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เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ าหลั ก สูต รเป น มาตรฐานเดี ย วกั น สํ า นัก ส ง เสริ ม วิช าการและ
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ขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตร
ระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
เนื่องจากแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบที่ 2 ดาน
การเรียนการสอน ตังบงชี้ที่ 2.1 มีระบบกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร โดยกําหนดให
มหาวิทยาลัยตองมีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร ฉะนั้นเพื่อใหการประกันคุณภาพภายใน
มหาวิ ท ยาลั ย เป น ไปตามองค ป ระกอบคุ ณ ภาพของสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร เพื่อใหเปนขั้นตอนการดําเนินการ
ที่ใชปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกคณะ/หนวยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. การเปดหลักสูตร
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร โดยใหสาขาวิชา/คณะที่จะเสนอหลักสูตรพิจารณา
แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 1 ชุ ด ซึ่งควรประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญ
ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกันทั้งที่มาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
1.2 จัดทํารายงานศึกษาความเปนไปไดการเปดหลักสูตร โดยการสํารวจความตองการของ
สังคม และตลาดแรงงาน ในหลักสูตร/สาขาวิชาที่จะเปดสอน และจัดทําแผนการเปดหลักสูตรเสนอ
มหาวิทยาลัยลวงหนาอยางนอย 1 ป
1.3 มีการประชุมวิพากษหลักสูตร และหลักสูตรตองผานการพิจารณา/ไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการประจําคณะและ/หรือคณะกรรมการบริหารคณะ
1.4 จั ดทํ ารา งหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลั ยผ านสํ านักสงเสริ มวิช าการและงานทะเบีย น
เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
1.5 หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการรับนักศึกษาได
ตามแผน และเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่
ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
2. การปดหลักสูตร
2.1 หลักเกณฑที่ควรพิจารณาในการปดหลักสูตร
1) หลักสูตรที่ไมเปนไปตามนโนบายการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย
2) หลักสูตรที่ไมเปดสอน หรือจํานวนนักศึกษาต่ํากวาแผนรับจนไมสามารถเปดสอน
ไดติดตอกัน 3 ปการศึกษา
3) หลักสูตรที่ไมเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร หรือมาตรฐานสภาวิชาชีพ
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4) หลักสูตรที่ไมสามารถแขงขันกับหาวิทยาลัยอื่นหรือพัฒนาสูความเปนเลิศไดยาก
5) หลักสูตรที่มีปญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม
2.2 ขั้นตอนการปดหลักสูตร
1) สาขาวิชา/คณะ เสนองดรับนักศึกษาในหลักสูตรที่ตองการปดตามเงื่อนไขที่
มหาวิทยาลัยกําหนดตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอตอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นชอบการงดรับนักศึกษาในหลักสูตรที่คณะเสนอ
3) เมื่อหลักสูตรที่ตองการปดไมมีนักศึกษาตกคาง ใหคณะเสนอขอปดหลักสูตรตอ
มหาวิทยาลัย เพื่อขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
4) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย

3
การเปดหลักสูตร
สาขาวิชา/ คณะ

คณะ/สาขาวิชา
แกไข

ไมเห็นชอบ

คณะกรรมการ
ตรวจราง
เห็นชอบ

มหาวิทยาลัย/ คณะ/
สาขาวิชา แกไข

สภาวิชาการ
ไม่เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบ

เห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบ

มีขอเสนอแนะ

1. เตรียมความพรอมการทําหลักสูตร
- แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
- ศึกษาความตองการของผูใชบัณฑิตและผูเรียน
- เสนอแผนการเปดหลักสูตรลวงหนา 1 ป
2. จัดทํารางหลักสูตรสาขาวิชา
- วิพากษหลักสูตร
- เสนอคณะกรรมการประจําคณะและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา
3. จัดทํารูปเลมหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัย

สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

ดําเนินการรับนักศึกษา
ตามแผน

สงสํานักงาน ก.พ. และ ก.ค.ศ.

รับทราบ/เห็นชอบ

มหาวิทยาลัย

รายงานสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัยทราบ

4
การปดหลักสูตร
สาขาวิชา/ คณะ

ไมเห็นชอบ

คณะกรรมการ
ตรวจราง

ไมเห็นชอบ

เห็นชอบ

สภาวิชาการ
เห็นชอบ

สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบ

1.
2.
3.
4.
5.

