ขั้นตอนการจัดทําหลักสูตร
1. คณะขออนุมัติมหาวิทยาลัยผานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการเปด-ปดหลักสูตร
หรือการปรับปรุงแกไขหลักสูตร
2. ประสานงานคณะเพื่อสงรายละเอียดหลักสูตรจํานวน 10 เลม ใหคณะกรรมการฯตรวจสอบราง
หลักสูตร กอนเสนอสภาวิชาการ 30 วัน
3. เสนอหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรางหลักสูตร เขาที่ประชุมสภาวิชาการ
จํานวน 35 ชุด
4. เสนอหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ เขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
จํานวน 35 ชุด (ถาเปนหลักสูตรใหม ใหงานวิชาการ สสท.แจงกองบริหารงานบุคคลทราบเพื่อ
ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ)
5. แจงมติประชุมสภามหาวิทยาลัยใหคณะทราบ เพื่อดําเนินการจัดสงรายละเอียดหลักสูตรให
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (จํานวน 10 เลม + แบบสรุป มคอ.02 (ป.ตรี) หรือ มคอ. 04(ป.โท)
และแผนบันทึกขอมูล 1 แผน) เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใหความเห็นชอบตอไป
6. เมื่อหลักสูตรไดผานการใหความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว มหาวิทยาลัย
จะไดรับเลมหลักสูตรคืน จํานวน 2-3 เลม
7. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กลุมวิชาการ เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานสภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัย ทราบและแจงคณะเพื่อดําเนินการตอไป
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มคอ. ๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา/สาขาวิชา
1. กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต
2. กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต
3. กําหนดองคความรูเทาที่จําเปนที่จะตองมีในหลักสูตรเพื่อเปนหลักประกันวาผูสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน มีผลการเรียนรูไมนอ ยกวาที่กําหนด
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาสาระไดอยางอิสระ เหมาะสม
*** กําหนดโดยคณะผูเชี่ยวชาญ
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มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของการ
จัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆ
โดยจะ
ถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุ
เนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความตองการหรือเอกลักษณ
ของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง
เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหมั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลว
จะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับ
องคประกอบในการเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร
จะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได
รวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน

ประกอบดวย ๘ หมวดตอไปนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗
หมวดที่ ๘

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร .......................................................................
สาขา/สาขาวิชา.......................................................................
หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ ........................................................................
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑. ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ระบุ ร หั ส (ถ า มี ) /ชื่ อ หลั ก สู ต รและสาขา/สาขาวิ ช าของหลั ก สู ต รที่ เ ป ด สอนทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับชื่อ
ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาของสถาบัน (กรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามขอบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (กรณี ม หาวิ ท ยาลั ย ในกํ า กั บ ) หรื อ ตามหลั ก เกณฑ ก ารกํ า หนดชื่ อ ปริ ญ ญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. วิชาเอก (ถามี)
๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปดสอนวาเปนหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๒ ภาษาที่ใช ระบุภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนวาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ
ภาษาใด
๕.๓ การรับเขาศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรวารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ
ตางประเทศ หรือรับทั้งสองกลุมเขาศึกษา
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น ระบุวาเปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือเปนหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่น ๆ โดยตองระบุชื่อสถาบันการศึกษา/
หนวยงานที่ทําความรวมมือดวย สําหรับความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่นๆ ในตางประเทศตอง
สอดคล อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางความตกลงร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า ง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
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๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระบุวาใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือใหปริญญา
มากกวา ๑ สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอื่น ๆ ในชวงกลางของหลักสูตร หรือเปนปริญญารวม
ระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอตกลงความรวมมือ
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ระบุวาเปนหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใชหลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา
และปการศึกษา) พรอมทั้งใหระบุวันเดือนปที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอยางอื่น
(ระบุชื่อ) และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ไดรับการรับรองหลักสูตรโดยองคกร
วิชาชีพหรือองคกรอื่นใดดวย ใหระบุองคกรที่ใหการรับรอง และวันเดือนปที่ไดรับการรับรองดวย
*๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระบุปที่คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
*๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเกณฑมาตรฐานหลักสูตรไมไดระบุอาจารยผูรับผิดชอบหลัก สูตรไว ให
อาจารยประจําหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาที่เปดสอนหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย ๒ คน
เปนอาจารยผูรับผิด ชอบหลัก สูตร โดยใหระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่สําเร็จ พรอมทั้งเลขประจําตัว
ประชาชน ถาจัดการเรียนการสอนมากกวา ๑ แหงใหแสดงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของแตละแหง ซึ่ง
ตองเปนอาจารยคนละชุดกัน
*๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนใหชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอนมากกวา ๑ แหง
ระบุขอมูลใหครบถวน
*๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
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*๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
*๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชาที่เปด
สอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
อธิบายการบริหารจัดการ แผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม ถามีจะดําเนินการอยางไรเพื่อให
มั่นใจวารายวิชาดังกลาวสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น
หมายเหตุ

*

ไมมีในเอกสารหลักสูตร (รูปแบบเดิม) และแบบ สมอ. (แบบฟอรมที่ใชในการวิเคราะหหลักสูตร)

หมวดที่ ๒. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

*๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ระบุปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยตองสอดคลองกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ และ
ความรูความสามารถอยางไร
* ๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พรอมระบุเวลาคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จ (เชน ภายใน ๕ ป) โดยใหระบุกลยุทธสําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อความสําเร็จของแผน
นั้นๆ รวมทั้งตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยตัวบงชี้ควรจะเปนสวนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ ดวย
๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๒.๒ กลยุทธ
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบงชี้

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวาเปนระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เปนตน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ระบุวามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนหรือไม
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๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ถามีการจัดการศึกษาที่ใชระบบอื่น ๆ ที่มิใชการใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน
การสอนใหแสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคใหชัดเจน
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ระบุชวงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาเรียน
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ระบุ คุ ณ สมบั ติ ผู เ ข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ ส อดคล อ งกั บ ระดั บ การศึ ก ษาตามเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผูสมัครเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติมตองระบุใหครบและชัดเจน
*๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ระบุ ลั ก ษณะเฉพาะของนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะสมั ค รเข า เรี ย นในหลั ก สู ต ร ที่ ต อ งนํ า มาประกอบการ
พิจารณา เพื่อการกําหนดหลักสูตร (เชน นักศึกษาที่มีขอจํากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร หรือการ
ปรับตัวในการเรียน)
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
ระบุจํานวนผูที่คาดวาจะรับเขาศึกษาในหลักสูตรและจํานวนที่คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาในแตละป
การศึกษาในระยะเวลา ๕ ป
๒.๖ งบประมาณตามแผน
แสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ
คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น
๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
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๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
ระบุจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแตละแบบที่สัมพันธ
กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกําหนดเปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ
๓.๑ หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต ใหระบุหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร ใหแสดงโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร โดยแบงเปน
หมวดวิชาใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอยาง
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๑๓๕ หนวยกิต
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๖ หนวยกิต
- กลุมสังคมศึกษาศาสตร
๙ หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
๙ หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษา
๙ หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
๙ หนวยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน
๙๓ หนวยกิต
- วิชาแกน
๓๐ หนวยกิต
- วิชาเอก
๔๕ หนวยกิต
- วิชาโท
๑๘ หนวยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
๓.๑.๓ รายวิชา
ใหระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาดวย) ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวย
ตนเอง
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
ระบุจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําและอาจารยพิเศษ แยกจากกัน โดยระบุรหัส
เลขประจําตัวประชาชน รายชื่อซึ่งประกอบดวยตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา (โดยตองสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การ
ค น คว า วิ จั ย หรื อ การแต ง ตํ า รา (ถ า มี ) รวมทั้ ง ภาระการสอนทั้ ง ที่ มี อ ยู แ ล ว และที่ จ ะมี ใ นหลั ก สู ต รนี้
(รายละเอียดทั้งหมดไวที่นี่หรือภาคผนวกก็ได)
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๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
ระบุอาจารยซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนโดยใหมีคุณวุฒิและจํานวน
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
๓.๒.๒ อาจารยประจํา
ระบุ อ าจารย ซึ่ ง มี ห น า ที่ ห ลั ก ด า นการสอนและการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ต็ ม เวลา
ในสถาบันอุดมศึกษา
๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ
*๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
สรุปโดยยอเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติ ฝกตามคลินิกหรือฝกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กําหนดไว
ในหลักสูตร
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรูจากประสบการณภาคสนามที่ตองการ
๔.๒ ชวงเวลา
ระบุชวงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณภาคสนามใหนักศึกษา เชน ป ภาคการศึกษาที่จดั
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
เชน ๓ วันตอสัปดาหเปนเวลา ๔ สัปดาห หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา
*๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ นอกเหนือจากโครงงาน
หรืองานวิจัยในรายวิชาอืน่ ๆ ควรแนบขอกําหนดสําหรับการทําโครงงานดวย
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูหลักๆ ที่ตองการจากการทําโครงงานหรืองานวิจยั
๕.๓ ชวงเวลา
ระบุชวงระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดใหทําโครงงานหรืองานวิจัย เชน ป ภาคการศึกษา
๕.๔ จํานวนหนวยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
อธิบายอยางยอเกี่ยวกับการเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน
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หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

*๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ
ภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชน บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะใน
การแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค มีความสามารถในความเปนผูนําอยางโดดเดน หรือมีความมุงมั่นในการ
ใหบริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแตละคุณลักษณะดังกลาว ชี้ใหเห็นถึงกลยุทธการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้น
* ๒. การพัฒนาผลการเรียนรูใ นแตละดาน
อธิบายผลการเรียนรูแตละดาน ตามหัวขอตอไปนี้
(๑) คําอธิบายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความรูหรือทักษะในหลักสูตรที่ตองการจะพัฒนาและระดับของ
ความรูและทักษะนัน้ ๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่สาขา/สาขาวิชานั้นๆ กําหนดเปนอยางนอย
(ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ขอ ๕
มาตรฐานผลการเรียนรู) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่
จะพัฒนา/ปรับปรุงใหสถาบันอุดมศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนแตละดานของระดับคุณวุฒิที่
จะพัฒนา/ปรับปรุงจากคําอธิบายในสวนที่ ๒ ขอ ๒.๒ วิธีที่ ๒
(๒) คําอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธการสอนที่จะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะเหลานั้น (ควรเปนคําอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีการที่จะใชตลอดหลักสูตร โดยใชการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตถามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกําหนดใหมีในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะใหแสดงไวดวย)
(๓) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรูในกลุมที่เกี่ยวของ
(ซึ่งอาจรวมกลยุทธสําหรับการประเมินหลักสูตรเชนเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถามีการ
เปลี่ ย นแปลงกลยุ ท ธ ห รื อ วิ ธี ก ารในช ว งระยะเวลาใดของหลั ก สู ต รควรแสดงให เ ห็ น ด ว ย ตั ว อยา งเช น
กิจกรรมตางๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช
ความรูและทักษะที่กําหนดอาจจะรวมไวในระยะเวลาตอมา
* ๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุ
ในหมวดที่ ๔ ขอ ๒) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสู
มาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได (จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได)
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หมวดที่ ๕. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ถาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให
ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษา ใหกลาวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้นๆ หรือแนบเอกสารดังกลาว
*๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู แตละรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไป
สําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระบุรายละเอียดเกีย่ วกับเกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย

*๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม

อธิบายกระบวนการที่ใชสําหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ
ใหมั่นใจไดวาอาจารยเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบสอน
*๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
อธิบายถึงสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนา
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอืน่ ๆ

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ระบุความพรอมของทรัพยากรที่มีอยูแลว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่จําเปน เชน
ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอนอื่น ๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่นๆ เปนตน
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๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการ
สอนอื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสอื่น ๆ
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณการ
เรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จาํ เปน
*๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
ระบุ ก ระบวนการยอ ๆ ในการรั บ อาจารย ใ หม เพื่อ ให มั่น ใจว า อาจารยมี คุณ สมบั ติ และ
ประสบการณเพียงพอตอความรับผิดชอบการสอน
๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือรวมกันและการมีสวนรวมของคณาจารยในการติดตาม
คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําปและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สรุปยอ ๆ ถึงนโยบายในการแตงตั้งอาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษ เชน วิธีการอนุมัติ
กระบวนการเลือกสรร และสัดสวนตอคณาจารยในหลักสูตรทั้งหลักสูตร
*๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตั งิ าน (เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝกการทําวิจัย
รวมกับอาจารย เปนตน)
๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
อธิบายถึงการจัดการที่ไดดําเนินการในการใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา รวมถึง
ตารางการทํางานของอาจารยและการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพ
(ซึ่งอาจมีในระดับคณะ)
๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา
แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการ
ในการพิจารณาขออุทธรณเหลานั้น
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ใหอธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยตองสํารวจความตองการ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
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*๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําป
ที่ระบุไวในหมวด ๑ – ๖ ขางตน เชน จํานวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กําหนด จํานวนนักศึกษาที่ตกออก (Retire) ระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การดําเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่กําหนด เปนตน โดยตัวบงชี้อยาง
นอยตองสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก

หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ควรคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสูการประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่สะทอนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหลานี้จะถูกนํามาใชในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร
*๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวสําหรับการพัฒนาการ
เรียนรูในดานตางๆ เชน การประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม การนํา
กลยุทธการสอนไปใช การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผลการ
ประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการสอนที่เกี่ยวของ และอธิบาย
กระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
อธิ บายกระบวนการที่ ใช ในการประเมิ นทั กษะของคณาจารย ในการใช กลยุ ทธ ตามที่ ได วางแผนไว เช น
การประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาค
การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรูและทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาตองการ
* ๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
อธิบายกระบวนการทีจ่ ะใชเพื่อจะไดขอมูลตางๆ ยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังจากกลุมบุคคล ดังนี้ ๑) นักศึกษาและบัณฑิต ๒) ผูทรงคุณวุฒิ
และ/หรือผูประเมินภายนอก ๓) ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมสี วนไดสว นเสียอื่นๆ
* ๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานทีร่ ะบุในหมวดที่ ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยาง
นอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
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*

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ
เอกสารแนบ
ใหแนบเอกสารที่ระบุไวใหครบถวน

15

มคอ.2

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร......... สาขาวิชา.........................
หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ. .....
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

คณะ.............................
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
...............บัณฑิต สาขาวิชา.........................
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of ..................... Program in ............................
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
..................บัณฑิต(....................)
ชื่อยอ (ไทย):
.........บ. (......................)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of ...................... (.......................)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B............ (............................)
3. วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
............. หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ......ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย เอกสารและตําราในรายวิชาของหลักสูตร (รหัสวิชา....) เปนภาษาอังกฤษ
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ไมมี
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
⌧ หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ. ............
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่.......
วันที่............
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ........ วันที่ ......
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ ..... ปการศึกษา ...............
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา………
บัณฑิต สาขาวิชา.............................. ในปการศึกษา .............
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) .................
(2) ................
(3) ................
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. (นาย นาง นางสาว)................. ตําแหนง (อาจารย ผศ. รศ. ศ. ) คุณวุฒิ .......(............), 25xx
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
2. (นาย นาง นางสาว)................. ตําแหนง (อาจารย ผศ. รศ. ศ. ) คุณวุฒิ .......(............), 25xx
เลขประจําตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะ.............................. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย

13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ใชรว มกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกัน
ทุกหลักสูตรของคณะ............
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุมวิชาแกน ไดแก วิชา............. ทุกสาขาวิชาในคณะ..........ตองเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญา..... สาขา..........

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา

1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 ..................
1.2.2 ...................
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด

ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ของอุตสาหกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

กลยุทธ
พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของ
ผูประกอบการดาน
อุตสาหกรรมการผลิต

พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ
ใหมีประสบการณจากการนํา
ความรู มาปฏิบัติงานจริง

สนับสนุนบุคลากรดานการ
เรียนการสอนใหทํางาน
บริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก

หลักฐาน/ตัวบงชี้
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ
ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต
ปริมาณงานบริการวิชาการตอ
อาจารยในหลักสูตร
การศึกษาตอ
การฝกอบรม - ดูงาน

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ข)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือน มีนาคม - พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชา ............... หรือเทียบเทา หรือ
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา....................... ศึกษาโดย
การเทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
…………………………………………………………………
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
……………………………………………………………..
1.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา

ชั้นปที่ 1

2554
35

2555
35

2556
35

2557
35

2558
35

ชั้นปที่ 2

-

35

35

35

35

ชั้นปที่ 3

-

35

35

35

ชั้นปที่ 4

-

35

35

รวม

35

70

105

140

140

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

-

35

35
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2554

2555

2556

2557

2558

คาบํารุงการศึกษา
คาลงทะเบียน
เงินงบประมาณแผนดิน
รวมรายรับ
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2554

2555

2556

2557

2558

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร
2. คาใชจายดําเนินงาน(ไมรวม 3 )
3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ข)
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2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร ........ หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
ก.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ก.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ก.5 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

32 หนวยกิต
3 หนวยกิต
12 หนวยกิต
..... หนวยกิต
..... หนวยกิต
2 หนวยกิต
...... หนวยกิต
....... หนวยกิต
...... หนวยกิต
...... หนวยกิต
6 หนวยกิต

3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ2 เปนรหัสคณะ ( 0X = ...............................................)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา X = สาขาวิชา.............................)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุม วิชา
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- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาอังกฤษ 3 = สังคมศาสตร
4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร )

- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
- รายวิชา
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต ประกอบดวย
กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด

01-001-101

การใชภาษาไทย (Thai Usage)

กลุมวิชาภาษาอังกฤษ

3(3-0-6)

12 หนวยกิต ประกอบดวย

01-002-101

ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)

3(3-0-6)

01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)

3(3-0-6)

และใหเลือกศึกษาอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-002-203
การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 (English Conversation 1)

3(3-0-6)

01-002-204

3(3-0-6)

การสนทนาภาษาอังกฤษ 2 (English Conversation 2)
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กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ...... หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ...... หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้ รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด

• หมวดวิชาเฉพาะ ....... หนวยกิต ประกอบดวย
กลุมวิชาแกน ...... หนวยกิต ประกอบดวย

กลุมวิชาชีพบังคับ ...... หนวยกิต ประกอบดวย
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กลุมวิชาชีพเลือก .......... หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้

• หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต
ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1
หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง

ชั่วโมง / สัปดาห = ..........
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

ชั่วโมง / สัปดาห = ..........
จัดแผนการศึกษาจนครบหลักสูตร

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ดูในภาคผนวก ก
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
จากสถาบัน ภาระการสอนตอสัปดาห
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง คุณวุฒิ สาขาวิชา/
ที่
การศึกษา แตละปการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
วิชาเอก
พ.ศ. ....

