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หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Hospitality Service in Airline Industry
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การบริการในอุตสาหกรรมการบิน)
ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การบริการในอุตสาหกรรมการบิน)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Bachelor of Arts (Hospitality Service in Airline Industry)
ชื่อย่อ : B.A. (Hospitality Service in Airline Industry)
3. วิชาเอก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน มุ่งผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ ความสามารถ และมีทักษะสาหรับการให้บริการในอุตสาหกรรมการบิน โดยมุ่งเน้นความรู้ใน
การดาเนิน งานของธุรกิจอุตสาหกรรมการบิน และพัฒ นาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน ให้ มี
คุณภาพ เพื่อการแข่งขันกับต่างประเทศอันส่งผลต่อความเจริญทางด้านเศรษฐกิจของประเทศไทย
รวมทั้งสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการดาเนินงานของทุกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 139 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
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5.3 การรับเข้าศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษา
5.3.1 เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
5.3.2 เป็ นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2551 (ภาคผนวก ก)
5.3.3 เป็ น ไปตามประกาศว่ า ด้ ว ยการคั ด เลื อ กบุ ค คลเข้ า ศึ ก ษาในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ
5.3.4 คุณสมบัติเฉพาะสาขา ผู้หญิงมีความสูงไม่ต่ากว่า 160 เซนติเมตร ผู้ชายมีความสูงไม่ต่า
กว่า 170 เซนติเมตร
5.3.5 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมิน
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรร่วมกับ บริษัทการบินกรุงเทพ จากัด
รูปแบบของความร่วมมือ
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้ให้ปริญญา
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ ป ริญ ญาเพีย งสาขาวิช าเดียว และเป็ น ปริญ ญาของมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2554
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 12/2553 เมื่อวันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2553
สภามหาวิท ยาลั ย มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูป ถัม ภ์ อ นุมั ติ ห ลั ก สู ต ร
ในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา พ.ศ. 2556
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
8.1 พนักงานต้อนรับภาคพื้นดินของสายการบินทั้งในและต่างประเทศ
8.2 พนักงานต้อนรับบนอากาศยานของสายการบินทั้งในและต่างประเทศ
8.3 พนักงานสารองที่นั่งและออกบัตรโดยสารของสายการบินทั้งในและต่างประเทศ
8.4 หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบริการ และการบิน
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9. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา),
สถาบันที่สาเร็จ,ปีที่สาเร็จการศึกษา
1.อาจารย์ชัยกรณ์ ศรีสุวรรณ วท.ม. (บริหารการบิน) มหาวิทยาลัยรัตนบัณทิต, 2550.
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม, 2542.
2.อาจารย์เฟิร์น มงคล
วท.ม. (การบริหารการบิน) มหาวิทยาลัยอีสเทอร์นเอเชีย, 2553.
ทล.บ. (การจัดการท่าอากาศยาน) สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, 2549.
3.อาจารย์พิมพร ศรีรุ่งเรือง
ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัย
นเรศวร, 2549.
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนันทา, 2546.
4.Mr.Daniel Guay
M.B.A. (Business) University of Ottawa, Canada., 1987.
B.S.E.(Baccalauveate) University of Ottawa, Canada,
1992.
5.Mr.Vincent Mark Sorge
Master’s Degree in Business Administration, Corllins
University. USA., 2010
Bachelor’s Degree in Business Administration and
Marketing. Corllins University. USA., 2008
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
10.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
10.2 หน่ วยงานของภาครัฐ และเอกชนที่อยู่ในเครือข่ายความร่ว มมือทางวิช าการกับ วิทยาลั ย
นวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ท่ามกลางกระแสโลกาภิ วัตน์ และการแข่ งขัน ที่ รุน แรงของคู่แ ข่งทั้ งภายในและระหว่าง
ประเทศ และรายงานการวิจัยเรื่อง การศึกษาความต้องการกาลังคนเพื่อการวางแผนการผลิต และ
พั ฒ นาก าลั ง คนของประเทศ ได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ที่ 2 : ยกระดั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาใน
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาให้ มี ม าตรฐานสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาดแรงงานสาขาการ เกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ (สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา : 2553) การบริการในธุรกิจการบิน
จึงเป็นเครื่องมือสาคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ องค์ประกอบ
ที่สาคัญที่สุด จึงเป็นการพัฒนาการบริการในธุรกิจการบิน ให้มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัว
ของการบริ ก ารในธุร กิ จ การบิ น เกี่ ยวเนื่ องถึ งโครงการพั ฒนามหาวิทยาลั ยสู่ สากล ของแผนพั ฒ นา
ยุ ทธศาสตร์ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง เรื่ อ ง การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สู่ ส ากลให้ เกิ ด ความทั น สมั ย
และร่วมกับ สถานประกอบในหน่ วยงานการบิน โดยตัวชี้วัดความส าเร็จเชิง ปริมาณ คือ การพัฒนา
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บุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ให้เพียงพอต่อการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง
ของตลาดแรงงาน โดยมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็ก สาหรับ
การพั ฒ นาก าลั ง คนในเชิ งคุ ณ ภาพได้ มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารมี ห ลั ก สู ต ร และการจั ด การเรี ย นการสอน
ด้านการบริการในธุรกิจการบิน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากล ตามยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยใน
การเตรี ย มความพร้ อมสู่ ก ารเป็ น ประชาคมอาเซียนในปี พ .ศ.2558 (ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา : 2553)
11.1.1 สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดการเรียนการสอนที่เอื้อต่ อการเป็นประชาคมอาเซียน
ภายในปี พ.ศ.2558
11.1.2 จานวนบัณ ฑิตที่สาเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึ กษาไทยสามารถทางานทั้งใน
หน่วยงานระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติในประเทศ และ/หรือประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียน
เพิ่มขึ้นในแต่ละประเทศ
11.1.3 พัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยที่ใช้ในการทางานได้
11.1.4 พัฒ นาสมรรถนะด้านการประกอบวิช าชีพ และการทางานข้ามวัฒ นธรรมของ
บัณฑิตไทย
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การดาเนินการวางแผนและจัดทาหลักสูตรนี้ได้คานึงถึงสังคมและสภาวะแวดล้อมทั้งในเขต
พื้นที่ใกล้เคียงโดยเฉพาะท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการ
ในส่วนของการบริการของสายการบิน และเอื้อประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยสามารถแลกเปลี่ยนเรียน รู้
วิทยาการต่าง ๆกับ ภาคเอกชนและจัดส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้การดาเนินงานจริง โดยจัดทาเป็ น
กรณี ศึกษา การศึกษาดูงานจากสภาพจริง ตลอดจนการฝึ กงานในสถานประกอบการต่าง ๆในการ
จัดการเรียนการสอน ทั้งนี้มหาวิทยาลัยยังสามารถให้บริการสังคมโดยการวิจัย เผยแพร่ความรู้ และ
การให้ คาปรึกษาด้านการบริการในอุตสาหกรรมการบิน จึงเป็นส่วนสาคัญ ที่มหาวิทยาลัยได้จัดทา
หลักสูตรดังกล่าวขึ้น
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
ผลกระทบจากสถานการณ์ ภ ายนอกจึงจาเป็นต้องพัฒ นาหลั กสู ตรในเชิงรุก ที่มีศักยภาพ
และสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในการผลิตบุคลากร
ด้านอุต สาหกรรมการบิ น และการบริก าร โดยร่ว มมื อ ระหว่างมหาวิท ยาลั ยกั บ องค์ก รที่ เกี่ ยวข้ อ ง
เพื่ อ สนองความต้ อ งการก าลั งคนที่ ยั งมี ค วามขาดแคลนอยู่ อี ก มากในภาคธุรกิ จ และภาครัฐ บาล
โดยกาลังคนที่ผลิตนั้นจะต้อง มีความรู้ ทักษะและความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันที และมีศักยภาพสูง
ในการพั ฒ นาตนเอง ให้ เข้ า กั บ ลั ก ษณะงานทั้ งในด้ า นวิ ช าการและวิ ช าชี พ รวมถึ ง ความเข้ า ใจ
ในผลกระทบของการดาเนินงานด้านอุตสาหกรรมการบิน และการบริการต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตน
อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและปรัชญาของมหาวิทยาลัย “วิชาการ
เด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี”
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12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนา เพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นในอุษาคเนย์ สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่ จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตรจึงสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยและภาระหน้าที่ ของของมหาวิทยาลัย ดังนี้
12.2.1 ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สานึกในความเป็นไทย มีความรักและผูกพันต่อ
ท้องถิ่นอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในชุมชน เพื่อช่ วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
การผลิตบัณฑิตดังกล่าวจะต้องให้มีจานวนและคุณภาพสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ
12.2.2 แสวงหาความจริงเพื่อสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาสากล
12.2.3 เรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้นาชุมชน ผู้นาศาสนา และนักการเมือง
ท้องถิ่นให้มีจิตสานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนา
ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
12.2.4 ประสานความร่วมมือและช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่นทั้งในและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรการบริการในอุตสาหกรรมการบิน จะมีความสัมพันธ์กับหลักสูตรในคณะมนุษยศาสตร์
และคณะสังคมศสาตร์ และคณะวิทยาการจัดการ
13.1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี
13.2. รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ นักศึกษาสาขาวิชาอื่น ภายในคณะวิทยาการจัดการ คณะ
มนุ ษ ยศาสตร์ และคณะสั งคมศาสตร์ สามารถเลื อ กเรี ย นได้ ในบางรายวิ ช าทั้ งนี้ ต ามความสนใจ
นอกจากนีโ้ ดยเลือกเรียนเป็นวิชาเลือกเสรี เช่น รายวิชาการดาเนินงานในอุตสาหกรรมการบิน รายวิชา
มารยาทและการวางตัวในอุตสาหกรรมการบริการ เป็นต้น
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
บั ณ ฑิ ต ที่ จ บออกมามี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม เชี่ ย วชาญทางด้ า นวิ ช าการและปฏิ บั ติ ก าร
ในการบริ การในอุตสาหกรรมการบิ น มี บุ คลิ ก ภาพ และภาษาอังกฤษดี ตลอดจนมีความทั น สมั ย
ทางด้านระบบสารสนเทศ และพัฒนาตนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้
1.2 ความสาคัญ
ปั จจุ บั น อุตสาหกรรมการบินและการบริการ ได้กลายเป็นเครื่องมือส าคัญ ของการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่สาคัญที่สุดในการพัฒนาอุตสาหกรรม
การบินและการบริการ ให้มีประสิทธิภาพ คือ ทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นผู้นาองค์ความรู้ มาใช้ในการวาง
แผนการดาเนินการ และประยุกต์ใช้ในงานด้านบริการ
เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการดาเนินงานขององค์กรต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการบินและการ
ท่องเที่ยว ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดการอุตสาหกรรมการบินและการบริการ ตลอดจนภาครัฐได้มีการ
สนับสนุนให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางทางการบินของเอเชีย ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตด้าน
การบริการในอุตสาหกรรมการบิน เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการให้บริการ และสามารถใช้ทรัพยากร
ภายนอก โดยร่ว มมือกับ ภาคเอกชนสนับสนุนให้ บัณ ฑิ ตมีคุณ ภาพโดยการไปศึกษาดูงาน ฝึ กงาน
วิช าสหกิจศึกษา ตลอดจนเชิญ ผู้ เชี่ยวชาญและผู้ที่ มีประสบการณ์ ในวิช าชีพมาเป็ นวิทยากรพิ เศษ
ส่ งเสริ ม ให้ ห ลั กสู ตรมี ความเข้ ม แข็งในการพั ฒ นาบั ณ ฑิ ต การพั ฒ นาหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน จึงมีความสาคัญ และสอดคล้องกับความต้องการของ
องค์กรต่าง ๆทั้งในและต่างประเทศ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คุณลักษณะ และทักษะที่สามารถนาไปประกอบอาชีพในงาน
อุตสาหกรรมการบิน และการบริการได้
1.3.2 เพื่อสร้างบุ คลากรในอุตสาหกรรมการบริการให้ มีจิตส านึกในงานบริการตลอดจนมี
คุณธรรม และจริยธรรม
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตร การ
บริการในอุตสาหกรรมการ
บิน ให้มีมาตรฐานไม่ต่า
กว่ามาตรฐานคุณวุฒิที่
กระทรวงศึกษาธิการกาหนด

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการกาลังคนในภาคธุรกิจ
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร
2. สารวจความต้องการความรูท้ ักษะ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา

1. รายงานผลการดาเนินงาน
2. รายงานผลการฝึกงานใน
รายวิชาฝึกสหกิจศึกษา
3. นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ
95 ผ่านการสหกิจศึกษา
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แผนการพัฒนา/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
และสอดคล้องกับความ
การบริการในอุตสาหกรรมการบิน
ต้องการของภาคธุรกิจและ ที่ผู้ประกอบการ ต้องการเพื่อนามา
ภาคอุตสาหกรรม
พัฒนาหลักสูตร
3. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ และ
เอกชนและผู้ใช้บัณฑิตมามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาหลักสูตร
4. ประสานความร่วมมือกับผู้ประกอบการ
ในภาคอุตสาหกรรมการบิน และ
องค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และสหกิจ
ศึกษา
5. ติดตามประเมินหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ
2. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม 1. อาจารย์ใหม่ต้องผ่านการอบรม
ประสิทธิภาพและ
หลักสูตรเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคนิคการ
ประสิทธิผลในการให้
สอนการวัดและประเมินผล
ความรู้แก่นักศึกษา
2. อาจารย์ ทุ กคนต้อ งเข้า อบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรการสอนรูปแบบ
ต่างๆ และการวัดผลประเมินผล ทั้งนี้
เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการ
ประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่
ผู้สอนจะต้องสามารถวัดและ
ประเมินผลได้เป็นอย่างดี
3. พัฒนาบุคลากรด้านองค์ 1. สนับสนุนบุคลากรในการพัฒนา
ความรู้ให้ก้าวทันต่อการ
องค์ความรู้ให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลง และ
เปลี่ยนแปลง
องค์ความรู้ใหม่ๆ ในสาขา 2. สนับสนุนบุคลากรด้านการเรียน
การบริการในอุตสาหกรรม การสอนและทางานบริการวิชาการ
การบิน และพัฒนาการ แก่องค์กรภายนอก
บริการวิชาการ และสร้าง 3. กาหนดให้นักศึกษาทางานวิจัย/
เสริมประสบการณ์การนา งานวิชาการที่สามารถนาผลที่ได้มาใช้
ความรู้ด้านการบริการใน ในการดาเนินงานได้จริงและ
อุตสาหกรรมการบินไปใช้ เสริมสร้างประสบการณ์การนา
ในปฏิบัติงานจริง
ความรู้ไปใช้การปฏิบัติงานจริง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
4. เอกสารการประสานงาน
กับภาคธุรกิจ
5. ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ
ในทักษะความรู้ความสามารถ
ในการทางาน โดยเฉลี่ยระดับ
3.5 จากระดับ 5

1.หลักฐานหรือเอกสาร
แสดงผลการดาเนินการ
2. รายงานผลการประเมิน
การเรียนการสอนของ
อาจารย์

1. หลักฐานการส่งบุคลากร
เข้ารับการฝึกอบรม/การเข้า
ร่วมการประชุม/สัมมนา
วิชาการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา การบริการใน
อุตสาหกรรมการบิน
2. งานบริการวิชาการต่อ
อาจารย์ในหลักสูตร
3. งานวิจัยและงานวิชาการที่
นักศึกษาเป็นจัดทาขึ้นเพื่อ
พัฒนาความรู้
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ
และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิ ภาค โดยหนึ่ งปี การศึ กษาแบ่ งออกเป็ น 2 ภาคการศึ กษาปกติ แต่ ละภาคการศึ กษา
ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หรือเทียบเท่า หากมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้จัดเนื้อหาวิชาในสัดส่วน
ที่สัมพันธ์กัน โดยระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ และจานวนหน่วยกิตไม่เกิน 9 หน่วยกิต
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้ เป็ น ไปตามข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถัม ภ์ จังหวัด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ให้ เป็ น ไปตามข้อบั งคับ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัม ภ์ จังหวั ด
ปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
เริ่มเปิดทาการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554 ในวัน และเวลาราชการ
สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ในกรณี ที่ใช้วิทยากรพิเศษจากบุคคลภายนอก อาจจัดให้เรียนนอกเวลา
ราชการ
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ตามเกณฑ์มาตรฐานคือ เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
และให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2.2.2 ให้เป็ น ไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551
2.2.3 ให้เป็นไปตามมติของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2.4 คุณสมบัติเฉพาะสาขาโดยผู้หญิงมีความสูงไม่ต่ากว่า 160 เซนติเมตร ผู้ชายมีส่วนสูง
ไม่ต่ากว่า 170 เซนติเมตร
2.2.5 มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การประเมิน
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 มีส่วนสูงต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
2.3.2 พื้นฐานภาษาอังกฤษต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
2.3.3 มีบุคลิกภาพต้องปรับปรุง
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2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 ด าเนิ น การแก้ ปั ญ หาส าหรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ พื้ น ฐานความรู้ ท าง
ภาษาอังกฤษ โดยจัดทาแบบประเมินความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษและกาหนดเกณฑ์มาตรฐานความรู้ที่
สามารถใช้เรียนในสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน ได้ กรณีนักศึกษามีผลการทดสอบไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ มหาวิทยาลัย อาจจัดให้มีการสอนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานความรู้ให้สามารถ
เรียนในสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน ได้ หรืออาจจัดให้นักศึกษารุ่นพี่ให้คาแนะนาและสอน
เสริมให้รุ่นน้อง พร้อมทั้งจัดให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการประจาตัวนักศึกษา ดังนั้น
เมื่อเกิดปัญหานักศึกษาก็สามารถปรึกษาหรือขอคาแนะนาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้
2.4.2 จั ดการปฐมนิ เทศนั กศึ กษาใหม่ แนะน าการวางเป้ าหมายชี วิ ต เทคนิ ค การเรี ย น
ในมหาวิทยาลั ย และการแบ่ งเวลา จัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับ การสร้างความสั มพั นธ์ ของนั กศึกษา
และการดูแลนักศึกษา เช่น วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจาเป็น เป็นต้น
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
ตารางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน หลักสูตร 4 ปี
จานวนนักศึกษา

2554
80
80
-

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดรายรับ
รวมหมวดค่าใช้จ่าย
รวมงบดาเนินการ
รวมงบครุภัณฑ์
รวมงบลงทุน
รวมทั้งสิ้น

2554
320,000
3,800,000
640,000
4,760,000
9,520,000

ปีการศึกษา
2555 2556 2557
100
120
120
80
100
120
80
100
80
180
300
420
-

ปีงบประมาณ
2555
2556
320,000
320,000
3,800,000
3,800,000
640,000
640,000
4,760,000
4,760,000
9,520,000
9,520,000

หมายเหตุ จานวนนักศึกษา 80 คน
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการผลิตบัณฑิต ประมาณ 30,000 บาท/คน/ปี

2558
120
120
120
100
460
80

2557
320,000
3,800,000
640,000
4,760,000
9,520,000
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2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน และให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ อนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
2.8.1 การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชาระหว่ างหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตาม
ระเบีย บมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้ว ยการ
เทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 (ภาคผนวก ข)
2.8.2 นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน หรือศึกษาตามอัธยาศัยหรือ
มีประสบการณ์ด้านการบริการในอุตสาหกรรมการบิน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอน
หน่วยกิตได้
2.8.3 นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นแล้วโอนหน่วยกิตได้
2.8.4 นักศึกษาสาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน จากมหาวิทยาลัยอื่นสามารถ
มาเรียนบางรายวิชาในหลักสูตรนี้แล้วโอนหน่วยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยที่สังกัด ทั้งนี้การลงทะเบียน
เรีย นข้ามมหาวิทยาลัยนั้ น หลักสูตรของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบินและการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียน
ข้ามมหาวิทยาลัย ข้อ 2.8.1 - 2.8.4 ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูป ถั มภ์ จั งหวัด ปทุ ม ธานี ว่าด้ ว ยการจัด การศึ กษาระดับ อนุ ป ริญ ญา และปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2551
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 139 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
13 หน่วยกิต
8 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ จานวนไม่น้อยกว่า
- กลุ่มวิชาเนื้อหา
กลุ่มวิชาบังคับ
กลุ่มวิชาเลือก
- กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

103 หน่วยกิต
96 หน่วยกิต
66 หน่วยกิต
30 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
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3) หมวดวิชาเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ใช้หลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก จ)
2) หมวดวิชาเฉพาะ
103 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาเนื้อหา
96 หน่วยกิต
วิชาบังคับ บังคับเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้
66 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
3521103 หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
3543104 การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing
3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information Systems
3601105 คาศัพท์ด้านการบิน 1
3(3-0-6)
Aviation Terminology 1
3601106 คาศัพท์ด้านการบิน 2
3(3-0-6)
Aviation Terminology 2
3601107 การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับผู้ให้บริการ
3(3-0-6)
Grooming and Personality for Service Professional
3601108 มารยาทและการวางตัวสาหรับการบริการในเที่ยวบิน
3(3-0-6)
Etiquette and Manner in In-flight Service
3602102 ความรู้ด้านการบิน 1
3(3-0-6)
Aviation Knowledge 1
3602103 ความรู้ด้านการบิน 2
3(3-0-6)
Aviation Knowledge 2
3602201 ความรู้ด้านสายการบิน 1
3(3-0-6)
Airline Knowledge 1
3602202 ความรู้ด้านสายการบิน 2
3(3-0-6)
Airline Knowledge 2
3602305 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 1
3(3-0-6)
English for Aviation 1
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รหัส
3602306
3603302
3603303
3603304
3603306
3603307
3603308
3604401
3604901

ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 2
3(3-0-6)
English for Aviation 2
การสารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารในธุรกิจสายการบิน
3(1-4-4)
Airline Reservation and Airline Ticketing
ความรู้เกี่ยวกับการบริการภาคพื้นดิน 1
3(3-0-6)
Ground Service Knowledge 1
ความรู้เกี่ยวกับการบริการภาคพื้นดิน 2
3(3-0-6)
Ground Service Knowledge 2
ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการด้านการบิน 1
3(3-0-6)
English for Aviation Service 1
ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการด้านการบิน 2
3(3-0-6)
English for Aviation Service 2
ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการด้านการบิน 3
3(3-0-6)
English for Aviation Service 3
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสาหรับงานในอุตสาหกรรม
การบิน
3(3-0-6)
English for Aviation Career Preparation
สัมมนาปัญหาการบริการด้านการบิน
3(2-2-5)
Seminar in Aviation Service Problems

วิชาเลือก ให้เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
ก. ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มภาษาใดภาษาหนึ่ง จานวนไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1562105 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการบริการด้านการบิน 1
3(2-2-5)
Japanese for Aviation Service 1
1562106 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการบริการด้านการบิน2
3(2-2-5)
Japanese for Aviation Service 2
1563102 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการบริการด้านการบิน3
3(2-2-5)
Japanese for Aviation Service 3
1563103 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการบริการด้านการบิน4
3(2-2-5)
Japanese for Aviation Service 4
1572106 ภาษาจีนสาหรับการบริการด้านการบิน 1
3(2-2-5)
Chinese for Aviation Service 1
1572107 ภาษาจีนสาหรับการบริการด้านการบิน 2
3(2-2-5)
Chinese for Aviation Service 2
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รหัส
1573106
1573107
1592103
1592104
1593102
1593103
1712101
1712102
1713101
1713103
1732101
1732102
1733101
1733102

ชื่อวิชา
ภาษาจีนสาหรับการบริการด้านการบิน 3
Chinese for Aviation Service 3
ภาษาจีนสาหรับการบริการด้านการบิน 4
Chinese for Aviation Service 4
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการบริการด้านการบิน 1
French for Aviation Service 1
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการบริการด้านการบิน 2
French for Aviation Service 2
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการบริการด้านการบิน 3
French for Aviation Service 3
ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการบริการด้านการบิน 4
French for Aviation Service 4
ภาษาเวียดนามสาหรับการบริการด้านการบิน 1
Vietnamese for Aviation Service 1
ภาษาเวียดนามสาหรับการบริการด้านการบิน 2
Vietnamese for Aviation Service 2
ภาษาเวียดนามสาหรับการบริการด้านการบิน 3
Vietnamese for Aviation Service 3
ภาษาเวียดนามสาหรับการบริการด้านการบิน 4
Vietnamese for Aviation Service 4
ภาษาอาหรับสาหรับการบริการด้านการบิน 1
Arabic for Aviation Service 1
ภาษาอาหรับสาหรับการบริการด้านการบิน 2
Arabic for Aviation Service 2
ภาษาอาหรับสาหรับการบริการด้านการบิน 3
Arabic for Aviation Service 3
ภาษาอาหรับสาหรับการบริการด้านการบิน 4
Arabic for Aviation Service 4

หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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ข.ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
3572203 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบัน 3(2-2-5)
Tourist behavior in Currents Situation
3572209 การจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Transportation Management for Tourism
3573502 การท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
E- Tourism
3601202 กฎหมายและข้อกาหนดเกี่ยวกับการบิน
3(3-0-6)
Aviation Law and Regulation
3602307 จิตวิทยาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
3(3-0-6)
Psychology for Airline Service Industry
3603309 การขนส่งสินค้าทางอากาศ
3(3-0-6)
Air Cargo
3603401 การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางการบิน
3(3-0-6)
Aviation Customer Relationship Management
3603501 ภูมิศาสตร์โลกสาหรับการบริการทางการบิน
3(3-0-6)
Geography for Aviation Service
3603502 ความมั่นคงและนิรภัยด้านการบิน
3(2-2-5)
Aviation Security and Safety
3604103 การวิจัยทางการบริการในอุตสาหกรรมการบิน 3(2-2-5)
Hospitality and Airline Service Industry Research
- กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เลือกเรียน จากรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า
ก.กลุ่มวิชาฝึกสหกิจศึกษา
รหัส
ชื่อวิชา
3604703 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
Preparation for Cooperative Education
3604801 สหกิจศึกษา
Co-operative Education

7 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
หน่วยกิต
1(45)
6(640)
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ข.กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
รหัส
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
3604704 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
1(45)
Preparation for Airline Service Industry
3604802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
6(560)
Field Experience in Airline Service Insustry
3) หมวดเลือกเสรี จานวนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่
นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้
หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา
รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา
เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6 , 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร
156 หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น
157 หมู่วิชาภาษาจีน
159 หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส
171 หมู่วิชาภาเวียดนาม
173 หมู่วิชาภาษาอาหรับ
350 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
352 หมู่วิชาการบัญชี
354 หมู่วิชาการตลาด
356 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ
357 หมู่วิชาธุรกิจบริการ
360 หมู่วิชาการจัดการการบิน
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3.1.4 การจัดแผนการศึกษา
แผนการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
ระดับปริญญาตรี 4 ปี
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ศึกษาทั่วไป
9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)

บังคับ

9000206 สุนทรียภาพของชีวิต
9000202 พลวัตทางสังคม
9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3601105 คาศัพท์ด้านการบิน 1
3601107 การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับผู้ให้บริการ

รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป

บังคับ
รวมหน่วยกิต

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
9000201 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
9000304 การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
3601108 มารยาทและการวางตัวสาหรับการบริการ
ในเที่ยวบิน
3601106 คาศัพท์ด้านการบิน 2

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(1-2-3)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20
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หมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป
บังคับ

เลือก
รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
บังคับ

เลือก
รวมหน่วยกิต

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
9000204 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฏหมาย
3602102 ความรู้ด้านการบิน 1
3602201 ความรู้ด้านสายการบิน 1
3602305 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 1
3603306 ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการด้านการบิน 1
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ
3602307 จิตวิทยาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3602103 ความรู้ด้านการบิน 2
3602202 ความรู้ด้านสายการบิน 2
3602306 ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 2
3603307 ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการด้านการบิน 2
3521103 หลักการบัญชี
1572106 ภาษาจีนสาหรับการบริการด้านการบิน 1

หน่วยกิต
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
20

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

18

หมวดวิชา
บังคับ

เลือก

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3603302 การสารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารใน
ธุรกิจสายการบิน
3603303 การบริการภาคพื้นดิน 1
3603308 ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการด้านการบิน 3
3543104 การตลาดบริการ
3601202 กฏหมายและข้อกาหนดเกี่ยวกับการบิน
1572107 ภาษาจีนสาหรับการบริการด้านการบิน 2

รวมหน่วกิต

หน่วยกิต
3(1-4-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
18

ปีที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
บังคับ
เลือก
เลือกเสรี
รวมหน่วกิต

รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3603304 การบริการภาคพื้นดิน 2
3563204 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
1573106 ภาษาจีนสาหรับการบริการด้านการบิน 3
3603309 การขนส่งสินค้าทางอากาศ
3604103 การวิจยั ทางการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
******* เลือกเสรี

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

19

หมวดวิชา
บังคับ
เลือก

ปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
เลือกเสรี

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3604401 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสาหรับงาน
ในอุตสาหกรรมการบิน
3604901 สัมมนาปัญหาการบริการด้านการบิน
1573107 ภาษาจีนสาหรับการบริการด้านการบิน 4
3603502 ความมั่นคงและนิรภัยด้านการบิน
3603501 ภูมิศาสตร์โลกสาหรับการบริการทางการบิน
3604703 การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
หรือ
3604704 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การบริการ
ในอุตสาหกรรมการบิน
******* เลือกเสรี

รวมหน่วยกิต

หมวดวิชา
ปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
รวมหน่วยกิต

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
1(45)
1(45)
3
19

ปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
3604801 สหกิจศึกษา
หรือ
3604802 การฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ การบริ ก ารใน
อุตสาหกรรมการบิน

หน่วยกิต
6(640)
6(560)
6
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

1562105

ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการบริการด้านการบิน1
3(2-2-5)
Japanese for Aviation Service 1
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในการ
สนทนาในชีวิตประจาวัน และการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
1562106

ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการบริการด้านการบิน2
3(2-2-5)
Japanese for Aviation Service 2
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ ปุ่น ที่เกี่ยวกับ
การบริการผู้โดยสาร และบุคลากรในการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
1563102

ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการบริการด้านการบิน3
3(2-2-5)
Japanese for Aviation Service 3
ศึกษาและฝึ กทั กษะการฟัง การพู ด การอ่าน และการเขี ยนภาษาญี่ ปุ่ นในการบริการ
ผู้โดยสาร การสนทนากับผู้โดยสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
1563103

ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการบริการด้านการบิน4
3(2-2-5)
Japanese for Aviation Service 4
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่น ในการบริการ
ผู้โดยสาร และงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน
1572106

ภาษาจีนสาหรับการบริการด้านการบิน 1
3(2-2-5)
Chinese for Aviation Service 1
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนเบื้องต้น คาศัพท์ภาษาจีนที่ใช้ในการ
สนทนาในชีวิตประจาวัน และการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
1572107

ภาษาจีนสาหรับการบริการด้านการบิน 2
3(2-2-5)
Chinese for Aviation Service 2
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน ที่เกี่ยวกับการ
บริการผู้โดยสาร และบุคลากรในการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
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รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

1573106

ภาษาจีนสาหรับการบริการด้านการบิน 3
3(2-2-5)
Chinese for Aviation Service 3
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขีย นภาษาจีน ในการบริการ
ผู้โดยสาร การสนทนากับผู้โดยสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
1573107

ภาษาจีนสาหรับการบริการด้านการบิน 4
3(2-2-5)
Chinese for Aviation Service 4
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน ในการบริการ
ผู้โดยสาร และงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน
1592103

ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการบริการด้านการบิน 1
3(2-2-5)
French for Aviation Service 1
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น คาศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่ใช้
ในการสนทนาในชีวิตประจาวัน และการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
1592104

ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการบริการด้านการบิน 2
3(2-2-5)
French for Aviation Service 2
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาฝรั่งเศส ที่เกี่ยวกับ
การบริการผู้โดยสาร และบุคลากรในการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
1593102

ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการบริการด้านการบิน 3
3(2-2-5)
French for Aviation Service 3
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาฝรั่งเศส ในการบริการ
ผู้โดยสาร การสนทนากับผู้โดยสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
1593103

ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการบริการด้านการบิน 4
3(2-2-5)
French for Aviation Service 4
ศึกษาและฝึ ก ทักษะการฟั ง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาฝรั่งเศสในการ
บริการผู้โดยสาร และงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน
1712101

ภาษาเวียดนามสาหรับการบริการด้านการบิน 1
3(2-2-5)
Vietnamese for Aviation Service 1
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาเวียดนามเบื้องต้น คาศัพท์ภาษาเวียดนาม
ที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจาวัน และการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
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1712101

ภาษาเวียดนามสาหรับการบริการด้านการบิน 1
3(2-2-5)
Vietnamese for Aviation Service 1
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูดภาษาเวียดนามเบื้องต้น คาศัพท์ภาษาเวียดนาม
ที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจาวัน และการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
1712102

ภาษาเวียดนามสาหรับการบริการด้านการบิน 2
3(2-2-5)
Vietnamese for Aviation Service 2
ศึ ก ษาและฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นภาษาเวี ย ดนาม
ที่เกี่ยวกับการบริการผู้โดยสาร และบุคลากรในการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
1713101

ภาษาเวียดนามสาหรับการบริการด้านการบิน 3
3(2-2-5)
Vietnamese for Aviation Service 3
ศึ ก ษาและฝึ ก ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า น และการเขี ย นภาษาเวี ย ดนาม
ในการบริการผู้โดยสาร การสนทนากับผู้โดยสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
1713103

ภาษาเวียดนามสาหรับการบริการด้านการบิน 4
3(2-2-5)
Vietnamese for Aviation Service 4
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเวียดนาม ในการ
บริการผู้โดยสาร และงานอืน่ ๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน
1732101

ภาษาอาหรับสาหรับการบริการด้านการบิน 1
3(2-2-5)
Arabic for Aviation Service 1
ศึก ษาและฝึ กทั กษะการฟั ง การพู ดภาษาอาหรับ เบื้ อ งต้ น ค าศัพ ท์ ภ าษาอาหรับ
ที่ใช้ในการสนทนาในชีวิตประจาวัน และการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
1732102

ภาษาอาหรับสาหรับการบริการด้านการบิน 2
3(2-2-5)
Arabic for Aviation Service 2
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอาหรับที่เกี่ยวกับ
การบริการผู้โดยสาร และบุคลากรในการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
1733101

ภาษาอาหรับสาหรับการบริการด้านการบิน 3
3(2-2-5)
Arabic for Aviation Service 3
ศึกษาและฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอาหรับ ในการ
บริการผู้โดยสาร การสนทนากับผู้โดยสารในสถานการณ์ต่าง ๆ
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1733102

ภาษาอาหรับสาหรับการบริการด้านการบิน 4
3(2-2-5)
Arabic for Aviation Service 4
ศึกษาและฝึ กทั กษะการฟั ง การพู ด การอ่ าน และการเขีย นภาษาอาหรับ ในการ
บริการผู้โดยสาร และงานอื่น ๆที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน
3504101

จริยธรรมทางธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Ethics
ศึกษาแนวคิดที่มาของจริยธรรมและเหตุผลที่ธุรกิจต้องมีจริยธรรม รวมทั้งการสร้าง
จริ ยธรรมในองค์ การธุ รกิ จ เน้ น จริ ยธรรมของผู้ บริ ห าร (Management Ethics) และจริ ย ธรรมของ
พนักงาน (Employees’ Ethics) โดยใช้กรณีตัวอย่างประกอบ
3521103

หลักการบัญชี
3(2-2-5)
Principles of Accounting
ศึกษาข้อสมมติฐานทางการบัญชี ความแตกต่างในหน้าที่ระหว่างพนักงานบัญชีและ
ผู้ทาบั ญ ชี หลั กบั ญ ชีคู่ เอกสารประกอบการบันทึกบัญ ชี การบันทึกรายการในสมุดรายการขั้นต้น
ประกอบด้วยสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ การบันทึกในสมุดแยกประเภท งบทดลอง รายการ
ปรับปรุง การจัดทางบการเงิน สาหรับกิจการบริการ และกิจการซื้อขายสินค้า
3543104

การตลาดบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing
ศึ ก ษาความหมาย และความส าคั ญ ของตลาดบริก าร ประเภทของตลาดบริก าร
วิธีวิเคราะห์สถานการณ์ และสภาพแวดล้อมของตลาดบริการประเภทต่าง ๆ การวางแผนและกาหนด
กลยุทธ์ทางการตลาดสาหรับตลาดบริการ ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาทางการตลาดของธุรกิจบริการ
เพื่อกาหนดแนวทางแก้ไข
3563204

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
3(3-0-6)
Management Information Systems
ความสาคัญของระบบสารสนเทศ ข้อมูลและสารสนเทศในองค์กร โครงสร้างของ
ระบบสารสนเทศเพื่ อ การจั ด การ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ฮาร์ ด แวร์ ซอฟแวร์ และเทคโนโลยี
ในการสื่ อ สารระบบสารสนเทศ ฐานข้อ มูล ส านั กงานอั ตโนมั ติ ระบบสารสนเทศในองค์ การธุรกิ จ
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการในด้านการวางแผน การควบคุม การตัดสินใจ การพัฒนา
ระบบสารสนเทศด้วยคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ

24

รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

3572203

พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบัน
3(2-2-5)
Tourist Behavior in Currents Situation
ประเภทและลั ก ษณะของนั ก ท่ อ งเที่ ย วจ าแนกตามหลั ก ประชากรศาสตร์ และ
วัตถุ ป ระสงค์ข องการท่ อ งเที่ ย ว ลั ก ษณะทางวั ฒ นธรรมและภู มิ ป ระเทศ ปั จ จัย และกระบวนการ
ตัดสิน ใจซื้อของนั กท่องเที่ยว อัน มีผ ลต่อพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว เพื่อนามาเป็นพื้ นฐานในการ
จัดการพัฒนาด้านการบริการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับลักษณะของวัตถุประสงค์และพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบัน การศึกษาสังเกตพฤติกรรมนักท่องเที่ยวนอกสถานที่
3572209

การจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
3(3-0-6)
Transportation Management for Tourism
ความสาคัญและผลกระทบของการขนส่งที่มีต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว รูปแบบและ
องค์ประกอบการขนส่งผู้โ ดยสาร ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ ตลอดจนการขนส่งสินค้าทางอากาศ
เพื่อเป็นพื้นฐานของการจัดบริการในการเดินทางท่องเที่ยว การวิเคราะห์สภาพการแข่งขัน การตลาด
สภาพปัญหา การประกันภัย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการขนส่งโดยเน้นศึกษาการขนส่ง
ทางอากาศ การวิเคราะห์หาแนวทางหรือวิธีการปรับปรุงรูปแบบของการเดินทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ ที่
เป็นการดึงดูดใจนักท่องเที่ยว การศึกษานอกสถานที่
3573502

การท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์
3(2-2-5)
E- Tourism
แนวคิ ด ความส าคั ญ ของสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ที่ มี ต่ อ การท่ อ งเที่ ย วและการบริ ก าร
การประยุ ก ต์ ใช้ สื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เพื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพในการท างานด้ า นการตลาด การโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย
3601105

คาศัพท์ด้านการบิน 1
3(3-0-6)
Aviation Terminology 1
ศึกษาเกี่ยวกับ ความหมายและการใช้คาศัพท์ ภาษาอังกฤษในบริบทการทางานด้าน
การให้บริการในอุตสาหกรรมการบิน อาทิ พนักงานสารองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร พนักงานต้อนรับ
ภาคพื้นดิน พนักงานต้อนรับบนอากาศยาน
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3601106

คาศัพท์ด้านการบิน 2
3(3-0-6)
Aviation Terminology 2
ศึ ก ษาค าศั พ ท์ ภ าษาอั งกฤษที่ ใช้ ในการบิ น ที่ เกี่ ย วกั บ โครงสร้า งของอากาศยาน
ทฤษฎีการบิน การควบคุมอากาศยาน ท่าอากาศยาน การควบคุมการจราจรทางอากาศ อุตุนิยมวิทยา
เวชศาสตร์การบิน ปัจจัยมนุษย์ และการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน
3601107

การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับผู้ให้บริการ
3(3-0-6)
Grooming and Personality for Service Professional
ศึกษาความความหมาย สาคัญของบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีผลต่อบุคลิกภาพและการ
แสดงออกของบุ คคล องค์ประกอบที่ทาให้มนุษย์มีบุคลิกภาพแตกต่างกัน ลักษณะผู้มีบุคลิกภาพดี
บุคลิกภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก
การพัฒนาความคิด และทัศนคติเชิงบวกต่องานบริการ
3601108

มารยาทและการวางตัวสาหรับการบริการในเที่ยวบิน
3(3-0-6)
Etiquette and Manner in In-flight Service
ศึกษามารยาทสากล และความแตกต่างทางวัฒนธรรมของชนชาติต่าง ๆธรรมเนียม
การปฏิบัติในการทักทาย การรับประทานอาหาร ประเภทและรูปแบบของอาหารและเครื่องดื่มสากล
ข้อกาหนดของการผลิตอาหาร อาหารตามหลักศาสนา อุปกรณ์เครื่องใช้ประเภทต่าง ๆที่ใช้บริการใน
เครื่องบิน ศิลปะการต้อนรับ การสื่อสาร และการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในการบริการ
3601202

กฎหมายและข้อกาหนดเกี่ยวกับการบิน
3(3-0-6)
Aviation Law and Reguration
ศึ ก ษากฎหมาย ข้ อ ก าหนดเกี่ ย วกั บ การบิ น เพื่ อ ท าความเข้ า ใจในพื้ น ฐานของ
กฎหมาย ตลอดจนการบังคับใช้ และการกากับดูแลจากหน่วยงานของรัฐบาล
3602102

ความรู้ด้านการบิน 1
3(3-0-6)
Aviation Knowledge 1
ศึกษาความรู้ด้านการบินที่เกี่ยวกับการให้บริการในอุตสาหกรรมการบิน ประวัติการบิน
หน่วยงานทางด้านการบิน โครงสร้างอากาศยาน ทฤษฎีการบิน การควบคุมอากาศยาน ท่าอากาศยาน
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3602103

ความรู้ด้านการบิน 2
3(3-0-6)
Aviation Knowledge 2
ศึกษาเกี่ยวกับการสื่อสารในอุตสาหกรรมการบิน การควบคุมการจราจรทางอากาศ
อุตุนิยมวิทยา เวชศาสตร์การบิน ปัจจัยมนุษย์ อาชีพในอุตสาหกรรมการบิน ที่เกี่ยวกับการบริการใน
อุตสาหกรรมการบิน
3602201

ความรู้ด้านสายการบิน 1
3(3-0-6)
Airline Knowledge 1
ศึกษาวิวัฒ นาการการขนส่งทางอากาศอุตสาหกรรมขนส่งทางอากาศเชิงพาณิช ย์
โครงสร้างธุรกิจสายการบิน บริษัทการบินและสายการบิน ประเภทของกิจกรรมทางการบินทั่วไป
รูป แบบการท าการบิ น ซึ่งน าไปสู่ การจัดตั้งสายการบิน ตลอดจนการกาหนดเส้ นทางบิน แนะน า
ผลิตภัณฑ์และรูปแบบการให้บริการของสายการบิน
3602202

ความรู้ด้านสายการบิน 2
3(3-0-6)
Airline Knowledge 2
ศึกษารูปแบบการดาเนินงานของสายการบิน กระบวนการให้บริการของสายการบิน
การกาหนดอัตราค่าโดยสาร ความร่วมมือระหว่างสายการบิน ความสัมพันธ์ระหว่างสายการบินกับ
กลุ่มลูกค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคที่มี ผลกระทบต่อธุรกิจสายการ
บิน แนวทางป้องกันและแนวทางแก้ไข
3602305

ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 1
3(3-0-6)
English for Aviation 1
เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน ในงานบริการการ สื่อสารใน
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สารองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร เจ้าหน้าที่บริการผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่
บริการด้านสัมภาระผู้โดยสาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
3602306

ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 2
3(3-0-6)
English for Aviation 2
เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในการสื่อสาร
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การบริการผู้โดยสาร และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

27

รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

3602307

จิตวิทยาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
3(3-0-6)
Psychology for Airline Service Industry
ศึกษาความหมายและความสาคัญของจิตวิทยาการบริการ ความสาคัญของจิตวิทยา
ในการบริการในอุตสาหกรรมการบิน แนวคิดทางจิตวิทยาที่นามาประยุกต์ใช้ในการบริการทั้งในการ
วิเคราะห์ พฤติกรรมผู้ รับ บริการ มนุ ษยสั มพั นธ์ และพฤติกรรมการแสดงออกของมนุษย์ และการ
พั ฒ นาทั ก ษะการบริ ก าร การสร้ างเทคนิ ค การติ ด ต่อ สื่ อ สาร การสร้างมนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ การพั ฒ นา
บุคลิกภาพ ศิลปะการพูดและการแสดงออก
3603302

การสารองที่นั่งและการออกบัตรโดยสารในธุรกิจการบิน
3(1-4-4)
Airline Reservation and Airline Ticketing
ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ บุคลิกภาพและการวางตัวที่เหมาะสมในงาน
แนะนาระบบสารสนเทศที่ใช้ในการสารองที่นั่ง (online booking) และการออกบัตรโดยสารการทา
สารองที่นั่ งและออกบั ตรโดยสารให้ กับผู้ โดยสารประเภทต่างๆ การคานวณราคาบัตรโดยสารและ
ค่าธรรมเนียมต่างๆในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทาง การดาเนินการกรณีขอคืนค่าบัตรโดยสาร
หรือการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน การสะสมคะแนนของผู้โดยสารที่ถือบัตรสมาชิกของแต่ละสายการบิน
โดยฝึกให้สามารถเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขของบัตรโดยสารและมีทักษะในการนาข้อมูลต่างๆ
มาท าส ารองที่ นั่ ง ออกบั ต รโดยสาร เปลี่ ย นแปลงเที่ ย วบิ น และยกเลิ ก ได้ ต ามความต้ อ งการของ
ผู้โดยสาร
3603303

ความรู้เกี่ยวกับการบริการภาคพื้นดิน 1
3(3-0-6)
Ground Service Knowledge 1
ศึก ษาความเป็ น มาของการให้ บ ริก ารผู้ โดยสารภาคพื้ น ดิ น ขอบเขตหน้าที่ ค วาม
รับผิดชอบหลัก ข้อบังคับในการบริการ วิธีการให้บริการอย่างปลอดภัย และสร้างความพึงพอใจต่อ
ผู้โดยสาร การประสานงานกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง การใช้อักษรหรือ
คาย่อในงาน ประเภทของผู้โดยสาร การให้บริการตามการร้องขอพิเศษ
3603304

ความรู้เกี่ยวกับการบริการภาคพื้นดิน 2
3(3-0-6)
Ground Service Knowledge 2
ศึกษาขั้นตอนการให้บริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน ความรู้ด้านเอกสารการเดินทางทั้ง
ในและต่างประเทศ การตรวจรับผู้โดยสารและสัมภาระขึ้นเครื่อง การนาส่งผู้โดยสารขึ้ นเครื่อง การรับ
ผู้โดยสารขาเข้า การบริการผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องและผ่านลา การดูแลผู้โดยสารพิเศษ การจัดการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า การให้บริการกรณีเกิดเหตุการณ์ผิดปกติ

28

รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

3603306

ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการด้านการบิน 1
3(3-0-6)
English for Aviation Service 1
ศึกษาความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน
ทั ก ษะการสื่ อ สาร ในการบริ ก ารด้ านการบิ น โดยฝึ ก ฝนทั ก ษะต่ างๆ จากสื่ อ การสอนต่ างๆ อาทิ
ข่าวสาร บทความจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์ เวปไซต์ต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อเขียน รูปแบบภาพ และเสียง
3603307

ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการด้านการบิน 2
3(3-0-6)
English for Aviation Service 2
เน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ในการให้บริการ
ภาคพื้น ดิน ครอบคลุมการสื่อสารในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สารองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร
เจ้ าหน้ าที่ บ ริ ก ารผู้ โดยสารภาคพื้ น ดิ น เจ้ าหน้ าที่ บ ริ การด้ านสั ม ภาระผู้ โดยสาร และงานอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้อง
3603308

ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการด้านการบิน 3
3(3-0-6)
English for Aviation Service 3
เน้นทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเป็นภาษาอังกฤษ ในการบริการ
ผู้โดยสารในอากาศยาน ภาษาอังกฤษสาหรับการสนทนากับผู้โดยสาร ในสถานการณ์ต่างๆ รวมทั้ง
เรียนรู้แนวทางการเขียนรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอากาศยานเป็นภาษาอังกฤษ
3603309

การขนส่งสินค้าทางอากาศ
3(3-0-6)
Air Cargo
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ และข้อกาหนดว่าด้วย การขนส่ง
สินค้า ความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง และตัวแทนการขนส่ง ข้อจากัดการส่งสินค้า ประเภทสินค้า การ
จัดเตรียมเอกสาร การบรรจุหีบห่อ ทาเครื่องหมาย การปิดฉลาก การจากัดจานวน การบรรทุก การ
จัดเก็บ การตรวจสอบ และการปฏิบัติการกรณีฉุกเฉิน
3603401

การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางการบิน
3(3-0-6)
Aviation Customer Relationship Management
ศึกษาบทบาทและความส าคัญ ของการจัดการลู กค้าสั ม พัน ธ์ท างการบิน การน า
ระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการลู กค้าสั มพันธ์ การวิเคราะห์ กรณี ศึกษาเกี่ยวกับการ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางการบิน
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3603501

ภูมิศาสตร์โลกสาหรับการบริการทางการบิน
3(3-0-6)
Geography for Aviation Service
ลักษณะภูมิศาสตร์ทางกายภาพ สภาพภูมิอากาศ และสภาพสังคม ที่มีผ ลต่อการ
บริการทางการบิน ความสัมพันธ์ของลักษณะภูมิศาสตร์ และสภาพสังคมกับการบริการทางการบิน
เส้นทางและอุปสรรคในการบริการทางการบิน การอ่านแผนที่ และความสาคัญของการบริการทางการ
บิน
3603502