คณะของดรับนักศึกษาหลักสูตรที่ตองการปด
สาขาวิชาแจงคณะขอปดหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา
คณะเสนอมหาวิทยาลัย ขอปดหลักสูตรที่ไมมีนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเสนอสภาวิชาการพิจารณาใหความเห็นชอบเพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยรายงานการปดหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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การเสนอหลักสูตรใหม
หลั ก สู ต รใหม หมายถึ ง หลั ก สู ตรที่ ไ ม เคยเป ด สอนในระดั บ และสาขาวิช านั้ น มาก อ นใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งการเสนอหลักสูตรใหมมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. หลักสูตรที่จะเปดสอน ตองไดรับการบรรจุในแผนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
หากเปนหลักสูตรที่ไมไดระบุไวในแผน ตองเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเขาแผนกอน นอกจากนั้น
หลั ก สู ต รควรสอดคล องนโยบายการพั ฒ นาการศึ กษาของมหาวิ ท ยาลั ย และความต อ งการของ
ตลาดแรงงาน โดยแสดงศั กยภาพความพร อมในการเป ดดํ าเนิ นการหลั กสู ตรทั้ งด านคณาอาจารย
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ มีโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ของสาขาวิชา (ถามี) รวมทั้งสอดคลองกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด
2. สาขาวิชา/คณะแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร จํานวนอยางนอย 5 คน ซึ่ง
ประกอบด ว ยคณาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รอยา งน อ ย 2 คน ผู ท รงคุณ วุ ฒิ ห รือ ผู เ ชี่ ย วชาญใน
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเปนบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 2 คน หากสาขาวิชานั้นมีองคกร
วิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการอยางนอย 1 คน มีหนาที่ศึกษาและรางหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต แผนพัฒนาการศึกษาและหลักปฏิบัติตางๆ
3. คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรดําเนินการทํารางรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
โดยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถามี)
4. คณะกรรมการดําเนิ นงานหลักสูตรเสนอรางรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต อ
คณะกรรมการวิ พากษ หลั กสู ตร เพื่ อพิ จารณา/วิ พากษ เป นรายบุ คคล และคณะกรรมการบริ หาร
หลักสูตรรวบรวมขอมูลการวิพากษแลวดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการวิพากษ
หลักสูตร
5. คณะกรรมการดํ าเนิ นงานหลักสูตรเสนอรายละเอีย ดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ผาน
การพิจารณา/วิพากษตอคณะกรรมการประจําคณะและ/หรือคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจาณา
หรือใหความเห็นชอบหลักสูตร และดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ
และ/หรือคณะกรรมการบริหารคณะ (กรณีที่ตองมีการปรับแกไข)
6. คณะกรรมการดํ าเนิ นงานหลักสูตรเสนอรายละเอีย ดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ผาน
การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะและ/หรือคณะกรรมการประจําคณะ ตอสํานักสงเสริม
วิชาและงานทะเบียน เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจรางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพิจารณากอน
นําเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
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6.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) จํานวน 15 เลม
6.2 รายงานวิพากษหลักสูตร จํานวน 15 เลม
6.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะและ/หรือคณะกรรมการ
บริหารคณะ จํานวน 1 ชุด
7. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะนํารายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) ที่ผานการพิจาณาจากคณะกรรมการตรวจรางฯ จํานวน 35 เลม เสนอสภาวิชาการเพื่อขอ
ความเห็นชอบ และคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ (กรณีที่ตองมีการปรับแกไข)
8. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะนํารายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ จํานวน 40 เลม เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความ
เห็นชอบ และคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย (กรณีที่ตองมีการปรับแกไข)
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะนํารายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน
30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตร
9.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ จํานวน 10 เลม
9.2 แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (มคอ.02-06) ที่กรอกขอมูลครบถวน จํานวน 1 ชุด
9.3 แผนบันทึกขอมูลรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และแบบรายงานขอมูล
หลักสูตรฯ (มคอ.02-06) จํานวน 1 แผน
10. ในกรณีที่หลักสูตรใดเกี่ยวของกับสภาวิชาชีพ คณะตองนําเสนอหลักสูตรที่ไดรับทราบ
การใหความเห็นชอบจาก สกอ. ตอสภาวิชาชีพนั้นๆ เพื่อใหการรับรองหลักสูตร
การเสนอหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที่เปนการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ
วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวด
วิ ช าเฉพาะและระบบการศึ ก ษา อาจารยผู รับ ชอบหลักสูต รหรืออาจารย บ ริห ารหลักสูต รจะตอ ง
วิ เ คราะห ผ ลการดํ า เนิ น การหลั กสู ต ร และป จ จั ย ที่ เ กี่ย วขอ งกับ หลัก สู ตร เพื่ อพิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง
หลักสูตรใหทันสมัยและเหมาะสมตอเนื่องอยางนอยทุกๆ 5 ป
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การจั ดทํ า หลักสู ตรปรั บ ปรุงตองมีการทบทวนความสอดคลองกับ นโยบายการพัฒ นา
การศึ ก ษาของมหาวิ ท ยาลั ย และความต อ งการของตลาดแรงงาน ศั ก ยภาพและความพร อ มใน
การดําเนินการหลักสูตร ทั้งดานคณาจารย ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณและ
ปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ มีโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถามี) รวมทั้งสอดคลอง
กับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ซึ่งการเสนอหลักสูตรปรับปรุงมี
ขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. สาขาวิชา/คณะแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรจํานวนอยางนอย 5 คน ซึ่ง
ประกอบดวยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ย วชาญใน
สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเปนบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 2 คน หากสาขาวิชานั้นมีองคกร
วิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการอยางนอย 1 คน มีหนาที่ศึกษาและรางหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต แผนพัฒนาการศึกษาและหลักปฏิบัติตางๆ
2. คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรดําเนินการทํารางรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
โดยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห งชาติ และกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ของสาขาวิ ช า (ถ ามี ) พรอ มจั ดทํ า ตารางสรุป เปรี ย บเที ย บ
รายละเอียดของหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
3. คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรเสนอรางรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตอ
คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร เพื่อพิจ ารณา/วิพากษเปน รายบุคคล และคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรรวบรวมขอมูล การวิพากษแลว ดําเนินการแกไขปรับ ปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการ
วิพากษหลักสูตร
4. คณะกรรมการดํ าเนิ นงานหลักสูตรเสนอรายละเอีย ดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ผา น
การพิจารณา/วิพากษตอคณะกรรมการประจําคณะและ/หรือคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจาณา
หรือใหความเห็นชอบหลักสูตร และดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ
และ/หรือคณะกรรมการบริหารคณะ (กรณีที่ตองมีการปรับแกไข)
5. คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ที่ผานการ
พิ จ ารณาจากคณะกรรมการบริ ห ารคณะ ต อ สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าและงานทะเบี ย น เพื่ อ เสนอ
คณะกรรมการตรวจร า งหลั ก สู ต รของมหาวิ ทยาลัย พิจ ารณากอ นนํ าเสนอสภาวิช าการและสภา
มหาวิทยาลัย
5.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) จํานวน 15 เลม
5.2 รายงานวิพากษหลักสูตร จํานวน 15 เลม
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5.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะและ/หรือคณะกรรมการ
บริหารคณะ จํานวน 1 ชุด
6. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะนํารายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) ที่ผานการพิจาณาจากคณะกรรมการตรวจรางฯ จํานวน 35 เลม เสนอสภาวิชาการเพื่อขอ
ความเห็นชอบ และคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ (กรณีที่ตองมีการปรับแกไข)
7. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะนํารายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชา จํานวน 40 เลม เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความ
เห็ น ชอบ และคณะกรรมการดํ า เนิ น งานหลั ก สู ต รดํ า เนิ น การปรั บ แก ไ ขตามข อ เสนอแนะของ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (กรณีที่ตองมีการปรับแกไข)
8. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะนํารายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน
30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตร
8.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ จํานวน 10 เลม
8.2 แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (มคอ.02-06) ที่กรอกขอมูลครบถวน จํานวน 1 ชุด
8.3 แผนบันทึกขอมูลรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และแบบรายงานขอมูล
หลักสูตรฯ (มคอ.02-06) จํานวน 1 แผน
9. ในกรณีที่หลักสูตรใดเกี่ยวของกับสภาวิชาชีพ คณะตองนําเสนอหลักสูตรที่ไดรับทราบ
การใหความเห็นชอบจาก สกอ. ตอสภาวิชาชีพนั้นๆ เพื่อใหการรับรองหลักสูตร