1

นาย......................
xxxxxxxxxxxxx

อาจารย/
ผศ.

2554

2555

2556

2557

..........

2
3
4
5
3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ที่
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน ภาระการสอนตอสัปดาห
การศึกษา แตละปการศึกษา
2554 2555 2556 2557
พ.ศ. ....

3.2.2 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ที่
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน ภาระการสอนตอสัปดาห
การศึกษา แตละปการศึกษา
2554 2555 2556 2557
พ.ศ. ....
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
การฝกงานวิชาชีพ
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ......................
(2) ......................
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่...... ของปการศึกษาที่ ...........
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
......................................................................
5.1 คําอธิบายโดยยอ
.........................................................
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
...........................................................
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ...... ของปการศึกษาที่ .........
5.4 จํานวนหนวยกิต
......... หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
.........................................................
5.6 กระบวนการประเมินผล
............................................................

27

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
2.1.1.2 ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
2.1.1.3 มีวินยั ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
2.1.1.4 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2.1.1.5 ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
....................................
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
......................................
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
2.2.1.1 ....................
2.2.1.2 ......................
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
...............................
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
............................
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2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
2.3.1.1 คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
2.3.1.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
2.3.1.3 สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาทีซ่ ับซอนและเสนอแนะแนวทาง
การแกปญหา
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
..................................
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
..............................
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1.1 มีมนุษยสัมพันธที่ดี
2.4.1.2 สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
2.4.1.3 แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
2.4.1.4 มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
..................................................................
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
..................................................................................
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1.1 เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
2.5.1.2 สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
2.5.1.3 สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
2.5.1.4 สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
.................................
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
..................................
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั
2.6.1.1 สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
2.6.1.2 สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
2.6.1.3 สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
...........................................
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
.............................................
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ 2)
โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่อง
ก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
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ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูใ นหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพือ่ ตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพืน้ ฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาทีซ่ ับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ
รายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครือ่ งมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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(ตัวอยาง) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง
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●
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คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา

01-001-101 การใชภาษาไทย
01-001-102 วรรณคดีมรดก
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 2
01-002-203 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ
01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

●
●

●

●
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินยั ซื่อสัตยสุจริตและมีจติ สาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) ..........................
(2) ..........................
(3) ..........................
(4) .........................
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญ
 หา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพือ่ การศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนาํ และผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทักษะพิสัย (ถามี)
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัตงิ านเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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(ตัวอยาง) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2

3

4

5

2. ความรู
1

2

3

4

3. ปญญา
5

1

2

3

4. ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะพิสัย

1

1

1

2

3

4

2

3

4

2

3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ข)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบทวนสอบ................
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธี.................
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาทีจ่ ะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ข)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมกี ารเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจยั
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ.......
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2)
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร ประกอบดวย............................
ทําหนาที่.............................
เปาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เปาหมาย

การดําเนินการ

การประเมินผล

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
4.2 การเพิม่ ทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีนกั ศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ
ในการสอบ ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธกี ารประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใ ชบัณฑิต
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
(ใหทําเครื่องหมาย X ลงในชองที่มีการดําเนินกิจกรรม)
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
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6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ

คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง)
ประวัตแิ ละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

หมายเหตุ : ดูรายละเอียดในภาคผนวก

39

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียด
ของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหา
ความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนา
ใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน
วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่จําเปน
สําหรับการเรียนรู นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒. จํานวนหนวยกิต
บรรยาย-ปฏิบัติ
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ระบุชื่อหลักสูตรที่ใชรายวิชานี้ ยกเวนวิชาที่เปดเปนวิชาเลือกทั่วไป ใหใช “หลายหลักสูตร” และให
ระบุวาเปนวิชาศึกษาทัว่ ไปหรือวิชาเฉพาะ เชน วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ
วิชาเอก วิชาเอกเลือก เปนตน
๔. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ระบุภาคการศึกษา / ชั้นปทเี่ รียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
๖. รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
๗. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
๘. สถานที่เรียน
ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกทีต่ ั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
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อธิบายโดยยอเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลีย่ นแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น
เชน เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเปนผลจาก
งานวิจยั ใหมๆ ในสาขา

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ตามที่ระบุไวในรายละเอียดหลักสูตร
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ระบุจํานวนชัว่ โมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝกงาน และการศึกษาดวย
ตนเอง
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ระบุจํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน
และวิธีการสื่อสารใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูข องนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไว
ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูล
ตอไปนี้
๑ สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะทีร่ ายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒ คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนทีจ่ ะใชในรายวิชาเพือ่ พัฒนาความรู หรือทักษะในขอ ๑
๓ วิธีการที่จะใชวดั และประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาในรายวิชานีเ้ พื่อประเมินผลการเรียนรูใน
มาตรฐานการเรียนรูแตละดานที่เกี่ยวของ
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ งพัฒนา
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๒. ความรู
๒.๑ ความรูทตี่ องไดรับ
๒.๒ วิธีการสอน
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๒.๓ วิธีการประเมินผล
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๓ วิธีการประเมินผล

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหที่สอน จํานวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งตองสอดคลองกับจํานวนหนวย
กิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช รวมทั้งอาจารยผูสอน ในแตละหัวขอ/รายละเอียดของรายวิชา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาหที่
ประเมิน และสัดสวนของการประเมิน

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ระบุตําราและเอกสารหลักที่ใชในการเรียนการสอน
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร
และแหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร
และแหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ระบุวิธีการประเมินทีจ่ ะไดขอ มูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของ
นักศึกษา เปนตน
๓. การปรับปรุงการสอน
อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุง
การสอนไวอยางไรบาง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เปนตน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไป
สําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงคุณภาพ
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รายละเอียดของรายวิชา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะ...........
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1 รหัสและชื่อวิชา
2 จํานวนหนวยกิต ....... หนวยกิต
3 หลักสูตรและประเภทของวิชา
หลักสูตร.......................บัณฑิต สาขาวิชา...............................................
หมวดวิชา............................................. กลุมวิชา.........................................................
4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
5 ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
6 รายวิชาที่ตอ งเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
8 สถานที่เรียน
9 วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1 จุดมุงหมายของรายวิชา
ใหเนนเนื้อหาความรู ทัศนคติ เปนการเขียนจุดมุงหมายทั่วไป ประมาณ 4-5 ขอ

2 วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ

มคอ. 3
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1 คําอธิบายรายวิชา
ใหเขียนชื่อหนวยเรียน จํานวน 5-8 หนวยเรียน

2 จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบัติ/
งานภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล

หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา

1.2 วิธีการสอน
1.3 วิธีการประเมินผล
2 ความรู
2.1 ความรูที่ตองไดรับ

2.2 วิธีการสอน

2.3 วิธีการประเมินผล
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3 ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
3.2 วิธีการสอน
3.3 วิธีการประเมินผล
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
4.2 วิธีการสอน
4.3 วิธีการประเมินผล
5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ งพัฒนา
5.2 วิธีการสอน
5.3 วิธีการประเมินผล
6 ดานทักษะพิสยั (ถามี)
6.1 ทักษะดานการปฏิบัติงาน ที่ตองพัฒนา
6.2 วิธีการสอน
6.3 วิธีการประเมินผล
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1 แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
(หนวยเรียน/บทเรียน/หัวขอ)
1
1. ชื่อหนวยเรียน
1.1 ชื่อบทเรียน
1.1.1 ชื่อหัวขอ

จํานวน กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง
การสอน

สื่อที่ใช

การวัดผล

2
3

16

สอบปลายภาคการศึกษา

2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ที่
1
(ผลการเรียนรู ทดสอบยอยครั้ง 1
5 ดาน)
ทดสอบยอยครั้ง 2
ทดสอบยอยครั้ง 3
สอบปลายภาคการศึกษา
2
(ผลการเรียนรู วิเคราะหกรณีศึกษา
5 ดาน)
การนําเสนอการคนควา
ฯลฯ
3
(ผลการเรียนรู การเขาชั้นเรียน
5 ดาน)
การมีสวนรวมในการอภิปราย
เสนอความคิดเห็น ฯลฯ