ความมั่นคงและนิรภัยด้านการบิน
3(2-2-5)
Aviation Security and Safety
ศึกษาความสาคัญของความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยในการดาเนินการ
ของธุรกิจการบิน วิวัฒนาการความปลอดภัยของการบินพลเรือน ความรู้เบื้องต้นที่จาเป็นด้านระบบ
ความปลอดภัยในการบิน รวมถึงทฤษฎีด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการให้บริการผู้โดยสาร
ทั้งภาคพื้น และในอากาศยาน เช่น การบาดเจ็บ เหตุเพลิงไหม้และการปฏิบัติเมื่อเกิดสถานการณ์
ฉุกเฉิน เป็นต้น ความรู้ด้านการรักษาความปลอดภัยในท่าอากาศยาน ความปลอดภัยในอากาศยาน
วิธีปฏิบัติงานในลานจอดอย่างปลอดภัย และฝึกทักษะการว่ายน้า เพื่อสามารถนาไปใช้และตระหนัก
ถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงานได้
3604103

การวิจัยทางธุรกิจการบิน
3(2-2-5)
Aviation Management Research
ศึกษาระเบียบวิธีวิจัย เลือกศึกษาค้นคว้าวิจัยในหัวข้อที่มีความสาคัญเกี่ยวกับ การ
บริการในอุตสาหกรรมการบิน ประโยชน์ ข้อจากัด และจรรยาบรรณของนักวิจัย
3604401

ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมสาหรับงานในอุตสาหกรรมการบิน 3(3-0-6)
English for Aviation Career Preparation
ศึกษาและฝึ กทักษะภาษาอังกฤษ ด้านการฟั งเพื่อความเข้าใจ การอ่านจับใจความ
การอ่านเพื่อรายละเอียด การเขียนตามหลักการใช้ภาษา ในการเตรียมความพร้อมเข้ารับการทดสอบ
ภาษาอังกฤษมาตรฐานต่าง ๆที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการบิน
3604703

การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
1(45)
Preparation for Cooperative Education
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการรับรู้ลักษณะอาชีพ และโอกาสของ
การประกอบอาชีพ การบริการในอุตสาหกรรมการบิน พัฒ นานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
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3604704

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริการในอุตสาหกรรมการบิน

น(ท-ป-ศ)
1(45)

Preparation for Airline Service Industry
จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในการรับรู้ลักษณะอาชีพ และโอกาสของ
การประกอบอาชีพ การบริการในอุตสาหกรรมการบิน พัฒ นานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
แรงจูงใจและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
3604801

สหกิจศึกษา
6(640)
Co-operative Education
เน้นการปฏิบัติงานจริงด้านการบริการในอุตสาหกรรมการบิน ในสถานประกอบการ
อย่างมีระบบเสมือนเป็นพนักงานขององค์กร โดยจัดให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการปฏิบัติงาน
จริงในสถานประกอบการ เรียนรู้กระบวนการดาเนินงาน ศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน โดยนาเสนองานในรูปแบบภาคนิพนธ์
3604802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
6(560)

Field Experience in Airline Service Insustry
นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานด้านการบริการในอุตสาหกรรม โดยเลือกฝึกตามความถนัด
หรือความสนใจ ทั้งในหน่วยงานรัฐและเอกชน
3604901

สัมมนาปัญหาการบริการด้านการบิน
3(2-2-5)
Seminar in Aviation Service Problems
ศึกษาและวิเคราะห์ ปัญหาต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
ปัจจัยที่ทาให้การดาเนินงานด้านบริก ารประสบความสาเร็จ และความล้มเหลว ศึกษาแนวทางวิธีการ
ในการแก้ไขปัญหา โดยนาความรู้มาประยุกต์ใช้ หรือศึกษาวิเคราะห์เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริการด้าน
การบิน ที่นักศึกษาสนใจ
9000101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความสาคัญของภาษาไทยกับการสื่อสาร การพัฒนาทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน
การเขียน ทักษะการย่อความ การสรุปความ การขยายความ การแปลความ การตีความ และการ
พิจารณาสารเชิงชวนเชื่อหรือเบี่ยงเบน การนาเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร และการใช้สื่อผสม
ในทางวิชาการ และสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
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9000102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ฝึ ก และพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า นและการเขี ย น การสื่ อ สารใน
สถานการณ์ต่างๆ โดยคานึงถึงบริบทของสังคมไทยและสากล การสื่อสาร การแนะนาตนเองและผู้อื่น
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูลส่วนบุคคล การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทาง
และสถานที่ตั้ง การนัดหมาย การเชิญ การขอร้อง การขอบคุณ การแสดงความรู้สึก การแสดง
ความคิดเห็น การอธิบายลักษณะบุคคลและลักษณะสิ่งของเครื่องใช้
9000103

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills Development
ฝึกและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิง
บู ร ณาการ การพู ด การเขี ย นสรุ ป หั ว ข้ อ เรื่ อ งและจั บ ใจความส าคั ญ การแสดงความคิ ด เห็ น
และประยุกต์ใช้ในการศึกษาค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
9000201

มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Man and Livinghood
การด ารงชี วิ ต ในสั ง คมปั จ จุ บั น พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์ ความเข้ า ใจตนเองและผู้ อื่ น
คุณธรรมและจริยธรรม การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามารถพัฒนาตน และปรับตัวให้เข้ ากับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหา และพัฒนาปัญญาก่อให้เกิดสันติสุขและสันติภาพ
9000202

พลวัตทางสังคม
3(3-0-6)
Social Dynamics
พั ฒ นาการของสั งคมไทย วัฒ นธรรมประเพณี เศรษฐกิจ การเมื อ งการปกครอง
กฎหมาย และการพั ฒ นาประเทศ การวิ เคราะห์ ส ภาวการณ์ ปั จ จุ บั น ของสั ง คม โลก ด้ า นสั งคม
เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย
9000203

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3(3-0-6)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวั ติ พระราชจริ ย วั ต ร พระราชกรณี ย กิ จ พระราชนิ พ นธ์ ปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามพระบรมราโชวาท และพระราชดารัส

32

รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

9000204

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
2(2-0-4)
Fundamental Knowledge of Law
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สิ ทธิเด็ก การแจ้งเกิด การรับบุตรบุญ
ธรรม เกณฑ์เข้าศึกษา การทาบัตรประชาชน การรับราชการ การหมั้น การสมรส การหย่า มรดก กู้ยืม
เงิน ค้าประกัน การประกันภัย จานอง จานา ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กฎหมายแรงงาน ยา
เสพติดให้โทษ กฎหมายที่ดิน การร้องทุกข์เนื่องจากการได้รับความเดือดร้อนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ การ
ฟ้องศาลปกครอง กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
9000205

สิ่งแวดล้อมกับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Environment and Living
ลั ก ษณะทางกายภาพของโลก คุ ณ ค่ า ความส าคั ญ ของทรั พ ยากรธรรมชาติ
การเปลี่ยนแปลง ของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิต สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาภัย
พิ บั ติ มลพิ ษ การสู ญ เสี ย ท รั พ ยากร การสร้ า งจิ ต ส านึ กให้ เห็ นคุ ณ ค่ า ของการอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้ดารงอยู่อย่างยั่งยืน
9000206

สุนทรียภาพของชีวิต
2(2-0-4)
Aesthetics for Life
การจาแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงการ
คิดกับ สุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม ความสาคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ ทัศนศิลป์
ศิลปะดนตรี ศิลปะการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของ
ความซาบซึง้ ทางสุนทรียภาพ
9000301

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information Technology for Living
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปด้านการจัดการเอกสาร
การนาเสนอข้อมูล และการจัดตารางการทางาน ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสาคั ญของ
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ที่ มีอิท ธิพ ลและมี ผ ลกระทบต่อ ชีวิตและสั งคมและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ประมวลผลข้ อ มู ล การเลื อ กแหล่ ง สารสนเทศ การวิ เคราะห์
การประเมินคุณค่าสารสนเทศ และการใช้อินเทอร์เน็ต
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รหัส

คาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-ศ)

9000302

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการส่งเสริมสุขภาพ
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย
9000303

การคิดและการตัดสินใจ
2(2-0-4)
Thinking and Decision Making
หลั กการและกระบวนการคิดของมนุษ ย์ การพั ฒ นาทั กษะการคิด การแก้ปัญ หา
การตัดสินใจและการประยุกต์ใช้
9000304

การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Exercise for Quality of Life Development
ประวัติ ปรัชญา ขอบข่าย ความหมาย ความมุ่งหมาย และประโยชน์ของการออก
กาลังกาย หลักการและวิธีการออกกาลังกาย การจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ การเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี
การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬาและการละเล่นพื้นเมืองของไทย การเล่นกีฬาประเภทบุคคล
และประเภททีม และการออกกาลังกายในชีวิตประจาวัน
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3.2 ชื่อ ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์ ก าร
ทางาน
อาจารย์ประจา
สาขา
ประสบการณ์การ
ทางาน
1.อบรมหลักสูตร
นักบินส่วนบุคคล
กองทัพอากาศไทย
2.Customer
Service
Supervisor,
Malaysia Airline.
3.Passenger
Sales & Service
Emirates Airlines.
4.Product
Service Officer,
Scandinavian
Airline.
5.Passenger
Service Officer,
Korean Air.
6.Customer
Service
Representative,
United Airline.

รายวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบ ภาระการสอน(ชม.ต่อ
ใน
สัปดาห์)/ปีการศึกษา
หลักสูตรนี้
2554 2555 2556 2557
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 12 12 12 12
การบริก ารภาคพื้ น ดิ น
1

1.

นายชัยกรณ์ ศรีสุวรรณ
ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
วท.ม. (บริหารการบิน)
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2.

นางสาวเฟริ์น มงคล
อ า จ า ร ย ์ป ร ะ จ า ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 12
ตาแหน่งทางวิชาการ:
สาขา
การออกบัตรโดยสารใน
อาจารย์
ธุรกิจสายการบิน
วุฒิการศึกษา:
วท.ม (การบริห ารการบิ น )
มหาวิทยาลัยอีสเทอร์เอเชีย
ทล.บ. (สาขาการจัดการท่า
อากาศยาน)
สถาบันการบินพลเรือน

12

12

12
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/ รายวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบ ภาระการสอน(ชม.ต่อ
ประสบการณ์ ก าร ใน
สัปดาห์)/ปีการศึกษา
ทางาน
หลักสูตรนี้
2554 2555 2556 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี
3.

นส.พิมพร ศรีรุ่งเรือง
ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
ศศ.ม.(การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ.(อุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยว)มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา

อาจารย์ประจา
ภูมิศาสตร์โลกเพื่อการ 12
สาขา
จัดการการท่องเที่ยว
ประสบการณ์การ
ทางาน
1.1.ต.ค.2551 ถึง
30 พ.ย.2553
ตาแหน่งพนักงาน
ช่วยเหลือตารวจ
ท่องเที่ยว สังกัด
งานธุรการ กก.2
บก.ทท.
2.1ต.ค.2551 ถึง
30 ก.ย.2552
ตาแหน่งพนักงาน
ช่วยเหลือตารวจ
ท่องเที่ยว สังกัดชุด
ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปราม
อาชญากรรมที่เกิด
กับนักท่องเที่ยว
(ชป.1)
3.1ต.ค.2550 ถึง
30 ก.ย.2550
ตาแหน่งพนักงาน
ช่วยเหลือตารวจ
ท่องเที่ยว สังกัด
งานธุรการฝ่าย
ปฏิบัติการ 2 บก.
ทท.
4.26 ธ.ค.2547 ถึง
30 ก.ย.2550
ตาแหน่งพนักงาน

12

12

12
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ลาดับ

4.

ชื่อ-นามสกุล

Mr.Vincent Mark
Sorge

ผลงานวิชาการ/ รายวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบ ภาระการสอน(ชม.ต่อ
ประสบการณ์ ก าร ใน
สัปดาห์)/ปีการศึกษา
ทางาน
หลักสูตรนี้
2554 2555 2556 2557
ช่วยเหลือตารวจ
ท่องเที่ยว สังกัด
งานสืบสวน กก.2
บก.ทท.
5.1 เม.ย.2546 ถึง
31 ธ.ค.2546
บริษัทการบินไทย
จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งพนักงาน
ทั่วไป ประจาแผนก
SO,SK.
อ า จ า ร ย ์ป ร ะ จ า ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ 12
สาขา
การบริการการบิน1-4

12

12

12

อ า จ า ร ย ์ป ร ะ จ า ภาษาอั งกฤษเพื่ อ การ 12
สาขา
บิน

12

12

12

ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
Master’s Degree in
Business
Administration, Corllins
University. USA.
Bachelor’s Degree in
Business Administration
and Marketing, Corllins
University. USA.
5.

Mr. Daniel Guay
ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
MBA (Business) U. of
Ottawa, Canada.
B.S.E.(Baccalauveate)
U. of Ottawa, Canada.
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์ ก าร
ทางาน
อาจารย์ประจา
สาขา
ประสบการณ์การ
ทางาน
1.อบรมหลักสูตร
นักบินส่วนบุคคล
กองทัพอากาศไทย
2.Customer
Service
Supervisor,
Malaysia Airline.
3.Passenger
Sales & Service
Emirates Airlines.
4.Product
Service Officer,
Scandinavian
Airline.
5.Passenger
Service Officer,
Korean Air.
6.Customer
Service
Representative,
United Airline.

รายวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบ ภาระการสอน(ชม.ต่อ
ใน
สัปดาห์)/ปีการศึกษา
หลักสูตรนี้
2554 2555 2556 2557
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 12 12 12 12
การบริก ารภาคพื้ น ดิ น
1

1.

นายชัยกรณ์ ศรีสุวรรณ
ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
วท.ม. (บริหารการบิน)
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2.

นางสาวเฟริ์น มงคล
อ า จ า ร ย ์ป ร ะ จ า ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ 12
ตาแหน่งทางวิชาการ:
สาขา
การออกบัตรโดยสารใน
อาจารย์
ธุรกิจสายการบิน
วุฒิการศึกษา:
วท.ม (การบริห ารการบิ น )
มหาวิทยาลัยอีสเทอร์เอเชีย
ทล.บ. (สาขาการจัดการท่า
อากาศยาน)
สถาบันการบินพลเรือน

12

12

12
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/ รายวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบ ภาระการสอน(ชม.ต่อ
ประสบการณ์ ก าร ใน
สัปดาห์)/ปีการศึกษา
ทางาน
หลักสูตรนี้
2554 2555 2556 2557

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี
3.

นส.พิมพร ศรีรุ่งเรือง
ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
ศศ.ม.(การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ.(อุ ต สาหกรรมการ
ท่องเที่ยว)มหาวิทยาลัยราช
ภัฎสวนสุนันทา

อาจารย์ประจา
ภูมิศาสตร์โลกเพื่อการ 12
สาขา
จัดการการท่องเที่ยว
ประสบการณ์การ
ทางาน
1.1.ต.ค.2551 ถึง
30 พ.ย.2553
ตาแหน่งพนักงาน
ช่วยเหลือตารวจ
ท่องเที่ยว สังกัด
งานธุรการ กก.2
บก.ทท.
2.1ต.ค.2551 ถึง
30 ก.ย.2552
ตาแหน่งพนักงาน
ช่วยเหลือตารวจ
ท่องเที่ยว สังกัดชุด
ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปราม
อาชญากรรมที่เกิด
กับนักท่องเที่ยว
(ชป.1)
3.1ต.ค.2550 ถึง
30 ก.ย.2550
ตาแหน่งพนักงาน
ช่วยเหลือตารวจ
ท่องเที่ยว สังกัด
งานธุรการฝ่าย
ปฏิบัติการ 2 บก.
ทท.
4.26 ธ.ค.2547 ถึง
30 ก.ย.2550
ตาแหน่งพนักงาน

12

12

12

39

ลาดับ

4.

5.

6.

ชื่อ-นามสกุล

Mr. Tiansong wang
ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
The Department of
Southwest Jiaotong
University ,China
Mr. Daniel Guay
ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
MBA (Business) U. of
Ottawa, Canada.
B.S.E.(Baccalauveate) U.
of Ottawa, Canada.
Mr.Vincent Mark Sorge
ตาแหน่งทางวิชาการ:
อาจารย์
วุฒิการศึกษา:
M.B.A. (Business)
Corllins University. USA.
B.B.A. (Business
Administration
and Marketing)
Corllins University.
USA.

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์ การ
ทางาน
ช่วยเหลือตารวจ
ท่องเที่ยว สังกัด
งานสืบสวน กก.2
บก.ทท.
5.1 เม.ย.2546 ถึง
31 ธ.ค.2546
บริษัทการบินไทย
จากัด (มหาชน)
ตาแหน่งพนักงาน
ทั่วไป ประจา
แผนก SO,SK.
อ า จ า ร ย์ป ร ะ จ า
สาขา

รายวิ ช าที่ รั บ ผิ ด ชอบ ภาระการสอน(ชม.ต่อ
ใน
สัปดาห์)/ปีการศึกษา
หลักสูตรนี้
2554 2555 2556 2557

1. ภาษาจีนสาหรับการ 12
บริการการบิน1-4

12

12

12

อ า จ า ร ย์ป ร ะ จ า ภาษาอั งกฤษเพื่ อ การ 12
สาขา
บิน

12

12

12

อ า จ า ร ย์ป ร ะ จ า ภาษาอั ง กฤษส าหรั บ 12
สาขา
การบริการการบิน1-4

12

12

12
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ
1.

ชื่อ-นามสกุล
น.ต.ปฎิพัทธ์ สมรรคจันทร์
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยมหิดล
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยารามคาแหง
-Basic Aviation
Terminology and
Phraseology Course ,
DCA .Thailand
- Basic English Instructor
Course , Defense
Language Institute,
U.S.A.
- English Teaching
Development Course ,
Defense International
Training Center, Australia
- ICAO , TRAINAIR Course
Developer Workshop ,
Jordan
-Train the Trainer for
delivery of Aviation
English Course , England
- ICAO , TRAINAIR Course
Developer Manager
Workshop , Jordan

ผลงานวิชาการ/
ป ระส บ ก ารณ์ ก าร
ทางาน
ตาแหน่งปัจจุบัน :
ผู้อานวยการศูนย์
ฝึกอบรม
ฝ่ายปฏิบตั ิการบิน
บริษัท การบิน
กรุงเทพ จากัด
ประสบการณ์การ
ทางาน:
1.ครูภาษาศูนย์ภาษา
กองทัพอากาศ
2.ผู้อานวยการกอง
วิชาการภาษาอังกฤษ
เทคนิคการบิน
สถาบันการบินพล
เรือน
3.ที่ปรึกษา กรมการ
บินพลเรือน
(Language
Proficiency
Requirements )
4. อาจารย์พิเศษ
ภาควิชาวิศวกรรม
การบินและอวกาศ
คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกตรศาสตร์
5. Deputy Chief of
TRAINAIR Unit,
ICAO, Thailand
(4 years)
6. Australian
English Language
Method Officer ,
Defense
International
Training Center ,
Australia

รายวิชาที่รับผิดชอบ ภาระการสอน(ชม.ต่อ
ใน
สัปดาห์)/ปีการศึกษา
หลักสูตรนี้
2554 2555 2556 2557
ความรู้พื้นฐานด้าน 6 6 6 6
การบิน 1
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ป ระส บ ก ารณ์ ก าร
ในหลักสูตรนี้
ทางาน
7.ผู้อานวยการศูนย์
ภาษาอังกฤษการบิน
บริษัท การบิน
กรุงเทพ จากัด
8.ผู้อานวยการ ศูนย์
ฝึกอบรม ฝ่าย
ปฏิบัติการบิน
บริษัท การบิน
กรุงเทพ จากัด
ผลงานทางวิชาการ:
1.Australian
English Language
Course (Book 1-3)
, Defense
International
Training Center ,
Australia.
2.STP 291/154 /
LANGENG
(Aviation English
Language
Proficiency
Interviewer /
Rater , TRAINAIR ,
ICAO .
3.Manual on the
Implementation of
ICAO Language
Proficiency
Requirements ,
ICAO Headquarters
, Canada.

ภาระการสอน(ชม.ต่อ
สัปดาห์)/ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557
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ลาดับ
2.

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ป ระส บ ก ารณ์ ก าร
ทางาน
นส.ภัทรพร หิรัญภัทร์
ตาแหน่งปัจจุบัน :
กาลังอยู่ในระหว่างทา
ผู้จัดการส่วน
วิทยานิพนธ์ ศิลปศาสตร
ภาษาอังกฤษการบิน
ดุษฎีบัณฑิต (ภาษาศาสตร์ ศูนย์ฝึกอบรม ฝ่าย
ประยุกต์)
ปฏิบัติการบิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ บริษัท การบิน
จอมเกล้าธนบุรี
กรุงเทพ จากัด
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์เพื่อการ ผลงานวิชาการ:
สื่อสาร)
1.การสื่อสารระหว่าง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วัฒนธรรมกับการ
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ )
เรียนการสอนภาษาที่
เกรียตินยิ มอันดับ 1
สอง, วารสารภาษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และวัฒนธรรม ปีที่ 4
ฉบับที่ 1 มกราคม มิถุนายน 2548
ประสบการณ์การ
ทางาน:
1.Instruction
Executive บริษัท
Kumon (Thailand)
Co., Ltd.
2.อาจารย์ คณะศิลป
ศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์ วิทยาเขต
กาแพงแสน
3.ครูวิชาภาคพื้น
กองวิชาภาษาอังกฤษ
การบิน
สถาบันการบินพล
เรือน

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อ
สัปดาห์)/ปีการศึกษา
2554

ภาษาอังกฤษสาหรับ 6
การบริการด้านการ
บิน

2555

2556

2557

6

6

6
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ลาดับ
3.

4.

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การ
ทางาน
นางเสาวนีย์ อินทรประสิทธิ์ ตาแหน่งปัจจุบัน :
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ภาษาอังกฤษการบิน
ศูนย์ฝึกอบรม ฝ่าย
ปฏิบัติการบิน
บริษัท การบิน
กรุงเทพ จากัด
ประสบการณ์การ
ทางาน:
1.พนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน สาย
การบิน Bangkok
Airways
2.ผู้ช่วยผู้จัดการ ส่วน
บริการผู้โดยสาร
ภาคพื้นดิน
บริษัท การบินกรุงเทพ
จากัด
นส.ปรัชมน ดารศรี
ตาแหน่งปัจจุบัน :
สถ.บ.(สถาปัตยกรรม)
ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฝึกอบรมพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน
ศูนย์ฝึกอบรม ฝ่าย
ปฏิบัติการบิน
บริษัท การบิน
กรุงเทพ จากัด
ประสบการณ์การ
ทางาน :
1.พนักงานต้อนรับ
บนเครื่องบิน สาย
การบิน Gulf Air
2.Inflight Chef
Assistant ( First
class services )
3.Supervisor Elite
Personal Assistant
บ.ไทยแลนด์พริวิเลจ
คาร์ด จากัด

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อ
สัปดาห์)/ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

ความรู้พื้นฐาน
6
เกี่ยวกับการสารองที่
นั่งในอุตสาหกรรม
การบิน

6

6

6

ความรู้พื้นฐาน
เกี่ยวกับการขนส่ง
สินค้าทางอากาศ

6

6

6

6
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ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

5.

นส.วรารัตน์ วานิชขจร
วท.ม. (บริหารการบิน)
มหาวิทยาลัยรัตนบัณทิต
บธ.บ. (ภาษาอังกฤษสื่อสาร
ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลวิทยาเขตธัญบุรี

6.

นส.กมลวรรณ เทพ
ประพันธ์
ศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การ
ทางาน
ตาแหน่งปัจจุบัน :
หัวหน้าพนักงาน
บริการผู้โดยสาร
ภาคพื้นดิน
ประสบการณ์การ
ทางาน :
1.พนักงานลูกค้า
สัมพันธ์ สายการบิน
JAPAN AIRLINES
2.Guest Speaker
of Air
Transportation
Business,
Faculty of Liberal
Arts, Rajamangala
University of
Technology
ตาแหน่งปัจจุบัน :
Aviation English
Course
Development
Officerศูนย์ฝึกอบรม
ฝ่ายปฏิบตั ิการบิน
บริษัท การบิน
กรุงเทพ จากัด
ประสบการณ์การ
ทางาน :
1.Self Access
Learning Center
Officer (SALC
Officer)
สถาบันการบินพล
เรือน
2.Public Relations
Officer
มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อ
สัปดาห์)/ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

6

6

6

6

ภาษาอังกฤษสาหรับ 6
การบริการด้านการ
บิน1

6

6

6

ความรู้พื้นฐานด้าน
สายการบิน 1
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ลาดับ

7.

8.

