
 

ข้ันตอนการจัดทําหลกัสูตร 
 

1. คณะขออนุมัติมหาวิทยาลัยผานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการเปด-ปดหลักสูตร 
หรือการปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

2. ประสานงานคณะเพื่อสงรายละเอียดหลักสูตรจํานวน 10 เลม ใหคณะกรรมการฯตรวจสอบราง
หลักสูตร  กอนเสนอสภาวิชาการ  30 วัน 

3. เสนอหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรางหลักสูตร  เขาที่ประชุมสภาวิชาการ  
จํานวน 35  ชุด 

4. เสนอหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ   เขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลยั   
       จํานวน  35  ชุด   (ถาเปนหลักสูตรใหม  ใหงานวิชาการ สสท.แจงกองบริหารงานบุคคลทราบเพื่อ 
        ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ) 
5. แจงมติประชุมสภามหาวิทยาลัยใหคณะทราบ     เพื่อดําเนินการจัดสงรายละเอียดหลักสูตรให 
       สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบยีน  (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/สาขาวชิา 
 

1. กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต 
2. กําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต 
3. กําหนดองคความรูเทาที่จําเปนที่จะตองมใีนหลักสูตรเพื่อเปนหลักประกันวาผูสําเร็จการศึกษาจาก

สถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน มีผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนด 
4. สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาสาระไดอยางอิสระ เหมาะสม 
 

*** กําหนดโดยคณะผูเชี่ยวชาญ 
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มคอ.๒  รายละเอียดของหลักสูตร  
 

            รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของการ
จัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆ     โดยจะ
ถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซ่ึงแตละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุ
เนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความตองการหรือเอกลักษณ
ของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง  
เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหมั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลว
จะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับ
องคประกอบในการเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร    
จะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได 
รวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน 

 
 ประกอบดวย ๘ หมวดตอไปนี้ 

 
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร ....................................................................... 

                            สาขา/สาขาวิชา....................................................................... 
        หลักสูตรใหม/ปรับปรงุ พ.ศ ........................................................................ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑.  ขอมูลท่ัวไป 
๑.   รหัสและชื่อหลักสูตร  
   ระบุรหัส (ถามี)/ ช่ือหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน 
๒.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
       ใหระบุช่ือเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับชื่อ
ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยช่ือปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาของสถาบัน (กรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามขอบังคับของสถาบันฯ ซ่ึงสอดคลองตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 

๓.   วิชาเอก (ถามี) 

๔.   จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑  รูปแบบ  ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปดสอนวาเปนหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.๒  ภาษาที่ใช  ระบุภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนวาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ 
ภาษาใด 

๕.๓  การรับเขาศึกษา     ระบุการรับนักศกึษาเขาศึกษาในหลักสูตรวารับเฉพาะนักศกึษาไทยหรือ
ตางประเทศ หรือรับทั้งสองกลุมเขาศึกษา 

๕.๔  ความรวมมือกับสถาบันอื่น ระบุวาเปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือเปนหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่น ๆ  โดยตองระบุช่ือสถาบันการศึกษา/
หนวยงานที่ทําความรวมมือดวย สําหรับความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่นๆ ในตางประเทศตอง
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เ ร่ือง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวาง
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 และเวลาที่เร่ิมใชหลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา    
และปการศึกษา) พรอมทั้งใหระบุวันเดือนปที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอยางอื่น
(ระบุช่ือ) และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ไดรับการรับรองหลักสูตรโดยองคกร
วิชาชีพหรือองคกรอื่นใดดวย ใหระบุองคกรที่ใหการรับรอง และวันเดือนปที่ไดรับการรับรองดวย 

๗.  ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ระบุปที่คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
๘.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
๙.   ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 
       อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซ่ึงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรไมไดระบุอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไว ให
อาจารยประจําหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาที่เปดสอนหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย ๒ คน 
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่สําเร็จ พรอมทั้งเลขประจําตัว
ประชาชน ถาจัดการเรียนการสอนมากกวา ๑ แหงใหแสดงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของแตละแหง    ซ่ึง
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) กับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (เชน รายวิชาท่ีเปด
สอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)  
        อธิบายการบริหารจัดการ  แผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน 
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม ถามีจะดําเนินการอยางไรเพื่อให
มั่นใจวารายวิชาดังกลาวสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น 

 

หมวดที ่๒.   ขอมูลเฉพาะของหลักสตูร 
๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร   
          ระบุปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยตองสอดคลองกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ และ
ความรูความสามารถอยางไร 

๒.  แผนพฒันาปรับปรุง 
 ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พรอมระบุเวลาคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จ (เชน ภายใน ๕ ป) โดยใหระบุกลยุทธสําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อความสําเร็จของแผน
นั้นๆ รวมทั้งตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยตัวบงชี้ควรจะเปนสวนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ ดวย 

 ๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
 ๒.๒ กลยุทธ 
 ๒.๓ หลักฐาน/ตัวบงชี ้

หมวดที่ ๓.   ระบบการจดัการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลกัสูตร 
๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
     ๑.๑  ระบบ  
   ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวาเปนระบบทวิภาค 
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เปนตน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

      ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน  
   ระบุวามีการจดัการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนหรือไม 

*

*

หมายเหต ุ        ไมมีในเอกสารหลักสูตร (รูปแบบเดิม) และแบบ สมอ. (แบบฟอรมที่ใชในการวิเคราะหหลักสูตร) *

*
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      ๑.๓  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค  
   ถามีการจัดการศึกษาที่ใชระบบอื่น ๆ ที่มิใชการใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน
การสอนใหแสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคใหชัดเจน 

๒. การดําเนินการหลักสูตร 
      ๒.๑  วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 ระบุชวงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาเรียน 

๒.๒  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  
       ระบุคุณสมบัติผูเขาศึกษาในหลักสูตรที่สอดคลองกับระดับการศึกษาตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผูสมัครเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑคุณสมบตัิเพิ่มเติมตองระบุใหครบและชัดเจน 

๒.๓  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา  
    ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตร ที่ตองนํามาประกอบการ
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 
คาใชจายตอหวัในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น 

๒.๗ ระบบการศึกษา  
        แบบชั้นเรียน 
        แบบทางไกลผานสื่อส่ิงพิมพเปนหลัก 
        แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอรเนต 
        อ่ืนๆ (ระบุ) 

๒.๘  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
 
 

*
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๓.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
ระบุจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแตละแบบที่สัมพันธ  

กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซ่ึงกําหนดเปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ 

๓.๑  หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้   
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต ใหระบุหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร ใหแสดงโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร โดยแบงเปน 

หมวดวิชาใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  

                                   ตัวอยาง 
                        จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                                  ๑๓๕     หนวยกิต 

๑) หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                                                                    ๓๖      หนวยกิต 
    - กลุมสังคมศึกษาศาสตร                                                                  ๙       หนวยกิต 
   - กลุมวิชามนุษยศาสตร                                                                      ๙       หนวยกิต 
   - กลุมวิชาภาษา                                                                                  ๙       หนวยกิต 
   - กลุมวิชาวทิยาศาสตรกับคณิตศาสตร                                              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) ช่ือรายวิชาทั้งภาษาไทยและ

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 รายช่ือซ่ึงประกอบดวยตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา (โดยตองสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การ
คนควา วิจัย หรือการแตงตํารา (ถามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยูแลว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
(รายละเอียดทั้งหมดไวที่นี่หรือภาคผนวกก็ได) 
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๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร 
             ระบุอาจารยซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนโดยใหมีคุณวุฒิและจํานวน

สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
๓.๒.๒ อาจารยประจํา 

        ระบุอาจารย ซ่ึงมีหนาที่หลักดานการสอนและการวิจัย  และปฏิบัติหนาที่ เต็มเวลา                   
ในสถาบันอุดมศึกษา 

๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ 
๔.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี) 
 สรุปโดยยอเกี่ยวกับการฝกปฏิบัติ ฝกตามคลินิกหรือฝกงาน   หรือสหกิจศึกษาที่กําหนดไว 
ในหลักสูตร 

๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม  
         ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรูจากประสบการณภาคสนามที่ตองการ 

๔.๒ ชวงเวลา  
         ระบุชวงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณภาคสนามใหนักศกึษา เชน ป ภาคการศกึษาที่จดั 

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
        เชน ๓ วันตอสัปดาหเปนเวลา ๔ สัปดาห หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา 

๕.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรอืงานวิจัย (ถามี) 
ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับขอกาํหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ นอกเหนือจากโครงงาน 

หรืองานวจิัยในรายวิชาอืน่ๆ ควรแนบขอกาํหนดสําหรับการทําโครงงานดวย 

๕.๑  คําอธิบายโดยยอ  
๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู  

  ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูหลักๆ ที่ตองการจากการทําโครงงานหรืองานวิจยั 
๕.๓  ชวงเวลา  

  ระบุชวงระยะเวลาของหลักสตูรที่กําหนดใหทําโครงงานหรืองานวจิัย เชน ป  ภาคการศึกษา 
๕.๔  จํานวนหนวยกิต 
๕.๕  การเตรียมการ  

  อธิบายอยางยอเกี่ยวกับการเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา 
๕.๖  กระบวนการประเมินผล   

  อธิบายเกี่ยวกบักระบวนการประเมินผล 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 ช้ีใหเห็นถึงกลยุทธการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้น 
๒.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

อธิบายผลการเรียนรูแตละดาน ตามหวัขอตอไปนี ้
(๑) คําอธิบายทั่วๆ  ไปเกี่ยวกับความรูหรือทักษะในหลักสูตรที่ตองการจะพัฒนาและระดับของ

ความรูและทกัษะนัน้ๆ   ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่สาขา/สาขาวิชานั้นๆ กําหนดเปนอยางนอย           
(ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ขอ ๕ 
มาตรฐานผลการเรียนรู) กรณีกระทรวงศกึษาธิการยังมไิดประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่
จะพัฒนา/ปรับปรุงใหสถาบันอุดมศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนแตละดานของระดับคุณวุฒิที่ 
จะพัฒนา/ปรับปรุงจากคําอธิบายในสวนที่ ๒ ขอ ๒.๒ วิธีที่ ๒  

(๒) คําอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธการสอนที่จะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะเหลานั้น (ควรเปนคําอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีการที่จะใชตลอดหลักสูตร โดยใชการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตถามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกําหนดใหมีในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะใหแสดงไวดวย)  

(๓) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใชในรายวิชาตางๆ  ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรูในกลุมที่เกี่ยวของ 
(ซ่ึงอาจรวมกลยุทธสําหรับการประเมินหลักสูตรเชนเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถามีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธหรือวิธีการในชวงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงใหเห็นดวย ตัวอยางเชน 
กิจกรรมตางๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช
ความรูและทักษะที่กําหนดอาจจะรวมไวในระยะเวลาตอมา 
๓.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุ
ในหมวดที่ ๔ ขอ ๒) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมนําสู
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  
ระบุรายละเอยีดเกีย่วกับเกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลกัสูตรซึ่งตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดบัอุดมศึกษา 

 
หมวดที่ ๖.   การพัฒนาคณาจารย 

๑.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
อธิบายกระบวนการที่ใชสําหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ

ใหมั่นใจไดวาอาจารยเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ ที่สอนในหลกัสูตรและรายวิชาที่ตน        
รับผิดชอบสอน 

๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 
          อธิบายถึงสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนา 

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอืน่ๆ 

 

หมวดที่ ๗.   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑.  การบริหารหลักสูตร 
ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร 

๒.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
      ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 
      ๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 

 ระบุความพรอมของทรัพยากรที่มีอยูแลว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่จําเปน  เชน 
ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอนอื่น ๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอ่ืนๆ เปนตน 

*

*

*



 12

๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรยีนการ

สอนอื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกสอ่ืน ๆ 
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
      ระบุกระบวนการตดิตามและประเมนิความพอเพยีงของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณการ

เรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จาํเปน 

๓. การบริหารคณาจารย 
๓.๑ การรับอาจารยใหม 

ระบุกระบวนการยอๆ ในการรับอาจารยใหม  เพื่อใหมั่นใจวา อาจารยมีคุณสมบัติและ 
ประสบการณเพียงพอตอความรับผิดชอบการสอน 

๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
      อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารอืรวมกันและการมีสวนรวมของคณาจารยในการติดตาม 

คุณภาพหลักสตูร การทบทวนประจําปและการวางแผนสาํหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ  
      สรุปยอ ๆ ถึงนโยบายในการแตงตั้งอาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษ เชน วิธีการอนุมัติ 

กระบวนการเลือกสรร และสัดสวนตอคณาจารยในหลักสูตรทั้งหลักสูตร 

๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การกําหนดคุณสมบตัิเฉพาะสําหรับตําแหนง 

๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตังิาน (เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝกการทําวจิัย
รวมกับอาจารย เปนตน) 

๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 

๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา  
      อธิบายถึงการจัดการที่ไดดําเนินการในการใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา รวมถึง

ตารางการทํางานของอาจารยและการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพ 
(ซ่ึงอาจมีในระดับคณะ) 

๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา  
      แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวชิาการรวมทั้งกระบวนการ     

ในการพจิารณาขออุทธรณเหลานั้น 

๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑติ  
    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.   การประเมินและปรับปรงุการดําเนินการของหลักสูตร 

 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 
                           อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินทักษะของคณาจารยในการใชกลยุทธตามที่ไดวางแผนไว  เชน              
การประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาค 
การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน  
การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรูและทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาตองการ 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

    อธิบายกระบวนการทีจ่ะใชเพื่อจะไดขอมูลตางๆ  ยอนกลับในการประเมินคณุภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังจากกลุมบคุคล ดังนี้ ๑) นักศึกษาและบัณฑิต ๒) ผูทรงคุณวุฒ ิ
และ/หรือผูประเมินภายนอก ๓) ผูใชบัณฑติและ/หรือผูมสีวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 

๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
ใหประเมนิตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานทีร่ะบุในหมวดที่ ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยาง

นอย  ๓  คน  ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดยีวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

 
 

*

*

*

*
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๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนกัศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ

วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยทุธ 
เอกสารแนบ 

ใหแนบเอกสารที่ระบุไวใหครบถวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*
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รายละเอียดของหลักสูตร 

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

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
วิทยาเขต/คณะ                         คณะ............................. 