สัปดาหที่ประเมิน
4
8
12
16
ตลอด
ภาคการศึกษา
ตลอด
ภาคการศึกษา

สัดสวนของ
การประเมินผล
10 %
10 %
10 %
30 %
30 %

10 %
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1 เอกสารและตําราหลัก

2 เอกสารและขอมูลสําคัญ

3 เอกสารและขอมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จัดทําโดยนักศึกษา ไดจดั กิจกรรมในการนําแนวคิด
และความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2 กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธดงั นี้
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการเรียนของนักศึกษา
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู
3 การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกิจกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุงการสอนดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจยั ในและนอกชั้นเรียน
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรูในวิชา ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบยอยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ไดดังนี้
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- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอื่น หรือ
ผูทรงคุณวุฒิทมี่ ิใชอาจารยประจําหลักสูตร
- ตั้งคณะกรรมการประจําสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู ตามที่กําหนด
ในรายวิชา เชน ขอสอบ รายงาน วิธใี หคะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม
5 การดําเนินการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนปรับปรุง
การสอนและรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูน ี้
กับปญหาที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
การประเมินผลการเรียนรู(กอบกุล ปราบประชา :เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง
กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ อุ ด มศึ ก ษา 2554) ได ก ล า วไว ดั ง นี้ การทํ า หลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา สามารถนําผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดังกลาวไป
ใชดังรายละเอียดดานลางนี้
การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
2. แสดงออกอยางสม่ําเสมอถึงความซื่อสัตยสุจริต
3. ซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและผูอื่น
4. มีวินยั และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
5. มีวินยั มีความตรงตอเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและ
สังคม
6. เคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
7. เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
8. เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอนื่ รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย
9. ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
10. ไมคํานึงถึงตนเองเปนเกณฑแตยอมรับฟงความคิดเห็นรวมทั้งเคารพสิทธิของผูอื่น
11. มีคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา
12. มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข
13. มีการพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนในเรื่องสวนตัวและสังคม โดยยึดฐานคิดทาง
ศีลธรรม
14. มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาดานความขัดแยงระหวาง
ผลประโยชนที่ไดรับดวยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
15. มีทัศนคติที่ดีตอ อาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
16. ปฏิบัติตนตอผูอื่นดวยคุณธรรมและจริยธรรมอยางสม่ําเสมอ
17. มีการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยูเสมอ
18. ยอมรับความเปนประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียมกันทางสังคม
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19. เห็นความสําคัญของการสมานฉันท และปฏิบัติตนทามกลางความแตกตางไดอยาง
เหมาะสม
20. เปนผูนําในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา
สิ่งแวดลอม และรักษาผลประโยชนของสวนรวม
1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูด านคุณธรรม จริยธรรม
1. ใหความสําคัญในวินัย การตรงตอเวลา การสงงานภายในเวลาที่กําหนด
2. เปดโอกาสใหนักศึกษาจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึง การมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ
3. สอดแทรกความซื่อสัตยตอตนเอง และสังคม
4. จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน
5. เนนเรื่องการแตงกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกตอง ตามระเบียบขอบังคับของ
มหาวิทยาลัย
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม
7. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
8. อาจารยท่สี อนทุกรายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชา........สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยาธรรมทุก
ทาน
9. ปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพ
10. ใชกรณีศกึ ษาและการอภิปราย
11. เชิญวิทยากรผูมีประสบการณหรือผูนําทางศาสนาตางๆบรรยายพิเศษ
12. ใหนกั ศึกษาเขารวมกิจกรรมทางศาสนา
13. ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี
14. จัดกิจกรรมบทบาทสมมุติ
1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1. การขานชื่อ การใหคะแนนการเขาชั้นเรียนและการสงงานตรงเวลา
2. พิจารณาจากผลการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับตางๆ
อยางตอเนื่อง
4. สรางแบบประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม......
5. ประเมินจากแบบทดสอบ
6. ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ
7. ประเมินผลจากกรณีศกึ ษาและการอภิปราย ดานคุณธรรม จริยธรรม
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8. นักศึกษาประเมินการแตงกายของเพื่อนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของครู และบันทึก
ผลการสัมภาษณ
2. ความรู
2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1. มีความรู และความเขาใจในหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดาน......และสามารถนําไป
ประยุกตไดในการวางแผนและแกปญหาได
2. มีความรูในสาขาวิชา....... ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปนระบบ
เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
3. มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
4. สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจัยทั้งในศาสตร....
และศาสตรที่เกี่ยวของ
5. มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองค
ความรูในงานอาชีพ
6. มีความรู ความเขาใจในสาขาวิชา... และสามารถนําเสนอใหผูอื่นทราบ
7. สามารถนําความรูไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง
และตรงตามมาตรฐานสากล
8. มีความรูหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธกัน ในสาขาวิชา.......
9. สามารถจัดการความรูและบูรณาการศาสตรอื่นที่เกี่ยวของ เขากับสาขาวิชา.......
เพื่อใหสามารถประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
10. มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชา........เพือ่ รองรับการเปลี่ยนแปลง และเขาใจใน
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
11. สามารถพัฒนาความรูบนฐานการวิจัย
12. สามารถแสดงออกใหเห็นถึงองคความรูของนักศึกษาในกิจกรรมตางๆ
2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูด านความรู
1. ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดองค
ความรู
2. มอบหมายใหทํารายงานและนําเสนอหนาชั้นเรียน
3. จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
5. มอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงาน
6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ Problems Based Instruction )
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7. ฝกการแกปญหาจากการสรางสถานการณจําลอง
8. ใหนกั ศึกษาจัดกิจกรรม.โดยนําหลักการทางทฤษฎีมาประยุกตใช
9. ใชวิธีการสอนแบบวิจยั เปนฐาน
10. ใหนกั ศึกษาจัดศูนยการเรียนดาน.............
11. จัดศูนยการเรียนรูดวยตนเองเพื่อเสริมการเรียนรู
12. นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา
2.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1. ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ
2. การทดสอบยอย
3. พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
4. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน
5. ประเมินดานความรูจากกิจกรรม.........ของผูเรียน
6. ประเมินจากผลการปฎิบัติงาน.......
7. สังเกตพฤติกรรมและจํานวนนักศึกษาที่เขาศูนยการเรียนรู
8. ผลการฝกประสบการณจากสถานประกอบการ หรือ สหกิจศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ผลการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
1. มีความสามารถในการคนหาความรู ขอมูล และประเมินความถูกตองไดดวย
ตนเอง
2. สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค
3. มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณตางๆและประยุกตความรูใ นการ
แกปญหาไดอยางสรางสรรค
4. สามารถประมวล และศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหา และขอโตแยง
รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
5. สามารถประยุกตใชความรูภ าคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม
6. สามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจและจากศาสตรอ่นื ๆ ที่เกี่ยวของมา
พัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
7. มีทักษะในการใชฐานขอมูล ผลจากการวิจัย หลักการทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในการแกปญหา
8. สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและกําหนดกรอบแนวคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ
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9. สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการองคความรูไดเปนอยางดี
10. สามารถคิด วิเคราะหในทุกๆเรื่องอยางมีวจิ ารณญาณและประมวลความคิดอยาง
เปนระบบ
11. สามารถประเมินสถานการณตาง ๆและวางแผนรับ ไดเปนอยางดี
3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูด านทักษะทางปญญา
1. สงเสริมการเรียนรูจากการแกปญหา ( Problem Based Instruction)
2. ใหนกั ศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณจริง
3. มอบหมายงานที่สงเสริมการคิด วิเคราะหและสังเคราะห
4. กรณีศึกษา.........
5. การสรางสิ่งประดิษฐดาน................
6. มอบหมายงาน Project โดยใชหลักการวิจัย
7. การศึกษา คนควา และรายงานทางเอกสารและรายงานหนาชั้นเรียน
3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1. ประเมินจากการรายงานผลการดําเนินงานและการแกปญ
 หา
2. ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณจริง
3. ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย....
4. ประเมินจากกรณีศึกษา.........
5. ประเมินจากผลงาน............
4 . ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1. มีความรับผิดชอบในงานทีไ่ ดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม
2. สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่นทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
3. สามารถแสดงความคิดเห็นและประพฤติตนไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และ
ความรับผิดชอบ
4. มีความรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง
5. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ และ
วัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี
6. สามารถปฏิบัติตน รับผิดชอบงานและมีสวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานดวย
ความเต็มใจ
7. มีความเปนกัลยาณมิตรกับผูเรียน เพื่อนรวมงาน ผูปกครอง ผูบริหาร และชุมชน
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8. ใหความรวมมือในการทํางานและเสนอแนวทางการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุม
ตามบทบาทของผูนําหรือบทบาทของผูรวมทีมทํางานไดเปนอยางดี
9. มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ และ
การเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี
4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. กําหนดการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวียนการเปนผูนํา การเปนสมาชิกกลุม และ
ผลัดกันเปนผูร ายงาน
2. ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯเพื่อ
สงเสริมทักษะการอยูในสังคม
3. ใหความสําคัญในการแบงหนาที่ความรับผิดชอบและการใหความรวมมือ
4. ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม
5. สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเห็นโดยการจัดอภิปรายและ
เสวนางานที่มอบหมายที่ใหคนควา
6. ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น ( Brainstorming )
เพื่อฝกการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่นดวยเหตุผล
7. สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น
4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1. ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียนโดยอาจารยและนักศึกษา
2. ประเมินพฤติกรรมภาวะการเปนผูนําและผูตามที่ดี
3. พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา
4. ประเมินผลจากแบบประเมินตนเองและกิจกรรมกลุม
5. ติดตามการทํางานรวมกับสมาชิกกลุมของนักศึกษาเปนระยะ พรอมบันทึก
พฤติกรรมเปนรายบุคคล
6. ประเมินจากผลงานการอภิปรายและเสวนา
7. สังเกตพฤติกรรมการระดมสมอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
2. สามารถใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การอาน การเขียน
และสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
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3. สามารถใชเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของ มาใชในการวิเคราะหและแปล
ความหมายรวมทั้งการเสนอแนวทางในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค
4. สามารถสรุปประเด็นจากการสื่อสารไดถูกตอง
5. สามารถใชภาษาพูดและภาษาเขียน ในการสื่อความหมายไดถูกตอง
6. มีวิจารณญาณและรับสารอยางมีสติ
7. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
8. สามารถใชคอมพิวเตอรในการจัดการกับขอมูลตางๆ ไดอยางเหมาะสม
9. สามารถติดตามขอมูลขาวสาร ความกาวหนาทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และ
สถานการณโลก โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู สืบคนขอมูลอยางเปนระบบ และ
ถายทอดสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ
11. แสวงหาความรู ขอมูลสารสนเทศในการพัฒนาตนเองผูเรียน และการปฏิบัติงาน
12. สามารถเลือกรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผูฟง ที่แตกตางกัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
13. มีความสามารถในนําเสนอบทความทางวิชาการดวยการเขียนและการพูด
14. มีทักษะในการสื่อสาร สามารถถายทอดความรู ในรูปแบบการเขียน การบรรยาย
และการอภิปรายไดอยางถูกตองชัดเจน
15. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลสารสนเทศทั้งใน
และตางประเทศ
5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพฒ
ั นาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข
2. มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตางๆและใหนักศึกษานําเสนอ
หนาชั้น
3. การใชศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน
ที่ไดรับมอบหมาย
4. สงเสริมการคนควา เรียบเรียงขอมูลและนําเสนอใหผูอนื่ เขาใจไดถูกตอง และให
ความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล
5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาดานความมีเหตุผลและมีการบันทึกเปนระยะ
2. ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน
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6. ทักษะพิสัย
6.1 ผลการเรียนรูด านทักษะพิสยั
1. ปฏิบัติการโดยยึดหลักทางเทคโนโลยี คือ ดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ประหยัด
2. สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมีคุณภาพ
3. มีกระบวนการฝกปฏิบัติการอยางเปนระบบ
4. มีทักษะในการบริหารจัดการในดานเวลา เครื่องมือ อุปกรณและวิธีการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5. มีทักษะในการปฏิบัติงานภายใตความปลอดภัย
6. สามารถใชอุปกรณ เครื่องมือไดอยางถูกตอง ปฏิบัติการอยางเปนระบบและปลอดภัย
7. มีกิจนิสัยทีด่ ีในการปฏิบัติ
8. สามารถใช และจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณอยางเปนระบบ
9. มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุม มีการแบงหนาที่ความรับผิดชอบ และมีความ
รวมมือกันเปนอยางดี
6.2 กลยุทธที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย
1. สาธิตการปฏิบัติการ........โดยผูเชี่ยวชาญ
2. สรางเจตคติที่ดีตอการฝกปฏิบัติ
3. สงเสริมการใชเวลาวางในการฝกปฏิบัติ..................
4. ใหความสําคัญตอการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมีความประณีต
5. แสดงความชืน่ ชมในความสามารถและใหรางวัลแกนักศึกษาที่มีผลงานการฝก
ปฏิบัติดี
6. สนับสนุนการเขาประกวดการแขงขันทักษะดาน........
7. จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในทีส่ าธารณะเพื่อกระตุนให
นักศึกษาเกิดความคิดสรางสรรคและฝกปฏิบัติงานดวยใจ
8. สนับสนุนการทําโครงงาน
9. การฝกงานในสถานประกอบการ(สหกิจศึกษา)
10. ฝกนักศึกษาใหมีกิจนิสัยที่ดใี นการปฏิบัติงาน
11. อาจารยปฏิบัติตนเปนตัวอยางที่ดีในการปฏิบัติงานและดูแลการฝกทักษะ
ตลอดเวลา
12. มอบหมายงานที่สงเสริมการวิเคราะหและการแกปญหา
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6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะ
1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและจดบันทึก
2. สรางแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
3. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งงานที่มอบหมาย
4. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกดานเจตคติ
5. ประเมินพฤติกรรมการสอนชั่วโมงปฏิบัติการโดยนักศึกษา
6. สรางแบบฟอรมประวัตินกั ศึกษาที่ไดรับคําชม / การไดรับรางวัล
7. พิจารณาจากผลการจัดนิทรรศการ
8. ใหคะแนนผลการปฏิบัติงานในดานตางๆโดยเปดเผย
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มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง ขอมูล
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม
หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
จะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจน
ความรู ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝง
ทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย
รวมทั้ ง เกณฑ ก ารวั ด และประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษา และการประเมิ น การดํ า เนิ น การตามรายละเอี ย ดของ
ประสบการณภาคสนาม