ชื่อ-นามสกุล

ผลงานวิชาการ/
ประสบการณ์การ
ทางาน
3.พนักงานบริการ
ผู้โดยสารภาคพื้นดิน
บริษัท การบิน
กรุงเทพ จากัด
นส.มัชฌิมา ฉัตรพรนาสิน ตาแหน่งปัจจุบัน :
บธ.บ.(บริหารธุรกิจ)
Cabin Instructor
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ศูนย์ฝึกอบรม ฝ่าย
(ABAC)
ปฏิบัติการบิน
บริษัท การบิน
กรุงเทพ จากัด
ประสบการณ์การ
ทางาน :
1.Flight
Attendant
สายการบินJapan
Airlines
2.Cabin Instructor
ศูนย์ฝึกอบรม
ฝ่ายปฏิบตั ิการบิน
บริษัท การบิน
กรุงเทพ จากัด
นส.นพวรรณ ไกรเนตร
ศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ 2 )
(ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตาแหน่งปัจจุบัน :
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ภาษาอังกฤษการบิน
ศูนย์ฝึกอบรม ฝ่าย
ปฏิบัติการบิน
ประสบการณ์การ
ทางาน :
1.พนักงานอาวุโส
ส่วนสารองที่นั่งและ
ออกบัตรโดยสาร
บริษัท การบิน
กรุงเทพ จากัด

รายวิชาที่รับผิดชอบ
ในหลักสูตรนี้

ภาระการสอน(ชม.ต่อ
สัปดาห์)/ปีการศึกษา
2554

2555

2556

2557

6

6

6

6

ความรู้พื้นฐาน
6
เกี่ยวกับการสารองที่
นั่งในในอตสาหกรรม
การบิน

6

6

6

วัฒนธรรมเพื่องาน
บริการสายการบิน
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากการสอบข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิตมีความต้องการให้บัณฑิตมีประสบการณ์การ
ทางานก่อนเข้าสู่อาชีพ ดังนั้นจึงได้กาหนดรายวิชาสหกิจศึกษาในหลักสูตร ซึ่งจะจัดอยู่ในหมวดวิชา
เฉพาะ กลุ่มวิชาปฏิบัติการและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ชื่อรายวิชาสหกิจศึกษาสาหรับการบริการ
ในอุตสาหกรรมการบิน จานวน 6 หน่วยกิต และเตรียมฝึกสหกิจศึกษา จานวน 1 หน่วยกิต
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการ
มากยิ่งขึ้น
4.1.1 มีความสามารถบู รณาการความรู้ที่ ได้เรียนมาเพื่อนาไปแก้ปัญ หาทางการบริการใน
อุตสาหกรรมการบินได้อย่างเหมาะสม
4.1.2 มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านการบริการในอุตสาหกรรมการบินในปฏิบัติงาน
ได้
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให้
เข้ากับสถานประกอบการได้
4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออก และนาความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้
4.1.6 มีทักษะการสื่อสารด้านการพูด เขียน คิดวิเคราะห์ประมวลผล
4.2 ช่วงเวลา
ปีการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
การทาโครงงานหรือการวิจัยต้องสามารถนาผลจากการจัดทาโครงงานและงานวิจัยไปใช้ในการ
พัฒนาการบริการในอุตสาหกรรมการบินได้จริง โดยมีจานวนผู้ร่วมโครงงาน 2-4 คน และมีรายงานที่
ต้องนาส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด อย่างเคร่งครัด
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
โครงงานหรืองานวิจัยต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการบริการในอุตสาหกรรม
การบิ น และการประยุ กต์ ใช้ห ลั กการ ความรู้ทางด้านการบริการในอุตสาหกรรมการบิ น ในการ
วิเคราะห์ ออกแบบ แก้ไข และพัฒ นาระบบการดาเนินงานของทุกองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพมี
ขอบเขตโครงงานที่สามารถทาเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
5.2.1 การประยุกต์ใช้ทฤษฏี หลักการ
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5.2.2 สามารถนาผลการจากจัดทาโครงงานหรืองานวิจัยไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง
หรือสามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาต่อได้
5.2.3 สามารถทางานเป็นทีม และสามารถปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่น
5.2.4 ความสามารถในคิดวิเคราะห์ การสื่อสารด้วยภาษาเขียนและภาษาพูด
5.3 ช่วงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปีการศึกษาที่ 4
5.4 จานวนหน่วยกิต
6 หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.5.1 การวางแผนและการจัดเตรียมอาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ความสามารถและมี
ประสบการณ์ ก ารท างานในด้ า นการบริ ก ารในอุ ต สาหกรรมการบิ น มาให้ ค วามรู้ แ ละถ่ า ยทอด
ประสบการณ์การปฏิบัติงานต่างๆ ในหมวดวิชาเฉพาะเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิธีการ และลั กษณะ
การทางานจริงในด้านอุตสาหกรรมการบินเพื่อนาไปเป็นข้อมูลในการจัดทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.5.2 ก าหนดชั่ ว โมงการให้ ค าปรึก ษา จั ด ท าบั น ทึ ก การให้ ค าปรึก ษา ให้ ข้ อ มู ล
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงงานทางเว็บไซต์ และปรับปรุงให้ทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอย่างโครงงานให้ศึกษา
5.5.3 จัดเตรียมหนังสือเอกสารตาราด้านการบริการในอุตสาหกรรมการบินและสาขา
อื่นๆ ไว้เพื่อศึกษาค้นคว้า
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความก้าวหน้าในการทาโครงงานหรืองานวิจัย ที่บันทึกในสมุดให้
คาปรึ กษาโดยอาจารย์ ที่ ป รึกษาและประเมินผลจากรายงานที่ ได้กาหนดรูปแบบการน าเสนอตาม
ระยะเวลา นาเสนอเนื้ อหาสาระ โดยโครงงานหรืองานวิจัยดังกล่าวนั้นต้องสามารถนาไปใช้ในการ
ท างานหรื อน าไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ งการบริก ารในอุต สาหกรรมการบิ น ได้จ ริง และการจัด สอบการ
นาเสนอที่มีอาจารย์สอบไม่ต่ากว่า 3 คน
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1. มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย ตรงต่อเวลา และ 1.ส่ งเส ริ ม ค วาม รู้ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ ามี คุ ณ ธ รรม
ท าหน้ า ที่ เป็ น พลเมื อ งดี รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง จริยธรรมต่อวิชาชีพและสังคม โดยสอดแทรกเข้า
วิชาชีพและสังคม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต
ไปในเนื้อหาวิชาจริยธรรมทางธุรกิจ และ เข้าไป
ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีบุคลิกภาพที่ดี
3. มีความสามารถในการบริการเป็นอย่างดี

1.เชิญผู้เชี่ยวชาญทางบุคลิกภาพดาเนินการสอน
1. จัดการศึกษาดูงานทางด้านการบริการ
2. มีระบบสื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหมู่
นักศึกษาหรือบุคคลภายนอกที่ส่งเสริมให้เกิดการ
แสวงหาความรู้ที่ทันสมัย
3. จัดรายวิชาสหกิจศึกษา
4. มีความรู้และทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่าง 1. จัดอบรมภาษาอังกฤษ
ดี
2. จัดศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
หนึ่ ง ในกิ จ กรรมหลั ก ในการบริก ารในอุ ต สาหกรรมการบิ น คื อ กฎหมาย/กฎระเบี ย บ
การใช้พื้นที่สาธารณะ พลังงาน สินค้าและบริการที่เชื่อมโยงกันทั่วโลกส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคน
ในสังคมและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นนักศึกษาต้องมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้สามารถ
ดาเนินชีวิตและทางานร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างราบรื่น และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อาจารย์ที่สอน
ในแต่ล ะวิชาต้องพยายามสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมไปพร้อมกับองค์ความรู้ต่างๆ ที่ศึกษา
ดังนี้
1) มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
2) แสดงความซื่อสัตย์สุจริตอย่างสม่าเสมอ
3) เคารพสิทธิของผู้อื่น
4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ปลู ก ฝั งให้ นั ก ศึ ก ษามี ระเบี ย บวิ นั ย สนั บ สนุ น และเสริ ม สร้า งวัฒ นธรรมองค์ ก ร โดย
กาหนดการเข้าชั้ น เรี ย นให้ ต รงเวลาตลอดจนการแต่ งกายที่ เป็น ไปตามระเบี ย บของมหาวิท ยาลั ย
นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของ
การเป็นผู้นากลุ่มและการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดยต้องไม่กระทาการทุจริ ตในการสอบหรือ
ลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
ในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่
ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานตามกาหนด
ระยะเวลาที่มอบหมาย และการร่วมกิจกรรม
2) ประเมิน จากการมีวินัยและพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
3) ประเมินความซื่อสัตย์สุจริต
4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.2 ความรู้
2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้
1) มีความรู้ความเข้าใจ หลักการและทฤษฎีด้านการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
2) มี ค วามสามารถน าความรู้ ที่ ไ ด้ รั บ ไปประยุ ก ต์ ใ นกิ จ กรรมด้ า นการบริ ก ารใน
อุตสาหกรรมการบินได้
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3) มีค วามเข้า ใจและวิเคราะห์ห ลัก การของศาสตร์อื ่น ที ่เ กี ่ย วข้อ งกั บ การบริ ก าร
ในอุตสาหกรรมการบิน เช่น หลักการบัญชี หลักการตลาด หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เป็นต้น และ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
4) สามารถนาหลักการบริการในอุตสาหกรรมการบินไปประยุกต์ใ ช้ในการดาเนินงานด้าน
อื่นได้ และปรับใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างดี
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ และเน้นหลักการทางทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ทางปฎิบัติในสภาพแวดล้อมจริง
โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางทางวิวัฒนาการและเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้ อ หาสาระของรายวิ ช านั้ น ๆ นอกจากนี้ ค วรจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จ ริ ง
โดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องตลอดจน
ฝึกปฏิบัติงาน ในสถานประกอบการ
2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติในด้านต่าง ๆ คือ
1) การทดสอบย่อย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงาน/โครงงาน/งานวิจัยที่นักศึกษาจัดทา
4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นาเสนอ
5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) มี ค วามรู้ แ ละความเข้ าใจเกี่ ย วกั บ หลั ก การและทฤษฎี สามารถวิเคราะห์ ปั ญ หา
นาเสนอแนวทางแก้ไข เพื่อพัฒนาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน โดยนาหลักการต่าง ๆมาอ้างอิง
ได้อย่างเหมาะสม
2) มี ค วามสามารถวิเคราะห์ กิ จ กรรมการด าเนิ น งานและสถานการณ์ ต่ างๆ โดยใช้
หลักการที่ได้เรียนมาตลอดจนสามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการดาเนินงานใน
องค์กรอื่นๆ ได้
3) มีการติดตามความก้าวหน้าและวิวัฒนาการด้านการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ตลอดเวลา
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) การจัดการสอนแบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญและด้วยการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จาลอง/
กรณีศึกษาเพื่อฝึกกระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษาโดยเริ่มต้นจากปัญหาที่ง่ายและ
เพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อย ๆทั้งนี้ต้องจัดให้เหมาะสมและสอดคล้องกับรายวิชา
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2) การประยุ กต์ ใช้ ท ฤษฏี ในการอธิบ ายสถานการณ์ ห รือสิ่ งต่ างๆ ที่ อ ยู่รอบตั ว เพื่ อ
เสริมสร้างความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
3) การจัดกิจกรรมหรือ การอภิปรายกลุ่มให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการคิดวิเคราะห์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
4) การจัดเวทีสัมมนาวิชาการ/เรียนเชิญผู้มีประสบการณ์ จริงด้านอุตสาหกรรมการบิน
มาถ่ายทอดประสบการณ์การทางานให้นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบการทางานจริง
5) การฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ริ งในสถานประกอบการ เพื่ อ เป็ น การเรี ย นรู้วิ ธีก ารแก้ ปั ญ หาใน
สถานการณ์จริง
2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการ
นาเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 การเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
การจั ด การบริ ก ารในอุ ต สาหกรรมการบิ น คื อ การประสานความร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
ตั้งแต่ต้นน้าถึงปลายน้า ดังนั้นในชีวิตการทางานจริงนักศึ กษาจึงต้องเกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานและ
ทางานร่วมกับ องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศโดยสามารถเรียนรู้ใน
รายวิชาที่ระบุในกลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์ ตลอดจนอาจารย์ต้องสอดแทรกความรู้
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความรับผิดชอบในรายวิชาต่างๆ เกี่ยวกับ
1) มีความสามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2) มี ค วามสามารถท างานร่ว มกั บ ผู้ อื่ น ได้ เป็ น อย่ างดี ทั้ งในบทบาทของผู้ น า หรือ ใน
บทบาทของผู้ร่วมงาน
3) มีความรับผิดชอบในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
4) มีมนุษยสัมพันธ์ และสามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรที่ไป
ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาให้นักศึกษาเรียนรู้แบบร่วมมือ ฝึกการทางานเป็น กลุ่ม
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจ
ในวัฒนธรรมองค์กรเข้าไปในรายวิชาต่างๆ
2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนาเสนอรายงาน
กลุ่มในชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ
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2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัว เลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
นักศึกษาต้องมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขั้นต่าดังนี้
1) มีความสามารถใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลและ
นาเสนอรายงาน
2) มีความสามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยี
โดยเลือกใช้รูปแบบของสื่อการนาเสนออย่างเหมาะสม
3) มี ความรู้ พื้ นฐานทางคณิ ตศาสตร์และสถิติ สามารถน าไปวิ เคราะห์ ในการจัดการการ
บริการตลอดจนนาเสนอข้อมูลโดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติได้
4) มีการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาที่ 3 ในการสื่อสารได้
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่างๆให้นักศึกษาได้วิเคราะห์สถานการณ์จาลอง
และสถานการณ์เสมือนจริง และนาเสนอการแก้ปัญหาที่เหมาะสม เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์หลักการ
บริการในอุตสาหกรรมการบิน ในหลากหลายสถานการณ์
2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) มี ก ารประเมิ น จากเทคนิ ค การน าเสนอโดยใช้ ท ฤษฎี การเลื อ กใช้ เครื่อ งมื อ ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติ ที่เกี่ยวข้อง
2) มีการประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้
เครื่องมือต่างๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต่างๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
2.6 ทักษะพิสัย
2.6.1 การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษ และภาษาที่ 3
2) มีทักษะด้านการให้บริการในอุตสาหกรรมการบิน
2.6.2 กลยุ ทธ์การสอบที่ใช้พัฒ นาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย จัดกิจกรรมฝึกทักษะ และการ
แก้ปัญหา ในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพ การใช้ภาษา การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์
ในสถานการณ์ปกติ และสถานการณ์ผิดปกติ
2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) ประเมินจากการใช้ทักษะด้านต่าง ๆได้ดี และถูกต้อง
2) ประเมินการพัฒนาการของทักษะด้านต่าง ๆ
3) ประเมินความสามารถในการแก้ปัญหา ในสถานการณ์ต่าง ๆได้
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)
รายวิชา

1.จริยธรรมทางธุรกิจ
2.หลักการบัญชี
3.การตลาดบริการ
4.ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
5.คาศัพท์ด้านการบิน 1
6.คาศัพท์ด้านการบิน 2
7.การพัฒนาบุคลิกภาพสาหรับผู้ให้บริการ
8.มารยาทสาหรับการวางตัวสาหรับการ
บริการในเที่ยวบิน
9.ความรู้ด้านการบิน 1
10.ความรู้ด้านการบิน 2
11.ความรู้ด้านสายการบิน 1
12.ความรู้ด้านสายการบิน 2
13.ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 1
14.ภาษาอังกฤษเพื่อการบิน 2
15.การสารองที่นั่งและการออกบัตร
โดยสารในธุรกิจการบิน
16.การบริการภาคพื้นดิน 1

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2
  O O  
  O O  
  O O  
O O    
  O O  
  O O  
     
     

2.3
O
O
O
O
O
O
O
O

2.4
O
O
O
O
O
O



3.1 3.2 3.3
  O
  O
  O
 O 
 O O
 O O
 O O
 O O

ทักษะการวิเคราะห์เชิง ทักษะพิสัย
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2
O   O O O O O O 
O   O  O  O  O
O       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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หมายเหตุ หากคณะไหนไม่มีข้อมูลด้านทักษะพิสัย เวลาที่ print out ก็จะไม่ปรากฏช่อง ทักษะพิสัย
 ความรับผิดชอบหลัก O ความรับผิดชอบรอง

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2
17.การบริการภาคพื้นดิน 2
  O   
18.ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการด้านการ   O O  
บิน 1
19.ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการด้านการ   O O  
บิน 2
20.ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการด้านการ   O O  
บิน 3
21.ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อม
  O O  
สาหรับงานในอุตสาหกรรมการบิน
22.สัมมนาปัญหาการบริการด้านการบิน
  O   
23.ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการบริการด้านการ
  O O  
บิน 1
24.ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการบริการด้านการ
  O O  
บิน 2
25.ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการบริการด้านการ
  O O  
บิน 3
26.ภาษาญี่ปุ่นสาหรับการบริการด้านการ
  O O  
บิน 4
27.ภาษาจีนสาหรับการบริการด้านการบิน   O O  
1

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

2.3
O
O

2.4
O
O

3.1 3.2 3.3
  O
  O

ทักษะการวิเคราะห์เชิง ทักษะพิสัย
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2
  O    O   
      O   

O

O
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28.ภาษาจีนสาหรับการบริการด้านการบิน
2
29.ภาษาจีนสาหรับการบริการด้านการบิน
3
30.ภาษาจีนสาหรับการบริการด้านการบิน
4
31.ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการบริการด้าน
การบิน 1
32.ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการบริการด้าน
การบิน 2
33.ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการบริการด้าน
การบิน 3
34.ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการบริการด้าน
การบิน 4
35.ภาษาเวียดนามสาหรับการบริการด้าน
การบิน 1
36.ภาษาเวียดนามสาหรับการบริการด้าน
การบิน 2

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2
  O O  

2.3
O

2.4
O

3.1 3.2 3.3
  O

ทักษะการวิเคราะห์เชิง ทักษะพิสัย
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2
  O O O  O   
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37.ภาษาเวียดนามสาหรับการบริการด้าน
การบิน 3
38.ภาษาเวียดนามสาหรับการบริการด้าน
การบิน 4
39.ภาษาอาหรับสาหรับการบริการด้านการ
บิน 1
40.ภาษาอาหรับสาหรับการบริการด้านการ
บิน 2
41.ภาษาอาหรับสาหรับการบริการด้านการ
บิน 3
42.ภาษาอาหรับสาหรับการบริการด้านการ
บิน 4
43.พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในสถานการณ์
ปัจจุบนั
44.การจัดการขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
45.การท่องเที่ยวอิเล็กทรอนิกส์
46.กฏหมายและข้อกาหนดเกี่ยวกับการบิน
47.จิตวิทยาการบริการในอุตสาหกรรมการ
บิน
48.การขนส่งสินค้าทางอากาศ
49.การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ทางการบิน

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2
  O O  

2.3
O

2.4
O

3.1 3.2 3.3
  O

ทักษะการวิเคราะห์เชิง ทักษะพิสัย
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2
  O O O  O   
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O
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รายวิชา

50.ภูมิศาสตร์โลกสาหรับการบิน
51.ความมั่นคงและนิรภัยด้านการบิน
52.การวิจัยทางธุรกิจการบิน
53.การจัดการท่าอากาศยานเพื่อการ
บริการ
54.การเตรียมฝึกสหกิจศึกษา
55.สหกิจศึกษา
56.การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการ
บริการในอุตสาหกรรมการบิน
57.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริการ
ในอุตสาหกรรมการบิน

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2
  O O  
  O   
   O  
  O   

2.3



O

2.4
O
O

O

3.1 3.2 3.3
  O
  
  O
  O

ทักษะการวิเคราะห์เชิง ทักษะพิสัย
ตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 6.1 6.2
  O O   O   
         
   O     O O
  O    O   









O

O
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O
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O
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (ผลการเรียน)
1.1 เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถั ม ภ์
จังหวัดปทุมธานีว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
2.1.1 การทวนสอบในระดับ กระบวนวิชาให้ อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชา
เพื่อการทบทวนสอบ จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้ คะแนนในรายวิชาหรือรายงาน
ของผู้เรียน เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อให้
ผู้สอนมีมาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คน จัดทาข้อสอบมาตรฐาน
สาหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน จัดทาข้อสอบมาตรฐานสาหรั บรายวิชาที่มีเนื้อหา
ตรงกันกับสถาบันในเครือข่าย สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคาถามในข้อสอบจากผู้ใช้บัณทิต เพื่อปรับ
มาตรฐานข้อสอบ
2.1.2 การทวนสอบในระดับหลัก สู ตร เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลั กสูตร
ภายในเวลา 4-8 ปี ผ่านการฝึกงานภาคสนาม/ฝึกประสบการณ์ วิชาชีพตามที่กาหนดในหลักสูตรได้
ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 2.00
สอบประมวลผลการเรียนรู้โดยรวมก่อนจบการศึกษา
1) ภาวะการได้งานของบัณฑิต ทางานตรงสาขา
2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ
3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น
2.1.3 อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................................
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
2.2.1 ประเมินจากบัณฑิตที่จบ
2.2.2 ประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต
2.2.3 อื่นๆ (ระบุ).........................................................................................................................
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2551
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หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ดาเนินการจัดปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
มหาลัย คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน ซึ่งอาจารย์ใหม่ทุกคนต้องผ่านการอบรมภายใน 1 ปีที่ได้รับ
การบรรจุและแต่งตั้ง
1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการ
สอนและการวิจั ย อย่ างต่อเนื่ อง การสนั บสนุ นด้านการศึกษาต่อ ฝึ ก อบรม ดูงานทางวิช าการและ
วิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
1.3 กาหนดให้มีการแนะนาอาจารย์พิเศษให้เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรตลอดจนรายวิชาที่
จะสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่ งเสริมและสนั บ สนุน ให้ อาจารย์มีการเพิ่ มพูน ความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ เพื่ อ
ส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ
และวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลา
ศึกษาต่อ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้มีความทันสมัยตลอดเวลา
2.1.2 อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจานวนอาจารย์ทั้งหมดต้องผ่านการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบต่าง ๆ การสร้างแบบทดสอบต่าง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู้ที่อิง
พัฒนาการของผู้เรียน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน การใช้และผลิตสื่อการ
สอนโดยอย่างน้อยต้องอบรมปีละ 10 ชั่วโมง
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
2.2.1 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรู้และคุณธรรม
2.2.2 ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ทรั พ ยากรและงบประมาณให้ อ าจารย์ ท าผลงานทางวิ ช าการ
ในสาขาวิชาที่สอน
2.2.3 ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น การท าวิจั ย ทั้ งการวิจั ย ในสาขาอาชี พ และการวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
การเรียนการสอน ตลอดจนให้แรงจูงใจแก่ผู้ที่มีผลงานทางวิชาการอย่างประจักษ์
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังนี้
เป้าหมาย

การดาเนินการ

การประเมินผล

1.ยกระดั บ มาตรฐานคุ ณ ภาพ
หลักสูตร และพัฒ นาหลักสูตรให้
ก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลง
โดยมี บุ ค ลากรผู้ ส อนที่ เป็ น ผู้ น า
ด้ า นการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละ
สามารถผลิ ต บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ทักษะ ที่ตรงต่อความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม

1.จั ด ห ลั ก สู ต ร ให้ มี ค ว า ม
สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ
การบริการในอุตสาหกรรมการ
บินด้านการจัดการตามที่สกอ.
กาหนด
2.ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
โดยมี ก ารพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรทุกๆ 5 ปี
3.ก าหนดให้ อ าจารย์ ที่ ส อนมี
คุณวุฒิ ไม่ต่ากว่าปริญญาโทใน
ส า ข า วิ ช า ก า ร บ ริ ก า ร ใน
อุตสาหกรรมการบิน หรือสาขา
อื่ น ที่ เกี่ ย วข้ อ งห รื อ เป็ น ผู้ มี
ประสบการณ์ห ลายปีมีจานวน
คณาจารย์ ป ระจ าไม่ น้ อ ยกว่ า
เกณฑ์มาตรฐาน
4.ส่ งเส ริ ม อ าจ ารย์ ป ระ จ า
หลักสูตรให้ไปดูงานในหลักสูตร
หรือวิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
และต่างประเทศ
5. ติ ด ตามความเปลี่ ย นแปลง
และความต้องการก าลั งคนใน
ภาคธุรกิจเพื่อเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาหลักสูตร หรือสารวจ
ความต้องการความรู้ ทักษะ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
การบริการในอุตสาหกรรมการ
บินและผู้ประกอบการต้องการ
เพื่อนามาพัฒนาหลักสูตร

1.หลักสู ตรที่ส ามารถอ้างอิงได้
กั บ มาตรฐานที่ ส กอ.ก าหนด
ค ว า ม ทั น ส มั ย แ ล ะ มี ก า ร
ปรับปรุงสม่าเสมอ
2.ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร
ตอบสนองความต้ อ งการของ
ภาคอุสาหกรรม
3.จานวนอาจารย์ที่มีคุณ วุฒิ ไม่
ต่ าก ว่ า ป ริ ญ ญ าโท ห รื อ ผู้ มี
ประสบการณ์ ที่ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า
เกณฑ์มาตรฐาน

4.การศึ กษา ดู งานเพื่ อการ
พั ฒ นาหลั กสู ตรหรื อวิ ชาการที่
เกี่ยวข้อง
5.การรายงานผลการติด ตาม
ความเปลี่ ย นแปลงและความ
ต้องการกาลังคนภาคธุรกิจหรือ
ผลการสอบถาม หรื อ ผลการ
สารวจ
ความต้ อ งการความรู้ ทั ก ษะ
ของบัณฑิต
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เป้าหมาย

2. ประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ

การดาเนินการ

การประเมิน

6. เชิญผู้เชี่ยวชาญทั้งภาครัฐ
และเอกชนและผู้ใช้บัณฑิตมามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร
7. จั ด การเรี ย นการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญกาหนดให้
มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
มี แ น ว ท างก ารเรี ย น รู้ ห รื อ
กิจกรรมประจาวิชาให้นักศึกษา
เรียนรู้ประสบการณ์การทางาน
ในสาขาวิ ช าชี พ สามารถคิ ด
วิเคราะห์ เพื่ อ พั ฒ นาองค์ ก ร
ความรู้ด้วยตัวเอง
8. ประสานความร่ ว มมื อ กั บ
ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ใน ก า ร จั ด
กิจ กรรมการเรีย นการสอนใน
รายวิชาฝึกสหกิจศึกษา
1.การประเมิ น หลั ก สู ต รโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้ง
ภายใน และภายนอกทุ กๆ 1
ปี แ ล ะ อ ย่ า งน้ อ ย ทุ ก 4 ปี
ตามลาดับ
2.การจัดทาฐานข้อมูลทางด้าน
นั กศึ กษา อาจารย์ อุ ปกรณ์
เครื่ อ งมื อ วิ จั ย งบประมาณ
ความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลงานทาง
วิชาการทุกภาคการศึกษาเพื่อ
เป็ น ข้ อ มู ล ในการประเมิ นของ
คณะกรรมการ