หมวดที่ 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
             ภาษาไทย                  ...............บัณฑิต   สาขาวิชา.........................   
             ภาษาอังกฤษ            Bachelor of ..................... Program in ............................ 
2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
            ช่ือเต็ม (ไทย):            ..................บัณฑิต(....................) 
            ช่ือยอ (ไทย):              .........บ. (......................) 
            ช่ือเต็ม (อังกฤษ):       Bachelor of ...................... (.......................) 
            ช่ือยอ (อังกฤษ):        B............ (............................) 
3.   วิชาเอก (ถามี)  
            ไมมี 
4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
             .............     หนวยกิต              
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
      5.1  รูปแบบ 
                หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ......ป 
     5.2   ภาษาที่ใช 
               ภาษาไทย  เอกสารและตําราในรายวิชาของหลกัสูตร (รหัสวิชา....) เปนภาษาอังกฤษ 

5.3 การรับเขาศกึษา 
  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางด ี

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
    ไมมี 
 

มคอ.2 
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
           ⌧     หลักสูตรใหม/ปรับปรุง  พ.ศ. ............ 
                       สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวชิาการ ในการประชุมครั้งที่....... 
                                วันที่............ 
                       สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ........  วันที่ ...... 
                               เปดสอน  ภาคการศึกษาที่  .....   ปการศึกษา  ............... 
7.   ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
         หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา………
บัณฑิต   สาขาวิชา..............................   ในปการศึกษา  ............. 
8.   อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
       (1)  ................. 
       (2)  ................ 
       (3)  ................ 
 
9.   ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวฒุิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
     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.   สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
       11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 

11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
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12.  ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
       12.1   การพัฒนาหลักสตูร 
 
 
      12.2   ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
 
13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ในมหาวิทยาลัย 
      13.1  กลุมวิชา/รายวชิาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น 
                หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ใชรวมกบัทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย     กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกัน 
ทุกหลักสูตรของคณะ............ 
       13.2  กลุมวิชา/รายวชิาในหลักสูตรนีท่ี้เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน  
                กลุมวิชาแกน ไดแก วิชา............. ทุกสาขาวิชาในคณะ..........ตองเรียน   
       13.3  การบริหารจัดการ 
               อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ  ดานเนื้อหา
สาระ  การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวฒุิ
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.  แผนพฒันาปรับปรุง  

แผนพฒันา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงชี ้
 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี

มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด 
 

 พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด 

 ติดตามประเมนิผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ 

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
 รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

 ปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการ
ของอุตสาหกรรมและการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 

 

 ติดตามการเปลี่ยนแปลงใน
ความตองการของ
ผูประกอบการดาน
อุตสาหกรรมการผลิต 

 รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใชบัณฑิตของ
สถานประกอบการ 

 ความพึงพอใจในทักษะ  
ความรูความสามารถในการ
ทํางานของบัณฑิต 

 พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
การสอนและบริการวิชาการ
ใหมีประสบการณจากการนาํ 
ความรู มาปฏิบัติงานจริง 

 สนับสนุนบุคลากรดานการ
เรียนการสอนใหทํางาน
บริการวิชาการแกองคกร
ภายนอก 

 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-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
              ภาคการศึกษาที่  1            เดือนมิถุนายน  -  กันยายน 
              ภาคการศึกษาที่  2            เดือนพฤศจิกายน  -  กุมภาพันธ 
              ภาคการศึกษาฤดูรอน       เดือน มนีาคม  -  พฤษภาคม 
      2.2   คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
             (1)    สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิชา ...............  หรือเทียบเทา หรือ 
             (2)    สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) สาขาวิชา.......................  ศึกษาโดย
การเทียบโอนผลการเรียน 
             การคัดเลือกผูเขาศึกษา 

(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

      2.3   ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
               ………………………………………………………………… 
 
      2.4   กลยทุธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 
              …………………………………………………………….. 

1.5 แผนการรับนกัศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

จํานวนนักศึกษา 
2554 2555 2556 2557 2558 

ช้ันปที่  1 35 35 35 35 35 
ช้ันปที่  2 - 35 35 35 35 
ช้ันปที่  3 -  35 35 35 
ช้ันปที่  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) 

ปงบประมาณ 
รายละเอียดรายรับ 

2554 2555 2556 2557 2558 
คาบํารุงการศึกษา      
คาลงทะเบียน      
เงินงบประมาณแผนดิน      
รวมรายรับ      
 
              2.6.2   งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

ปงบประมาณ 
หมวดเงิน 

2554 2555 2556 2557 2558 
ก.  งบดําเนนิการ      
1.  คาใชจายบคุลากร      
2.  คาใชจายดาํเนินงาน(ไมรวม 3 )      
3.  ทุนการศึกษา      
4.  รายจายระดับมหาวทิยาลัย      

รวม (ก)      
ข.  งบลงทุน      
   คาครุภัณฑ      

รวม (ข)      
  รวม (ก) + (ข)      
   จํานวนนักศกึษา      
 

      2.7   ระบบการศึกษา 
            ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก  ข) 
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      2.8   การเทียบโอนหนวยกิตรายวชิาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศกึษา 
             เปนไปตามประกาศ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและระเบียบของมหาวิทยาลัย 
3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
      3.1   หลักสูตร 
               3.1.1  จํานวนหนวยกิต                  รวมตลอดหลักสูตร  ........   หนวยกิต 
               3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
                          โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศกึษาธิการ  ดังนี ้
 
ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                                                 32    หนวยกิต 
     ก.1  กลุมวชิาภาษาไทย                                                                                                  3    หนวยกติ 
     ก.2  กลุมวชิาภาษาอังกฤษ                                                                                           12   หนวยกติ 
     ก.3  กลุมวชิาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร                                                              .....   หนวยกิต 
     ก.4   กลุมวชิาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                                                                .....   หนวยกติ 
     ก.5   กลุมวชิาพลศึกษาและนันทนาการ                                                                        2   หนวยกิต 
ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                                                                       ......  หนวยกิต 
     ข.1  กลุมวิชาแกน                                                                                                      .......  หนวยกิต 
     ข.2  กลุมวชิาชีพบังคับ                                                                                              ......   หนวยกิต 
     ข.3  กลุมวิชาชีพเลือก                                                                                                ......  หนวยกิต 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                                                       6  หนวยกิต 
 

               3.1.3   รายวิชา 
   -    รหัสวิชา 
         รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก   XX-XXX-XXX   มีความหมายดังนี ้
          หลักที่ 1 และ2   เปนรหัสคณะ ( 0X = ...............................................)  
          หลักที่ 3  เปนรหัสสาขาวิชา  (0 = ไมระบุสาขาวิชา    X =   สาขาวิชา.............................)    
          หลักที่ 4  เปนรหัสหมวดวิชา   (0  =  หมวดวิชาศกึษาทั่วไป    1 =  หมวดวิชาเฉพาะ) 
          หลักที่ 5  เปนรหัสกลุมวิชา 
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                        -  หมวดวิชาศกึษาทั่วไปที่เปนศิลปศาสตร    (1 =  ภาษาไทย   2 = ภาษาอังกฤษ   3 =  สังคมศาสตร     
                                  4 =  มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา  6 =  นันทนาการ)     
                         -  หมวดวิชาศึกษาทัว่ไปที่เปนวิทยาศาสตร   (1 =  คณิตศาสตร      2 =   วิทยาศาสตร )     
                         -  หมวดวิชาเฉพาะ   (1 =  วิชาแกน   2 = วิชาชีพบังคับ   3-9 =  วิชาชีพเลือก)         
         หลักที่ 6  เปนปที่ควรศกึษา       
         หลักที่ 7 และ 8  เปนลําดับรายวิชา  
 
   -  รายวิชา 

• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                          32    หนวยกิต    ประกอบดวย 
 กลุมวิชาภาษาไทย        3      หนวยกิต   ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 
หรือรายวิชาทีม่หาวิทยาลัยกาํหนด 

 

 
01-001-101    การใชภาษาไทย   (Thai Usage)                                      3(3-0-6) 
   
   
   
 

 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ        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) 
     และใหเลือกศึกษาอกี   6  หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
01-002-203    การสนทนาภาษาอังกฤษ 1   (English Conversation 1)     3(3-0-6) 
01-002-204    การสนทนาภาษาอังกฤษ 2   (English Conversation 2)     3(3-0-6) 
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 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร     ......  หนวยกติ ใหเลือกศกึษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

   
   
   
   
   

 
 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   ......  หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนีห้รือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  

 
   
   
   
   

 
• หมวดวิชาเฉพาะ         .......  หนวยกิต   ประกอบดวย 

 กลุมวิชาแกน     ......  หนวยกติ   ประกอบดวย  
   
   
   
   
 

 กลุมวิชาชีพบงัคับ     ......  หนวยกิต  ประกอบดวย  
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 กลุมวิชาชีพเลือก      ..........  หนวยกิต   ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้  
   
   
   
   
   

 
• หมวดวิชาเลือกเสรี     6   หนวยกิต    

             ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ระดับปริญญาตรี 
               3.1.4   แสดงแผนการศึกษา  
               แผนการเรียนปกต ิ

ปที่  1 /ภาคการศึกษาที่ 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

      
      
      
      
      
      

ช่ัวโมง / สัปดาห  =  .......... 
 

ปที่  1 /ภาคการศึกษาที่ 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง 

      
      
      
      
      
      

ช่ัวโมง / สัปดาห  =  .......... 
จัดแผนการศึกษาจนครบหลกัสูตร 
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               3.1.5   คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)   ดูในภาคผนวก  ก    
 

     3.2    ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคณุวุฒิของอาจารย 
              3.2.1   อาจารยประจําหลักสูตร 

ภาระการสอนตอสัปดาห 
แตละปการศึกษา 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/
วิชาเอก 

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

1 นาย...................... 
xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย/ 
ผศ. 

..........       

2          
3          
4          
5          

 

             3.2.2   อาจารยประจํา 
ภาระการสอนตอสัปดาห 
แตละปการศึกษา 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/
วิชาเอก 

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

          
          
          
          

 

             3.2.2   อาจารยพิเศษ 
ภาระการสอนตอสัปดาห 
แตละปการศึกษา 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือ-นามสกุล 
เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง
วิชาการ 

คุณวุฒ ิ สาขาวิชา/
วิชาเอก 

จากสถาบัน  
การศึกษา 
พ.ศ. .... 2554 2555 2556 2557 
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4.   องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา) 
            การฝกงานวิชาชีพ 
      4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
             ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้
            (1)  ...................... 
            (2)  ...................... 
 
      4.2   ชวงเวลา 
               ภาคการศึกษาที่......  ของปการศึกษาที่ ........... 
      4.3   การจัดเวลาและตารางสอน 
             จัดเตม็เวลา 
5.   ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรอืงานวิจัย 
        ...................................................................... 
      5.1   คําอธิบายโดยยอ 
                ......................................................... 
      5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู  
              ........................................................... 
     5.3   ชวงเวลา 
             ภาคการศึกษาที่  ......     ของปการศึกษาที่  ......... 
      5.4  จํานวนหนวยกิต 
              .........     หนวยกิต 
      5.5  การเตรียมการ 
             ......................................................... 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
              ............................................................ 
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หมวดที่  4   ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธหรือกจิกรรมของนักศึกษา 

  
  
  
 
 2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน     
      2.1   คุณธรรม จริยธรรม 
              2.1.1   ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1.1    เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย 
2.1.1.2    ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ ระเบยีบ  ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม 
2.1.1.3    มีวินยั ซ่ือสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ 
2.1.1.4    มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ  รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
2.1.1.5     ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม 

              2.1.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
                         ....................................  
 