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
การพัฒนาผลการเรียนรู
ลักษณะและการดําเนินการ
การวางแผนและการเตรียมการ
การประเมินนักศึกษา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชั่วโมง
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ระบุชื่อหลักสูตรที่ใชรายวิชานี้ และระบุวาเปนวิชาบังคับหรือวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรบั ผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
๖. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครัง้ ลาสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
อธิบายโดยยอถึงวัตถุประสงคการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนามหรือการเปลี่ยนแปลง
สําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นและการกระทําที่จะใหบรรลุวัตถุประสงค

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
๑ สรุปเกี่ยวกับความรูหรือทักษะที่ตองการจะพัฒนาจากประสบการณที่ไดจากการฝกภาคสนาม/ฝกใน
สถานประกอบการ
๒ อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาความรูหรือทักษะในขอ ๑
๓ วิธีการที่จะใชในการประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่เกีย่ วของ

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
ระบุคําอธิบายตามที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร
๒. กิจกรรมของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมหลักที่เกีย่ วของกับนักศึกษาระหวางฝกประสบการณภาคสนาม
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๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และกําหนดสง
๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมที่ใชในการติดตามผลการเรียนรูทั้งระหวางฝกและเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
๕. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
เชน การวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การใหคําแนะนําแกนักศึกษา
การประเมินผลการฝกประสบการณ
๖. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
เชน การใหคําปรึกษา การประสานและรวมวางแผนกับพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสําหรับการออกนิเทศกนักศึกษา
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
เชน ที่พัก การเดินทาง วัสดุอุปกรณสนับสนุนอื่น ๆ เชน เบี้ยเลีย้ ง

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
๑. การกําหนดสถานที่ฝก
๒. การเตรียมนักศึกษา
๓. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
๕. การจัดการความเสี่ยง

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
๑. หลักเกณฑการประเมิน
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกีย่ วของตอไปนี้
๑.๑ นักศึกษา
๑.๒ พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูป ระกอบการ
๑.๓ อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
๑.๔ อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะ...........
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1 รหัสและชื่อวิชา
2 จํานวนหนวยกิต ....... หนวยกิต
3 หลักสูตรและประเภทของวิชา
หลักสูตร.......................บัณฑิต สาขาวิชา...............................................
หมวดวิชา............................................. กลุมวิชา.........................................................
4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยทปี่ รึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
5 ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
6 วันที่จดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1 จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
ใหเนนเนื้อหาความรู ทัศนคติ เปนการเขียนจุดมุงหมายทั่วไป ประมาณ 4-5 ขอ

2 วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงประสบการณภาคสนาม

หมวดที่ 3 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1 สรุปความรูหรือทักษะดานคุณธรรมจริยธรรมที่ตองการจะพัฒนาจากประสบการณที่ได
1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาความรูห รือทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม

มคอ. 4
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2 ความรู
2.1 สรุปความรูหรือทักษะเชิงวิชาชีพที่ตองการจะพัฒนาจากประสบการณที่ได
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาความรูหรือทักษะเชิงวิชาชีพ
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
3 ทักษะทางปญญา
3.1 สรุปความรูหรือทักษะทางปญญาที่ตองการจะพัฒนาจากประสบการณที่ได
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาความรูห รือทักษะทางปญญา
3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 สรุปความรูหรือทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการจะพัฒนา
จากประสบการณที่ได
4 .2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาความรูห รือทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สรุปความรูหรือทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ตองการจะพัฒนาจากประสบการณที่ได
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาความรูห รือทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
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6 ดานทักษะพิสยั
6.1 สรุปความสามารถดานทักษะวิชาชีพที่ตองการจะพัฒนาจากประสบการณที่ได
6.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ
6.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๒. กิจกรรมของนักศึกษา (ระหวางฝกประสบการณภาคสนาม)
๑.………………………………………………………………………………………………….
๒.……………………………………………………………………………………………………
๓………………………………………………………………………………………………….
๔………………………………………………………………………………………………….
๕………………………………………………………………………………………………….
๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และกําหนดสง
ลําดับที่

