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สรุป ถาม-ตอบ คณะวิทยาการจัดการ วันที่ 29 มกราคม 2557 

1. Q. สอน 1 รายวิชาใน 1 Section ต้องจัดท า มคอ.3 กี่ฉบับ  
 A. ท าเพียง 1 ฉบับ 

2. Q. การระบุวันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุดนั้น ต้องเป็นวันที่เท่าใด 
 A. ให้ระบุวันก่อนท าการเปิดสอนในภาคการศึกษานั้นๆ และท าใหม่ในทุกๆ ภาคการศึกษา 

3. Q. การระบุผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องเป็นใคร ในกรณีที่ 1 Section มีผู้สอนคนเดียว 
 A. ให้ระบุอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 

4. Q. การระบุผู้รับผิดชอบรายวิชาต้องเป็นใคร ในกรณีที่ 1 Section มีผู้สอนหลายคน 
 A. ให้ระบุอาจารย์ผู้สอนที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 

5. Q. ปัจจุบันรายวิชาที่เปิดสอนมีท้ังหลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรใหม่ การที่ระบุรายวิชานี้เป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรใดนั้น ควรระบุอย่างไร 

 A. ให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบจากรหัสนักศึกษาท่ีเรียนตามแผนว่าเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษาใด ก็จะสามารถระบุหลักสูตรที่เปิดสอนได้ว่านักศึกษาหมู่นั้นเรียนหลักสูตรใหม่หรือ
หลักสูตรปรับปรุง 

6. Q. การระบุจ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษาจะระบุอย่างไร 
 A. ในการระบุจ านวนชั่วโมงต่อภาคการศึกษาให้ระบุจากวิธีการค านวณนี้ ยกตัวอย่าง 3(2-2-5) 

  บรรยาย 2×15=30 ชั่วโมง ปฏิบัติ 2×15=30 ชั่วโมง  ศึกษาด้วยตนเอง 5×15=75 ชั่วโมง 
7. Q. จะระบุจ านวนสัปดาห์ในแผนการสอนอย่างไร 
 A. ในการก าหนดปฏิทินทางวิชาการ ได้ก าหนดให้ 1 ภาคการศึกษาสอนทั้งหมด 16 สัปดาห์แล้ว 

ดังนั้น ในการระบุแผนให้ระบุสัปดาห์ที่ 8 เป็นสัปดาห์ที่ใช้สอบกลางภาค หากอาจารย์ท่านใด
ประสงค์ท่ีจะจัดการเรียนการสอนในสัปดาห์ที่ 8 ก็สามารถท าได้แต่อย่างไรในหนึ่งภาค
การศึกษาต้องจัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห์ ไม่รวมสอบกลางภาค และ/หรือสอบปลายภาค 

8. Q. มหาวิทยาลัยควรก าหนดสัปดาห์ที่ใช้จัดสอบกลางภาคให้ชัดเจน 
 A. ในปีการศึกษานี้มหาวิทยาลัยมีการก าหนดสัปดาห์การสอบกลางภาคไว้ในสัปดาห์ที่ 8 

9. Q. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคลจ าเป็นต้องระบุหรือไม่ และมีเกณฑ์ในการก าหนดอย่างไร 

 A. ไม่มีเกณฑ์ก าหนด แต่ให้ระบุจากจ านวนชั่วโมงท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาจริงแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคลนอกชั้นเรียน 

10. Q. รายวิชาที่ก าหนดหน่วยกิต 3(3-0-6) หรือหน่วยกิตในลักษณะนี้ สามารถพานักศึกษาออกไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ได้หรือไม่ 

 A. สามารถท าได้ ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะด้วย ประกอบกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ได้ก าหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไว้ด้วย หากระบุไว้ก็จะมีความ
ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

11. Q. การพัฒนาผลการเรียนรู้ 5/6 ด้านของนักศึกษาจะระบุอย่างไร 
 A. ให้อาจารย์ผู้สอนระบุตามรายวิชาที่สอนในหลักสูตรที่นักศึกษาสังกัด  

12. Q. การระบุกลยุทธ์การสอน ผู้สอนต้องระบุตามที่ปรากฏใน มคอ.2 หรือไม่ หากจะปรับกลยุทธ์
การสอนสามารถท าได้หรือไม่ 

 A. ในการปรับกลยุทธ์การสอนให้แตกต่างจากท่ีระบุไว้ในหลักสูตรสามารถท าได้ แต่ต้องให้ได้ผล
การเรียนรู้ทุกประเด็นตามที่หลักสูตรนั้นก าหนด 
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13. Q. มาตรฐานความรับผิดชอบรอง () จ าเป็นต้องจัดให้มีการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาให้เกิดผล

การเรียนรู้ด้วยหรือไม่ 
 A. ควรจัดให้ได้ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานการเรียนรู้อย่างน้อยร้อยละ 30  

14. Q. ในรายวิชาเดียวกัน หลักสูตรแต่ละหลักสูตรระบุความรับผิดชอบหลัก () และความ
รับผิดชอบรอง () ไม่เหมือนกัน จะท าอย่างไร      

 A. ให้อาจารย์ผู้สอนระบุมาตรฐานการเรียนรู้ตามท่ีปรากฏในหลักสูตรนั้นๆ 
15. Q. การทวนสอบร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษานั้น ร้อยละ 25 ของ