              2.1.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรม 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   สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาทีซั่บซอนและเสนอแนะแนวทาง              
              การแกปญหา 

              2.3.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา 
                         .................................. 
              2.3.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะทางปญญา        
                         .............................. 
      2.4   ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
              2.4.1   ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1.1   มีมนุษยสัมพันธที่ด ี
2.4.1.2   สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค 
2.4.1.3   แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม 
2.4.1.4   มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ 
 

              2.4.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
                        .................................................................. 
 
              2.4.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรบัผิดชอบ 
                       .................................................................................. 
      2.5   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 
              2.5.1   ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1.1   เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ 
2.5.1.2   สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณติศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ 
               รายงาน 
2.5.1.3   สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ             
              แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
2.5.1.4   สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 



 29

2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช   
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                            ................................. 
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรยีนรูดานทกัษะการวเิคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช   
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                            .................................. 

      2.6   ดานทักษะพิสัย 
              2.6.1   ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

2.6.1.1   สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได 
2.6.1.2   สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ 
2.6.1.3   สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได 

              2.6.2   กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย 
                        ........................................... 
              2.6.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทกัษะพิสัย 
                        ............................................. 
 
3.   แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา                   
(Curriculum Mapping)   
       แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่  4 ขอ 2) 
โดยระบวุาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง  ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่อง  
ก็ได    ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี ้
     3.1   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
        คุณธรรม จริยธรรม 

(1)   เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลกัประชาธิปไตย 
(2)   ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม 
(3)   มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ 
(4)   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
(5)   ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม    
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      ความรู 
                   (1)   เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ 
      (2)   สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ไป 
      (3)   สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวชิาการและวิชาชีพ 
                   (4)   สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปเพือ่ตอยอดองคความรู 
       ทักษะทางปญญา       
                   (1)   คิดอยางมีระบบบนพืน้ฐานของขอมูลและขอเท็จจริง 
      (2)   สามารถสืบคน  ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา 
      (3)   สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาทีซั่บซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา 
      ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
                   (1)  มีมนุษยสัมพันธที่ด ี
                   (2)  สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค 
                   (3)  แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม 
                   (4)  มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ 
      ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                   (1)   เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ 
                   (2)   สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอ 
                          รายงาน 
                   (3)   สามารถเลือกสื่อ และเครือ่งมือในการสบืคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล    
                           ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
      (4)   สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ       
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(ตัวอยาง)  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

●   ความรับผิดชอบหลัก                    ความรับผดิชอบรอง 
 

คุณธรรม  จริยธรรม ความรู ทักษะทาง 
ปญญา 

ทักษะ 
ความสัมพันธ 
ระหวางบุคคล 
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 
เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ 
การใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 
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 ภาษาอังกฤษเพือ่อาชีพ ● ● ●  ● ● ●  ● ● ●  ● ●  ●  ● ● ● 

01-002-211 การอานภาษาองักฤษ 1 ● ● ●  ● ● ● ●  ● ●  ● ●  ● ● ● ●  
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3.2     หมวดวิชาเฉพาะ   
      คุณธรรม จริยธรรม 
             (1)    เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนษุยตามหลักประชาธิปไตย 
             (2)    ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม 
             (3)    มีวินยั ซ่ือสัตยสุจริตและมีจติสาธารณะ 
             (4)   มจีรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
             (5)    ตระหนกัในคณุคาของคุณธรรม จริยธรรม 
      ความรู 

(1) .......................... 
(2)  .......................... 
(3) .......................... 
(4)      ......................... 

       ทักษะทางปญญา       
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง 
(2)  สามารถสืบคน  ตีความ และประเมนิขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา 
(3) สามารถบูรณาการความรูเพือ่การศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา 

      ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 
(1) มีมนุษยสัมพนัธที่ดี 
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค 
(3) แสดงภาวะผูนาํและผูตามไดอยางเหมาะสม 
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ 

      ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ 
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน 
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ                           

แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

    ทักษะพิสัย  (ถามี) 
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได 
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ 
(3)   สามารถประยุกตการปฏิบัตงิานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได  
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(ตัวอยาง)  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

●   ความรับผิดชอบหลัก                          ความรับผดิชอบรอง 
 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู 3.  ปญญา       
4.  ความสัมพนัธ  
ระหวางบุคคลและ  
ความรับผดิชอบ 

5.  การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 6. ทักษะพิสัย 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
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หมวดที่  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนกัศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด) 
           การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก  ข)   
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
      2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา 
             ใหกําหนดระบบทวนสอบ................ 
 

      2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนกัศึกษาสําเร็จการศึกษา 
             การกาํหนดกลวิธี................. 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
     นักศึกษาทีจ่ะสําเร็จการศกึษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. 2550  (ภาคผนวก ข)   
 

หมวดที่  6  การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
     (1)   มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ  ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
     (2)   สงเสริมอาจารยใหมกีารเพิ่มพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจยั
อยางตอเนื่อง    โดยผานการทําวิจยัสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก     การสนับสนุนดานการศกึษาตอ  
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชพีในองคกรตาง ๆ    การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ 
2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 
     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
           (1)   สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพนูความรู สรางเสริมประสบการณ....... 
           (2)   การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรยีนการสอนและการประเมนิผลใหทันสมยั 
     2.2   การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ 
           (1)  การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกีย่วของกับการพฒันาความรูและคุณธรรม 
           (2)   
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หมวดที่  7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร 
          ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจาํหลักสูตร ประกอบดวย............................ 
ทําหนาที่............................. 
 

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
   
   
  
2.   การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
     2.1   การบริหารงบประมาณ 
 
     2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม 
 
     2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 
     2.4  การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 
       

เปาหมาย การดําเนินการ การประเมินผล 
 
 
 

  

 
3.  การบริหารคณาจารย 
     3.1  การรับอาจารยใหม  
 
     3.2   การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 
 
     3.3  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
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4.   การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
     4.1  การกําหนดคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
 

     4.2  การเพิม่ทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
 
 

5.  การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานกัศึกษา 
     5.1   การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนกัศกึษา 
 
     5.2  การอุทธรณของนักศึกษา  
            กรณีนกัศึกษามีขอสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ
ในการสอบ  ตลอดจนขอดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในรายวิชานั้นได 
 

6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
 
7.  ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
     (ใหทําเครื่องหมาย  X  ลงในชองที่มีการดําเนินกจิกรรม) 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เปดสอนในแตละภาคการศกึษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

 

     



 

37 
 
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

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
ดานการจดัการเรียนการสอน 

     

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

      

หมวดที่  8   การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1.  การประเมนิประสิทธิภาพของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 
 
     1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
 
 

2.  การประเมนิหลักสูตรในภาพรวม 
 
 
3.  การประเมนิผลการดําเนนิงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 
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เอกสารแนบ 
 ภาคผนวก  ก      คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  
  ภาคผนวก  ข     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   
                                       วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
 ภาคผนวก  ค      ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร (หลักสตูรปรับปรุง) 
 ภาคผนวก  ง      ประวัตแิละผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 
 ภาคผนวก  จ      คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 
 
หมายเหตุ :  ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
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มคอ. ๓  รายละเอียดของรายวิชา 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียด 
ของหลักสูตร ซ่ึงแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหา
ความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนา
ใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน 
วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือส่ือทางวิชาการอื่นๆที่จําเปน
สําหรับการเรียนรู นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๒. จํานวนหนวยกิต 

บรรยาย-ปฏิบัติ 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 
 ระบุช่ือหลักสตูรที่ใชรายวิชานี้ ยกเวนวิชาที่เปดเปนวิชาเลือกทั่วไป ใหใช “หลายหลักสูตร” และให
ระบุวาเปนวิชาศึกษาทัว่ไปหรือวิชาเฉพาะ เชน วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพืน้ฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ 
วิชาเอก วิชาเอกเลอืก เปนตน 
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีเรียน 

 ระบุภาคการศกึษา / ช้ันปทีเ่รียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
๖. รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน  (Pre-requisite)  (ถามี) 
๗. รายวิชาท่ีตองเรียนพรอมกัน  (Co-requisites)  (ถามี) 
๘. สถานที่เรียน   

ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกทีต่ั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน  

๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังลาสุด 
 

หมวดที่ ๒   จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
๑.  จุดมุงหมายของรายวิชา 
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
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อธิบายโดยยอเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลีย่นแปลงสําคญั ๆ ที่เกิดขึ้น 
เชน เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเปนผลจาก
งานวิจยัใหมๆ ในสาขา  

 
 
 
 

หมวดที่ ๓   ลักษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธิบายรายวิชา  
 ตามที่ระบุไวในรายละเอยีดหลักสูตร 

๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

 ระบุจํานวนชัว่โมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝกงาน และการศึกษาดวย
ตนเอง 
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหท่ีอาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 
  ระบุจํานวนชัว่โมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษานอกชั้นเรยีน 
และวิธีการสื่อสารใหนักศกึษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา 
 

หมวดที่ ๔   การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา 
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซ่ึงตองสอดคลองกับที่ระบุไว

ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูล
ตอไปนี้ 

 ๑   สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะทีร่ายวิชามุงหวงัที่จะพัฒนานกัศึกษา        
 ๒   คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนทีจ่ะใชในรายวิชาเพือ่พัฒนาความรู หรือทักษะในขอ  ๑  
 ๓   วิธีการที่จะใชวดัและประเมนิผลการเรยีนรูของนักศกึษาในรายวิชานีเ้พื่อประเมินผลการเรียนรูใน   
      มาตรฐานการเรียนรูแตละดานที่เกี่ยวของ 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
 ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 
 ๑.๒  วิธีการสอน 
 ๑.๓  วิธีการประเมินผล 
๒. ความรู 
 ๒.๑  ความรูทีต่องไดรับ 
 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. ทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๕.๑  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 
 ๕.๒  วิธีการสอน 
 ๕.๓  วิธีการประเมินผล 

หมวดที่ ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 
๑.  แผนการสอน 
 ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหที่สอน จํานวนชั่วโมงการสอน (ซ่ึงตองสอดคลองกับจํานวนหนวย
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 ส่ืออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบยีบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร
และแหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซ่ึงนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม 
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา 

ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบยีบตางๆ   โปรแกรมคอมพิวเตอร
และแหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซ่ึงนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๒.  กลยุทธการประเมินการสอน 

ระบุวิธีการประเมินทีจ่ะไดขอมูลการสอน 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 รหัสและชื่อวชิา 

 
2 จํานวนหนวยกิต     .......  หนวยกิต 
3 หลักสูตรและประเภทของวชิา 

หลักสูตร.......................บัณฑิต      สาขาวชิา...............................................  
หมวดวิชา.............................................  กลุมวิชา......................................................... 