เลขประจําตัว

ชื่อ-สกุล

ชื่อผลงาน

กําหนดสง

หมายเหตุ
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๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมที่ใชในการติดตามผลการเรียนรูทั้งระหวางฝกและเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
ลําดับที่

เลขประจําตัว

ชื่อ-สกุล

กิจกรรม
ระหวางฝก

กิจกรรม
หลังฝก

หมายเหตุ

๕. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
๑.………………………………………………………………………………………………….
๒.……………………………………………………………………………………………………
๓………………………………………………………………………………………………….
๔………………………………………………………………………………………………….
๕………………………………………………………………………………………………….
๖. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
๑.………………………………………………………………………………………………….
๒.……………………………………………………………………………………………………
๓………………………………………………………………………………………………….
๔………………………………………………………………………………………………….
๕………………………………………………………………………………………………….
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
๑.………………………………………………………………………………………………….
๒.………………………………………………………………………………………………..
๓………………………………………………………………………………………………….
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
๑.………………………………………………………………………………………………….
๒.……………………………………………………………………………………………………
๓………………………………………………………………………………………………….
๔………………………………………………………………………………………………….
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หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
๑. การกําหนดสถานที่ฝก
…………..……………………………………………………………………………………….
…………..……………………………………………………………………………………….
…………..……………………………………………………………………………………….
๒. การเตรียมนักศึกษา
…………..……………………………………………………………………………………….
…………..……………………………………………………………………………………….
…………..……………………………………………………………………………………….
๓. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
…………..……………………………………………………………………………………….
…………..……………………………………………………………………………………….
…………..……………………………………………………………………………………….
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
…………..……………………………………………………………………………………….
…………..……………………………………………………………………………………….
…………..……………………………………………………………………………………….
๕. การจัดการความเสี่ยง
…………..……………………………………………………………………………………….
…………..……………………………………………………………………………………….
…………..……………………………………………………………………………………….

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
๑. หลักเกณฑการประเมิน
กิจกรรม ผลการเรียนรู
วิธีการประเมิน
ที่
1
(ผลการเรียนรู ประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา
6 ดาน)
จากสถานประกอบการ
2
(ผลการเรียนรู ประเมินการนิเทศงานสหกิจศึกษา
6 ดาน)

สัปดาหที่ประเมิน
ตลอด
ภาคการศึกษา
ตลอด
ภาคการศึกษา

สัดสวนของ
การประเมินผล
50%
20%
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20%
(ผลการเรียนรู ประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจ
ตลอด
ภาคการศึกษา
6 ดาน)
ศึกษา และนําเสนอผลงาน
4
(ผลการเรียนรู ประเมินกิจกรรมโครงการสหกิจ
ตลอด
10%
6 ดาน)
ศึกษา
ภาคการศึกษา
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
๑.………………………………………………………………………………………………….
๒.……………………………………………………………………………………………………
๓………………………………………………………………………………………………….
๔………………………………………………………………………………………………….
๕………………………………………………………………………………………………….
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
๑.………………………………………………………………………………………………….
๒.……………………………………………………………………………………………………
๓………………………………………………………………………………………………….
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
๑.………………………………………………………………………………………………….
๒.……………………………………………………………………………………………………
๓………………………………………………………………………………………………….
๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
๑.………………………………………………………………………………………………….
๒.……………………………………………………………………………………………………
๓………………………………………………………………………………………………….
3

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของ
๑.๑ นักศึกษา
๑.………………………………………………………………………………………………….
๒.…………………………………………………………………………………………………
๓………………………………………………………………………………………………….
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๑.๒ พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
๑.………………………………………………………………………………………………….
๒.……………………………………………………………………………………………………
๓………………………………………………………………………………………………….
๑.๓ อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
๑.………………………………………………………………………………………………….
๒.……………………………………………………………………………………………………
๓……………………………………………………………………………………………………
๑.๔ อื่น ๆ (ถามี)
๑.………………..………………………………………………………………………………….
๒.……………………………………………………………………………………………………
๓…………………………………………………………………………………………………….
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
.………..……………………………………..…………………………………………………….
.………..……………………………………………………………………………………………
………………………………………………..…………………………………………………….
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มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล การจัดการเรียน
การสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด การเรียนการสอนในวิชา
นั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไว
ในรายละเอียดของรายวิชา
หรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษา
ตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและ สิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการ
ประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใช
บัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะ ตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖

ขอมูลทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรับปรุง
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒. รายวิชาทีต่ อ งเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
๓. อาจารยผูรบั ผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)
ใหรายงานเปนรายกลุม
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
๕. สถานที่เรียน
ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกทีต่ ั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
ระบุหัวขอ จํานวนชัว่ โมงตามแผนการสอน จํานวนชัว่ โมงที่สอนจริง ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕%
๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีที่มีนยั สําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ระบุวาวิธีสอนเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูแตละดานตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไมมี และปญหาของวิธีสอนที่ใช(ถามี) พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธีสอน
ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งไดจากปญหาที่พบในขอ ๓

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน )
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน
๕. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูท ี่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ระบุความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ระบุความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตุผล
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ระบุปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถามี) และผลกระทบ

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ระบุปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) และผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่ผานมา และอธิบายผลการดําเนินการ
ตามแผน ถาไมไดดําเนินการหรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล

73

๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใช
อุปกรณการสอนแบบใหม เปนตน
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.................................................. วันทีร่ ายงาน .............................................................
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร: …………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.................................................. วันทีร่ ับรายงาน ........................................................
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มคอ. 5

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะ/ สาขาวิชา ..........................................................................................

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา....................................................................................................................................................
๒. รายวิชาทีต่ องเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี).............................................................................
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)
(ใหรายงานเปนรายกลุม)..............................................................................................................
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
...................................................................................................................................................
๕. สถานที่เรียน
(ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทัง้ ในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน).............................
...................................................................................................................................................

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอการสอน

จํานวนชั่วโมง จํานวนชั่วโมง
ตามแผนการสอน
ที่สอนจริง

สาเหตุที่สอนไมไดตามแผน

ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕%
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๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุม
ตามแผน

สวนที่ไมไดสอน

การแกไขปญหา

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
วิธีสอน
ผลการเรียนรู
ประสิทธิผล
ขอเสนอแนะ

๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งไดจากปญหาที่พบในขอ ๓
............................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน ) .......................คน
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา .......................คน
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) ........................คน
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จํานวนนักศึกษา
รอยละ
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
Total
ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน
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๕. ปจจัยที่ทาํ ใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึน้ พรอมเหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึน้ พรอมเหตุผล
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ระบุวธิ ีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ระบุปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถามี) และผลกระทบ

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ระบุปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) และผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ระบุขอวิพากษทงั้ ที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่ านมาและอธิบายผลการดําเนินการ
ตามแผน ถาไมไดดําเนินการหรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล
๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้
การใชอุปกรณการสอนแบบใหม เปนตน
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๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรบั ผิดชอบ
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ................................................
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร: …………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน..........................................
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มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) หมายถึง รายงาน
ผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไวในรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตองให เหตุ ผลและขอเสนอแนะในการ
ปรั บปรุ งการฝ กงาน ออกฝ กภาคสนาม หรือ สหกิ จศึ กษาในครั้ งตอไป รายงานนี้จ ะครอบคลุม ถึ ง การฝ ก
ประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การ
วิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยง

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖

ขอมูลทั่วไป
การดําเนินการที่ตางไปจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
ผลการดําเนินการ
ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร
การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
แผนการปรับปรุง
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รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒. หลักสูตร
๓. อาจารยผูรบั ผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
๔. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม

หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การเตรียมนักศึกษา (ถามี)
ระบุวาการเตรียมนักศึกษาตางจากแผนอยางไร และใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
ระบุวาการเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศกตางจากแผนอยางไรและใหขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๓. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถามี)
ระบุวาการเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการตางจากแผนอยางไรและให
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ระบุการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ที่ตางจากแผนและใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนักศึกษา
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถามี)

หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน
๕. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
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หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี)

หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา (ใหแนบผลการสํารวจ)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งทีผ่ านมา
สรุ ป ย อ การพั ฒ นาที่ สํ า คั ญ ในป จ จุ บั น อาทิ การพั ฒ นาอย า งมื อ อาชี พ สํ า หรั บ คณะหรื อ ที่ ป รึ ก ษา
ประสบการณภาคสนาม การปรับประสบการณภาคสนาม และแนวทางใหมของการจัดการเชิงคุณภาพ
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน
ระบุ ป ระเด็ น ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นครั้ ง ที่ ผ า นมาสํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง นอกเหนื อ จากข อ ๑ และอธิ บ ายถึ ง
ความสําเร็จ ผลกระทบ ในกรณีที่ไมสําเร็จใหระบุเหตุผล
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ระบุขอเสนอแนะตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ ที่ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบตอรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร
----------------------------------------
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ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม:……………………………
ลงชื่อ..................................................