6. แบบประเมินผลรายวิชาสห
กิจศึกษาจากผู้ใช้บัณทิต
7 .ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น จ า ก
ผู้ เ ชี่ ย วช าญ ทั้ งภ าค รั ฐ แล ะ
เอกชน ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร

1.ราย งาน ผ ล ก ารป ระ เมิ น
หลั ก สู ต รโดยคณะกรรมการ
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ทั้ ง ภายในและ
ภายนอกทุ ก ๆ 1 ปี และอย่ า ง
น้อยทุก 4 ปี ตามลาดับ
2. รายงานการจัดทาฐานข้อมูล
ทางด้ านนั กศึ กษา อาจารย์
อุ ป ก ร ณ์ เค รื่ อ ง มื อ วิ จั ย
งบประมาณ ความร่ ว มมื อ กั บ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ผ ล ง า น ท า ง วิ ช า ก า ร
ทุ กภ าคการศึ ก ษ าเพื่ อเป็ น
ข้ อ มู ล ใน ก ารป ระเมิ น ขอ ง
คณะกรรมการ
3. ประเมิ นความพึ งพอใจของ 3. รายงานผลการประเมิ น
หลักสูตรและการเรียนการสอน ความพึ ง พอใจของหลั ก สู ต ร
โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
และการเรี ย นการสอน โดย
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
ดาเนินการจัดสรรงบประมาณประจาปี เป็นเงินรายได้ของหลักสูตรเพื่อจัดซื้อตารา สื่อการเรียน
การสอน โสตทั ศนู ป กรณ์ และ วั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ์ คอมพิ วเตอร์ อ ย่ า งเพี ยงพ อเพื่ อสนั บ สนุ น
การเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลั ยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีความพร้อมด้านห้ องสมุดและ
แหล่งค้นคว้าทางวิชาการสาหรับการศึกษา ประกอบด้วยส่วนงานต่างๆ ดังนี้
2.2.1 สานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ใน
พระบรมราชูปถัมภ์
1) หนังสือตาราเอกสาร สาหรับสาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
- ภาษาไทย
657
เล่ม
- ภาษาอังกฤษ
277
เล่ม
2) วารสารทางวิชาการ
- ภาษาไทย
60
ฉบับ
- ภาษาอังกฤษ
26
ฉบับ
3) หนังสือพิมพ์รายวัน/รายสัปดาห์
- ภาษาไทย
17
ฉบับ
- ภาษาอังกฤษ
2
ฉบับ
4) ฐานข้อมูลที่อยู่ในรูป CD-ROM เช่น DAO ABI และ ERIC
2.2.2 สถานที่
ลาดับที่
รายการและลักษณะเฉพาะ
1. ห้องเรียนปรับอากาศอาคารเรียน 2
2. ห้องประชุม
3. ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง
4. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
2.2.3 อุปกรณ์การสอน
ลาดับที่
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

รายการและลักษณะเฉพาะ
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ
เครื่องคอมพิวเตอร์ Note book
เครื่อง LCD
เครื่องฉายภาพทึบแสง
เครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องขยายเสียง
เครื่องอัดสาเนา

จานวนที่มีอยู่ (ห้อง)
15
1
1
5
จานวนที่มีอยู่
20
5
5
5
200
1
3
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ลาดับที่
8.
9.
10.
11.

รายการและลักษณะเฉพาะ
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องรับโทรทัศน์สี
เครื่องเล่นวีดีทัศน์
ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

จานวนที่มีอยู่
3
14
5
2

2.2.4 ทรัพยากรบุคคล
คณะวางแผนการด าเนิ น การในใช้ บุ ค ลากรร่ ว มกั น ในสาขาวิ ช าการบริ ห ารธุ ร กิ จ
และสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน หรือสาขาวิชาที่มีรายวิชาที่เกี่ยวเนื่องกัน
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
จัดหาหนั งสือทางอิน เตอร์เน็ต และข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมเรื่อยๆ พัฒ นาการเรียนรู้
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาให้ตรงกับสายงานที่ต้องการ หรือมีความรู้ทางด้านสาย
วิชาที่ต้องการ
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีการประชุ มเพื่ อการวางแผนพั ฒ นาหลั กสู ตร คณาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั ก สู ตร และผู้ ส อน
จะต้ อ งประชุ ม ร่ ว มกั น ในการวางแผนจั ด การเรีย นการสอนประเมิ น ผลและให้ ค วามเห็ น ชอบการ
ประเมิ น ผลทุ ก รายวิ ช า เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล เพื่ อ เตรี ย มไว้ ส าหรั บ การปรั บ ปรุ งหลั ก สู ต ร ตลอดจน
ปรึกษาหารือแนวทางที่จะทาให้บ รรลุเป้าหมายตามหลักสู ตร และได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณ ลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
คัดสรรอาจารย์ผู้มีประสบการณ์ทางด้านธุรกิจการบิน และการท่องเที่ยว สาขาที่เกี่ยวข้องกับวิชา
นั้นๆ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.1.1 มีบุคลิกภาพที่ดี
4.1.2 มีความรู้ความสามารถในวิชาที่สอน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริก ารให้อาจารย์
สามารถใช้ สื่ อ การสอนได้ อ ย่ า งสะดวก ซึ่ งจ าเป็ น ต้ อ งให้ มี ก ารฝึ ก อบรมการปฏิ บั ติ งานในหน้ า ที่
รับผิดชอบ มีการจัดศึกษาดูงาน และจัดทาวิจัย
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5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษา
ที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคน
จะต้องทาหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา
เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทา
กิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
กรณี ที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิช าใดสามารถที่จะยื่นคาร้องขอดู
กระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของทางมหาลัย
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ท่ ามกลางกระแสโลกาภิ วั ตน์ และการแข่ งขั น ที่ รุน แรงของคู่ แ ข่ งทั้ งภายในและระหว่างประเทศ
อุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยวได้กลายเป็นเครื่องมือสาคัญของการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน ของผู้ ป ระกอบการองค์ป ระกอบที่ส าคัญ ที่ สุ ดในการพั ฒ นาในอุตสาหกรรมการบิน และการ
ท่ อ งเที่ ย วให้ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพื่ อ รองรับ การขยายตั ว ของอุ ต สาหกรรมการบิ น และการท่ อ งเที่ ย ว
เกี่ยวเนื่องถือเป็นโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากล ของแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาและปรับปรุง
เรื่อง การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่สากลให้เกิดความทันสมัย และร่วมกับสถานประกอบในหน่วยงานการ
บิน โดยตัวชี้วัดความสาเร็จเชิงปริมาณ คือ การพัฒ นาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมการบินและการ
ท่ อ งเที่ ย ว ให้ เพี ย งพอต่ อ การขยายตั ว อย่ า งรวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ งของตลาดแรงงาน โดยให้ มี
ภาคอุตสาหกรรมโดยเฉพาะขนาดกลางและขนาดเล็ก สาหรับการพัฒนากาลังคนในเชิงคุณภาพได้
มุ่งเน้นไปที่การมีหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมการบินและการท่องเที่ยว ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับ
สากล
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานหลักสูตร/ชนิดตัวบ่งชี้:กระบวนการ/เกณฑ์มาตรฐาน:ระดับ
ปีการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5
1.อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน ×
×
×
×
×
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร
2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ ×
×
×
×
×
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบ
×
×
×
×
×
การณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
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ปีการศึกษา
ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5
4.จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผล ×
×
×
×
×
การดาเนินการของประสบการณ์ภ าคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ
มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรยวิชา
5.จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ ×
×
×
×
×
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ ×
×
×
×
×
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
×
×
×
×
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8.อาจารย์ ใ หม่ (ถ้ า มี ) ทุ ก คน ได้ รั บ การปฐมนิ เ ทศ หรื อ ×
×
×
×
×
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
9.อาจารยืประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ ×
×
×
×
×
วิชาชีพอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10.จานวนบุคลากรสนั บสนุ นการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ ×
×
×
×
×
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ปี
11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
×
×
ต่อคุณ ภาพหลั กสู ตร เฉลี่ ย ไม่ น้ อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ ม
5.0
12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
×
กว่า 3.5 จากคะแนเต็ม 5.0
รวม
9
10 10 11 12
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
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หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
ควรคานึงถึงประเด็นต่างๆ ในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอน
ในประเด็นสาคัญๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนามาใช้ในการ
ประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนนั้ น พิ จ ารณาจากตั ว ผู้ เรี ย นโดยอาจารย์ ผู้ ส อนจะต้ อ งประเมิ น ผู้ เรี ย นในทุ ก ๆ หั ว ข้ อ ว่ า มี
ความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมิน จากการทดสอบย่อย การสั งเกตพฤติกรรมของนั กศึก ษา การ
อภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบคาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าว
ข้างต้น แล้ ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้ องต้นได้ว่า ผู้ เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่
สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอนการทดสอบกลางภาคเรียนและปลาย
ภาคเรีย น จะสามารถชี้ได้ว่าผู้ เรีย นมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญ หาก็
จะต้องมีการดาเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้ นั ก ศึ กษาได้มี ก ารประเมิน ผลการสอนของอาจารย์ ในทุ กด้ าน ทั้ งด้านทั ก ษะกลยุท ธ์
การสอน การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา
และการใช้สื่อการสอนในทุกรายวิชา
2 .การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทา เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และอาจต้อง
ออกปฏิบัติงานในรายวิชา สหกิจศึกษา เป็นเวลา 4 เดือน ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศก์
นั ก ศึ ก ษา ตลอดจนติ ด ตามประเมิ น ความรู้ ข องนั ก ศึ ก ษาว่ า สามารถปฏิ บั ติ งานได้ ห รือ ไม่ มี ค วาม
รับผิดชอบ และยังอ่อนด้อยในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุงและพัฒ นา
หลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีคณะกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน และอาจารย์ประจา
สาขาที่มีความรู้ความสามารถวิชานั้นๆ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมข้อมูล จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่
ละรายวิชากรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะ
เป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุง
หลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ก
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
.............................................
เพื่อให้ การจัดการศึกษาและการบริหารการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเป็นไปอย่าง
มีประสิ ทธิภาพ อาศัย อานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่ งพระราชบัญ ญั ติ มหาวิทยาลั ยราชภั ฎ
พ.ศ.2547 และโดยมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2551 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551
จึงตราข้อบังคับ ไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2551”
ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี
“สภามหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“อธิ ก ารบดี ” หมายความว่ า อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณบดี” หมายความว่า คณบดีทุก คณะของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง คณะกรรมการบริห ารและพัฒ นา
หลักสูต รตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาหลักสูตร
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่เรียนในเวลาราชการเป็นสาคัญ
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า นักศึกษาที่เรียนนอกเวลาราชการเป็นสาคัญ
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการเป็นสาคัญ
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดการเรียนการสอน
นอกเวลาราชการเป็นสาคัญ
“หน่วยกิต” หมายถึง มาตราที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับแต่ละรายวิชา
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ข้อ 5 ผู ้ใ ดเป็น นัก ศึก ษาของมหาวิท ยาลัย อยู ่ก ่อ นที ่ข ้อ บัง คับ นี ้ใ ช้บ ัง คับ ให้ผู ้นั ้น เป็น
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยตามข้อบังคับนี้ต่อไป
ข้อ 6 บรรดากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือมติอื่นในส่วนที่กาหนดไว้แล้วใน
ข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ 7 ให้อธิการบดีรักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกระเบียบ ประกาศ
หรือคาสั่งเพื่อปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้
ในกรณี ที่มีปั ญหาเกี่ ยวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้ อธิการบดีเสนอให้ สภามหาวิทยาลั ย
วินิจฉัยชี้ขาด
หมวด 1
ระบบการศึกษา
ข้อ 8 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีใช้ระบบทวิภาคโดยปีการศึกษาหนึ่งแบ่ง
ออกเป็นภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคคือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 มีร ะยะเวลาเรียนแต่
ละภาคไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ และมหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต่อจากภาคการศึกษาที่
2 โดยให้มีจานวนชั่วโมงการเรียนในแต่ละรายวิชาเท่ากับจานวนชั่วโมงการเรียนที่จัดให้สาหรับรายวิชา
นั้นในภาคการศึกษาปกติก็ได้
ข้อ 9 การกาหนดหน่วยกิตแต่ละวิชา ให้กาหนดโดยใช้เกณฑ์ ดังนี้
9.1 วิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปั ญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9.2 วิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9.3 การฝึกงานหรือฝึกภาคสนามที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
9.4 การท าโครงงานหรื อกิ จกรรมการเรีย นอื่ น ใดตามที่ ได้ รั บ มอบหมายที่ ใช้ เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึ กษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ระบบ
ทวิภาค
หมวด 2
หลักสูตรการศึกษาและระยะเวลาการศึกษา
ข้อ 10 หลักสูตรการศึกษาจัดไว้ 2 ระดับ ดังนี้
10.1 หลักสูตรระดับอนุปริญญา 3 ปี ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 90 หน่วยกิต
10.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีซึ่งจัดไว้ 3 ประเภท ดังนี้
10.2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
10.2.2 หลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี 4 ปี ให้ม ีจ านวนหน่ว ยกิต รวมตลอด
หลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต
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10.2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี ให้มี จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
ข้อ 11 ระยะเวลาการศึกษาและการลงทะเบียนเรียน ให้เป็นไปตามที่กาหนด ดังนี้
11.1 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติ
11.1.1 สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
(1)หลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใช้ เ วลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 5
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 6 ปีการศึกษา
(2)หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 4
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 4 ปีการศึกษา
(3)หลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี 4 ปี ใช้ เวลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่า 6
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 8 ปีการศึกษา
(4)หลั ก สู ต รระดั บ ปริญ ญาตรี 5 ปี ใช้ เวลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่า 8
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 10 ปีการศึกษา
11.1.2 การลงทะเบียนเรียนบางเวลาให้ใช้เวลาการศึกษา ดังนี้
(1) หลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา ใช้ เวลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 10
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 9 ปีการศึกษา
(2) หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 8
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 6 ปีการศึกษา
(3) หลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี 4 ปี ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 14
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 12 ปีการศึกษา
(4) หลั กสู ตรระดั บปริ ญ ญาตรี 5 ปี ใช้ เวลาในการศึ กษาไม่ น้ อยกว่ า 17
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 15 ปีการศึกษา
11.2 ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาภาคพิเศษ
การลงทะเบียนเรียนให้ใช้เวลาการศึกษาดังนี้
11.2.1 หลั ก สู ต รระดั บ อนุ ป ริ ญ ญ า ใช้ เ วลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 8
ภาคการศึกษาและไม่เกินกว่า 6 ปีการศึกษา
11.2.2 หลั กสู ตรระดับ ปริญ ญาตรี (ต่อ เนื่อ ง) ใช้เวลาในการศึกษาไม่ น้อยกว่า
6 ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 4 ปีการศึกษา
11.2.3 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี 4 ปี ใช้ เวลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 11
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 8 ปีการศึกษา
11.2.4 หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี 5 ปี ใช้ เวลาในการศึ ก ษาไม่ น้ อ ยกว่ า 14
ภาคการศึกษาปกติและไม่เกินกว่า 10 ปีการศึกษา
ข้อ 12 มหาวิทยาลัยอาจจัดหลักสูตรเพื่อขออนุมัติ 2 ปริญญาก็ได้
หมวด 3
การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา การโอนย้ายคณะ การเปลี่ยนหลักสูตร
การพ้นและการขอคืนสภาพนักศึกษา
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ข้อ 13 ผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
13.1 ส าเร็ จ การศึ ก ษาไม่ ต่ ากว่ า ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า ส าหรั บ
หลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี หรือสาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าขั้นอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)
13.2 เป็นผู้มีความประพฤติดี
13.3 ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
13.4 มีคุณสมบัติอื่นครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 14 การรับนักศึกษา
14.1 การรับเข้าเป็นนักศึกษา ให้ใช้วิธีการคัดเลือกด้วยวิธีสอบหรือการคัดเลือกด้วยวิธี
พิ จ ารณาความเหมาะสม วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กและเกณฑ์ ก ารตั ด สิ น ให้ เป็ น ไปตามข้ อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการระดับคณะและดุลยพินิจของมหาวิทยาลัย
14.2 มหาวิทยาลัยอาจรับนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าเรียนบางรายวิชาและนา
หน่วยกิตไปคิดรวมกับหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาที่ผู้นั้นสังกัดได้ โดยลงทะเบียนเรียนและชาระเงิน
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ที่ว่าด้วยการรับและจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษาเพื่อการจัดการศึกษา
ข้อ 15 การขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
15.1 ผู้ที่ได้รับ คัดเลือ กให้เข้าเป็น นักศึก ษา ต้องมารายงานตัว เพื่อ ขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษา โดยส่งหลักฐานและชาระเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบารุง
การศึกษาเพื่อการจัดการศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
15.2 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาแต่ไม่มารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็น
นักศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ให้ถือว่าผู้นั้นหมดสิทธิ์ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา เว้นแต่จะ
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
15.3 ผู้ ที่ ได้ รั บ การคั ด เลื อ กให้ เป็ น นั กศึ ก ษาจะมี ส ภาพเป็ น นั ก ศึ ก ษาก็ต่ อ เมื่อ ได้ ขึ้ น
ทะเบียนเป็นนักศึกษาแล้ว
15.4 ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นนักศึกษาในหลักสูตรใดและประเภทการศึกษาใด
ต้องขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในหลักสูตรนั้นและประเภทการศึกษานั้น
ข้อ 16 ประเภทการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
16.1 การศึกษาภาคปกติ
16.2 การศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 17 ประเภทนักศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่
17.1 นักศึกษาภาคปกติ
17.2 นักศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 18 การเปลี่ยนประเภทนักศึกษา
ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นมหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้นักศึกษา เปลี่ยนประเภท
นักศึกษาได้ ทั้งนี้ นั กศึกษาต้องปฏิบัติตามข้อบังคับและระเบียบต่างๆ สาหรับนักศึกษาประเภทนั้น
ข้อ 19 การเปลี่ยนหลักสูตร
19.1 นักศึกษาอาจเปลี่ยนหลักสูตรภายในคณะเดียวกันโดยได้รับความเห็นชอบจาก
คณบดี ส่วนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรข้ามคณะให้ได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการระดับ คณะที่
เกี่ยวข้องและให้ได้รับเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย
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19.2 นักศึกษาที่เปลี่ยนหลักสูตรจะต้องมีเวลาเรียนในหลักสูตรเดิมมาแล้วไม่น้อยกว่า 1
ภาคการศึกษา
ข้อ 20 การรับโอนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น
20.1 มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ มีวิทยฐานะ
เทียบเท่ามหาวิทยาลัยและกาลังศึกษาในหลักสูตรที่มีระดับ และมาตรฐานเทียบเคียงได้กับหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้โดยได้รับอนุมัติจากคณบดีและโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการระดับคณะที่ขอเข้าศึกษานั้น
20.2 คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะได้รับการพิจารณารับโอน
20.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 13
20.2.2 ไม่เป็นผู้ที่พ้นสภาพนักศึกษาจากสถาบันเดิม
20.2.3 ได้ ศึ ก ษาอยู่ ในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเดิ ม มาแล้ ว ไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ภาค
การศึกษาปกติ ทั้งนี้ ไม่นับภาคการศึกษาที่ลาพักหรือถูกสั่งให้ถูกพักการเรียน
20.3 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ 21 นักศึกษาพ้นจากสภาพนักศึกษา เมื่อ
21.1 ตาย
21.2 ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ลาออก
21.3 สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและได้รับปริญญาตามข้อ 33
21.4 ถูกคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย
การคัดชื่อออกจากมหาวิทยาลัย ให้กระทาได้ในกรณีดังต่อไปนี้
21.4.1 ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
21.4.2 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแล้วไม่ชาระค่าบารุงและค่าธรรมเนียมการศึกษา
ต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนดโดยไม่มีหลักฐานการขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง เว้นแต่ได้รับ
การผ่อนผันจากมหาวิทยาลัย
21.4.3 ขาดคุณสมบัติตามข้อ 13 อย่างใดอย่างหนึ่ง
21.4.4 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.60 เมื่อลงทะเบียนเรียนและมีผล
การเรียนแล้ ว 2 ภาคการศึกษาปกติหรือได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 1.80 เมื่อลงทะเบียน
เรียน และมีผลการเรียนแล้ว 4 ภาคการศึกษาปกตินับแต่วันเข้าเรียนและในทุก ๆ สองภาคการศึกษา
ปกติถัดไป
สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษให้นับการศึกษาภาคฤดูร้อนเป็นภาคการศึกษารวมเข้าด้วย
21.4.5 เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบกาหนดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 11
21.4.6 นักศึกษาไม่ผ่านการเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2
ข้อ 22 นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาโดยไม่ได้กระทาผิดทางวินัยหรือไม่ได้พ้นสภาพ
นักศึกษาเพราะมีผลการเรี ยนต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนดในข้อ 21.4.4 อาจขอคืนสภาพนักศึกษาได้โดย
ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการระดับคณะ
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หมวด 4
การลงทะเบียนเรียน
ข้อ 23 การลงทะเบียนเรียน
23.1นักศึกษาจะลงทะเบียนรายวิชาด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นดาเนินการ
แทนโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาก็ได้
วิธีการลงทะเบียนเรียน วัน เวลา และสถานที่ ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยประกาศ
กาหนด
นักศึกษาที่ลงทะเบียนล่าช้าต้องจ่ายค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด
23.2 การลงทะเบี ย นเรีย นรายวิ ช าจะสมบู รณ์ ก็ ต่ อ เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาได้ ช าระเงิน ตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษาพร้อมทั้งยื่นหลักฐานการลงทะเบียน
ต่อมหาวิทยาลัย
23.3 ผู ้ที ่ขึ ้น ทะเบีย นเป็น นัก ศึก ษาในภาคการศึก ษาใดต้อ งลงทะเบีย นเรีย น
รายวิชาในภาคการศึกษานั้นเป็นจานวนตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด
23.4 นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ในภาคการศึกษาใดภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยประกาศกาหนดจะไม่มีสิทธิ์เรียนในภาคการศึกษานั้น เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็น
กรณีพิเศษจากคณบดี แต่ทั้งนี้จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาโดยสมบูรณ์ภายใน 3 สัปดาห์แรกของ
ภาคการศึกษาปกติ หรือ ภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน
23.5 นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดในแต่ละภาคการศึกษาจะต้องได้รับ
อนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน ถ้ารายวิชาที่นักศึกษาต้องการลงทะเบียนเรียนมีข้อกาหนดว่าต้องเรียน
รายวิชาอื่นก่อน นัก ศึก ษาต้อ งเรีย นและสอบได้ร ายวิช าที่กาหนดนั้น ก่อ นจึงจะมีสิท ธิ์ล งทะเบีย น
เรียนรายวิชาที่ประสงค์ นั้นได้ เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
23.6 นักศึกษาภาคปกติมีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาในภาคการศึกษาปกติ ภาค
การศึ ก ษาละไม่ เกิ น 22 หน่ ว ยกิ ต และนั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษมี สิ ท ธิ ล งทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าในภาค
การศึกษาภาคการศึกษาละไม่เกิน 12 หน่วยกิต
ในกรณี ที่ มี เหตุ ผ ลความจ าเป็ น นั ก ศึ ก ษาอาจยื่ น ค าร้ อ งขออนุ มั ติ ต่ อ คณบดี เพื่ อ
ลงทะเบี ยนเรียนรายวิชาแตกต่างจากที่กาหนดไว้ในวรรคก่อนได้ แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินภาค
การศึกษาละ 25 หน่วยกิตสาหรับนักศึกษาภาคปกติ และไม่เกินภาคการศึกษาละ 16 หน่วยกิตสาหรับ
นักศึกษาภาคพิเศษ
23.7 ในกรณี ที่ มี เหตุ ผ ลความจ าเป็ น คณบดี อ าจอนุ มั ติ ใ ห้ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ
ลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่จัดสาหรับนักศึกษาภาคปกติหรือให้นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนบาง
รายวิชาที่จัดสาหรับนักศึกษาภาคพิเศษได้ แต่ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องชาระค่าลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น
เช่นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 24 การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit)
24.1 การลงทะเบีย นรายวิช าเป็น พิเ ศษโดยไม่น ับ หน่ว ยกิต หมายถึง การ
ลงทะเบีย นเรีย นรายวิชาโดยไม่นับหน่วยกิตรวมเข้ากับจานวนหน่วยกิตในภาคการศึกษาและจานวน
หน่วยกิตตามหลักสูตร
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24.2 นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตได้ ก็ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอนวิชานั้น แต่ทั้งนี้ นักศึกษาต้องชาระค่าหน่วยกิต รายวิชาที่เรียน
นั้นและนักศึกษาต้องระบุในบัตรลงทะเบียนด้วยว่าเป็นการลงทะเบียนเรียนรายวิชาเป็นพิเศษโดยไม่นับ
หน่วยกิต
24.3 มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติให้บุคคลภายนอกที่ไม่ใช่นักศึกษาเข้าเรียนบางรายวิชาเป็น
พิเศษได้ แต่ผู้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติและพื้นความรู้การศึกษาตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร และจะต้อง
ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ บั ง คั บ และระเบี ย บต่ า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย กั บ ต้ อ งเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา
เช่นเดียวกับนักศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ 25 การขอถอน ขอเพิ่ม หรือขอยกเลิกรายวิชาที่จะเรียน
25.1 การขอถอน ขอเพิ่ม และการขอยกเลิกรายวิชาที่เรียน ต้องได้รับอนุมัติจาก
คณบดีโดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนก่อน
25.2 การขอถอนหรือขอเพิ่มรายวิชาที่จะเรียนต้องกระทาภายใน 3 สัปดาห์แรก
ของภาคการศึกษาปกติห รือภายในสัปดาห์แรกของภาคฤดูร้อน หากมีความจาเป็นอาจขอถอนหรือ
ขอเพิ่ม รายวิช าได้ ภายใน 6 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษาปกติ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อ 23.5 และ
ข้อ 23.6
25.3 การขอยกเลิกรายวิชาใด ต้องดาเนินการให้ แล้วเสร็จก่อนการสอบประจาภาค
การศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์
ข้อ 26 การขอคืนค่าลงทะเบียนรายวิชา ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการ
รับและจ่ายเงินบารุงการศึกษา
ข้อ 27 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
27.1 นัก ศึก ษาที ่ล าพัก การเรีย นหรือ ถูก สั ่ง ให้พ ัก การเรีย นตามระเบีย บของ
มหาวิท ยาลัย ที ่ว ่า ด้ ว ยวิ นั ย นั ก ศึ ก ษา จะต้ อ งช าระเงิ น ค่ าธรรมเนี ย มรั ก ษาสภาพนั ก ศึ ก ษาตามที่
มหาวิทยาลัยประกาศกาหนด มิฉะนั้นจะพ้นสภาพนักศึกษา
27.2 การลงทะเบียนเพื่อรักษาสภาพนักศึกษาให้ดาเนินการให้แล้ว เสร็จภายใน 3
สัปดาห์แรก นับจากวันเปิดการศึกษาภาคปกติหรือภายในสัปดาห์แรกนับจากวันเปิดการศึกษาภาคฤดู
ร้อน มิฉะนั้นจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 28 การลาพักการเรียน
28.1 นักศึกษาอาจยื่นคาขอลาพักการเรียนได้ในกรณีดังต่อไปนี้
28.1.1 ถูกเกณฑ์หรือถูกเรียกระดมพลเข้ารับราชการทหารกองประจาการ
28.1.2ได้ร ับ ทุน แลกเปลี ่ย นนัก ศึก ษาระหว่า งประเทศหรือ ทุน อื ่น ใด
ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน
28.1.3 เจ็บป่วยจนต้องพักรักษาตัวเป็นเวลานานเกินกว่า ร้อยละ 20 ของเวลา
เรีย นทั้ งหมดในภาคการศึ ก ษานั้ น โดยมี ใบรั บ รองแพทย์ จากสถานพยาบาลของทางราชการหรื อ
สถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล
28.1.4 เมื่อนักศึกษามีความจาเป็นส่วนตัวอาจยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนได้
ถ้าได้ลงทะเบียนเรียนมาแล้วอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา
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28.2 นั กศึ กษาที่ ต้ องการลาพั กการเรียนให้ ยื่น คาร้องภายในสั ปดาห์ ที่ 3 ของภาค
การศึกษาที่ลาพักการเรียน
การอนุมัติให้นักศึกษาลาพักการเรียนให้เป็นอานาจของคณบดี
นักศึกษามีสิทธิ์ขอลาพักการเรียนโดยขออนุมัติต่อคณบดีได้ไม่เกิน 1 ภาคศึกษา ถ้า
นักศึกษามีความจาเป็นที่จะต้องลาพักการเรียนมากกว่า 1 ภาคการศึกษา หรือเมื่อครบกาหนดพักการ
เรียนแล้วยังมีความจาเป็นที่จะต้องพักการเรียนต่อไปอีกให้ยื่นคาร้องขอลาพักการเรียนใหม่และต้อง
ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
28.3 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนให้นับระยะเวลาที่ลาพักการเรียน
รวมเข้าในระยะเวลาการศึกษาด้วย
28.4 นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน เมื่อจะกลับเข้าเรียนจะต้องยื่นคาร้อง
ขอกลับเข้าเรียนก่อนวันเปิดภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณบดี
แล้วจึงจะกลับเข้าเรียนได้
ข้อ 29 นักศึกษาที่ประสงค์ขอลาออกจากความเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ยื่นหนังสือ
ขอลาออก และต้องได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยก่อนการลาออกจะสมบูรณ์
หมวด 5
การวัด และประเมินผลการศึกษา
ข้อ 30 นั ก ศึ กษาต้ องมี เวลาเรียนในรายวิช าหนึ่ งๆ ไม่น้ อ ยกว่าร้อยละ 60 ของเวลาเรีย น
ทั้งหมดของรายวิชานั้นจึงจะมีสิทธิ์เข้าสอบ แต่ทั้งนี้นักศึกษาที่มีเวลาเรียนในรายวิชาหนึ่ง ๆ ตั้งแต่ร้อย
ละ 60 ขึ้นไป แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของวิชานั้นจะมีสิทธิเข้าสอบได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากกรรมการระดับคณะก่อน
ข้อ 31 ให้ มีการวัดผลการเรียนเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและหรือมีการวัดผลระหว่างภาค
การศึกษา โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการวัดผลและประเมินผลของแต่ละหลักสูตร
ข้อ 32 การประเมิน ผลการศึก ษา ให้ผู ้ส อนเป็น ผู ้ป ระเมิน และโดยความเห็น ชอบของ
คณะกรรมการระดับคณะ
32.1 เกณฑ์การประเมินผลการศึกษา แบ่งเป็น 8 ระดับ และมีค่าระดับ ดังนี้
ระดับขั้นผลการเรียน ความหมาย
ค่าระดับ
A
ดีเยี่ยม ( Excellent )
4.0
+
B
ดีมาก ( Very Good )
3.5
B
ดี ( Good )
3.0
+
C
ดีพอใช้ ( Fairly Good ) 2.5
C
พอใช้ ( Fair )
2.0
+
D
อ่อน ( Poor )
1.5
D
อ่อนมาก ( Very Poor ) 1.0
F
ตก ( Failed )
0.0
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32.2 ในกรณีทีไม่สามารถประเมินผลเป็นค่าระดับได้ให้ ประเมิน โดยใช้สัญลักษณ์
ดังนี้
สัญลักษณ์
P
NP
I
W
Au