4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน 
 

5 ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน    
6 รายวิชาที่ตองเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) 

 
7 รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) 

 
8 สถานที่เรียน 

 
9 วันที่จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 
หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

 1 จุดมุงหมายของรายวิชา 
 ใหเนนเนื้อหาความรู ทัศนคติ เปนการเขยีนจุดมุงหมายทั่วไป ประมาณ 4-5 ขอ 
 
 

2 วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวชิา 
 
 
 

หมวดที่  3  ลักษณะและการดําเนินการ 

มคอ. 3 
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1 คําอธิบายรายวิชา 

  ใหเขียนชื่อหนวยเรียน จํานวน 5-8 หนวยเรียน 

จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบัติ/  
งานภาคสนาม/การฝกงาน 

การศึกษาดวยตนเอง 

2 

    

3 จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศกึษาเปนรายบุคคล 
 

หมวดที่ 4  การพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 
1 คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1   คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา 

 
 

 1.2   วิธีการสอน 
 

 1.3 วิธีการประเมนิผล 
 

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 วิธีการประเมนิผล 

 
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา 

 
 4.2 วิธีการสอน 

 
 4.3  วิธีการประเมินผล 

 
5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1  ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา 

 
 5.2 วิธีการสอน 

 
 5.3 วิธีการประเมนิผล 

 
6 ดานทักษะพิสยั (ถามี) 
 6.1 ทักษะดานการปฏิบัติงาน ที่ตองพัฒนา 

 
 6.2 วิธีการสอน 

 
 6.3 วิธีการประเมนิผล 
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หมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล 
1 แผนการสอน 

 

สัปดาห 
ที ่

หัวขอ/รายละเอียด        
(หนวยเรียน/บทเรียน/หัวขอ) 

จํานวน
ช่ัวโมง 

กิจกรรมการเรยีน
การสอน 

ส่ือที่ใช การวัดผล 

1 1. ช่ือหนวยเรียน 
    1.1  ช่ือบทเรียน 
          1.1.1  ช่ือหัวขอ 
 

    

2      
3      
      
      
      
      

16 สอบปลายภาคการศึกษา     
 
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู 

 
กิจกรรม  

ที่ 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมนิ สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของ      

การประเมินผล 
1 (ผลการเรียนรู 

5 ดาน) 
ทดสอบยอยครั้ง 1 
ทดสอบยอยครั้ง 2 
ทดสอบยอยครั้ง 3 
สอบปลายภาคการศึกษา 

4 
8 
12 
16 

10 % 
10 % 
10 % 
30 % 

2 (ผลการเรียนรู 
5 ดาน) 

วิเคราะหกรณศีึกษา 
การนําเสนอการคนควา 
ฯลฯ 

ตลอด             
ภาคการศึกษา 

 
30 % 

3 (ผลการเรียนรู 
5 ดาน) 

การเขาชั้นเรียน 
การมีสวนรวมในการอภิปราย 
เสนอความคิดเห็น ฯลฯ 

ตลอด             
ภาคการศึกษา 

 
10 % 
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หมวดที่  6   ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1 เอกสารและตาํราหลัก 

 
 

2 เอกสารและขอมูลสําคัญ 
 
 

3 เอกสารและขอมูลแนะนํา 
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 

1 กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
      การประเมนิประสิทธิผลในรายวิชานี้  ที่จัดทําโดยนกัศึกษา ไดจดักิจกรรมในการนําแนวคิด 
และความเห็นจากนกัศึกษาไดดังนี ้

- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน 
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา 
- ขอเสนอแนะผานเว็บบอรด ที่อาจารยจัดทาํเปนชองทางการสื่อสารกับนักศกึษา 

2 กลยุทธการประเมินการสอน 
      ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธดงันี้ 

- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน 
- ผลการเรียนของนักศึกษา 
- การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู 

3 การปรับปรุงการสอน 
       หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอนโดยการจัดกจิกรรมในการ
ระดมสมอง และหาขอมูลเพิม่เติมในการปรับปรุงการสอนดังนี ้

- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
     -      การวิจยัในและนอกชั้นเรียน 

4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวชิา 
           ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิในรายหัวขอตามที่คาดหวังจาก
การเรียนรูในวชิา  ไดจากการสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณา
จากผลการทดสอบยอยและหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชา
ไดดังนี ้
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- การทวนสอบการใหคะแนนจากการสุมตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารยอ่ืน หรือ

ผูทรงคุณวุฒิทีม่ิใชอาจารยประจําหลักสูตร 
- ตั้งคณะกรรมการประจําสาขาวิชา  ตรวจสอบผลการประเมินการเรยีนรู  ตามที่กําหนด 
       ในรายวิชา  เชน  ขอสอบ  รายงาน วิธีใหคะแนนสอบและคะแนนพฤติกรรม 

5 การดําเนนิการทวนสอบและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
       จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา  ไดมีการวางแผนปรับปรุง 
การสอนและรายละเอียดวิชา  เพื่อใหเกิดคณุภาพมากขึ้นดงันี ้

- ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ 
       ตามขอ 4   
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้ 
       กับปญหาที่มาจากงานวจิัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ  
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ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและกลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
 การประเมินผลการเรียนรู(กอบกุล ปราบประชา :เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 2554) ไดกลาวไวดังนี้ การทําหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา สามารถนําผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและกลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดังกลาวไป
ใชดังรายละเอียดดานลางนี้ 

การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
1. คุณธรรม จริยธรรม 

  1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1. มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. แสดงออกอยางสม่ําเสมอถึงความซื่อสัตยสุจริต 
 3. ซ่ือสัตยสุจริตตอตนเองและผูอ่ืน 
 4. มีวินยัและความรับผิดชอบตอตนเองและสงัคม 

   5. มีวินยั มีความตรงตอเวลา ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและ 
    สังคม  

 6.  เคารพสิทธิและยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
 7. เคารพกฎระเบยีบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม   
 8. เคารพสิทธิและรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน รวมทั้งเคารพในคณุคาและศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย  
 9. ตระหนกัในคณุคาและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต 
 10. ไมคํานึงถึงตนเองเปนเกณฑแตยอมรับฟงความคิดเหน็รวมทั้งเคารพสทิธิของผูอ่ืน 
 11. มีคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต ตรงตอเวลา  
 12. มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ สามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางเปนสุข 
 13. มีการพัฒนานสัิยและการปฏบิัติตนในเรื่องสวนตัวและสงัคม โดยยดึฐานคิดทาง 
  ศีลธรรม  

14. มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาดานความขัดแยงระหวาง 
 ผลประโยชนที่ไดรับดวยหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
15. มีทัศนคติที่ดีตออาชีพ และแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
16. ปฏิบัติตนตอผูอ่ืนดวยคุณธรรมและจริยธรรมอยางสม่ําเสมอ 
17. มีการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ บุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทาง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ สังคม และการเมอืงอยูเสมอ 
18. ยอมรับความเปนประชาธิปไตย ความยุติธรรม ความเทาเทียมกันทางสงัคม 
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19. เห็นความสําคัญของการสมานฉันท และปฏิบัติตนทามกลางความแตกตางไดอยาง 
 เหมาะสม 
20. เปนผูนําในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา 

ส่ิงแวดลอม และรักษาผลประโยชนของสวนรวม 
 1.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคณุธรรม จริยธรรม 
   1.  ใหความสําคญัในวนิัย การตรงตอเวลา   การสงงานภายในเวลาที่กําหนด 
   2.  เปดโอกาสใหนักศึกษาจดักจิกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม และแสดงถึง การมี 
     เมตตา  กรุณา  และความเสยีสละ  
   3.  สอดแทรกความซื่อสัตยตอตนเอง และสังคม 
   4.  จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   5.   เนนเรื่องการแตงกายและปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกตอง ตามระเบียบขอบังคับของ 
     มหาวิทยาลัย 

6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และขอบังคับขององคกรและสังคม 
7. สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม 
8. อาจารยที่สอนทุกรายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชา........สอดแทรกเรื่องคณุธรรม จริยาธรรมทุก

ทาน 
9. ปลูกฝงจรรยาบรรณวิชาชีพ 
10. ใชกรณีศกึษาและการอภิปราย 
11. เชิญวิทยากรผูมีประสบการณหรือผูนําทางศาสนาตางๆบรรยายพิเศษ 
12. ใหนกัศึกษาเขารวมกิจกรรมทางศาสนา 
13. ผูสอนประพฤติตนเปนแบบอยางที่ด ี
14. จัดกิจกรรมบทบาทสมมุติ 

1.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 
 1. การขานชื่อ   การใหคะแนนการเขาชั้นเรยีนและการสงงานตรงเวลา 
 2. พิจารณาจากผลการเขารวมกจิกรรมของนักศึกษา   
 3. สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบงัคับตางๆ 
  อยางตอเนื่อง 

4. สรางแบบประเมินพฤติกรรมการเขารวมกจิกรรม...... 
5. ประเมินจากแบบทดสอบ 
6. ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
7. ประเมินผลจากกรณีศกึษาและการอภิปราย ดานคณุธรรม จริยธรรม 
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8. นักศึกษาประเมินการแตงกายของเพื่อนนกัศึกษาในมหาวทิยาลัยฯ 
9. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสัมภาษณนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของครู และบันทึก 
       ผลการสัมภาษณ 

2. ความรู 
  2.1 ผลการเรียนรูดานความรู 

 1. มีความรู และความเขาใจในหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดาน......และสามารถนําไป 
  ประยุกตไดในการวางแผนและแกปญหาได 

2. มีความรูในสาขาวิชา....... ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปนระบบ  
เปนสากล และทันสมยัตอสถานการณโลก 

 3. มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ 
 4. สามารถติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวจิัยทั้งในศาสตร.... 
  และศาสตรที่เกี่ยวของ  

5. มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวจิัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองค 
 ความรูในงานอาชีพ 
6. มีความรู ความเขาใจในสาขาวิชา... และสามารถนําเสนอใหผูอ่ืนทราบ 
7. สามารถนําความรูไปพัฒนาตนเอง และพฒันาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเนื่อง  

และตรงตามมาตรฐานสากล 
 8. มีความรูหลักการและทฤษฎีที่สัมพันธกัน ในสาขาวิชา.......  

9. สามารถจัดการความรูและบรูณาการศาสตรอ่ืนที่เกี่ยวของ เขากับสาขาวิชา....... 
เพื่อใหสามารถประยุกตใชในการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 10. มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชา........เพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลง และเขาใจใน 
  ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ 

11. สามารถพัฒนาความรูบนฐานการวจิัย 
12. สามารถแสดงออกใหเห็นถึงองคความรูของนักศึกษาในกิจกรรมตางๆ 

 2.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 
   1. ใชการสอนหลายรูปแบบ โดยเนนหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติ เพื่อใหเกิดองค 
    ความรู   
   2. มอบหมายใหทํารายงานและนําเสนอหนาชั้นเรียน 
   3. จัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริง โดยการศึกษาดูงาน 
   4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
   5. มอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงาน 
   6. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชวิธีการ Problems Based  Instruction ) 



 

53 
 
   7. ฝกการแกปญหาจากการสรางสถานการณจําลอง 
   8. ใหนกัศึกษาจดักิจกรรม.โดยนําหลักการทางทฤษฎีมาประยุกตใช 
   9. ใชวิธีการสอนแบบวิจยัเปนฐาน 
   10. ใหนกัศึกษาจดัศูนยการเรียนดาน............. 
         11. จัดศูนยการเรียนรูดวยตนเองเพื่อเสริมการเรียนรู  
         12. นักศึกษาทุกคนศึกษาประสบการณตรงจากสถานประกอบการหรือสหกิจศกึษา 

2.3.   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู 
 1. ประเมินจากแบบทดสอบดานทฤษฎี สําหรับการปฏิบัติประเมนิจากผลงานและ 
  การปฏิบัติการ 

2. การทดสอบยอย  
3. พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย 
4. ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดูงาน 
5. ประเมินดานความรูจากกิจกรรม.........ของผูเรียน 
6. ประเมินจากผลการปฎิบัติงาน....... 
7. สังเกตพฤติกรรมและจํานวนนักศึกษาที่เขาศูนยการเรยีนรู 
8. ผลการฝกประสบการณจากสถานประกอบการ หรือ สหกิจศกึษา 

3. ทักษะทางปญญา 
 3.1  ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

 1. มีความสามารถในการคนหาความรู  ขอมูล และประเมนิความถูกตองไดดวย 
  ตนเอง  

 2. สามารถศึกษาวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางการแกไขไดอยางสรางสรรค 
 3. มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณตางๆและประยุกตความรูในการ 
  แกปญหาไดอยางสรางสรรค  

 4. สามารถประมวล และศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหา และขอโตแยง 
   รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 
   5. สามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม 

6. สามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกจิและจากศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของมา 
พัฒนาทักษะการทํางานใหเกดิประสิทธิผล 

7. มีทักษะในการใชฐานขอมูล  ผลจากการวจิัย   หลักการทางวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีในการแกปญหา 

8.    สามารถวางแผนการปฏิบัติงานและกําหนดกรอบแนวคิดไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
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9. สามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห และบูรณาการองคความรูไดเปนอยางดี 
10. สามารถคิด วิเคราะหในทุกๆเร่ืองอยางมีวจิารณญาณและประมวลความคิดอยาง 

เปนระบบ 
11. สามารถประเมินสถานการณตาง ๆและวางแผนรับ ไดเปนอยางด ี

  3.2  กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   1. สงเสริมการเรียนรูจากการแกปญหา ( Problem Based Instruction) 
   2. ใหนกัศึกษาปฏิบัติการจากสถานการณจริง 
   3. มอบหมายงานที่สงเสริมการคิด วเิคราะหและสังเคราะห 
   4. กรณีศึกษา......... 
   5. การสรางสิ่งประดิษฐดาน................ 
   6. มอบหมายงาน Project  โดยใชหลักการวจิัย 
   7. การศึกษา คนควา และรายงานทางเอกสารและรายงานหนาชั้นเรียน 

3.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 
   1. ประเมินจากการรายงานผลการดําเนนิงานและการแกปญหา 
   2. ประเมินผลการปฏิบัติการจากสถานการณจริง 
   3. ประเมินจากผลงานที่มอบหมาย.... 
   4. ประเมินจากกรณีศึกษา......... 
   5. ประเมินจากผลงาน............ 
 4 . ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ   