วันที่รายงาน ......................................................

ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ..................................................

วันที่รับรายงาน ...................................................
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รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะ...........
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1 รหัสและชื่อวิชา
2 หลักสูตรและประเภทของวิชา
หลักสูตร.......................บัณฑิต สาขาวิชา...............................................
หมวดวิชา............................................. กลุมวิชา.........................................................
3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยทปี่ รึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
4 ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน

หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การเตรียมนักศึกษา (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

มคอ. 6
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๓. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนักศึกษา
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม
ลําดับที่

เลขประจําตัว

ชื่อ-สกุล

สถานที่ฝกประสบการภาคสนาม

หมายเหตุ
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๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม
ลําดับที่

เลขประจําตัว

ชื่อ-สกุล

สถานที่ฝกประสบการภาคสนาม

ระยะเวลา
(สัปดาห)

ชื่อ-สกุล

สถานที่ฝกประสบการภาคสนาม

ระยะเวลา
(สัปดาห)

๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
ลําดับที่

เลขประจําตัว

๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน
ลําดับที่

ระดับคะแนน

จํานวน(คน)

รอยละ

รวม
๕. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา (ใหแนบผลการสํารวจ)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
จุดแข็ง ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
จุดออน …...………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
จุดแข็ง ……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
จุดออน …...………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งทีผ่ านมา
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน
ระบุประเด็นทีร่ ะบุไวในครั้งที่ผานมาสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากขอ ๑ และอธิบายถึงความสําเร็จ :
……………………………………….……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ผลกระทบ (ในกรณีที่ไมสําเร็จใหระบุเหตุผล) ….………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
แผนการปรับปรุง…………………………………………………………………………………….
ผูรับผิดชอบ………………………………………………………………………………………….
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม:
ลงชื่อ..................................................

วันที่รายงาน ......................................................

ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร:
ลงชื่อ..................................................

วันที่รับรายงาน..................................................
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มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Program Report) หมายถึง การรายงานผลประจําปโดย
ผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เชน ขอมูลทางสถิติ
ของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบตอหลักสูตร สรุป
ภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จ
การศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนา
คณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และใชเปน
ขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรอง
หลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย

ประกอบดวย ๙ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗
หมวดที่ ๘
หมวดที่ ๙

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเชิงสถิติ
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
สรุปการประเมินหลักสูตร
คุณภาพของการสอน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ
แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร..........................ประจําปการศึกษา..............
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. หลักสูตร
๒. ระดับคุณวุฒิ
๓. อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
๔. วันที่รายงาน
๕. ปการศึกษาที่รายงาน
๖. สถานที่ตงั้
ระบุสถานที่ตั้งที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น ๆ หากมีการเปดสอนในหลายวิทยาเขต

หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิติ
๑. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน
๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน
๒.๑. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๓. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๔. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ)
สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
๓.๑ รอยละของนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
คํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามขอ ๒.๒ และจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเขาใน
หลักสูตรของรุน
ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา (เชน การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุมประกาศนียบัตรเปนปริญญาบัตร หรือการยาย
สาขาวิชา ฯ)
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๔. จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผา นมา
นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๒
......................... %
นักศึกษาชั้นปที่ ๒ ที่เรียนตอชัน้ ปที่ ๓
......................... %
......................... %
นักศึกษาชั้นปที่ ๓ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๔
๖. ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
๗. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ .............................................................................
จํานวนแบบสอบถามที่สง ....................... จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ........................
รอยละของผูตอบแบบสอบถาม ………………………….
การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูต อบแบบสอบถาม
การไดงาน
ไดงานทําแลว
ไมประสงคจะทํางาน
ทํา
ตรงสาขาที่ ไมตรงสาขาที่
ศึกษาตอ
สาเหตุอื่น
เรียน
เรียน
จํานวน
รอยละ

ยังไมไดงานทํา

๘. การวิเคราะหผลที่ได
วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะ
ตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับขอมูลที่ผานมาและสถาบันอื่นที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชา
เดียวกัน เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
๑. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผา นมา
๒. การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา
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หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
ระบุรายวิชาทีเ่ ปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จํานวนนักศึกษาที่สอบผาน
แตละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน
๒. การวิเคราะหรายวิชาที่มผี ลการเรียนไมปกติ
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไมปกติ เชน นักศึกษาไดระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่ําเกินไป หรือตางไปจากเกณฑมาตรฐานการใหระดับคะแนนในแตละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตก
มากเกินไป การสอนไมตรงกับเนื้อหาที่กําหนดของรายวิชา เปนตน นอกจากนี้ใหระบุวิธีการตรวจสอบ
สาเหตุความผิดปกติ เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนดหรือเกณฑที่ตั้งไว และมาตรการแกไขที่
ไดดําเนินการไปแลว (หากจําเปนใหแนบขอสรุปการประเมินและแนวทางการแกไข ที่ไดดําเนินการ
มาแลวดวย)
๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
๓.๑ รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปดสอน
ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา พรอมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไมไดเปด
สอนและมาตรการทดแทนที่ไดดําเนินการ (ถามี) เชน เปนรายวิชาแกนที่ตองเปดตามแผนการศึกษาแตขาดผูสอน หรือ
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนอยเกินไป และไดดําเนินการปรับแผนการเปดรายวิชาเพื่อเปนการประกัน
วานักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาไดในภาคการศึกษาตอไป
๓.๒ วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอนสาระหรือหัวขอดังกลาว
พรอมวิธีแกไข (ถามี) เชน สาระที่ขาดและจําเปนตองสอนเพื่อใชเปนพื้นฐานของรายวิชาอื่นไดเพิ่มหัวขอ
หรือสาระที่ขาดในรายวิชาทีส่ ูงขึ้น

หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
๕.๑ การบริหารหลักสูตร
ใหระบุปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต

หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
๑. การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ)
วันที่สํารวจ ............................. (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย)
๑.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
๑.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑
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๒. การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ
อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผูใชบัณฑิต หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของ และจากภายนอก
๒.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
๒.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑ (ถามี)
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ

หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน
๑. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
๑.๑ รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอนพรอมวิธีการประเมิน เชน ประเมินโดย
นักศึกษา เปนตน และแผนปฏิบัติการที่ไดดําเนินการไปแลว
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
ระบุขอคิดเห็นตอแผนการสอน กลยุทธและวิธีการสอนที่ใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรูตางๆ
ที่กําหนดในรายวิชา ใหดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรประกอบ อยางไรก็ตามไมไดเปนการประเมินผูสอน แตเปนการประเมินภาพรวมของการสอนจาก
ขอคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อนําผลมาปรับกลยุทธและวิธีการสอนตอไป
๒.๑ สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหระบุปญหาที่พบพรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรค
ใหดีขึ้น
๒.๒ แนวทางแกไข/ปรับปรุง
แผนดําเนินการในการตอบสนองตอขอเสนอแนะ (เชน การฝกอบรมหรือการใหคําแนะนํา หรือ
การแกปญหาวิธีการอื่นใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา) ควรระบุรายวิชาที่ไดแกไข
หรือปรับเปลี่ยน
๓. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี
ไมมี
หากมีการปฐมนิเทศใหระบุจํานวนอาจารยใหม
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ
๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
๓.๓. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนินการ
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๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
ใหระบุกิจกรรมที่สถาบันฯจัดหรือหนวยอื่นที่ไมใชสถาบันฯจัด จํานวนอาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุนที่เขารวมแตละกิจกรรม
๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเขารวม
กิจกรรม)

หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ
๑. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
๒. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปทผี่ านมา
ระบุแผนการดําเนินการแตละแผน กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน และ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ
๒. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร ( จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ )
๒.๒. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๓. แผนปฏิบตั กิ ารใหมสําหรับป .............
ระบุแผนปฏิบตั ิการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : _________________________________
ลายเซ็น : __________________________ วันที่รายงาน:____________
ประธานหลักสูตร :______________________________ลายเซ็น : __________________________ วันที่รายงาน:____________
เห็นชอบโดย ________________________ (หัวหนาภาควิชา)
ลายเซ็น : __________________________ วันที:่ _________________
เห็นชอบโดย _______________________(คณบดี)
ลายเซ็น : __________________________ วันที่ : _______________
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เอกสารประกอบรายงาน
๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
๒. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน
๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร..........................
ประจําปการศึกษา..............
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะ........... สาขาวิชา................
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1 หลักสูตรและประเภทของวิชา
หลักสูตร.......................บัณฑิต สาขาวิชา...............................................
2 ระดับคุณวุฒิ...................
3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (2 คน) หรือตามที่ระบุในหลักสูตร
1.
2.
4 วันที่รายงาน
5 ปการศึกษาที่รายงาน
6 สถานที่ตั้ง

หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิติ
๑. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน
นักศึกษาชั้นปที่ ๑ สาขาวิชา............................................... หลักสูตร...............................
สาขาวิชา.................... จํานวน ............... คน
๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน
๒.๑. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร ...............................................
สาขาวิชา....................จํานวน ............... คน
๒.๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร ...............................................
สาขาวิชา....................จํานวน ............... คน