ความหมาย
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (Pass)
ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ (No Pass)
ผลการประเมินยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
การยกเลิกการเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn)
การลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าเป็ น พิ เศษโดยไม่ นั บ หน่ ว ยกิ ต

(Audit)
32.3 การให้ F กระทาในกรณีต่อไปนี้
32.3.1 นักศึกษาสอบตก
32.3.2 นักศึกษาขาดสอบปลายภาคโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการระดับ
คณะ
32.3.3 นักศึกษามีเวลาเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ในข้อ 30
32.3.4 นักศึกษาทุจริตในการสอบ
32.4 การให้ P กระท าได้ในการให้ คะแนนรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิตหรือใน
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเกินจากจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้และผลการเรียนในรายวิชานั้น
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
32.5 การให้ I ในรายวิชาใดกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
32.5.1 นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ในข้อ 30 แต่ไม่ได้สอบ เพราะป่วย
หรือเหตุสุดวิสัยและได้รับอนุมัติจากคณบดี
32.5.2 ผู้ สอนและคณบดี เห็ นสมควรให้ รอผลการศึกษา เนื่ องจากนั กศึกษายั ง
ปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์
นักศึกษาที่ได้ I จะต้องดาเนินการขอรับการประเมินผลเพื่อเปลี่ยน I ให้เสร็จ
ภายในภาคการศึ ก ษาถั ด ไป หากพ้ น ก าหนดดั งกล่ าวให้ ผู้ ส อนประเมิ น ผลจากคะแนนที่ มี อ ยู่ แ ละ
ด าเนิ น การส่ ง ผลการเรี ย นภายในสองสั ป ดาห์ นั บ แต่ สิ้ น สุ ด ภาคการศึ ก ษานั้ น ในกรณี ที่ ผู้ ส อนไม่
ด าเนิ น การภายในเวลาที่ ก าหนดและเป็ น เหตุ อั น เนื่ อ งมาจากความบกพร่ อ งของนั ก ศึ ก ษา ให้
มหาวิทยาลัยเปลี่ยน I เป็น F หรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกาหนด ในกรณีที่ไม่ใช่ความบกพร่องของ
นักศึกษาอธิการบดีอาจอนุมัติให้ขยายเวลาต่อไปได้
32.6 การให้ W ในรายวิชาใดจะกระทาได้ในกรณีต่อไปนี้
32.6.1 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ยกเลิกการเรียนวิชานั้น ตามข้อ 25.3
32.6.2 นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียนตามข้อ 28
32.6.3 นักศึกษาถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น
32.6.4 นักศึกษาที่ได้ระดับผลการเรียน I เพราะเหตุตามข้อ 32.5.1และได้รับ
อนุมัติจากคณบดีให้ทาการสอบเพื่อประเมินผลการเรียนและครบกาหนดเวลาที่กาหนดให้สอบแล้วแต่
เหตุตาม ข้อ 32.5.1 นั้น ยังไม่สิ้นสุด
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32.7 การให้ Au ในรายวิช าใดจะกระท าได้ใ นกรณีที ่น ัก ศึก ษาได้รับ อนุม ัต ิใ ห้
ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับหน่วยกิตตามข้อ 24
32.8 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้าเพื่อแก้ผลการเรียนที่ตกหรือเรียนแทน
เพื่อเพิ่มผลการเรียนในรายวิชาใด ให้นาจานวนหน่วยกิตและค่าระดับที่ได้ รับของทุกรายวิชาที่มีระบบ
การให้คะแนนเป็นค่าระดับมารวมคานวณหาค่าระดับเฉลี่ยด้วย
32.9 การนับ จ านวนหน่ว ยกิต สะสมของนัก ศึก ษาตามหลัก สูต รให้น ับ เฉพาะ
หน่วยกิตของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น
32.10 ค่า ระดับ เฉลี่ย เฉพาะรายภาคการศึก ษาให้คานวณจากผลการเรีย นของ
นักศึกษาใน ภาคการศึกษานั้น โดยเอาผลรวมของผลคูณของจานวนหน่วยกิตกับค่าระดับของแต่ละ
รายวิชาเป็นตัวตั้งและหารด้วยจานวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น การคานวณดังกล่าวให้ตั้งหาร
ถึงทศนิยม 3 ตาแหน่งและให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะตาแหน่งที่
3 เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ตาแหน่ง
32.11 ค่าระดับเฉลี่ยสะสมให้คานวณจากผลการเรียนของนักศึกษาตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน
จนถึงภาคการศึกษาสุ ดท้ าย โดยเอาผลรวมของผลคู ณ ของจานวนหน่ว ยกิตกับ ค่าระดั บของแต่ล ะ
รายวิช าที่ เรีย นทั้งหมดตามข้อ 32.8 เป็ นตัว ตั้ง หารด้ว ยจานวนหน่ว ยกิตรวมทั้ งหมด การคานวณ
ดังกล่ าวให้ ตั้งหารถึงทศนิ ยม 3 ตาแหน่ง และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเฉพาะ
ตาแหน่งที่ 3 เพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ตาแหน่ง
32.12 ในภาคการศึกษาใดที่นักศึกษาได้ I ให้คานวณค่าระดับเฉลี่ยรายภาคการศึกษา
นั้นโดยนับเฉพาะรายวิชาที่ไม่ได้ I เท่านัน้
ข้อ 33 การเรียนซ้าหรือเรียนแทน
รายวิชาใดที่นักศึกษาได้ F หรือไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกาหนด ถ้าเป็นวิชาบังคับนักศึกษา
จะต้องลงทะเบียนเรียนซ้าหรือถ้าเป็นวิชาเลือกนักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนซ้าหรือเลือกเรียนรายวิชา
อื่นในกลุ่มเดียวกันแทนก็ได้
หมวด 6
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ 34 นักศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
34.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
34.2 สอบได้รายวิชาครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
34.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
34.4 มีเวลาเรียนเป็นไปตามข้อ 9
ข้อ 35 กรณีนักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 ขึ้นไปแต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อ
ทาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดตามข้อ 11
ข้อ 36 นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและจะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติ
ดังนี้
36.1 หลั กสู ตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากระดับ
อนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือประกาศนียบั ตรอื่นใดที่เทียบเท่าไม่น้อยกว่า 3.60
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และเรียนครบหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 3.60
จะได้ร ับ เกีย รติน ิย มอัน ดับ หนึ ่ง และได้ค ่า ระดับ คะแนนเฉลี ่ย สะสมจากสถาบัน เดิม และของ
มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
หลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี 4 ปี สอบได้ค่า ระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมไม่น้อ ยกว่า
3.60จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
หลัก สูต รระดับ ปริญ ญาตรี 5 ปี สอบได้ค่า ระดับ คะแนนเฉลี่ย สะสมไม่น้อ ยกว่า
3.60 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.25 แต่ไม่ถึง 3.60
จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
36.2 สอบได้ ในรายวิช าใด ๆ ไม่ ต่ ากว่ า C ตามระบบค่ าระดั บ คะแนน หรือ ไม่ ได้
NP ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน
36.3 มีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
36.3.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ใช้เวลา
ในการศึกษา 4 ภาคการศึกษาปกติ และส าหรับ นักศึกษาภาคพิ เศษใช้เวลาในการศึกษา 6 หรือ 7
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
36.3.2 หลักสู ตรระดับปริญ ญาตรี 4 ปี สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ใช้เวลา
ในการศึกษา 6 ถึง 8 ภาคการศึกษาปกติ และสาหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช้เวลาในการศึกษา 11 หรือ
12 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
36.3.3 หลั กสู ตรระดั บปริญญาตรี 5 ปี ส าหรับนั กศึกษาภาคปกติ ใช้ เวลาใน
การศึกษา 9 หรือ 10 ภาคการศึกษาปกติ และสาหรับนักศึกษาภาคพิเศษใช้เวลาในการศึกษา 14 หรือ
15 ภาคการศึกษา ทั้งนี้ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ 37 นักศึกษาที่เทียบโอนหน่วยกิตและยกเว้นรายวิชาไม่มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินิยม
ข้อ 38 ในภาคการศึก ษาใดที ่น ัก ศึก ษาคาดว่า จะส าเร็จ การศึก ษาให้ยื ่น ค าร้อ งขอรับ
อนุปริญญาหรือปริญญาต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ข้อ 39 มหาวิทยาลัย จะพิจ ารณานักศึกษาที่ยื่นความจานงขอรับ อนุปริญ ญาหรือปริญญา
ต่อสานัก ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่มีคุณสมบัติตาม ข้อ 34 เพื่อเสนอชื่อขออนุมัติอนุปริญญา
หรือปริญญาต่อสภามหาวิทยาลัย
ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2551

(นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก ข
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
พ.ศ. 2549
----------------------------------------เพื่อให้การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษาเป็นไปอย่างมีระบบ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และโดย
มติส ภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2549 จึงวางระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549 ”
ข้อ 2 บรรดาระเบียบ คาสั่ง ประกาศ หรือข้อบังคับอื่นใด ในส่วนที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“มหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
“รายวิชา” หมายความว่า วิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา และเป็นไปตามหลักสูตรของคณะนั้น
“สถาบันอุดมศึกษาอื่น” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า
ข้อ 4 ผู้มีสิทธิ์ขอเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องเป็นนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
ข้อ 5 การพิจารณาเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
5.1 การเรียนจากสถาบันการศึกษา
5.1.1 ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
(1) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอานาจตามกฎหมายรับรอง
(2) เป็น รายวิช าหรือ กลุ่ม รายวิช าที่มีเนื้อ หาสาระครอบคลุม ไม่น้อ ยกว่า
สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบโอน
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(3) เป็ น รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าที่ ไ ด้ ร ะดั บ คะแนนไม่ ต่ ากว่ า C หรื อ
เทียบเท่าในรายวิชาที่มีการประเมินผลเป็นค่าระดับ และได้ระดับผลการประเมินผ่านในรายวิชาที่ไม่
ประเมินผลเป็นค่าระดับ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกาหนด
(4) นักศึกษาจะขอเทียบโอนรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามใน
สี่ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
(5) รายวิ ช าหรื อ กลุ่ ม รายวิ ช าที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ ใ ห้ เที ย บโอนได้ จ ากต่ า ง
สถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจะไม่นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) กรณี การยกเว้นในระดับ ปริญ ญาตรี (ต่อเนื่อง) รายวิช าที่ขอยกเว้น
ต้องไม่เป็นรายวิชาในระดับอนุปริ ญญาหรือเทียบเท่า หรือรายวิชาที่หลักสูตรกาหนดไว้ว่าควรจัดให้
เรียน 2 ปีแรกในระดับปริญญาตรี เว้นแต่รายวิชานั้นหลักสูตรได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้น ให้บันทึกในระเบียนการเรียนของนักศึกษา
โดยใช้อักษร P
5.1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา
(1) เป็ น รายวิช าหรือกลุ่ ม รายวิช าในหลั ก สู ตรระดับ บั ณ ฑิ ตศึก ษา หรือ
เทียบเท่าที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง
(2) เป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ
(3) เป็น รายวิช าหรือ กลุ ่ม รายวิช าที ่ได้ร ะดับ คะแนนไม่ต่ ากว่า B หรือ
เทียบเท่า หรือระดับคะแนนตัวอักษร S
(4) นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินหนึ่งในสาม
ของจานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน
(5) รายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่เทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษาจะไม่
นามาคานวณแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
(6) นั ก ศึ ก ษาจะต้ อ งใช้ เวลาศึ ก ษาอยู่ ในมหาวิ ท ยาลั ย อย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง ปี
การศึกษา และลงทะเบี ย นเรีย นรายวิช าหรือวิทยานิพ นธ์ตามหลั กสู ตรที่เข้าศึกษาไม่น้ อยกว่า 12
หน่วยกิต
5.2 การเรียนรู้จากประสบการณ์
5.2.1 การเทียบความรู้จากประสบการณ์จะเทียบเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาตาม
หลักสูตรและระดับการศึกษาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย
5.2.2 การประเมินเพื่อเทียบโอนความรู้ในแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชา ทาได้
โดยวิธีต่อไปนี้
(1) เสนอเอกสารทางการศึกษาหรือผลงาน และทดสอบความรู้
(2) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ข้อ 6 กาหนดเวลาการเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชา
นั ก ศึ ก ษาที่ ป ระสงค์ จ ะเที ย บโอนและยกเว้ น การเรี ย นรายวิ ช าที่ ได้ เ รี ย นจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่น จะต้องยื่นคาร้องขอเทียบโอนรายวิชาต่อมหาวิทยาลัยภายใน 6 สัปดาห์ นับจาก
วันเปิดภาคการศึกษาแรกที่เข้าศึกษา เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดี แต่ ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 ภาค
การศึกษา
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ส าหรั บ การขอเที ย บโอนจากประสบการณ์ ส ามารถท าได้ ในทุ ก ภาค
การศึกษา
นักศึกษามีสิทธิขอเทียบโอนและยกเว้นการเรียนรายวิชาได้เพียงครั้งเดียว
ข้อ 7 การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา การนับจานวนภาค
การศึกษาของผู้ที่ได้รับการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้ถือเกณฑ์ดังนี้
7.1 นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคปกติให้นับจานวนหน่วยกิต ได้ไม่เกิน
22 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา
7.2 นักศึกษาอนุปริญญาตรีและปริญญาตรี ภาคพิเศษให้นับจานวนหน่วยกิตไม่เกิน
12 หน่วยกิต เป็น 1 ภาคการศึกษา
7.3 นักศึกษาบัณฑิตศึกษาให้นับจานวนหน่วยกิตได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต เป็น 1 ภาค
การศึกษา
ข้อ 8 การเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่ว่าด้วยการรับจ่ายเงินค่าบารุงการศึกษา
ข้อ 9 ให้ค ณะกรรมการที่ม หาวิท ยาลัย แต่งตั้งพิจ ารณามีค วามเห็น การเทียบโอนผลการ
เรียนและการยกเว้นรายวิชาแล้วเสนออธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ 10 ให้ใช้ระเบียบนี้ กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป
ข้อ 11 ให้อธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และมีอานาจวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปัญหา
จากการใช้ระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2549
(นายมีชัย ฤชุพันธุ์)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
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ภาคผนวก ค
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท การบินกรุงเทพ จากัด
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สัญญาความร่วมมือทางวิชาการ
ระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
และ
บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด
สั ญ ญานี้ ท าขึ้ น ณ บริ ษั ท การบิ น กรุ ง เทพ จ ากั ด เมื่ อ วั น ที่ _____ เดื อ น ___________
พ .ศ . _______ร ะ ห ว่ า งม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ ว ไล ย อ ล งก ร ณ์ ใน พ ร ะ บ ร ม ร า ชู ป ถั ม ภ์
โดย _______________________ ต าแหน่ ง __________________ ซึ่ งต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ เรีย กว่ า
“มหาวิทยาลัย” ฝ่ายหนึ่ง กับบริษัท การบินกรุงเทพ จากัด โดย ___________________________
ตาแหน่ ง ________________________________ สานักงานตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถนนวิภาวดีรังสิ ต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “บริษัท” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายประสงค์ที่จะทาสัญญาฉบับนี้ เพื่อกาหนดความร่วมมือกันทางวิชาการและการ
บริหารจัดการ จึงได้ตกลงกันดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1 วัตถุประสงค์ของความร่วมมือทางวิชาการ
มหาวิทยาลัยและบริษัทฯ ตกลงจะร่วมกันดาเนินการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “หลักสูตรฯ” ที่มีคุณภาพ
รวมทั้ งจะร่ ว มกั น พั ฒ นาและผลิ ต นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รฯ ให้ มี ค วามรู้ค วามเข้ าใจและทั ก ษะด้ า น
อุตสาหกรรมการบิน พร้อมที่จะไปประกอบอาชีพหรือศึกษาในขั้นสูงต่อไป
ข้อ 2 ขอบเขตของความร่วมมือทางวิชาการ
2.1 ด้านการพัฒนา และ/หรือปรับปรุงหลักสูตรฯ
2.1.1 มหาวิท ยาลัยและบริษัทฯ ตกลงจะร่ว มกันรับผิ ดชอบในการพัฒ นาและ/หรือ
ปรับปรุงหลักสูตรฯ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสาหรับนักศึกษาในหลักสูตรฯ ชั้นปีต่างๆ และบริหาร
หลักสูตรฯ ให้ทันสมัย
2.1.2 บริษัทฯ จะให้การสนับสนุนทางด้านวิชาการ โดยการจัดส่งบุคลากรของบริษัทฯ
ที่มีความรู้ความสามารถเพื่อให้คาแนะนา คาปรึกษา ความคิดเห็นในการพัฒ นา และ/หรือปรับปรุง
หลักสูตรฯ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาตามหลักสูตรฯ
2.1.3 มหาวิ ท ยาลั ย และบริ ษั ท ฯ ตกลงจะจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ร่ว มกั น เพื่ อ ประเมิ น
คุณภาพของหลักสูตรฯ ที่ได้มีการพัฒนาและ/หรือปรับปรุงขึ้นทุก 1 (หนึ่ง) ปี และหากคณะกรรมการ
บริห ารหลั กสูตรเห็ น ชอบให้ มีการพัฒ นา และ/หรือปรับปรุงหลักสู ตรฯ จะต้องเป็นการดาเนินการ
ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย
2.2 ด้านสื่อการเรียนการสอน
2.2.1 มหาวิทยาลัยตกลงให้การสนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอน เช่น การผลิตตารา
และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ฐานข้อมูลต่างๆ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการจัด
อาคารสถานที่สาหรับการเรียนการสอน
2.2.2 บริษัทฯ ตกลงให้การสนับสนุนจัดหาแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพในลักษณะสห
กิจศึกษาให้กับนักศึกษาในหลักสูตรฯ เพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางวิชาการและทักษะการปฎิบัติงาน
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2.3 ด้านบุคลากร
2.3.1 บริ ษั ท ฯ ตกลงให้ ก ารสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการโดยจั ด หาบุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ
2.3.2 บริ ษั ท ฯ จะจั ด ส่ ง บุ ค ลากรของบริ ษั ท ฯ ที่ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมเพื่ อ เป็ น
คณะกรรมการคั ด เลื อ กบุ ค คล (โดยวิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์ ) เพื่ อ เข้ า เป็ น นั ก ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รฯร่ ว มกั บ
คณะกรรมการคัดเลือกที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น
2.3.3 มหาวิทยาลัยตกลงให้การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ แก่บุคลากรของบริษัทฯ ซึ่ง
ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ทั้งนี้ ภายใต้ขอบเขต หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับ
ที่กาหนดไว้ รวมทั้ง จะสนับสนุนให้ตาแหน่งทางวิชาการแก่บุคลากรอื่นของบริษัทฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตามความเหมาะสม
ข้อ 3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.1 ภายในกาหนด _____ วัน นับจากวันทาสัญญาฉบับนี้ และตลอดระยะเวลาที่สัญญานี้มี
ผลบั ง คั บ ใช้ มหาวิ ท ยาลั ย และบริ ษั ท ฯ ตกลงที่ จ ะให้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง บุ ค ลากรในสั ง กั ด ของตนเป็ น
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะมีจานวนดังต่อไปนี้
3.1.1 บุคลากรจากมหาวิทยาลัย จานวน ________ คน
3.1.2 บุคลากรจากบริษัทฯ จานวน ________ คน
ทั้ งนี้ จะต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการหลั ก สู ต รขึ้น ทุ ก ๆ _____ เดื อ น/ภาค
การศึกษา เพื่อร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่จาเป็นต่อการดาเนินการหลักสูตรฯ
3.2 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.2.1 วางนโยบายการบริห ารจัดการหลักสูตรฯ และการบริหารการจัดการเรียนการ
สอน และควบคุ ม มาตรฐานหลั ก สู ต รฯ ให้ เป็ น ไปตามวัต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รฯ ข้ อ บั งคั บ ของ
มหาวิทยาลัยและ
บริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3.2.2 การติดตามและประเมินผลหลักสูตรฯ พัฒนาและ/หรือปรับปรุงหลักสูตรฯ
ข้อ 4 ลิขสิทธิ์หลักสูตร
4.1 มหาวิทยาลัยและบริษัทฯ ตกลงว่า คู่มือนักศึกษา เอกสารประกอบการเรียนการสอน
สื่อการเรียน การสอน และ แบบทดสอบวิชาในหลักสูตรฯ เป็นลิขสิทธิ์ร่วมกัน
4.2 คู่สัญญาตกลงจะไม่ดาเนินการทาข้อตกลงหรือสัญญาใดๆ ซึ่งมีลักษณะอย่างเดียวกันกับ
หลักสูตรฯ ไม่ ว่าจะเป็ น การดาเนิ น การเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่นก็ตาม เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอม เป็นหนังสือจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง
ข้อ 5 ค่าตอบแทน
มหาวิทยาลัยตกลงจะจ่ายค่าตอบแทนการจัดทา พัฒนา และ/หรือปรับปรุงหลักสูตรฯ ดังนี้
5.1 จานวนร้อยละ 40 (สี่สิบ) ของค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนของนักศึกษาทั้ง
หลักสูตรฯ ใน แต่ละภาคการศึกษา ในกรณี ที่นักศึกษาเข้ารับการศึกษาที่มหาวิทยาลั ย โดยจะจ่าย
ภายในสิ้นภาคการศึกษานั้นๆ โดยสั่งจ่ายเป็นเช็ คขีดคร่อม (A/C payee only) สั่งจ่ายบริษัท การบิน
กรุงเทพ จากัด
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5.2 จานวนร้อยละ 60 (หกสิบ) ของค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนของนักศึกษา
ทั้งหลักสูตรฯ ในแต่ละภาคการศึกษา ในกรณีที่นักศึกษาเข้ารับการศึกษาที่บริษัท โดยจะจ่ายภายในสิ้น
ภาคการศึกษานั้นๆ โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม (A/C payee only) สั่งจ่าย บริษัทการบินกรุงเทพ จากัด
ทั้งนี้ อัตราค่าตอบแทนตามสัญญาข้อนี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
อนึ่ ง สาหรับค่าสอนของอาจารย์ หรือวิทยากรที่บริษัทฯ จัดหามา บริษัทฯ จะจ่ายให้ โดย
คานวณ เป็นรายชั่วโมง โดยอิงตามอัตราของประกาศว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อการจัดการหลักสูตรฯ ของ
มหาวิทยาลัย
ข้อ 6. ระยะเวลาสัญญา
สัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 (ห้า) ปี นับจากวันที่ลงนาม และจะมีผลบังคับ
ใช้ต่อไป อีก เมื่อได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และลงนามในสัญญาฉบับใหม่แล้ว
ข้อ 7 การผิดสัญญา
กรณี ที่ มีคู่ สั ญ ญาฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดฝ่ าฝื น เงื่อ นไขหรือไม่ ป ฏิ บัติ ตามหน้ าที่ ห รือ ข้อสั ญ ญาใดๆ
ในสัญญาฉบับนี้ คู่สัญญาอีกฝ่ายที่มิได้ปฏิบัติผิดสัญญาจะต้องบอกกล่าวให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ
เพื่อให้ปฏิบัติตามสัญญาภายในกาหนดเวลาอันสมควร และถ้าไม่ปฏิบัติตามคาบอกกล่าว คู่สัญญาฝ่ายที่
บอกกล่าวมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที
ทั้งนี้ คู่สัญญาฝ่ายที่มิได้ผิดสัญญายังคงไว้ซึ่งสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากคู่สัญญาฝ่าย
ที่ผิดสัญญาอีกด้วย
ข้อ 8 การแก้ไขข้อความในสัญญา
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายอาจเพิ่มเติม และ/หรือ แก้ไข และ/หรือ ยกเลิก ข้อความในสัญญาฉบับนี้
ภายหลัง
ลงนามแล้ วได้ และข้อความดังกล่าวจะมีผ ลเมื่อคู่สัญ ญาทั้งสองฝ่ ายให้ ความเห็ นชอบและ
ลงนามใน
บั น ทึ ก แก้ ไข เพิ่ ม เติ ม หรื อ ยกเลิ ก ข้ อ ความแล้ ว ส าหรั บ รายละเอี ย ดของสั ญ ญาที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง และได้รับความเห็นชอบแล้วนั้น ให้จัดทาเป็น “ส่วนผนวก” แนบท้ายสัญญา และให้ถือ
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี้
ข้อ 9 การสิ้นสุดของสัญญา
สัญญาฉบับนี้สามารถยกเลิกก่อนครบกาหนดระยะเวลาสัญญาได้ เมื่อคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
มีหนังสือ แจ้งล่วงหน้าไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 (หก) เดือน และได้รับความยินยอมเป็น
ลายลักษณ์อักษร
ข้อ 10 การบอกกล่าวทวงถาม
การบอกกล่าวทวงถามหรือส่งเอกสารใดๆอันพึงมีไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามภูมิลาเนาที่ได้
ปรากฎ ในสัญญานี้ ให้ถือเป็นการส่งโดยชอบ และคู่สัญญาอีกฝ่ายได้รับทราบแล้ว นับ แต่วันที่คาบอก
กล่าว หรือเอกสารนั้นๆพึงไปถึงตามปกติ
ข้อ 11 ข้อเบ็ดเตล็ด
11.1 คู่ สั ญ ญาทั้ งสองฝ่ ายจะจั ด ให้ มี ก ารทบทวนสั ญ ญานี้ ทุ ก ปี และจั ด ท ารายงานผลการ
ดาเนินการหลักสูตรประจาปี เพื่อเสนอต่อ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้รับทราบ