 4.1  ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
         1. มีความรับผิดชอบในงานทีไ่ดรับมอบหมาย ทั้งงานรายบุคคลและงานกลุม 

2. สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอ่ืนทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกกลุมไดอยางม ี
ประสิทธิภาพ 

3. สามารถแสดงความคิดเหน็และประพฤติตนไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ และ 
ความรับผิดชอบ 

 4. มีความรับผิดชอบในการเรยีนรูและพัฒนาตนเองและวชิาชีพอยางตอเนื่อง 
5. มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ และ 

วัฒนธรรมองคกรไดเปนอยางดี  
6. สามารถปฏิบัติตน  รับผิดชอบงานและมสีวนรวมในการชวยเหลือผูรวมงานดวย 
 ความเต็มใจ 
7. มีความเปนกัลยาณมิตรกับผูเรียน เพื่อนรวมงาน ผูปกครอง ผูบริหาร และชุมชน  
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8. ใหความรวมมอืในการทํางานและเสนอแนวทางการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ในกลุม  
ตามบทบาทของผูนําหรือบทบาทของผูรวมทีมทํางานไดเปนอยางด ี

9. มีความรับผิดชอบตอตนเอง และสังคม สามารถปรับตัวเขากับสถานการณ และ 
การเปลี่ยนแปลงไดเปนอยางดี 

  4.2  กลยุทธการสอนที่ใชพฒันาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
        ความรับผดิชอบ 
   1. กําหนดการทํางานกลุมโดยใหหมุนเวยีนการเปนผูนํา การเปนสมาชิกกลุมและ 
    ผลัดกันเปนผูรายงาน 
   2. ใหคําแนะนําในการเขารวมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯเพื่อ 
    สงเสริมทักษะการอยูในสังคม 
   3. ใหความสําคญัในการแบงหนาที่ความรบัผิดชอบและการใหความรวมมือ 
   4. ปลูกฝงใหมีความรับผิดชอบตอหนาที่ที่ไดรับในงานกลุม 
   5. สงเสริมใหนักศึกษากลาแสดงออกและเสนอความคิดเหน็โดยการจดัอภปิรายและ 
    เสวนางานที่มอบหมายที่ใหคนควา 
   6. ใชวิธีการสอนแบบเปดโอกาสในการแสดงความคิดเหน็ ( Brainstorming )      
    เพื่อฝกการยอมรับความคิดเห็นของผูอ่ืนดวยเหตุผล 
   7. สงเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 
  4.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ 
      ความรับผดิชอบ 
    1. ประเมินจากการรายงานหนาชั้นเรียนโดยอาจารยและนกัศึกษา 
    2. ประเมินพฤตกิรรมภาวะการเปนผูนําและผูตามที่ดี 
    3.  พิจารณาจากการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษา 
    4.  ประเมินผลจากแบบประเมนิตนเองและกจิกรรมกลุม 
    5.  ติดตามการทํางานรวมกับสมาชิกกลุมของนักศึกษาเปนระยะ   พรอมบนัทึก 
      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. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเรยีนรู สืบคนขอมูลอยางเปนระบบ และ 
 ถายทอดสารสนเทศไดอยางมีประสิทธิภาพ 
11. แสวงหาความรู ขอมูลสารสนเทศในการพฒันาตนเองผูเรียน และการปฏิบัติงาน 
12. สามารถเลือกรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมกับเนื้อหาและผูฟงที่แตกตางกัน 
 ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
13. มีความสามารถในนําเสนอบทความทางวิชาการดวยการเขียนและการพดู  
14. มีทักษะในการสื่อสาร   สามารถถายทอดความรู  ในรูปแบบการเขียน การบรรยาย  

และการอภิปรายไดอยางถกูตองชัดเจน 
15. มีทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนขอมูลจากฐานขอมลูสารสนเทศทั้งใน 
       และตางประเทศ 

 5.2   กลยุทธการสอนที่ใชพฒันาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
 การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   1. สงเสริมใหมีการตัดสินใจบนฐานขอมูลและขอมูลเชิงตัวเลข 
   2. มอบหมายงานคนควาองคความรูจากแหลงขอมูลตางๆและใหนักศกึษานําเสนอ 
    หนาชั้น 

3. การใชศักยภาพทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการนําเสนอผลงาน 
 ที่ไดรับมอบหมาย  
4. สงเสริมการคนควา  เรียบเรียงขอมูลและนําเสนอใหผูอ่ืนเขาใจไดถูกตอง  และให 

ความสําคัญในการอางอิงแหลงที่มาของขอมูล  
  5.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร  
       และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. สังเกตพฤติกรรมนักศึกษาดานความมีเหตุผลและมีการบนัทึกเปนระยะ 
2. ประเมินจากผลงานและการนําเสนอผลงาน 
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 6. ทักษะพิสัย 
  6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสยั 
   1. ปฏิบัติการโดยยึดหลักทางเทคโนโลยี คือ ดานประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล และ 
    ประหยดั  
   2. สามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองและมคีุณภาพ 
   3. มีกระบวนการฝกปฏิบัติการอยางเปนระบบ 
   4. มีทักษะในการบริหารจัดการในดานเวลา เครื่องมือ อุปกรณและวิธีการไดอยางม ี
    ประสิทธิภาพ 
   5. มีทักษะในการปฏบิัติงานภายใตความปลอดภัย 
   6. สามารถใชอุปกรณ เครื่องมอืไดอยางถูกตอง ปฏิบัติการอยางเปนระบบและปลอดภยั 
   7. มีกิจนิสัยทีด่ีในการปฏิบัติ 
   8. สามารถใช และจัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณอยางเปนระบบ 
   9. มีทักษะในการปฏิบัติงานกลุม มีการแบงหนาที่ความรบัผิดชอบ และมีความ 
    รวมมือกันเปนอยางด ี
  6.2  กลยุทธท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพสิัย 
   1. สาธิตการปฏิบัติการ........โดยผูเชี่ยวชาญ 
   2. สรางเจตคติที่ดีตอการฝกปฏิบัติ 
   3. สงเสริมการใชเวลาวางในการฝกปฏิบัติ.................. 
   4. ใหความสําคญัตอการปฏิบัติงานอยางเปนระบบและมคีวามประณีต 
   5. แสดงความชืน่ชมในความสามารถและใหรางวัลแกนักศึกษาที่มีผลงานการฝก 
    ปฏิบัติดี 
   6. สนับสนุนการเขาประกวดการแขงขันทักษะดาน........ 
   7. จัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาในทีส่าธารณะเพื่อกระตุนให 
    นักศึกษาเกดิความคิดสรางสรรคและฝกปฏิบัติงานดวยใจ 
   8. สนับสนุนการทําโครงงาน 
   9. การฝกงานในสถานประกอบการ(สหกจิศกึษา) 
       10. ฝกนักศึกษาใหมีกิจนิสัยที่ดใีนการปฏิบัติงาน 
        11. อาจารยปฏิบัติตนเปนตวัอยางที่ดีในการปฏิบัติงานและดูแลการฝกทักษะ 
    ตลอดเวลา 
   12. มอบหมายงานที่สงเสริมการวิเคราะหและการแกปญหา 
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6.3  กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะ 

1. สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติงานและจดบันทึก 
2. สรางแบบประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

3. พิจารณาผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งงานที่มอบหมาย 

4. สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกดานเจตคต ิ

5. ประเมินพฤตกิรรมการสอนชั่วโมงปฏิบัติการโดยนกัศึกษา 

6. สรางแบบฟอรมประวัตินกัศึกษาที่ไดรับคําชม / การไดรับรางวัล 

7. พิจารณาจากผลการจัดนิทรรศการ 

8. ใหคะแนนผลการปฏิบัติงานในดานตางๆโดยเปดเผย 
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มคอ.๔    รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม   
 
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง ขอมูล

เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม 
หรือสหกิจศึกษา ซ่ึงจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
จะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ ตลอดจน
ความรู ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝง
ทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย
รวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม 

 

 
ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้ 

 
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  จุดมุงหมายและวัตถุประสงค 
หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู 
หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ 
หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 
หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 

หมวดที่ ๑ ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

๒. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชั่วโมง  
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวชิา 

ระบุช่ือหลักสตูรที่ใชรายวิชานี้ และระบวุาเปนวิชาบังคับหรือวิชาเลือก 

๔. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปท่ีกําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสตูร 

๖. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครัง้ลาสุด 
 

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   วิธีการที่จะใชในการประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่เกีย่วของ 
 

หมวดที่ ๔  ลักษณะและการดําเนินการ 
๑. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 

ระบุคําอธิบายตามที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร 

๒.  กิจกรรมของนักศึกษา 
ระบุกิจกรรมหลักที่เกีย่วของกับนักศกึษาระหวางฝกประสบการณภาคสนาม 
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๓.  รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย 

 ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนกัศึกษา และกําหนดสง 
๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 

ระบุกิจกรรมที่ใชในการติดตามผลการเรียนรูทั้งระหวางฝกและเมื่อส้ินสุดการฝกประสบการณ 
ภาคสนาม 
๕. หนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  

เชน การวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนกัศึกษา การใหคําแนะนําแกนักศกึษา 
การประเมินผลการฝกประสบการณ 
๖. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก 

  เชน การใหคําปรึกษา การประสานและรวมวางแผนกับพนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการ 
การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสําหรับการออกนิเทศกนักศึกษา  
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตองการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณภาคสนาม/ 
สถานประกอบการ 
 เชน ที่พัก  การเดินทาง วัสดอุุปกรณสนับสนุนอื่น ๆ  เชน เบี้ยเล้ียง 

 
หมวดที่ ๕   การวางแผนและการเตรียมการ 

๑. การกําหนดสถานที่ฝก 
๒. การเตรียมนักศึกษา 
๓. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก  
๔. การเตรียมพนักงานพี่เล้ียงในสถานที่ฝก 
๕. การจัดการความเสี่ยง 
 

หมวดที่ ๖   การประเมินนักศึกษา 
๑.  หลักเกณฑการประเมิน 
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
๓. ความรับผิดชอบของพนกังานพี่เล้ียงตอการประเมินนักศึกษา 
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา 
๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง 
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หมวดที่ ๗   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 
๑.  กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกีย่วของตอไปนี ้

 ๑.๑   นักศกึษา 
 ๑.๒  พนกังานพี่เล้ียงหรือผูประกอบการ 
 ๑.๓  อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 

   ๑.๔  อ่ืน ๆ เชน บัณฑิตจบใหม 
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คณะ........... 
 

หมวดที่ 1  ขอมูลโดยทั่วไป  
1 รหัสและชื่อวชิา 

 
2 จํานวนหนวยกิต     .......  หนวยกิต 
3 หลักสูตรและประเภทของวชิา 

หลักสูตร.......................บัณฑิต      สาขาวชิา...............................................  
หมวดวิชา.............................................  กลุมวิชา......................................................... 