ขั้นตอนการนําเสนอหลักสูตรใหม / ปรับปรุง
7. เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย/สกอ.

1.สํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต ตลาดแรงงาน
และใหสอดคลองตามความกาวหนาทางวิชาการ
ผูรับผิดชอบ : คณะ

ผูรับผิดชอบ : สวท.และอ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร

6. เสนอคณะกรรมการตรวจรางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ

ผูรับผิดชอบ : อ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร

หลักฐาน : - รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะ
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร
คณะ
- รายงานการประชุม

- คุณสมบัติ : ตามที่ สกอ. กําหนด

บัณฑิตศึกษา

หลักสูตร

- คุณสมบัติ : ตามที่ สกอ. กําหนด

3.ประชุม ดําเนินการจัดทํา(ราง) รายละเอียด มคอ. 2
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5. เสนอคณะกรรมการประจําคณะและ/หรือ
คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา

เงื่อนไข อ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ป.ตรี

ผูรับผิดชอบ : สวท. และอ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร
หลักฐาน : - รายชื่อคณะกรรมการตรวจรางฯ
- มติที่ประชุม

ผูรับผิดชอบ : คณะ
หลักฐาน : - รายชื่อคณะกรรมการบริหาร/ดําเนินงาน หลักสูตร
- รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

หลักฐาน : รายงานสรุป

หลักฐาน : - รายงาน/มติที่ประชุม
- สําเนาหนังสือนําสง สกอ.

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร

ผูรับผิดชอบ : คณะกรรมการบริหาร/ดําเนินงาน หลักสูตร

4. ประชุมกรรมการวิพากษหลักสูตร

หลักฐาน : 1. รายงานการประชุม 2. รางหลักสูตร

ผูรับผิดชอบ :คณะกรรมการบริหาร/ดําเนินงาน หลักสูตร

คุณสมบัติ อ. ผูรับผิดชอบหลักสูตร

หลักฐาน : - รายชื่อคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร โดยเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย 2 คน ผูแ ทน
องคกรวิชาชีพ (ถามี) อยางนอย 1 คน
- รายงานการประชุม

จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวาเกณฑที่ สกอ. กําหนด

การจัดการเรียนการสอน
-ครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา
- ลําดับการเปดรายวิชาเปนไปตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่เหมาะสม
- เปดรายวิชาเลือกตามความตองการของผูเรียน มีความทันสมัย สนองตลาดแรงงาน
- การเทียบโอนหนวยกิต พิจารณาใหเปนไปตามขอบังคับฯ เรื่องการเทียบโอนฯ

รายวิชา- ทฤษฎี : ปฏิบัติ มีความเหมาะสม โดยเนนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
- มีการปรับใหทันสมัย ทันตอเทคโนโลยี
- เนื้อหา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต มีความเหมาะสม ไมซ้ําซอน มีความตอเนื่อง
เชื่อมโยง สัมพันธระหวางวิชา/กลุมวิชา มีการสังเคราะหการเรียนรู
- รายวิชาของสาขาวิชา มีเนื้อหาที่เนนความเชี่ยวชาญ ทักษะ ในสาขาวิชา
- รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีเนื้อหาที่สรางความเปนมนุษย
ผลลัพธการเรียนรูใ นหลักสูตร มีความชัดเจน สอดคลองกับความกาวหนาทาง
วิชาการ และผูใชบัณฑิต และตองตรงกันกับผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน
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การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08)
หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย หมายถึง หลักสูตรที่ปรับปรุงในระดับ รายวิช า อาทิ การเปลี่ย นชื่อ
รายวิชา การเปลี่ยนรหัสวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา (ภายใตโครงสรางเดิม) โดยไม
กระทบโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ การเพิ่มหรือเปลี่ยน Curriculum Mapping
การเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ซึ่งมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติ ดังนี้
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมเพื่อพิจารณาการ
ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย และประชุมเพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย
(สมอ.08) ตอสํานักสงเสริมวิชาและงานทะเบียน เพื่อเสนอคณะกรรมการตรวจรางหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
พิจารณากอนนําเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
3. สํ านักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะนําหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย
(สมอ.08) ที่ผานการพิจาณาจากคณะกรรมการตรวจรางฯ จํานวน 35 ชุด เสนอสภาวิชาการเพื่อขอความ
เห็นชอบ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
วิชาการ (กรณีที่ตองมีการปรับแกไข)
4. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะนําหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย
(สมอ.08) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ จํานวน 40 ชุด เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความ
เห็นชอบ และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย (กรณีที่ตองมีการปรับแกไข)
5. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะนําหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย
(สมอ.08) ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08)
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ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพื่อพิจารณา
การปรับปรุงหลักสู
ตรเล็กนอย (สมอ.08)