88
11.2 มหาวิท ยาลั ย จะเชื่ อ มโยงและเผยแพร่ข้ อ มูล ข่ าวสารของบริษั ท ฯ ให้ แก่ เครือ ข่ายใน
ลักษณะ web-based และอินเตอร์เน็ตอย่างสม่าเสมอ
11.3 บริษัทฯ จะให้ความร่วมมือในกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการบิน และการขนส่ง
ทางอากาศที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นตามความเหมาะสม และมีส่วนสนับสนุนการดาเนินงานตามสัญญาฉบับ
นี้ตามความเห็นชอบของผู้บริหารของบริษัท
11.4 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงชื่อคู่สัญญาเป็นนิติบุคคลอื่นในภายหลัง หาก
บริษัทฯ ได้รับผลกระทบด้านภาษีอากร
สัญญาฉบับนี้จัดทาขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญ ญาทั้งสองฝ่ายได้อ่านและ
เข้าใจข้ อความโดยละเอีย ดแล้ ว เห็ น ว่าถูกต้ อ งตามเจตนารมณ์ ทุ กประการ จึงลงลายมื อชื่ อพร้อ ม
ประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นหลักฐานต่อพยาน และต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
ลงชื่อ.......................................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ คชสิทธิ์)
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
ลงชื่อ.......................................................
(อาจารย์ ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว)
คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(พยาน)

ลงชื่อ............................................................
(กัปตันพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ)
กรรมการผู้อานวยการใหญ่
บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด
ลงชื่อ.......................................................
(นาวาอากาศตรี ปฏิพัทธ์ สมรรคจันทร์)
ผู้อานวยการ ศูนย์ฝึกอบรม ฝ่ายปฏิบัติการบิน
บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด
(พยาน)
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ภาคผนวก ง
สรุปแบบสอบถาม
การประเมินคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน ตามความต้องการของสถานประกอบการธุรกิจสายการบิน
เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
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สรุปแบบสอบถาม
การประเมินคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน ตามความต้องการของสถานประกอบการธุรกิจสายการบิน
เพื่อใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการบริการในอุตสาหกรรมการบิน
มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
หน่วยงาน : พนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน
ตอนที่ 1 สรุปข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จานวนรวม 110 คน
1. เพศ
ชาย จานวน 20
หญิง จานวน 90
2. อายุ
ต่ากว่า 25 ปี จานวน 45 คน / 26-35 ปี
จานวน 40 คน
36-45 ปี
จานวน 25 คน / 46 ปีขึ้นไป
จานวน 3. ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
จานวน ปริญญาตรี
จานวน 97 คน
สูงกว่าปริญญาตรี
จานวน 13 คน
4. ตาแหน่งงาน
ระดับพนักงาน
จานวน 70 คน
ระดับหัวหน้างาน จานวน 18 คน
ระดับจัดการ
จานวน 10 คน
ระดับอานวยการ
จานวน 12 คน
5. สรุปผลการวัดระดับความพึงพอใจในงานปัจจุบัน
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ ปานกลางถึงมากที่สุด
ตอนที่ 2 ผลการประเมินปัจจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ให้การบริการ ว่ามีความสาคัญต่อการ
คัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการบิน มากน้อยเพียงใด
ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ
1. น้าหนักส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ มาก ถึง มากที่สุด
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2. รูปร่าง หน้าตา และผิวพรรณ
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ
3. การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ
4. กริยา มารยาท
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ
5. การเดิน การนั่ง-ยืน และการพูด
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ

ปานกลาง ถึง มาก
มาก ถึง มากที่สุด
ปานกลาง ถึง มาก
มาก

ปัจจัยด้านองค์ความรู้
1. ความรู้ด้านการใช้ศัพท์ทางด้านการบิน
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ ปานกลาง
2. ความรู้พื้น ฐานด้านทั่ว ไป ( ประวัติ การบิน , อากาศยาน , ท่าอากาศยาน , การสารองที่นั่ง , การบริการ
ภาคพื้นดินและ การให้บริการในเที่ยวบิน )

ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ ปานกลาง ถึง มาก
3. ความรู้เรื่องวัฒนธรรมเพื่องานบริการสายการบิน
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ มาก
4. จิตวิทยาการบริการในอุตสาหกรรมสายการบิน (มนุษยสัมพันธ์และพฤติกรรมการแสดงออก เทคนิคการ
ติดต่อสื่อสาร )

ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ มาก ถึง มากที่สุด
5. ความรู้เฉพาะทางในงานสายการบิน
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ น้อย ถึง ปานกลาง
6. หลักการตลาดการบิน
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ น้อย
7. การจัดการสายการบิน
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ น้อย
ปัจจัยด้านทักษะ
1. ทักษะการฟัง-พูด ภาษาอังกฤษ
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ มาก ถึง มากที่สุด
2. ทักษะการอ่าน-เขียน ภาษาอังกฤษ
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ มาก ถึง มากที่สุด
3. ทักษะการแต่งกาย
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ มาก
4. ทักษะการว่ายน้า
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ น้อย
5. ทักษะการสื่อสาร
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ มาก
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6. ทักษะภาษาในทวีปเอเชียสาหรับการจัดการการบิน (จีน,ญี่ปุ่น,เกาหลี)
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ ปานกลาง ถึง มาก
7. ทักษะภาษาในทวีปยุโรปสาหรับการจัดการการบิน (ฝรั่งเศส,เยอรมัน,สเปน)
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ ปานกลาง
8. ทักษะการนาเสนอ
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ ปานกลาง ถึง มาก
9. ทักษะการเจรจาต่อรอง
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ มาก
10.ทักษะการพิมพ์ดีด
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ มาก
11.ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ มาก
ปัจจัยด้านทัศนคติ
1. การมีจิตใจให้บริการ
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ มาก ถึง มากที่สุด
2. การจัดการความเครียด
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ มาก
3. การตรงต่อเวลา
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ มาก
4. การตระหนักในความมั่นคงและความปลอดภัย
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ ปานกลาง ถึง มาก
5. การทางานเป็นทีม
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ มาก ถึง มากที่สุด
6. การตระหนักถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม
ผลการประเมินอยู่ใน ระดับ ปานกลาง
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ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณลักษณะของของผู้ปฏิบัติงาน ตามความต้องการของ
สถานประกอบการธุรกิจสายการบิน ตาแหน่งพนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน
ด้านบุคลิกภาพ
นักศึกษาควรมีน้าหนัก ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม บุคลิกภาพที่ดี ประกอบด้วย การยืน
การเดิน การนั่ง การพูด รวมทั้งกริยา มารยาท การมีมนุษยสั มพันธ์ที่ดี เนื่องจากมีความสาคัญ
ต่อการทางานในด้านการให้บริการ ดังนี้
1. เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในการเข้ามาใช้บริการ
2. เป็นการสร้างความประทับใจแรกพบให้กับลูกค้า เช่น ผู้ให้บริการที่แต่งกายสะอาดเรียบร้อย จะสร้าง
ความรู้สึกที่ดีให้แก่ลูกค้า หรือ ผู้พบเห็น ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรอีกด้าน
หนึ่ง
3. เป็ น การสร้างบรรยากาศที่ ดีในการให้ บ ริการ เช่น ท าหน้าตาให้ ส ดใสเพื่อแสดงความพร้อมที่ จะ
ให้บริการ
4. เป็น การเสริมสร้างสั มพั น ธภาพระหว่างบุ คคล เช่น การสร้างความประทั บ ใจแก่ ลูกค้ าด้ วยการ
ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ การมีบุคลิกภาพและอัธยาศัยอันดี
ซึ่งนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการบริการในอุตสาหกรรมการบิน หรืองานด้านอื่น ๆ ที่ต้อง
ให้บริการลูกค้า จาเป็นจะต้องได้รับการอบรมในเรื่องการแต่งกาย การวางตน บุคลิกภาพ และมารยาท
ทางสังคมเพื่อให้เกิดทักษะและความพร้อมในการประกอบอาชีพในลาดับต่อไป
2. ด้านองค์ความรู้
เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านการบินโดยรวม ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างมากในการ
นาความรู้ที่ได้เรียน มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริงให้ได้ดียิ่งขึ้น จึงมีความสาคัญที่ต้องให้นักศึกษา
ได้เรียน และเข้ารับการฝึกปฏิบัติงานในสถานที่จริง เพื่อที่จะสามารถนาความรู้ที่ได้ นาไปใช้งานได้จริง
หรือเปรียบเทียบได้กับการปฏิบัติงานจริง อีกทั้งได้เห็นว่าการทางานจริงๆในสาขาวิชาชีพการบริการใน
อุตสาหกรรมการบิน เป็นอย่างไร นักศึกษาจะได้ประสบการณ์ตรงและจาแบบอย่างที่ดี ที่ถูกต้องของ
บุคลากรที่ประกอบอาชีพด้านนี้มาปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้พร้อมกับการก้าวไปสู่การทางานจริง ๆ
เมื่อจบการศึกษาไป
3. ด้านทักษะ
นักศึกษาควรเรีย นในทักษะดังกล่ าวข้างต้น เพื่อให้เกิดความชัดเจน และความชานาญ ซึ่ง
สามารถสร้ างได้ จ ากการเรี ย นรู้ โดยการท างานจริงส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ ทั ก ษะข้ างต้ น เป็ น หลั ก ในการ
ปฏิ บั ติ ง าน โดยเฉพาะทั ก ษะการฟั ง -พู ด –อ่ า น-เขี ย น ภาษาอั งกฤษ เนื่ อ งจากผู้ ให้ บ ริ ก ารใน
อุตสาหกรรมสายการบิน จาเป็นต้องมีเกณฑ์ในเรื่องการใช้ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ที่ดี , สาหรับ
ทักษะที่ให้ ความสาคัญรองลงมา ได้แก่ ทักษะการแต่งกาย, ทักษะการสื่อสาร และทักษะการเจรจา
ต่อรอง เนื่องจากตาแหน่งพนักงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน จะต้องใช้ทักษะการนาเสนอและทักษะ
การพิมพ์ดีดประกอบ ในการปฏิบัติงาน
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4. ด้านทัศนคติ
นั ก ศึ กษาควรเรี ย นในวิช าทางด้ านจิ ต วิท ยาของผู้ ให้ บ ริก าร การมี จิ ต ใจที่ ดี ในงานบริก าร
ซึ่งทัศนคตินั้นมีทั้งที่เป็นบวก และทัศนคติที่เป็นลบ ซึ่งจะมีผลต่อองค์กรเป็นอย่างมาก เพราะทัศนคติ
มีอิทธิพลต่อการกระทาต่าง ๆ ของบุคคลในองค์การ ถ้าพนักงานในองค์กรนั้นมีทัศนคติที่เป็นบวกใน
การทางานนั้น พนักงานจะเกิดความพอใจและเกิด ความกระตือรือร้นในการทางาน ซึ่งพนักงานจะ
สร้างสรรค์สิ่ งที่ดี ๆ ให้ กับองค์กร และพยายามที่จะแสดงศักยภาพภายในตัวเองออกมา อีกทั้งการ
เรียนรู้ในระบบการทางานเป็นทีม การตรงต่อเวลา การจัดการกับความเครียด ที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ปฏิบัติงาน และการตระหนักถึงความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ตามลาดับการให้คะแนน ความสาคัญ
เบื้องต้น
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ภาคผนวก จ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปรับปรุง พ.ศ.2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
สานัก/วิทยาเขต/ภาควิชา: งานวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
14. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ภาษาอังกฤษ :
General Education
15. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
16. วิชาเอก (ถ้ามี)
17. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวม 30 หน่วยกิต
18. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
19. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
- มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554
- สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553
- สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์อนุมัติหลักสูตร ในการประชุม
ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554
20. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา 2553
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21. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)
เป็นวิชาศึกษาทั่วไปที่นักศึกษาทุกหลักสูตรต้องลงทะเบียนเรียน การประกอบอาชีพจึง
เป็นไปตามสาขาวิชาเอกของนักศึกษาแต่ละคน
22. ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
23. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์
24. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทาให้วิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไป เช่น ใช้ชีวิต
ที่รีบเร่ง มีการแข่งขันสูง มีความเห็นแก่ตัว และมีค่าครองชีพที่สูงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างของ
ครอบครัว เยาวชนไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่เท่าที่ควรจึงมีปัญหามากขึ้น เช่นการใช้ยาเสพติด
การตั้งครรภ์ที่ไม่พึงปรารถนาตลอดจนปัญ หาที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ และ
การเมือง ซึ่งส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชน ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาศึกษา
ทั่วไป จึงต้องมุ่งแก้ปัญหาต่างๆดังที่กล่าวมาแล้ว โดยเน้นให้นักศึกษาตระหนักถึงการดารงชีวิตที่มีความ
เป็น ไทย มีความเป็น อยู่อย่างพอเพียง สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆจนพึ่งพาตัวเองได้ และปรับตัวอยู่ใน
สังคมได้อย่างมีความสุข
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความก้ าวหน้ าทางด้านเทคโนโลยี ท าให้ คนไทยเรีย นรู้ข่ าวสารและวัฒ นธรรมของ
ต่างชาติ ส่งผลให้วิถีชีวิตแบบดั้งเดิมเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาทางสังคมของประเทศไม่ทันต่อการ
เปลี่ ย นแปลง ของสั งคม ท าให้ การด ารงชีวิต ของคนไทย เปลี่ ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่ ม
เยาวชน
25. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ผลจากการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ทาให้ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาหมวด
วิชาให้สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมี
การพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนาความรู้ไปพัฒนาท้องถิ่น เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 มีการพัฒนาแลกเปลี่ยนเชิงวิชาการระหว่างผู้เรียนกับอาจารย์ เพื่อปรับระดับ
มาตรฐานการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับของสังคม
12.2.2 เป็นหน่วยงานที่เป็ นผู้นาเชิงวิชาการในการใช้องค์ความรู้ไปพัฒนาสังคมและ
ชุมชน โดยมีผู้เรียนเป็นส่วนร่วม
12.2.3 รับผิดชอบในการบริการเชิงวิชาการเพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความพร้อมในทุก
ด้าน
12.2.4 มุ่งผลิตบัณฑิต ที่มีบุคลิกภาพเป็นคนดีมีความรู้คู่คุณธรรม
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13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
นักศึกษาทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยต้องเรียนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป
13.1 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน
สามารถให้หลักสูตรอื่นมาเรียนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป หรือเป็นวิชาเลือกเสรี ในรายวิชา
ที่ไม่ลงทะเบียนเป็นวิชาศึกษาทั่วไป
13.2 การบริหารจัดการ
การบริหารจัดการ มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์เป็นไปตามคาอธิบายลักษณะกระบวน
วิชาใน มคอ.3 ในแต่ละวิชา
หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
4. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
วิชาการเด่น เน้นคุณธรรม นาท้องถิ่นพัฒนา ก้าวหน้าเทคโนโลยี
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี ยึดมั่นในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
1.2.2 เพื่ อเสริ มสร้ างความสามารถในการใช้ ภาษา การคิ ด การแก้ ปั ญหา ความเข้ าใจ
ตนเองและผู้อื่นการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาและปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1.2.3 เพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม
1.2.4 เพื่อพัฒนาทักษะการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเรียนรู้และการดารงชีวิต
5. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีแผนพัฒนาปรับปรุงรายวิชา ดังนี้
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

1.ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต รต าม ก าร 1. สร้างเครือข่ายการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโดยเน้นการ เรียนรู้ตามแนวทาง
กินดีอยู่ดี บนพื้นฐานของเศรษฐกิจ โครงการพระราชดาริ
พอเพียง

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้
จานวนโครงการที่เข้าร่วมเครือข่าย
หลักฐาน
โครงการที่ผ่านการอนุมัติและ
ดาเนินการแล้ว
2. ปรั บ ปรุ ง ปั จ จั ย สนั บ สนุ น การ 1. สารวจความต้องการ ตัวบ่งชี้
เรียนการสอน
ของผู้เรียนและผู้สอน 1. จานวนครั้งในการสารวจ
2. จัดหาปัจจัยสนับสนุน 2. รายงานผลของข้อมูลที่สารวจ
การเรียนการสอน
หลักฐาน
ให้ทันสมัยและ
แบบสารวจ
มีประสิทธิภาพ
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบทวิภาค
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภัฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชู ป ถัม ภ์ จังหวัดปทุ มธานี ว่าด้ว ยการจัด การศึ กษาในภาคฤดู ร้อนส าหรับ
นักศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2549
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคต้น
เดือนมิถุนายน ถึงเดือนกันยายน
ภาคปลาย
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนกุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
2.2.2 มีคุณสมบัติตามข้อกาหนดของแต่ละสาขา ที่สมัครเข้าเรียน
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
นักศึกษามีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ ด้านคณิตศาสตร์ /วิทยาศาสตร์ไม่เพียงพอ มี
ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาถึงระดับอุดมศึกษา และไม่มีทักษะในการใช้ระบบ
เทคโนโลยี อย่างเพียงพอ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
เป็ น ภาระหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะหลั ก สู ต ร ในหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป ได้ จั ด ให้ มี ร ายวิ ช า
ภาษาอังกฤษ 2 รายวิชา และรายวิชาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 1 รายวิชา
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
เนื่องจากเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนักศึกษาทุกหลักสูตรต้องเรียน ดังนั้นจึงไม่มีแผนการ
รับนักศึกษาของตนเอง
2.6 งบประมาณตามแผน
งบประมาณตามแผนของงานศึกษาทั่วไป ไม่สามารถจาแนกรายละเอียด 3 ปีย้อนหลังได้
เนื่องจากเดิมได้ใช้วิธีการจัดสรรงบประมาณให้คณะต่างๆ รวมกันทั้งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและสาขาวิชาเอก
สาหรับ
ปีงบประมาณ 2554 งานวิชาศึกษาทั่วไปได้รับงบประมาณแผ่นดิน 1,600,000 บาท งบ กศ.ปช.
400,000 บาทและงบพัฒนาบุคลากร 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,006,000 บาท โดยมีนักศึกษาที่ลงทะเบียน
เรียนทั้งภาคปกติและภาคพิเศษประมาณ 5,000 คน คิดเป็นค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาเท่ากับ 400 บาท
2.7 ระบบการศึกษา
เป็นการเรียน แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชู ปถั มภ์ จั งหวั ด
ปทุมธานี ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2549