4 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยทีป่รึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

5 ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน    
6 วันที่จดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด 

 
หมวดที่ 2  จุดมุงหมายและวตัถุประสงค 

 1 จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม 
 ใหเนนเนื้อหาความรู ทัศนคติ เปนการเขยีนจุดมุงหมายทั่วไป ประมาณ 4-5 ขอ 
 
 

2 วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงประสบการณภาคสนาม 

หมวดที่ 3  การพัฒนาการเรยีนรูของนักศึกษา 
1 คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1   สรุปความรูหรือทักษะดานคุณธรรมจริยธรรมที่ตองการจะพัฒนาจากประสบการณที่ได     

 
 1.2   กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาความรูหรือทักษะดานคุณธรรมจริยธรรม 

 
 1.3   วิธีการประเมินผลการเรียนรูดานคณุธรรมจริยธรรม 

 
 

มคอ. 4 
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2 ความรู 
 2.1 สรุปความรูหรือทักษะเชงิวิชาชีพที่ตองการจะพัฒนาจากประสบการณที่ได 

 
 2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาความรูหรือทักษะเชิงวิชาชีพ 

 
 2.3  วิธีการประเมินผลการเรยีนรู 

 
3 ทักษะทางปญญา 
 3.1  สรุปความรูหรือทักษะทางปญญาที่ตองการจะพัฒนาจากประสบการณที่ได     

 
 3.2   กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาความรูหรือทักษะทางปญญา 

 
 3.3  วิธีการประเมินผลการเรยีนรู 

 
4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1  สรุปความรูหรือทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองการจะพัฒนา 

       จากประสบการณที่ได  
   
4 .2  กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาความรูหรือทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล 
        และความรับผิดชอบ 
 

 4.3 วิธีการประเมนิผลการเรียนรู 
 

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 5.1 สรุปความรูหรือทักษะการวเิคราะหเชิงตวัเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

       ท่ีตองการจะพัฒนาจากประสบการณที่ได     
 

 5.2   กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาความรูหรือทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
       การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 5.3  วิธีการประเมินผลการเรยีนรู 
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6 ดานทักษะพิสยั  
 6.1  สรุปความสามารถดานทักษะวิชาชีพที่ตองการจะพฒันาจากประสบการณที่ได     

 
 6.2  กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาทักษะดานวิชาชีพ 

 
 6.3 วิธีการประเมินผลการเรยีนรูดานทกัษะพิสัย 

 

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

 ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนกัศึกษา และกําหนดสง 
 

ลําดับที่ เลขประจําตัว ช่ือ-สกุล ช่ือผลงาน กําหนดสง หมายเหตุ 
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๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา 

ระบุกิจกรรมที่ใชในการติดตามผลการเรียนรูทั้งระหวางฝกและเมื่อส้ินสุดการฝกประสบการณ 
ภาคสนาม 
ลําดับที่ เลขประจําตัว ช่ือ-สกุล กิจกรรม 

ระหวางฝก 
กิจกรรม 
หลังฝก 

หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
๕. หนาท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  
๑.…………………………………………………………………………………………………. 
๒.…………………………………………………………………………………………………… 
๓…………………………………………………………………………………………………. 
๔…………………………………………………………………………………………………. 
๕…………………………………………………………………………………………………. 
๖. หนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศ 
๑.…………………………………………………………………………………………………. 
๒.…………………………………………………………………………………………………… 
๓…………………………………………………………………………………………………. 
๔…………………………………………………………………………………………………. 
๕…………………………………………………………………………………………………. 
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา 
๑.…………………………………………………………………………………………………. 
๒.……………………………………………………………………………………………….. 
๓…………………………………………………………………………………………………. 
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีตองการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณภาคสนาม/ 
สถานประกอบการ 
๑.…………………………………………………………………………………………………. 
๒.…………………………………………………………………………………………………… 
๓…………………………………………………………………………………………………. 
๔…………………………………………………………………………………………………. 
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หมวดที่ ๕   การวางแผนและการเตรียมการ 
๑. การกําหนดสถานที่ฝก 
…………..………………………………………………………………………………………. 
…………..………………………………………………………………………………………. 
…………..………………………………………………………………………………………. 
๒. การเตรียมนักศึกษา 
…………..………………………………………………………………………………………. 
…………..………………………………………………………………………………………. 
…………..………………………………………………………………………………………. 
๓. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก  
…………..………………………………………………………………………………………. 
…………..………………………………………………………………………………………. 
…………..………………………………………………………………………………………. 
๔. การเตรียมพนักงานพี่เล้ียงในสถานที่ฝก 
…………..………………………………………………………………………………………. 
…………..………………………………………………………………………………………. 
…………..………………………………………………………………………………………. 
๕. การจัดการความเสี่ยง 
…………..………………………………………………………………………………………. 
…………..………………………………………………………………………………………. 
…………..………………………………………………………………………………………. 

 
หมวดที่ ๖   การประเมินนักศึกษา 

๑.  หลักเกณฑการประเมิน 
กิจกรรม  

ที่ 
ผลการเรียนรู วิธีการประเมนิ สัปดาหที่ประเมิน สัดสวนของ      

การประเมินผล 
1 (ผลการเรียนรู 

6 ดาน) 
ประเมินผลนกัศึกษาสหกิจศึกษา 
จากสถานประกอบการ 

ตลอด             
ภาคการศึกษา 

50% 

2 (ผลการเรียนรู 
6 ดาน) 

ประเมินการนเิทศงานสหกจิศึกษา ตลอด             
ภาคการศึกษา 

20% 
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3 (ผลการเรียนรู 
6 ดาน) 

ประเมินรายงานนักศกึษาสหกิจ
ศึกษา และนําเสนอผลงาน 

ตลอด             
ภาคการศึกษา 

20% 

4 (ผลการเรียนรู 
6 ดาน) 

ประเมินกจิกรรมโครงการสหกิจ
ศึกษา 

ตลอด             
ภาคการศึกษา 

10% 
 

๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของนักศึกษา 
๑.…………………………………………………………………………………………………. 
๒.…………………………………………………………………………………………………… 
๓…………………………………………………………………………………………………. 
๔…………………………………………………………………………………………………. 
๕…………………………………………………………………………………………………. 
๓. ความรับผดิชอบของพนกังานพี่เล้ียงตอการประเมินนักศึกษา 
๑.…………………………………………………………………………………………………. 
๒.…………………………………………………………………………………………………… 
๓…………………………………………………………………………………………………. 
๔. ความรับผดิชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา 
๑.…………………………………………………………………………………………………. 
๒.…………………………………………………………………………………………………… 
๓…………………………………………………………………………………………………. 
๕. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกตาง 
๑.…………………………………………………………………………………………………. 
๒.…………………………………………………………………………………………………… 
๓…………………………………………………………………………………………………. 

 
หมวดที่ ๗   การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

๑.  กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเก่ียวของ 
 ๑.๑  นักศึกษา 

๑.…………………………………………………………………………………………………. 
๒.………………………………………………………………………………………………… 
๓…………………………………………………………………………………………………. 
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๑.๒  พนักงานพี่เล้ียงหรือผูประกอบการ 
๑.…………………………………………………………………………………………………. 
๒.…………………………………………………………………………………………………… 
๓…………………………………………………………………………………………………. 

 ๑.๓  อาจารยท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
๑.…………………………………………………………………………………………………. 
๒.…………………………………………………………………………………………………… 
๓…………………………………………………………………………………………………… 
   ๑.๔  อ่ืน ๆ (ถามี) 
๑.………………..…………………………………………………………………………………. 
๒.…………………………………………………………………………………………………… 
๓……………………………………………………………………………………………………. 
 
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
.………..……………………………………..……………………………………………………. 
.………..…………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………..……………………………………………………. 
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มคอ. ๕   รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report)   หมายถึง  รายงานผล  การจัดการเรียน

การสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อส้ินภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด   การเรียนการสอนในวิชา
นั้นๆวา     ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไว     ในรายละเอียดของรายวิชา
หรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ    ในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษา
ตั้งแตเร่ิมเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและ   ส่ิงอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการ
ประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใช
บัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะ ตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 

 
ประกอบดวย ๖ หมวด ดงันี้ 

 
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 
 

หมวดที่ ๑   ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 

๒. รายวิชาท่ีตองเรียนกอนรายวิชานี้  (ถาม)ี 
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน  (Section) 

ใหรายงานเปนรายกลุม   
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาท่ีเปดสอนรายวิชา 
๕. สถานที่เรียน 

ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกทีต่ั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน   
 

หมวดที่ ๒   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

ระบุหัวขอ  จํานวนชัว่โมงตามแผนการสอน   จํานวนชัว่โมงที่สอนจริง   ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตาง
จากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕% 

๒. หัวขอท่ีสอนไมครอบคลุมตามแผน 

ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของรายวิชา
และหลักสูตร ในกรณีที่มีนยัสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย 
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา  

ระบุวาวิธีสอนเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูแตละดานตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไมมี  และปญหาของวธีิสอนที่ใช(ถามี) พรอมขอเสนอแนะในการแกไข 
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ปรับปรงุวิธีสอน 

ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซ่ึงไดจากปญหาที่พบในขอ ๓ 
 

หมวดที่ ๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน )                        

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดภาคการศึกษา                                                           
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                                                                             
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจํานวนและรอยละของนกัศึกษาในแตละระดับคะแนน 
๕. ปจจัยท่ีทําใหระดับคะแนนผิดปกติ  (ถามี)  
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิผลการเรยีนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒ 

         ๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ระบุความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตผุล 
         ๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถาม)ี 

ระบุความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพรอมเหตผุล 
 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  ขอวิพากษท่ีสําคญัจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 
    ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจดุแข็งและจุดออน 

         ๑.๒  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 
๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
         ๒.๑  ขอวิพากษท่ีสําคญัจากผลการประเมินโดยวธีิอ่ืน 
              ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน 
       ๒.๒  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 
 

หมวดที่ ๖   แผนการปรับปรุง 
๑.  ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งท่ีผานมา 

ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่ผานมา  และอธิบายผลการดําเนนิการ 
ตามแผน ถาไมไดดําเนินการหรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล 
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๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรงุรายวิชา 

อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใช
อุปกรณการสอนแบบใหม เปนตน 
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ 
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร 
 

 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบรายวชิา:……………………………………………………………………………… 
 

 ลงชื่อ.................................................. วันทีร่ายงาน   ............................................................. 
 
ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………….. 
 

 ลงชื่อ.................................................. วันทีรั่บรายงาน  ........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 
 

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
คณะ/ สาขาวิชา   .......................................................................................... 
 

หมวดที่ ๑   ขอมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชือ่รายวิชา.................................................................................................................................................... 

๒. รายวิชาทีต่องเรียนกอนรายวิชานี้  (ถามี)............................................................................. 
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรยีน  (Section) 
(ใหรายงานเปนรายกลุม)..............................................................................................................  
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา 
................................................................................................................................................... 
๕. สถานที่เรียน 
(ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทัง้ในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน)............................. 
................................................................................................................................................... 
 

หมวดที่ ๒   การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 
๑. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

 

หัวขอการสอน จํานวนชั่วโมง     
ตามแผนการสอน 

จํานวนชั่วโมง  
ที่สอนจริง 

สาเหตุที่สอนไมไดตามแผน 

    
    
    
    
    
    
   
         ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตางจากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕% 
 
 
 
 
 
 

มคอ. 5 
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๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน 

หัวขอที่สอนไมครอบคลุม 
ตามแผน 

สวนที่ไมไดสอน การแกไขปญหา 

   
   
   

 
๓. ประสทิธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบใุนรายละเอียดของรายวิชา  

วิธีสอน ผลการเรียนรู ประสิทธผิล ขอเสนอแนะ 
    
    
    

 
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 

ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซ่ึงไดจากปญหาที่พบในขอ ๓ 
............................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

หมวดที่ ๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน ) .......................คน     
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  .......................คน                                                         
๓. จํานวนนกัศึกษาที่ถอน  (W)   ........................คน                                                                                        
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จํานวนนักศึกษา รอยละ 
A   
B+   
B   
C+   
C   
D+   
D   
F   

Total   
ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน 
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๕. ปจจัยที่ทาํใหระดับคะแนนผิดปกต ิ (ถามี)  
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา 

ระบคุวามคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมนิผลการเรยีนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒ 

         ๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน 

ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึน้พรอมเหตุผล 
         ๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี) 

ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึน้พรอมเหตุผล 
 ๗. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

ระบุวธิีการทวนสอบ และสรปุผลการทวนสอบ         
 

หมวดที่ ๔   ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ 
๑.  ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ระบุปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถามี) และผลกระทบ 
๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร 

ระบุปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) และผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
 

หมวดที่ ๕   การประเมินรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 

         ๑.๑  ขอวิพากษที่สาํคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
    ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน 

         ๑.๒  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑ 
๒.  ผลการประเมินรายวชิาโดยวิธีอ่ืน  
         ๒.๑  ขอวิพากษที่สาํคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 
              ระบุขอวิพากษทัง้ที่เปนจุดแข็งและจุดออน 
       ๒.๒  ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑ 

 
หมวดที่ ๖   แผนการปรับปรุง 

๑.  ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา 
ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่านมาและอธิบายผลการดําเนินการ

ตามแผน ถาไมไดดําเนินการหรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล 
๒. การดําเนินการอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวชิา 

อธิบายการปรับปรุงโดยยอ  เชน  ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้  
การใชอุปกรณการสอนแบบใหม เปนตน 
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๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ 
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลกัสูตร 
 

 
 
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 และหากไมเปนไปตามแผนตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝก
ประสบการณภาคสนามตั้งแตเร่ิมจนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การ
วิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ/พนักงานพี่เล้ียง  

 
ประกอบดวย ๖ หมวด ดงันี้ 

 
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  การดําเนินการที่ตางไปจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม 
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ 
หมวดที่ ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร 
หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง 
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รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 
 

หมวดที่ ๑   ขอมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา 
๒. หลักสูตร 
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
๔. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม 

 
หมวดที่  ๒   การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม 

๑. การเตรียมนักศึกษา (ถามี) 
ระบุวาการเตรียมนักศกึษาตางจากแผนอยางไร  และใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต          

๒. การเตรียมอาจารยท่ีปรึกษา/อาจารยนิเทศก 
ระบุวาการเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศกตางจากแผนอยางไรและใหขอเสนอแนะ

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต       
 ๓.  การเตรียมพนักงานพี่เล้ียง (Field  Supervisors)  จากสถานประกอบการ (ถามี)  