รายวิชาใดบ้าง  
 A. ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นที่เปิดสอน รวมถึงรายวิชาศึกษา

ทั่วไปด้วย หรือของรายวิชาในแผนการเรียนของหลักสูตร 
16. Q. วันสุดท้ายของภาคการศึกษา คือวันที่เท่าใด 

 A. ในการก าหนดปฏิทินทางวิชาการได้ระบุวันสุดท้ายของภาคการศึกษาไว้ โดยปกติจะเป็นวัน
สุดท้ายของการสอบ 

17. Q. จ านวนนักศึกษามีการเปลี่ยนแปลง การระบุใน มคอ.5 จะท าอย่างไร 
 A. ให้ระบุจ านวนนักศึกษาตามจ านวนที่ผู้สอนส่งผลการเรียน 

18. Q. ผู้ใดต้องลงนามเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน มคอ.5  
 A. ผู้ลงนามใน มคอ.5 คือ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ระบุไว้ใน มคอ.2 (เอกสารหลักสูตร) หลักสูตรที่

นักศึกษาสังกัด 
19. Q. กรณีท่ีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ แต่มีไม่เคยเข้าเรียนเลย จะส่งเกรดอย่างไร 

 A. ให้ส่งผลการเรียนเป็น F เพ่ือจะไม่ให้เกิดปัญหาอื่นตามมา เช่น นักศึกษาผู้นั้นจะลงทะเบียน   
ในรายวิชานั้น ในภาคการศึกษาต่อๆ ไปไม่ได้ 

 

ข้อค าถาม และข้อเสนอแนะ 

 1. ในการระบุการทวนสอบของแต่ละหลักสูตรได้ระบุไว้แตกต่างกัน การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ              
จากภายนอกมาด าเนินการทวนสอบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนั้นๆ จะจ่ายค่าตอบแทนอย่างไร     
แต่อย่างไรก็ตามคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องด าเนินการทวนสอบหลักสูตรตามที่ก าหนดไว้
ในหลักสูตรให้ครบถ้วน ในส่วนเรื่องอ่ืนๆ ต้องน าไปข้อค าถามไปปรึกษาหารือกับทางผู้บริหารก่อน 
 2. การทวนสอบรายวิชาศึกษาทั่วไปจะให้สาขาด าเนินการอย่างไรเนื่องจากเป็นรายวิชา
นอกคณะ ซึ่งตามข้อตกลงงานวิชาศึกษาทั่วไปจะด าเนินการทวนสอบ และแจ้งไปยังคณะที่มีรายวิชา
ศึกษาท่ัวไปในแผนการศึกษา 
 3. อาจารย์ที่สอนรายวิชานอกคณะไม่มาร่วมทวนสอบ ทางมหาวิทยาลัยจะมีมาตรการ
อย่างไรเพ่ือให้การการทวนสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้นขอให้คณะจัดท าบันทึกขึ้นมา เพ่ือจะ
ได้น าเสนอคณะกรรมการวิชาการเพ่ือหารือและท าข้อตกลงร่วมกัน 
 4. อาจารย์ใหม่ที่บรรจุเข้ามาไม่ทันรอบที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดอบรม 
จะท าอย่างไรเพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีการศึกษานั้นๆ ใน
เบื้องต้นคณะควรจัดอบรมอาจารย์ใหม่ของคณะเองก่อน 
 5. ควรมีการแจ้งผลการเรียนของนักศึกษาทางจดหมาย เนื่องจากผู้ปกครองบางรายยังใช้
คอมพิวเตอร์ไม่เป็น และยังไม่มีคอมพิวเตอร์ 
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 6. ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนผิด Section ควรก าหนดระยะเวลาการเปลี่ยน Section 
ให้ชัดเจนอาจเป็น วัน เดือน ปี เดียวกับวัน เพ่ิม-ถอนรายวิชา 
 7. การลงทะเบียนรายวิชาที่มีล าดับวิชา (Pre.) ของนักศึกษา ต้องมีระบบที่ป้องกันไว้ส านัก
นักศึกษาที่เรียนไม่ผ่าน 
 8. พบว่ามีนักศึกษาบางรายท าการแก้ไขค าร้องเพ่ิม-ถอน ก่อนน าส่งส านักส่งเสริมวิชาการ             
และงานทะเบียนจะด าเนินการอย่างไร คณะเห็นว่าควรมีการลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนออนไลน์ 
 9. ควรตัดอาจารย์ที่ปรึกษา ออกจากแบบฟอร์มที่ไม่จ าเป็นต้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 
 10. ในการส่งผลการเรียนออนไลน์ เมื่อท าการบันทึกคนล าดับที่สองเป็นต้นไป โปรแกรม
จะตีกลับไปที่คนแรกเสมอ ท าให้เสียเวลาเป็นอย่างมาก กรณีวิชาที่มีนักศึกษาจ านวนมาก 
 

 