100
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 30 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
13 หน่วยกิต
บังคับเรียน
11 หน่วยกิต
เลือกเรียน
2 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8 หน่วยกิต
บังคับเรียน
6 หน่วยกิต
เลือกเรียน
2 หน่วยกิต
3.1.3 กระบวนวิชา หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หน่วยกิต
9000101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
9000102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
9000103 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills Development
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
13 หน่วยกิต
บังคับเรียน
11 หน่วยกิต
9000201 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Man and Life Enhancement
9000202 พลวัตทางสังคม
3(3-0-6)
Social Dynamics
9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3(3-0-6)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the
King
9000204 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
Fundamental Knowledge of Law
เลือกเรียน
9000205 สิ่งแวดล้อมกับการดารงชีวิต
Environment and Living
9000206 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics for Life
- กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
บังคับเรียน
9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
Information Technology for Living

2(2-0-4)
2 หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
8 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3(2-2-5)

101
9000302 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
Science for Quality of Life
เลือกเรียน
9000303 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
9000304 การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Exercise for Quality of Life Development

3(3-0-6)
2 หน่วยกิต
2(2-0-4)
2(1-2-3)

หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา

เทคโนโลยี

รหัสกระบวนวิชาที่ใช้กาหนดเป็นตัวเลข 7 หลัก ดังต่อไปนี้
1. เลข 3 ตัวแรก เป็นหมวดวิชา
2. เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
3. เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหา
“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุ่มภาษา
“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุ่มมนุษย์ศาสตร์ และสังคมศาสตร์
“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และ
4. เลขตัวที่ 6 และ 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนและหลังรายวิชา
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
เปิดสอนให้เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรทุกหลักสูตร
3.1.5 คาอธิบายลักษณะกระบวนวิชา

รหัสวิชา
9000101

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความสาคัญของภาษาไทย การสื่อสาร การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน
การเขีย น ทั กษะการย่ อความ การสรุป ความ การขยายความ การแปลความ การตีความ และการ
พิจารณาสารเชิงชวนเชื่อหรือเบี่ยงเบน การนาเสนอสารด้วยวาจา ลายลักษณ์อักษร และการใช้สื่อผสม
ในทางวิชาการ และสถานการณ์จริงในชีวิตประจาวัน
9000102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ฝึ ก และพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า นและการเขี ย น การสื่ อ สารใน
สถานการณ์ต่าง ๆ โดยคานึงถึงบริบทของสังคมไทยและสากล การสื่อสาร การแนะนาตนเองและผู้อื่น
การทักทาย การกล่าวลา การถามข้อมูลส่วนบุคคล การถามข้อมูล การซื้อสินค้า การบอกทิศทางและ
สถานที่ตั้ง การนัดหมาย การเชิญ การขอร้อง การขอบคุณ การแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็น
การอธิบายลักษณะบุคคลและลักษณะสิ่งของเครื่องใช้
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รหัสวิชา
9000103

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills Development
ฝึกและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนเชิงบูรณา
การ การเขียนสรุปหัวข้อเรื่องและจับใจความสาคัญ การแสดงความคิดเห็นและประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าและพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง
9000201
มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Man and Life Enhancement
การดารงชีวิตในสังคมปัจจุบัน พฤติกรรมมนุษย์ ความเข้าใจตนเองและผู้อื่น
คุณธรรมและจริยธรรม การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ความสามารถพัฒนาตน และปรับตัวให้เข้ากับ
สังคมและสิ่งแวดล้อม การแก้ปัญหา และพัฒนาปัญญาก่อให้เกิดสันติสุขและสันติภาพ
9000202
พลวัตทางสังคม
3(3-0-6)
Social Dynamics
พัฒนาการของสังคมไทย วัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง กฎหมาย
และการพัฒนาประเทศ วิเคราะห์สภาวการณ์ปัจจุบันของสังคมโลก ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการ
ปกครอง ที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย
9000203
ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท
3(3-0-6)
To Follow in the Royal Foot Steps of His Majesty the King
พระราชประวัติ พระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ พระราชนิพนธ์ ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และการประพฤติปฏิบัติ
ตนตามพระบรมราชโอวาท และพระราชดาริ
9000204
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
2(2-0-4)
Fundamental Knowledge of Law
สิทธิและหน้าที่ของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ สิทธิเด็ก การแจ้งเกิด การรับบุตรบุญ
ธรรม เกณฑ์เข้าศึกษา การทาบัตรประชาชน การรับราชการ การหมั้น การสมรส การหย่า มรดก กู้ยืม
เงิน ค้าประกัน การประกันภัย จานอง จานา ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กฎหมาย แรงงาน ยา
เสพติดให้โทษ กฎหมายที่ดิน การร้องทุกข์เนื่องจากการได้รับความเดือนร้อนจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ การ
ฟ้องศาล ปกครอง การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ กฎหมายเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
9000205
สิ่งแวดล้อมกับการดารงชีวิต
2(2-0-4)
Environment and Living
ลั ก ษณะทางกายภาพของโลก คุ ณ ค่ าความส าคั ญ ของทรัพ ยากรธรรมชาติ การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและวิถีชีวิต สาเหตุและแนว ทางการแก้ปัญหาการเกิดภัย
พิบัติ มลพิษ การสูญเสียทรัพยากร การสร้างจิตสานึกให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ให้ดารงอยู่อย่างยั่งยืน
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รหัสวิชา
9000206

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ศ)
สุนทรียภาพของชีวิต
2(2-0-4)
Aesthetics for Life
การจาแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิง
การคิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรม ความสาคัญของการับรู้กับความเป็นมาของศาสตร์ ทัศนศิลป์ ศิลปะ
ดนตรี ศิลปะการแสดงผ่านขั้นตอนการเรียนรู้เชิงคุณค่า เพื่อให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทาง
สุนทรียภาพ
9000301
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Information Technology for Living
การใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้สามารถใช้โปรแกรมสาเร็จรูปด้านการจัดการเอกสาร
การนาเสนอข้อมูล และการจัดตารางการทางาน ศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความสาคัญของ
ระบบเทคโนโลยี ส ารสนทเศ ที่ มี อิ ท ธิ พ ลและผลกระทบต่ อ ชี วิ ต และสั งคม และการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผลข้อมูล การเลือกแหล่งสารสนเทศ การวิเคราะห์การประเมิน
คุณค่าสารสนเทศและการใช้อินเทอร์เน็ต
9000302
วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
3(3-0-6)
Science for Quality of Life
การนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ วิธีการ
ส่งเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อมนุษย์
9000303
การคิดและการตัดสินใจ
2(2-0-4)
Thinking and Decision Making
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ การพัฒนาทักษะการคิด การแก้ปัญหา
การตัดสินใจและการประยุกต์ใช้
9000304
การออกกาลังกายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
2(1-2-3)
Exercise for Quality of Life Development
ประวัติ ปรัชญา ขอบข่าย ความหมาย ความมุ่งหมายและประโยชน์ของการออกกาลัง
กาย หลักการและวิธีการออกกาลังกาย การจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ การเป็นผู้เล่นและผู้ดูที่ดี การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่นกีฬา การละเล่นพื้นเมืองของไทย การเล่นกีฬาประเภทบุคคลและ
ประเภททีม และการออกกาลังกายในชีวิตประจาวัน
3.2 ชื่อ ตาแหน่ง คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
4.2 ช่วงเวลา
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
-
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.2 ผลการเรียนรู้
5.3 ช่วงเวลา
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
กระบวนการประเมินผล
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. มีการแต่งกายที่เหมาะสม มีวาจาที่สุภาพ
มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง มีความผูกพันต่อ
ท้องถิ่น ภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทย
และมีจิตสานึกของความเป็นคนดีของสังคม
2. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ
อย่างน้อย 1 ภาษา
3. มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา
มีรายวิชาที่เกี่ยวกับการพูด และการออกกาลังกาย
รวมทั้งมีกิจกรรมเสริมในเรื่องของการแต่งกาย
แบบไทย การพูดในที่ชุมชน มีการสอดแทรก
วัฒนธรรมประเพณีไทยในรายวิชาต่างๆ
เข้าค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษา
ฝึกทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้ดุลยพินิจ ทางค่านิยม
และความรู้สึกของผู้อื่น
2.1.1.2 แสดงออกซึ่ ง พฤติ ก รรมทางด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม เช่ น มี วิ นั ย
มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ
2.1.1.3 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา และใจปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2.1 สอนคุณธรรมจริยธรรม สอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
2.1.2.2 บรรยายพิเศษโดยผู้มีประสบการณ์ หรือผู้นาในแต่ละศาสนา
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2.1.2.3 สอนโดยใช้กรณีศึกษาและอภิปรายร่วมกัน
2.1.2.4 ผู้สอนแสดงแบบอย่างที่ดี
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.1.3.1 สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน
2.1.3.2 ให้ทางานเป็นกลุ่มและรายงานผลงาน
2.1.3.3 กาหนดหัวข้อทางคุณธรรมและจริยธรรมให้ผู้เรียนอภิปราย
2.1.3.4 สร้างแบบสอบถามให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็น
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.1.1 มีองค์ความรู้พื้นฐานทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และเข้าใจ
หลักการในการดารงชีวิต
2.2.1.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้าน และตระหนัก
ถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
2.2.1.3 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.2.1อภิปรายเป็นกลุ่มโดยให้ผู้สอนตั้งคาถาม ตามเนื้อหาโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง
2.2.2.2 บรรยายในชั้นเรียนและถามตอบ
2.2.2.3 ให้ค้นคว้าทารายงาน
2.2.2.4 ศึกษานอกสถานที่
2.2.2.5 การสาธิตและฝึกภายในห้องปฏิบัติการ
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
2.2.3.1 ทดสอบทฤษฎีโดยการสอบและให้คะแนน
2.2.3.2 ประเมินจากรายงานที่ให้ค้นคว้า
2.2.3.3 ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.2.3.4 ประเมินความสนใจจากการศึกษานอกสถานที่
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.1.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูล แนวคิดและ
หลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่นๆ ด้วย
ตนเอง
2.3.1.2 สามารถศึกษาปัญ หาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ ไขได้ อ ย่ า งสร้ า งสรรค์ โดยค านึ งถึ งความรู้ ท างภาคทฤษฎี ประสบการณ์ ท างภาคปฏิ บั ติ และ
ผลกระทบจากการตัดสินใจ
2.3.1.2 สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาสาระในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
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2.3.2.1 ศึกษาโดยการใช้กรณีศึกษา
2.3.2.2 อภิปรายเป็นกลุ่ม
2.3.2.3 พัฒนางานที่ได้รับมอบหมาย
2.3.2.4 กาหนดให้มีรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะในการคานวณ
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
2.3.3.1 ประเมินโดยการสอบ
2.3.3.2 ประเมินโดยการเขียนรายงาน
2.3.3.3 ประเมินจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน
การรับผิดชอบ
2.4.1.1 มีส่วนช่วยเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
2.4.1.2 สามารถแสดงความเป็นผู้นา และรู้จักใช้นวัตกรรมในการแก้ไขปัญหา
2.4.1.3 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของ
ตนเอง และของกลุ่ม
2.4.1.4 รับผิดชอบในการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพอย่างต่อเนื่อง
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.2.1 มอบหมายงานเป็นกลุ่มย่อยและแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ
2.4.2.2 ศึกษาโดยใช้กรณีศึกษา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
2.4.3.1 ให้ผู้เรียนและตนเองและประเมินซึ่งกันและกัน
2.4.3.2 สังเกตพฤติกรรมในการเรียน
2.4.3.3 ประเมินจากงานที่ได้รับมอบหมาย
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1.1 ศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นปัญหา และเลือกใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา
2.5.1.2 สื่ อ สารได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ งในการพู ด การเขี ย น และเลื อ กใช้
รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
2.5.1.3 ใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศในการเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประมวลผลแปล
ความหมาย และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.2.1 ทดสอบความสามารถด้านภาษาโดยการสอบและการสัมภาษณ์
2.5.2.2 บูรณาการการใช้เทคโนโลยีในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
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2.5.2.3 แก้ปัญหาโจทย์โดยใช้คณิตศาสตร์หรือสถิติ
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.3.1 ประเมินผลจากการสอบข้อเขียนและสอบปากเปล่า
2.5.3.2 ประเมินผลการใช้คอมพิวเตอร์
2.5.3.3 แก้ปัญหาโจทย์ทางคณิตศาสตร์
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แผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)
1 คุณธรรม จริยธรรม
ลาดับ Course

2 ความรู้

3 ทักษะทางปัญญา

4 ทักษะทางสังคม

5 ทักษะการวิเคราะห์ฯ

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต

•

•

o

•

o

o

•

o

o

o

o

•

•

o

•

o

2 พลวัตทางสังคม

o

•

•

•

•

•

o

o

•

•

o

o

o

o

o

3 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท

•

•

•

•

o

o

•

•

o

•

o

•

•

•

o

4 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฏหมาย

•

•

•

o

•

o

o

•

o

o

•

•

o

5 สิ่งแวดล้อมกับการดารงชีวิต

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

6 สุนทรียภาพของชีวิต

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

7 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

o

•

o

•

o

•

o

•

•

o

8 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

o

•

o

•

•

o

•

•

o

•

o

•

o

o

o

•

•

o

o

•

•

o

•

•

o

•

o

o

o

•

o

•

o

o

o

o

•

o

o

•

o

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

o
•
o
• ความรับผิดชอบหลัก

•

9 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน

•

•
•

o

10 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

o

•

11 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

o

•

o

•

•

12 การคิดและการตัดสินใจ

•

•

o

•

o

13 การออกกาลังการเพื่อพัฒนาคุณภาคชีวติ

•

•

•

•

•

•

o

•
o
ความรับผิดชอบรอง
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 สามารถจั ด การปั ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม โดยใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ทางค่ านิ ย ม และ
ความรู้สึก ของผู้อื่น
1.2 แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณ ธรรมและจริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ
1.3 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย วาจา และใจปฏิบัติตามกฎระเบียบและ
ข้อบังคับต่างๆ ขององค์กรและสังคม
2. ความรู้
2.1 มีองค์ความรู้ พื้น ฐานทั่วไปอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ และเข้าใจหลั กการในการ
ดารงชีวิต
2.2 มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้าน และตระหนักถึงงานวิจัยใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
2.3 ตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและประเมินข้อมูล แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่นๆ ด้วยตนเอง
3.2 สามารถศึ กษาปั ญ หาที่ ค่อ นข้ างซับ ซ้ อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขได้อ ย่าง
สร้างสรรค์ โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ
3.3 สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจในเนื้อหาสาระในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์
4.2 สามารถแสดงความเป็นผู้นา และรู้จักใช้นวัตกรรมในการแก้ปัญหา
4.3 มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของ
กลุ่ม
4.4 มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ศึ ก ษาและท าความเข้ าใจในประเด็ น ปั ญ หา และเลื อกใช้ เทคนิ ค ทางสถิติ หรื อ
คณิตศาสตร์อย่างเหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหา
5.2 สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน และเลือกใช้รูปแบบของการ
นาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
5.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมายและ
นาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน
เป็นไปตามข้อบังคับ หมวด 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2551
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 ให้อาจารย์แสดงตัวอย่างการประเมินผลทุกรายวิชาเพื่อการทวนสอบ
2.2 จัดตั้งกรรมการทวนสอบ เพื่อสุ่มตรวจสอบการให้คะแนนในรายวิ ชาหรือรายงานของ
ผู้เรียน
2.3 เปรียบเทียบการให้คะแนนข้อสอบแต่ละข้อในแต่ละรายวิชา ตามเกณฑ์ที่กาหนด เพื่อให้
ผู้สอนมีมาตรฐานการให้คะแนน โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คน
2.4 จัดทาข้อสอบมาตรฐานสาหรับรายวิชาเดียวกันในกรณีที่มีผู้สอนหลายคน
2.5 สารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับคาถามในข้อสอบ เพื่อปรับมาตรฐานข้อสอบ
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี
พ.ศ. 2551
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1) มีการปฐมนิ เทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของ
สถาบัน
2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กร
ต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3) จัดให้มีผู้ประสานงานรายวิชาคอยแนะแนวการสอนให้อาจารย์ที่ยังไม่เคยสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
2) เพิ่มพูน ทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ ทันสมัย โดยการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
1) มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
2) ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร กลกลไกในการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมี 2 ด้านดังนี้ในกา
1.1 การบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่บริหารสานักงานดังนี้
1.1.1 สนับ สนุนการจัดการเรียนการสอนด้านงบประมาณ พัสดุ ครุภัณ ฑ์ บุคลากร
ธุรการ
1.1.2 จัดเตรียมเอกสารเพื่อรับการประกันคุณภาพ
1.1.3 สนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอน
1.1.4 การประชาสัมพันธ์
1.1.5 การจัดทาเว็บไซต์
1.2 การบริหารวิชาการ รับผิดชอบการจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ดังนี้
1.2.1 การปรับปรุงและพัฒนารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มุ่ งเน้นผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
1.2.2 การบริหารการจัดการเรียนการสอนและเนื้อหาสาระในรายวิชา
1.2.3 จัดให้มีการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อนามาปรับปรุงพัฒนารายวิชาในหลักสูตร
1.2.4 ก าหนดผลการเรีย นรู้ให้ เป็ น ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุฒิ ระดับ อุ ด มศึ กษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.5 จัดทาแผนที่กระจายความรับผิดชอบของรายวิชา
1.2.6 บริการจัดการข้อสอบและจัดการสอบกลางภาคและปลายภาค
1.2.7 บริหารจัดการงบประมาณในงานวิชาศึกษาทั่วไป
1.2.8 จัดผู้สอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
2.1 การบริหารงบประมาณ
ประชุมอาจารย์ผู้สอน ให้กาหนดค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในแต่ละรายวิชา แล้วนามาจัด
กลุ่มเพื่อของบประมาณจากมหาวิทยาลัยให้เพียงพอต่อการใช้ในรอบ 1 ปี
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
เดิมใช้ทรัพยากรการสอนร่วมกับคณะ โดยวิชาของคณะใดก็จะใช้ทรัพยากรของคณะนั้น
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ปัจจุบันได้แยกงานวิชาศึกษาทั่วไปออกจากคณะ ทรัพยากรที่ใช้จะใช้ทรัพยากรจาก
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เช่น คอมพิวเตอร์ LCD ที่ใช้ในการสอน สาหรับอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ ที่
ไม่สามารถใช้กับส่วนกลางได้ ก็จะจัดหาเพิ่มเติมเท่าที่จาเป็น เช่น จัด ซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องทา
ส าเนา เครื่ อ งเรี ย งเอกสาร เพื่ อ ใช้ ในการจั ด ท าข้ อ สอบ และสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอนให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
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มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์
ใหม่จะต้องมีวุฒิการศึกษาและคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80) ประชุม
ร่ว มกั น ในการวางแผนจั ด การเรี ย นการสอน ประเมิ น ผลและให้ ค วามเห็ น ชอบการประเมิ น ผลทุ ก
กระบวนวิช า เก็บ รวบรวมข้อมูล เพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงรายวิช า ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางที่จะทาให้บรรลุเป้าหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อให้ได้บัณฑิตเป็นไปตามคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์
3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ
การแต่ ง ตั้ งอาจารย์ พิ เศษมุ่ ง ให้ เกิ ดการพั ฒ นาประสบการณ์ การเรี ยนรู้ แก่ นั กศึ กษา
นอกเหนือไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ให้นักศึกษา
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
มี ก ารก าหนดคุ ณ สมบั ติ บุ ค ลากรให้ ค รอบคลุ ม ภาระหน้ า ที่ ที่ ต้ อ งรั บ ผิ ดชอบโดย
คณะกรรมการเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าทางาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่
รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดย
การอบรม ดูงาน ทัศนะศึกษา
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
คณะต่างๆมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน
โดย
นักศึกษาสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะนาแผนการเรียนใน
หลักสูตร การเลือกและวางแผนสาหรับอาชีพ และการใช้ชีวิต ในมหาวิทยาลัยโดยมหาวิทยาลัยได้จัด
ตารางให้อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อมหาวิทยาลัย โดยคาร้อ งต้องทาเป็นหนังสือ
พร้อมเหตุผลประกอบ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคาสั่งตามระเบียบขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
1) มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ
และโลก เพื่อศึกษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ
2. ให้มีการสารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการ
ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
7.ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
1) อาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ พ.ศ.2552
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3) มีรายละเอียดของกระบวนวิชา ตามแบบ มคอ.3 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกกระบวนวิชา
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของกระบวนวิชา ตามแบบ มคอ.5 ภายใน 30วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ที่เปิดสอนให้ครบทุกกระบวนวิชา
5) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนด
ใน มคอ.3 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
6) อาจารย์ใหม่ ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
7) อาจารย์ผู้สอนทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้อยปีละ 1ครั้ง
8) จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่อง
หมวดที่ 8. กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
1.1.1 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และนาผลการประเมินมา
วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้เหมาะสม
โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.1.2 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ
1.1.3 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม
1.1.4 วิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศึกษา เพื่อปรับกลยุทธ์
การสอนให้เหมาะสมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปี โดยอาจารย์แต่ละท่าน
1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนให้นักศึกษาได้
ประเมิน ผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การสอน และการใช้สื่ อในทุ ก
กระบวนวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย
2.2 ประเมินโดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
2.3 ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1
คน ที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ให้กรรมการวิชาการประจาหมวดวิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการสอน
ของอาจารย์ นักศึกษา บัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5 เพื่อทราบปัญหาของการบริหาร
หมวดวิชาทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และนาไปสู่การดาเนินการปรับปรุงกระบวนวิชา
ต่อไป สาหรับการปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปนั้นจะกระทาทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้หลักสูตร
มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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ภาคผนวก ฉ
รายงานการประชุม การพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
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ภาคผนวก ช
ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ชื่อ ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ชื่อ นายชัยกรณ์ ศรีสุวรรณ
1.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
สถาบันการศึกษา
ปริญญาโท
วท.ม. (บริหารการบิน)
มหาวิทยาลัยรัตนบัณทิต
ปริญญาตรี ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
1.3 ผลงานทางวิชาการ
ไม่มี
1.4 ประสบการณ์ในการสอน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการการบิน 2 ปี
1.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
3603102 ระบบสารสนเทศการจัดการการบิน
3602301 การจัดการสายการบิน
3573402 การจัดการงานบริการผู้โดยสารภาคพื้นดิน
3604701 สหกิจศึกษา
3604101 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางการบิน
3602304 ธุรกิจระหว่างประเทศทางการบิน
3504101 จริยธรรมทางธุรกิจ

ปี พ.ศ.ที่จบ
2550
2542
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2. ชื่อ นางสาวเฟริ์น มงคล
2.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
2.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญ(สาขาวิชา)
ปริญญาโท วท.ม. (บริหารการบิน)
ปริญญาตรี ทล.บ. (การจัดการท่า
อากาศยาน)

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยรัตนบัณทิต
สถาบันการบินพลเรือน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

2.3 ผลงานทางวิชาการ
ไม่มี
2.4 ประสบการณ์ในการสอน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการการบิน
2.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
3601104 หลักการตลาดการบิน

ปี พ.ศ.ที่จบ
2553
2549
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3. ชื่อ นางสาวพิมพร ศรีรุ่งเรือง
3.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
3.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

ปริญญาโท

ศศ.ม. (การจัดการโรงแรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
และการท่องเที่ยว

ปริญญาตรี

ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว)

ปี พ.ศ.ที่
จบ
2549

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 2546

3.3 ผลงานทางวิชาการ
ไม่มี
3.4 ประสบการณ์ในการสอน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการการบิน 1 ปี
3.5 ภาระงานสอน
ระดับปริญญาตรี
3601104 หลักการตลาดการบิน
3604102 การวิจัยทางการจัดการการบิน
3604601 สัมมนาการจัดการการบิน
3603102 ระบบสารสนเทศการจัดการการบิน
3603301 ระบบการขนส่งทางอากาศ
3604701 สหกิจศึกษา
3601201 ศัพท์วิทยาการบิน
3601101 การจัดการการบินเบื้องต้น
3603101 การจัดการองค์การการบิน
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4. ชื่อ Mr.Daniel Guay
4.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
4.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
M.B.A. (Business)
ปริญญาโท
ปริญญาตรี

B.S.E.(Baccalauveate)

สถาบันการศึกษา
University of Ottawa,
Canada.
University of Ottawa.

4.3 ผลงานทางวิชาการ
ไม่มี
4.4 ประสบการณ์ในการสอน
อาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการการบิน 1 ปี
4.5 ภาระงานสอน
-

ปี พ.ศ.ที่จบ
1987
1992
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5. ชื่อ Mr.Vincent Mark Sorge
5.1 ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
5.2 ประวัติการศึกษา
ระดับ
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
ปริญญาโท
M.B.A. (Business)
ปริญญาตรี

สถาบันการศึกษา
Corllins University,
USA.
B.B.A. (Administration Corllins University,
and Marketing)
USA.

ปี พ.ศ.ที่จบ
2010
2008

5.3 ผลงานทางวิชาการ
ไม่มี
5.4 ประสบการณ์ในการสอน
- ENGLISH AND MATH TEACHER, CRITTENTON HIGH SCHOOL, LOS
ANGELES USA. 1999 – 2000
5.5 ภาระงานสอน
- วิชาภาษาอังกฤษสาหรับการจัดการการบิน 3