ระบุวาการเตรียมพนกังานพี่เล้ียงจากสถานประกอบการตางจากแผนอยางไรและให 
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต 
 ๔. การเปล่ียนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)  

ระบุการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ที่ตางจากแผนและใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน 
          ๔.๑  การเปล่ียนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนักศึกษา 

          ๔.๒  การเปล่ียนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนกัศึกษา 
          ๔.๓  การเปล่ียนแปลงอื่นๆ  (ถามี)  
 

 หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ 
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม                               
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม     
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)                                                                                      
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจํานวนและรอยละของนกัศึกษาในแตละระดับคะแนน 
๕. ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม  (ถาม)ี 
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 หมวดที่ ๔   ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร 
 

๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอดุมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก 
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
๓. การเปล่ียนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเล่ียงปญหาและอุปสรรคในอนาคต  (ถามี) 
 

หมวดที่ ๕   การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา  (ใหแนบผลการสํารวจ) 

๑.๑   ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
       ระบุขอวพิากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจดุออน 

๑.๒  ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เล้ียง 

๒.๑   ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
          ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจดุออน 
๒.๒   ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

 

หมวดที่ ๖   แผนการปรับปรุง 
 

๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งท่ีผานมา 
สรุปยอการพัฒนาที่สําคัญในปจจุบัน อาทิ การพัฒนาอยางมืออาชีพสําหรับคณะหรือที่ปรึกษา

ประสบการณภาคสนาม การปรับประสบการณภาคสนาม และแนวทางใหมของการจัดการเชิงคุณภาพ 
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน 

ระบุประเด็นที่ระบุไวในครั้งที่ผานมาสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากขอ ๑  และอธิบายถึง
ความสําเร็จ ผลกระทบ  ในกรณีที่ไมสําเร็จใหระบุเหตุผล 
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 

ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรับผิดชอบ 
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสูตร 

ระบุขอเสนอแนะตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หากมกีิจกรรมหรอืการดําเนนิงานใดๆ ที่ตองไดรับ
ความเหน็ชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบตอรายวชิาอื่นๆ ในหลกัสูตร 

 

---------------------------------------- 
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ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม:…………………………… 
 
 ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ...................................................... 
 

ช่ือผูรับผิดชอบหลักสูตร: ……………………………………………………………………………….. 
 
 ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ................................................... 
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รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะ........... 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลโดยทั่วไป  
1 รหัสและชื่อวชิา 

 
2 หลักสูตรและประเภทของวชิา 

หลักสูตร.......................บัณฑิต      สาขาวชิา...............................................  
หมวดวิชา.............................................  กลุมวิชา......................................................... 

3 อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยทีป่รึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

4 ภาคการศึกษา / ช้ันปที่เรียน    

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

มคอ. 6 
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๓.  การเตรียมพนักงานพี่เล้ียง (Field  Supervisors)  จากสถานประกอบการ (ถามี)  
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต     
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
๔. การเปล่ียนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถาม)ี  
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต     
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
          ๔.๑  การเปล่ียนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนักศึกษา 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
          ๔.๒  การเปล่ียนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนกัศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
          ๔.๓  การเปล่ียนแปลงอื่นๆ  (ถามี)  
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ 
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม                   
ลําดับที่ เลขประจําตัว ช่ือ-สกุล สถานที่ฝกประสบการภาคสนาม หมายเหตุ 
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๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเม่ือสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม   
ลําดับที่ เลขประจําตัว ช่ือ-สกุล สถานที่ฝกประสบการภาคสนาม ระยะเวลา

(สัปดาห) 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน  (W)    
ลําดับที่ เลขประจําตัว ช่ือ-สกุล สถานที่ฝกประสบการภาคสนาม ระยะเวลา

(สัปดาห) 
     
     
     
     
     
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) 

ระบุจํานวนและรอยละของนกัศึกษาในแตละระดับคะแนน 
ลําดับที่ ระดับคะแนน จํานวน(คน) รอยละ 
    
    
    
    
รวม    

๕. ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม  (ถาม)ี 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 



 

85 
 

หมวดที่ ๔   ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร 

๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอดุมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
๓. การเปล่ียนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเล่ียงปญหาและอุปสรรคในอนาคต  (ถามี) 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

หมวดที่ ๕   การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม 
 

๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา  (ใหแนบผลการสํารวจ) 

๑.๑   ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
จุดแข็ง ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
จุดออน …...…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

๑.๒  ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เล้ียง 

๒.๑   ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
จุดแข็ง ………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
จุดออน …...…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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๒.๒   ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยท่ีปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

หมวดที่ ๖   แผนการปรับปรุง 
 

๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งท่ีผานมา 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน 
ระบุประเดน็ทีร่ะบุไวในครั้งที่ผานมาสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากขอ ๑  และอธิบายถึงความสําเร็จ : 
……………………………………….………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 ผลกระทบ (ในกรณีที่ไมสําเร็จใหระบุเหตผุล) ….…………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป 
แผนการปรับปรุง……………………………………………………………………………………. 
ผูรับผดิชอบ…………………………………………………………………………………………. 
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารยผูรับผดิชอบ
หลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

ช่ืออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม: 
                        
 ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ...................................................... 
 

ช่ือผูรับผิดชอบหลักสูตร: 
 
 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 ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒  ขอมูลเชิงสถิติ 
หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร 
หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร 
หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร 
หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน 
หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ 
หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร..........................ประจาํปการศึกษา.............. 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ ๑   ขอมูลท่ัวไป 
๑. หลักสูตร  
๒. ระดับคุณวฒุิ 
๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
๔. วันท่ีรายงาน 
๕. ปการศึกษาที่รายงาน 
๖. สถานที่ตัง้ 

ระบุสถานที่ตั้งที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น  ๆ หากมีการเปดสอนในหลายวิทยาเขต 
 

หมวดที่ ๒   ขอมูลเชิงสถิติ 
๑.  จํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ท่ีรับเขาในปการศึกษาท่ีรายงาน                                            
๒.  จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปท่ีรายงาน   

๒.๑. จํานวนนกัศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร    
๒.๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร   
๒.๓. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร    
๒.๔. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวชิาเอกตาง ๆ (ระบุ) 
         สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน     ...............   คน 
         สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน    ...............   คน 

   สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน    ...............   คน 

๓.   รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 
๓.๑  รอยละของนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร      

  คํานวณจากจาํนวนนักศกึษาที่จบการศึกษาตามขอ ๒.๒     และจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเขาใน
หลักสูตรของรุน 

  ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา (เชน การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุมประกาศนียบัตรเปนปริญญาบัตร     หรือการยาย
สาขาวิชา ฯ) 
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๔.  จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 
๕.  อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 

สัดสวนของนกัศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศกึษาตอในหลกัสูตร
เปรียบเทียบกบัจํานวนนักศกึษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา 
         นักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ท่ีเรียนตอชั้นปท่ี ๒                        ......................... % 
         นักศึกษาชั้นปท่ี ๒ ท่ีเรียนตอชัน้ปท่ี ๓                        ......................... % 
         นักศึกษาชั้นปท่ี ๓ ท่ีเรียนตอชั้นปท่ี ๔                        ......................... % 
๖.  ปจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  
๗.  ภาวะการไดงานทําของบณัฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา 

วันท่ีสํารวจ ............................................................................. 
 

จํานวนแบบสอบถามที่สง  ....................... จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ........................                     
 

รอยละของผูตอบแบบสอบถาม   …………………………. 
 

การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
ไดงานทําแลว ไมประสงคจะทํางาน การไดงาน

ทํา ตรงสาขาที่
เรียน 

ไมตรงสาขาที่
เรียน 

ศึกษาตอ สาเหตุอ่ืน ยังไมไดงานทาํ 

จํานวน      
รอยละ      

 

๘.  การวิเคราะหผลท่ีได  
    วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา      โดยใชขอมูลภาวะ

ตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกจิ และเปรยีบเทียบกับขอมูลที่ผานมาและสถาบันอื่นที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชา
เดียวกัน เพื่อเปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

หมวดที ่๓   การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลกัสูตร 
๑.   การเปล่ียนแปลงภายในสถาบัน (ถาม)ี ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปท่ีผานมา 
๒.   การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปท่ีผานมา 
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หมวดที่ ๔   ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
๑.   สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาคการศกึษา/ปการศึกษา     

ระบุรายวิชาทีเ่ปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียน    จํานวนนกัศึกษาที่สอบผาน
แตละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน 

๒.   การวิเคราะหรายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมปกต ิ
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไมปกติ เชน นักศึกษาไดระดับคะแนนสูงมาก

หรือต่ําเกินไป หรือตางไปจากเกณฑมาตรฐานการใหระดับคะแนนในแตละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตก
มากเกินไป การสอนไมตรงกับเนื้อหาที่กําหนดของรายวิชา เปนตน นอกจากนี้ใหระบุวิธีการตรวจสอบ
สาเหตุความผิดปกติ  เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนดหรือเกณฑที่ตั้งไว และมาตรการแกไขที่
ไดดําเนินการไปแลว  (หากจําเปนใหแนบขอสรุปการประเมินและแนวทางการแกไข      ที่ไดดําเนินการ
มาแลวดวย) 
๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา  

๓.๑  รายวิชาท่ีไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไมไดเปดสอน 
     ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา พรอมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไมไดเปด

สอนและมาตรการทดแทนที่ไดดําเนินการ (ถามี) เชน เปนรายวิชาแกนที่ตองเปดตามแผนการศึกษาแตขาดผูสอน หรือ
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนอยเกินไป และไดดําเนินการปรบัแผนการเปดรายวิชาเพื่อเปนการประกนั
วานักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาไดในภาคการศึกษาตอไป 

๓.๒  วิธีแกไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน 
     ใหระบุรหสัและชื่อรายวชิา สาระหรือหัวขอที่ขาด  สาเหตุที่ไมไดสอนสาระหรือหัวขอดังกลาว 

พรอมวิธีแกไข  (ถามี)   เชน  สาระที่ขาดและจําเปนตองสอนเพื่อใชเปนพื้นฐานของรายวิชาอื่นไดเพิ่มหัวขอ
หรือสาระที่ขาดในรายวิชาทีสู่งขึ้น 

 
หมวดที่ ๕   การบริหารหลักสูตร 

๕.๑  การบริหารหลักสูตร 
 ใหระบุปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร แนวทางการปองกนัและแกไขปญหาในอนาคต 
 

หมวดที่ ๖   สรุปการประเมินหลักสูตร 
๑.   การประเมินจากผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา   (รายงานตามปท่ีสํารวจ) 
       วันท่ีสํารวจ ............................. (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย) 

๑.๑.  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
๑.๒.  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑   
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๒.  การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ  

อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผูใชบัณฑิต หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของ และจากภายนอก  
๒.๑. ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
๒.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑  (ถามี) 

๓.  การประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิฯ 
 

หมวดที่ ๗   คุณภาพของการสอน 
๑.   การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 

๑.๑  รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรงุจากผลการประเมิน 
    ระบุรหัสและชื่อรายวิชาทีม่ีการประเมินคุณภาพการสอนพรอมวิธีการประเมิน 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  สรุปขอคดิเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ    
       สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ

มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหระบุปญหาที่พบพรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรค
ใหดีขึ้น  

๒.๒ แนวทางแกไข/ปรับปรงุ      
 แผนดําเนินการในการตอบสนองตอขอเสนอแนะ (เชน การฝกอบรมหรือการใหคําแนะนํา หรือ

การแกปญหาวิธีการอื่นใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา)  ควรระบุรายวิชาที่ไดแกไข
หรือปรับเปลี่ยน  
๓.  การปฐมนเิทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร มี               ไมมี               
หากมีการปฐมนิเทศใหระบจุํานวนอาจารยใหม  
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ  
๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 

๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

๓.๓. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนนิการ  
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๔.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม   
     ใหระบกุิจกรรมที่สถาบันฯจัดหรือหนวยอ่ืนที่ไมใชสถาบันฯจัด     จํานวนอาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุนที่เขารวมแตละกิจกรรม 

๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเขารวม
กิจกรรม) 

หมวดที่ ๘   ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ 
๑.  ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสตูร/ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ 
๒. การนําไปดาํเนินการเพื่อการวางแผนหรอืปรับปรงุหลักสูตร  
 

หมวดที่ ๙   แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
๑.  ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปท่ีผานมา  

ระบุแผนการดาํเนินการแตละแผน กาํหนดเวลาที่แลวเสรจ็ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน และ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ 
๒.  ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

 ๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร ( จํานวนหนวยกิต รายวชิาแกน  รายวชิาเลือก ฯ ) 

๒.๒. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา         
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ)  

๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน    
๓. แผนปฏิบตักิารใหมสําหรับป  ............. 
 ระบุแผนปฏิบตัิการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ 
 
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  : _________________________________ 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน:____________ 
 

ประธานหลักสูตร  :______________________________- 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน:____________ 
 

เห็นชอบโดย    ________________________    (หัวหนาภาควิชา) 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที:่ _________________ 
 

เห็นชอบโดย    _______________________(คณบด)ี 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที่   : _______________ 
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เอกสารประกอบรายงาน 

๑. สําเนารายงานรายวิชาทกุวิชา 
๒. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน 
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน 
๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  
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รายงานผลการดําเนินการของหลกัสูตร.......................... 
ประจําปการศึกษา.............. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
คณะ...........     สาขาวิชา................ 