มคอ. 7
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๒.๓. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร ...............................................
สาขาวิชา....................จํานวน ............... คน
๒.๔. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ
สาขาวิชา……………………………………...จํานวน ............... คน
สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน
สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
๓.๑ รอยละของนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร ...............................................
สาขาวิชา.................... คิดเปนรอยละ .................. (จํานวน ............... คน)
จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเขาในหลักสูตรของรุน(จํานวน ............... คน)
ขอสังเกต หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๔. จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
นักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตร..........................................................ในป
การศึกษา....................... สาขาวิชา.................... คิดเปนรอยละ .................. (จํานวน ............... คน) จาก
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รบั เขาในหลักสูตรของรุน(จํานวน ............... คน)
๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๒
......................... %
......................... %
นักศึกษาชั้นปที่ ๒ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๓
นักศึกษาชั้นปที่ ๓ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๔
......................... %
(สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบ
กับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปทผี่ านมา)
๖. ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………..
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๗. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ .............................................................................
จํานวนแบบสอบถามที่สง ....................... จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ........................
รอยละของผูตอบแบบสอบถาม ………………………….
การกระจายภาวะการไดงานทํา เทียบกับ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม
การไดงาน
ไดงานทําแลว
ไมประสงคจะทํางาน
ทํา
ตรงสาขาที่ ไมตรงสาขาที่
ศึกษาตอ
สาเหตุอื่น
เรียน
เรียน
จํานวน
รอยละ

ยังไมไดงานทํา

๘. การวิเคราะหผล
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
๑. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผา นมา
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๒. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/………….
ลําดับ รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จํานวน
ที่
ผูลงทะเบียน
(คน)

จํานวน
ผูสอบผาน
(คน)

หมายเหตุ

% การกระจายของระดับคะแนน
A

B+

B

C+

C

D+

D

F
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ภาคการศึกษาที่ 2/………….
ลําดับ รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ที่

จํานวน
ผูลงทะเบียน
(คน)

จํานวน
ผูสอบผาน
(คน)

หมายเหตุ

% การกระจายของระดับคะแนน
A

B+

B

C+

C

D+

D

F
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ภาคฤดูรอนที่ 3/………….
ลําดับ รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ที่

จํานวน
ผูลงทะเบียน
(คน)

จํานวน
ผูสอบผาน
(คน)

หมายเหตุ

% การกระจายของระดับคะแนน
A

B+

B

C+

C

D+

D

F
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๒. การวิเคราะหรายวิชาที่มผี ลการเรียนไมปกติ
ลําดับที่
รหัสวิชา
ชื่อวิชา

สาเหตุของระดับคะแนนที่
แตกตางจากเกณฑ (ระบุ)

วิธีการตรวจสอบ
สาเหตุ

มาตรการแกไข

หมายเหตุ
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๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
๓.๑ รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปดสอน
ลําดับที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

สาเหตุที่ไมไดเปดสอน (ระบุ)

มาตรการทดแทน

แนวทางการปรับแผนการเปด
รายวิชา

หมายเหตุ
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๓.๒ วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
ลําดับที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หัวขอที่สอนไมครบถวน (ระบุ)

วิธีแกไข
(ถามี)

หมายเหตุ

103

หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
๕.๑ การบริหารหลักสูตร
ใหระบุในการบริหารหลักสูตรของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
ปญหาในอนาคต
ปญหา…….………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ผลกระทบ………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
แนวทางการปองกันและแกไข……………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
๑. การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ)
วันที่สํารวจ ............................. (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย)
๑.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๑.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๒. การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๒.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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๒.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑ (ถามี)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน
๑. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
๑.๑ รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ลําดับที่ รหัสวิชา
ชื่อวิชา
วิธีการประเมิน
แผนปฏิบตั ิการ
หมายเหตุ
(ระบุ)
(ถามี)
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๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๒.๑ สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ปญหาที่พบ ………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………..………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๒.๒ แนวทางแกไข/ปรับปรุง
แผนดําเนินการ………..…………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
รายวิชาทีต่ องปรับเปลี่ยนในแผนกําหนดการศึกษา (โปรดระบุ)…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๓. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี
ไมมี
อาจารยใหม ทีเ่ ขารวมปฐมนิเทศ จํานวน.............................คน
๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
อาจารยใหม ที่เขารวมปฐมนิเทศ จํานวนทั้งสิ้น .............................คน
๓.๓. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนินการ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม (ระบุกิจกรรมที่สถาบันฯจัด)
ลําดับ
ชื่อกิจกรรม
จํานวน จํานวน
ที่
อาจารย บุคลากรสาย
สนับสนุน

หมายเหตุ

๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ลําดับ
ชื่อกิจกรรม
สรุปผลการประเมิน
ที่

หมายเหตุ
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หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร จากผูประเมินอิสระ
๑. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
๒. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
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หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปทผี่ านมา
ลําดับที่
แผนการดําเนินการ
กําหนดเวลา
ผูรับผิดชอบ

ระดับความสําเร็จของแผน

หมายเหตุ

๒. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ)
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
๒.๒. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธกี ารสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................................................
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๓. แผนปฏิบตั กิ ารใหมสําหรับป .............
ลําดับที่
แผนปฏิบตั ิการ

วันที่แลวเสร็จ

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : _________________________________
ลายเซ็น : __________________________ วันที่รายงาน:____________
ประธานหลักสูตร :______________________________ลายเซ็น : __________________________ วันที่รายงาน:____________
เห็นชอบโดย ________________________ (หัวหนาสาขาวิชา)
ลายเซ็น : __________________________ วันที:่ _________________
เห็นชอบโดย _______________________(รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย)
ลายเซ็น : __________________________ วันที่ : _______________
เห็นชอบโดย _______________________(คณบดี)
ลายเซ็น : __________________________ วันที่ : _______________
เอกสารประกอบรายงาน
๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
๒. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน
๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

ผูรับผิดชอบ
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แนวทางปฏิบัติการนําเสนอหลักสูตร
จํานวน 10 เลม และรายงานการ
วิพากษหลักสูตร 1 ฉบับ

หลักสูตรที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการคณะ
เสนอหลักสูตรกอนเสนอ
สภาวิชาการ 30 วัน
แกไข

คณะกรรมการตรวจสอบรางหลักสูตร

เห็นชอบ
จํานวน 35 เลม

แกไข

สภาวิชาการ

อนุมัติ
จํานวน 35 เลม

สภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ

จํานวน 10 เลม พรอม CD
และแบบรายงาน มคอ.02 (ป.ตรี)
หรือ มคอ.04 (ป.โท)

สกอ.

ร
ใหความเห็นชอบหลั
กสูตร
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การปดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
สาขาวิชา/ คณะ/ มหาวิทยาลัย
ไมเห็นชอบ
สภาวิชาการ
เห็นชอบ
สภามหาวิทยาลัย
ไมอนุมัติ
อนุมัติ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ

1.
2.
3.
4.

สาขาวิชาแจงคณะขอปดหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา
คณะเสนอมหาวิทยาลัย ขอปดหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปดหลักสูตร
มหาวิทยาลัย รายงานการปดหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุมวิชาการ)
20 กันยายน 2553
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การเปดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1. เตรียมความพรอมการทําหลักสูตร
- แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
- ศึกษาความตองการของผูใชบัณฑิตและผูเรียน
2. จัดทํารางหลักสูตรสาขาวิชา
- วิพากษหลักสูตร
- เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา
3. จัดทํารูปเลมหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัย
(ผานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน)

สาขาวิชา/ คณะ/ มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัย/ คณะ/
สาขาวิชา แกไข

สภาวิชาการ
ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

ไมอนุมัติ

สภามหาวิทยาลัย

อนุมัติ

มีขอเสนอแนะ

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

สงสํานักงาน ก.พ.

รับทราบ/เห็นชอบ

มหาวิทยาลัย

1. รายงานสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยทราบ
2. ดําเนินการรับนักศึกษาตามแผน

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (กลุมวิชาการ)
20 กันยายน 2553
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KPI ตัวบงชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิ หงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.
๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กาํ หนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถามี)
อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึง่ ครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
รอยละ ๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕
จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ
หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียด
ของหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมด อยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษา
เพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผานคือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕
และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
*** ดูตัวอยาง การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป ไดจาก
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews7/tqf_kpiyearly.pdf
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ภาคผนวก
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

(FreesiaUPC 36)

(FreesiaUPC 28)

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553)
(FreesiaUPC 26)

(Angsana New 26)

คณะเทคโนโลยีสอื่ สารมวลชน (FreesiaUPC 28)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RIT95 28)
กระทรวงศึกษาธิการ (FreesiaUPC 28)
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หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

(FreesiaUPC 36)

(FreesiaUPC 28)

(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553)
(FreesiaUPC 26)

(Angsana New 26)

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (FreesiaUPC 28)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RIT95 28)
กระทรวงศึกษาธิการ (FreesiaUPC 28)