 

หมวดที่ 1  ขอมูลโดยทั่วไป  
1 หลักสูตรและประเภทของวชิา 

หลักสูตร.......................บัณฑิต      สาขาวชิา...............................................  
2 ระดับคุณวุฒิ................... 
3 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร (2 คน)  หรือตามที่ระบุในหลักสูตร 

1. 
2. 
 

4 วันที่รายงาน 

5 ปการศึกษาที่รายงาน 

6 สถานที่ตั้ง 

หมวดที่ ๒   ขอมูลเชิงสถิติ   
๑.  จํานวนนักศึกษาชั้นปท่ี ๑ ท่ีรับเขาในปการศึกษาท่ีรายงาน     
              นักศกึษาชั้นปที่ ๑ สาขาวิชา...............................................  หลักสูตร...............................  
    สาขาวิชา.................... จํานวน   ............... คน                        
๒.  จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปท่ีรายงาน   

๒.๑. จํานวนนกัศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร    
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. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวชิาเอกตาง ๆ  
       สาขาวิชา……………………………………...จํานวน     ...............   คน 
       สาขาวิชา………………………………………จํานวน     ...............   คน 

 สาขาวิชา………………………………………จํานวน     ...............   คน 

๓.   รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 
๓.๑  รอยละของนักศึกษาทีส่ําเร็จการศึกษาตามหลักสตูร      

นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร  ...............................................   
สาขาวิชา.................... คิดเปนรอยละ .................. (จํานวน   ............... คน)     
จากจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเขาในหลกัสูตรของรุน(จํานวน   ............... คน)     
ขอสังเกต หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา  

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
๔.  จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป 

นักศึกษาที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตร..........................................................ในป
การศึกษา.......................  สาขาวิชา.................... คิดเปนรอยละ .................. (จํานวน   ............... คน)   จาก
จํานวนนักศกึษาทั้งหมดที่รับเขาในหลักสตูรของรุน(จํานวน   ............... คน)     
๕.  อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา 
         นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่เรียนตอช้ันปที่ ๒                        ......................... % 
         นักศึกษาชั้นปที่ ๒ ที่เรียนตอช้ันปที ่๓                        ......................... % 
         นักศึกษาชั้นปที่ ๓ ที่เรียนตอช้ันปที ่๔                        ......................... % 
         (สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบ
กับจํานวนนกัศึกษาทั้งหมดของรุนในปทีผ่านมา) 
๖.  ปจจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
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๗.  ภาวะการไดงานทําของบณัฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา 

วันท่ีสํารวจ ............................................................................. 
 

จํานวนแบบสอบถามที่สง  ....................... จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ........................                     
 

รอยละของผูตอบแบบสอบถาม   …………………………. 
 

การกระจายภาวะการไดงานทํา เทียบกับ จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 
ไดงานทําแลว ไมประสงคจะทํางาน การไดงาน

ทํา ตรงสาขาที่
เรียน 

ไมตรงสาขาที่
เรียน 

ศึกษาตอ สาเหตุอ่ืน ยังไมไดงานทาํ 

จํานวน      
รอยละ      

 

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

หมวดที ่๓   การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลกัสูตร 
๑.   การเปล่ียนแปลงภายในสถาบัน (ถาม)ี ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปท่ีผานมา 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
๒.   การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปท่ีผานมา 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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หมวดที่ ๔   ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
๑.   สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศกึษา/ปการศึกษา     

ภาคการศึกษาที่ 1/…………. 
%  การกระจายของระดับคะแนน 

 
หมายเหตุ ลําดับ

ที่ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวน 

ผูลงทะเบียน
(คน) 

จํานวน 
ผูสอบผาน

(คน) A B+ B C+ C D+ D F  
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ภาคการศึกษาที่ 2/…………. 
%  การกระจายของระดับคะแนน 

 
หมายเหตุ ลําดับ

ที่ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวน 

ผูลงทะเบียน
(คน) 

จํานวน 
ผูสอบผาน

(คน) A B+ B C+ C D+ D F  
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ภาคฤดูรอนที่ 3/…………. 
%  การกระจายของระดับคะแนน 

 
หมายเหตุ ลําดับ

ที่ 
รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวน 

ผูลงทะเบียน
(คน) 

จํานวน 
ผูสอบผาน

(คน) A B+ B C+ C D+ D F  
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๒.   การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกต ิ
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 
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หมวดที่ ๕   การบริหารหลักสูตร 
๕.๑  การบริหารหลักสูตร 
 ใหระบใุนการบริหารหลักสูตรของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร  
ปญหาในอนาคต 
ปญหา…….…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
ผลกระทบ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
แนวทางการปองกันและแกไข………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

หมวดที่ ๖   สรุปการประเมินหลักสูตร 
๑.   การประเมินจากผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา   (รายงานตามปท่ีสํารวจ) 
       วันท่ีสํารวจ ............................. (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย) 

๑.๑.  ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

๑.๒.  ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑   
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
๒.  การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ  
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

๒.๑. ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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๒.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑  (ถามี) 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 

๓.  การประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิฯ 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

หมวดที่ ๗   คุณภาพของการสอน 
๑. การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 

๑.๑  รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรงุจากผลการประเมิน     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลําดับท่ี รหัสวิชา ชื่อวิชา วิธีการประเมิน 
(ระบุ) 

แผนปฏิบตัิการ 
 (ถามี) 

หมายเหตุ 
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๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
๒.  ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

๒.๑  สรุปขอคดิเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ        
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
ปญหาที่พบ …………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
ขอเสนอแนะ………………………………………………………………..…………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

๒.๒ แนวทางแกไข/ปรับปรงุ      
แผนดาํเนินการ………..……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
รายวิชาท่ีตองปรับเปล่ียนในแผนกําหนดการศึกษา (โปรดระบุ)……………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
๓.  การปฐมนเิทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร มี               ไมมี               
อาจารยใหม ทีเ่ขารวมปฐมนเิทศ  จํานวน.............................คน 
๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

          อาจารยใหม ที่เขารวมปฐมนิเทศ  จํานวนทั้งสิ้น .............................คน 
๓.๓. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดําเนนิการ  

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

๔.  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม  (ระบกุิจกรรมที่สถาบันฯจัด) 

ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม จํานวน
อาจารย 

จํานวน
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

หมายเหต ุ

     
     
     
     
     
 

๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ  
ลําดับ
ที่ 

ช่ือกิจกรรม สรุปผลการประเมิน หมายเหต ุ
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หมวดที่ ๘   ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร  จากผูประเมินอิสระ 
๑.  ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสตูร/ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
๒. การนําไปดาํเนินการเพื่อการวางแผนหรอืปรับปรงุหลักสูตร  
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
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หมวดที่ ๙   แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
๑.  ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา   
ลําดับที่ แผนการดาํเนนิการ กําหนดเวลา ผูรับผดิชอบ ระดับความสําเร็จของแผน หมายเหตุ 
      
      
      
      
      
๒.  ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

 ๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวชิาแกน  รายวชิาเลือก ฯ) 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
๒.๒. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสมัฤทธิผลรายวิชาฯ)  

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน    

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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๓. แผนปฏิบตักิารใหมสําหรับป  ............. 
 ลําดับท่ี แผนปฏิบตัิการ วันท่ีแลวเสร็จ ผูรับผดิชอบ 

    
    
    
    
 
อาจารยผูรับผดิชอบหลักสูตร  : _________________________________ 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน:____________ 
 
 

ประธานหลักสูตร  :______________________________- 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที่รายงาน:____________ 
 
 

เห็นชอบโดย    ________________________    (หัวหนาสาขาวชิา) 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที:่ _________________ 
 
 

เห็นชอบโดย    _______________________(รองคณบดฝีายวชิาการและวิจัย) 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที่   : _______________ 
 
 

เห็นชอบโดย    _______________________(คณบด)ี 
 

ลายเซ็น  : __________________________  วันที่   : _______________ 
 

 
เอกสารประกอบรายงาน 

๑. สําเนารายงานรายวิชาทกุวิชา 
๒. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน 
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน 
๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก  
 
 



 

 

110

 

 แนวทางปฏิบัติการนําเสนอหลักสูตร 

 
 

หลักสูตรที่ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการคณะ 

คณะกรรมการตรวจสอบรางหลักสูตร 
 

เสนอหลักสูตรกอนเสนอ
สภาวิชาการ 30 วัน 

สภาวิชาการ 

เห็นชอบ 

จํานวน 10 เลม และรายงานการ
วิพากษหลักสูตร 1 ฉบับ 

แกไข 

จํานวน 35 เลม สภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติ 

จํานวน 35 เลม 

อนุมัติ 

สกอ. จํานวน 10  เลม พรอม CD 
และแบบรายงาน มคอ.02 (ป.ตรี) 

หรือ มคอ.04 (ป.โท) 

ร 

แกไข 

ใหความเห็นชอบหลักสูตร 
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การปดหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 

 
             
       

                                                                                                                   ไมเห็นชอบ 
                                                                             สภาวิชาการ 

 
                                                                                    เห็นชอบ 
 
                      สภามหาวิทยาลัย 
                                                         ไมอนุมัติ 
                                    อนุมัติ      
                     
      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
                                                                                รับทราบ     

 
 
 

1.   สาขาวิชาแจงคณะขอปดหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา 
2.   คณะเสนอมหาวิทยาลัย ขอปดหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา 
3.   มหาวิทยาลัยเสนอสภาวชิาการพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปดหลักสูตร 
4.   มหาวิทยาลัย รายงานการปดหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         
       
 

 
 
 
 สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (กลุมวิชาการ) 

20  กันยายน 2553 

สาขาวิชา/ คณะ/ มหาวิทยาลยั 
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การเปดหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 
                                 สาขาวิชา/ คณะ/ มหาวทิยาลัย 
 
 
 

  มหาวิทยาลัย/ คณะ/                                    สภาวิชาการ 
 สาขาวิชา แกไข 

                                                                           เห็นชอบ 
                                                        
 
                                                          สภามหาวิทยาลัย 
 
 
                                                                          อนุมัติ 
  
 
 
  สํานักงานคณะกรรมการ                               สงสํานักงาน  ก.พ.   
            การอุดมศึกษา 
 
 
                                                                           รับทราบ/เห็นชอบ  
                                                                            
 
 
                                                            มหาวทิยาลัย 
 
 
 
 

1.   เตรียมความพรอมการทําหลักสูตร 
    -   แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 
    -   ศึกษาความตองการของผูใชบัณฑิตและผูเรียน 
2.  จัดทํารางหลักสูตรสาขาวิชา 
    -  วิพากษหลักสูตร 
    -   เสนอคณะกรรมการประจําคณะพิจารณา 
  3.   จัดทํารูปเลมหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัย 
     (ผานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

1.  รายงานสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยทราบ 
2.  ดําเนินการรับนักศึกษาตามแผน 

ไมเห็นชอบ 

มีขอเสนอแนะ 

ไมอนุมัติ 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  (กลุมวิชาการ) 
20  กันยายน 2553 
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KPI ตัวบงชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 

(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวน
การดําเนนิงานหลักสูตร 

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒแิหงชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.
๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม (ถา
มี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวชิา 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กาํหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ (ถามี) 

อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ

ประเมินการดาํเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว   
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึง่ครั้ง 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา

รอยละ ๕๐ ตอป 
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนกัศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ 

จากคะแนนเตม็ 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 การประกันคณุภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินประจําป ไดจาก 
     http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews7/tqf_kpiyearly.pdf 
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          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
                     สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 
                          (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

     คณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน  (FreesiaUPC 28) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RIT95  28) 

   กระทรวงศกึษาธกิาร (FreesiaUPC 28) 

(FreesiaUPC 36) 

(FreesiaUPC 28) 

(FreesiaUPC 26) (Angsana New 26) 
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         หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
                     สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด 
                          (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553) 

 
   

 
 

 
 
 
 
 

(FreesiaUPC 36) 

(FreesiaUPC 28) 

(FreesiaUPC 26) (Angsana New 26) 

   คณะเทคโนโลยสีื่อสารมวลชน  (FreesiaUPC  28) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   (RIT95  28) 

   กระทรวงศกึษาธกิาร  (FreesiaUPC  28) 