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะกรรมการตรวจรางหลักสูตร

สภาวิชาการ
สภามหาวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัย
สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะทราบ
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รูปแบบการจัดทําหลักสูตร
รูปแบบการพิมพ
การตั้งคาหนากระดาษ
ขนาดกระดาษ
รูปแบบอักษร
ขนาดตัวอักษร
ระยะขอบกระดาษ

การแทรกเลขหนา
เลขหนา

ขนาดตัวอักษร
หัวขอหลัก
หัวขอรอง
เนื้อหา

A4 แนวตั้ง
TH SarabunPSK
16
ดานบน 1.5 นิ้ว
ดานลาง 1.0 นิ้ว
ดานซาย 1.5 นิ้ว
ดานขวา 1.0 นิ้ว

จัดกึ่งกลางหางจากหัวกระดาษ 1 นิ้ว
รูปแบบ TH SarabunPSK 16

ขนาด 18 ตัวหนา
ขนาด 16 ตัวหนา
ขนาด 16 ธรรมดา
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

(TH SarabunPSK 34)

สาขาวิชาการทองเที่ยว

(TH SarabunPSK 30)

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

(TH SarabunPSK 30)

คณะศิลปศาสตร (TH SarabunPSK 30)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RIT95 30)
กระทรวงศึกษาธิการ (TH SarabunPSK 30)
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วิธีเขียนคําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) คือขอความที่บอกใหทราบวาวิชานี้มีเนื้อหาสาระ
ที่ตองเรียนและตองสอนอะไรบาง มากนอยขึ้นอยูกับจํานวนหนวยกิต ซึ่งสัมพันธกับจํานวนชั่วโมง
สอนตลอดภาคเรียน และจํานวนชั่วโมงสอนตอสัปดาห
ผูสอนซึ่งถือวาเชี่ยวชาญในสาระของวิชาที่ตนสอนอยูแลว ยอมทราบดีวาวิชาที่ตนสอนควร
ประกอบดวยสาระเรื่อใดบาง การจัดกลุมเนื้อหาเพื่อกําหนดชื่อเรื่อง (ชื่อหนวย) ที่จะสอน ควรทราบ
ขอจํากัดเปนเบื้องตน ดังนี้
1. หนึ่งภาคเรียนมี 16 สัปดาห เมื่อหักเวลาสอบ จะเหลือเวลาที่ใชสอน 15 สัปดาห
2. การกํ า หนดชื่ อเรื่ อ ง เพื่ อ ใหเ ป น ระบบที่ ส ามารถอ า งอิ งได เรี ย กว า หน ว ย (Unit) /
บทเรียน (Lesson) / หัวขอ (Topic)
3. เนื้ อ หา 1 หน ว ยใช เ วลาสอนประมาณ 2 สั ป ดาห และแตล ะบทเรี ย น ใช เ วลาสอน
ประมาณ 2 ชั่วโมง ดังนั้นในแตละวิชา (3 หนวยกิต) จะมีประมาณ 7 หนวย (หรือ 5-9
หนวย)
หลักการเขียนคําอธิบายรายวิชา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ตองพิจารณาสาระใหครบทั้ง หนวย / บทเรียน / หัวขอ
1 หนวย ตองมีบทเรียน 2 บทเรียนขึ้นไป
1 บทเรียน ตองมี 2 หัวขอขึ้นไป
คําแรกของประโยคใหใชตัวอักษรพิมพใหญ
ใช semi colon (;) คั่นระหวางหนวยเรียน จนถึงหนวยสุดทายไมตองใส and เชื่อม
วลี/คํายอยๆในหนวยเรียนคั่นดวยเครื่องหมาย comma (,) และเชื่อมดวย and กอน
วลี/ คําสุดทาย
7. จบประโยคไมตองใส full stop (.)
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แบบแผนการเขียนอางอิงผลงานทางวิชาการ
1. บทความจากวารสาร
แบบแผน:
ผูเขียนบทความ (ทุกคน). ปที่พิมพ. ชื่อเต็มบทความ. ชื่อเต็มวารสาร. เลมที่(ฉบับที่),
เลขหนาที่ปรากฏบทความ (ไมตองระบุคาวาหนา หรือ pp.).
ตัวอยางบทความจากวารสารภาษาไทย
พวงทิพย แกวทับทิม ธวัช ชิดตระการ ไตรภพ ผองสุวรรณ และ ภัทร อัยรักษ. 2552. การหาดัชนี
การเก็บเกี่ยวลองกองโดยการวัดสีผิวผลลองกองดวยลองกองคัลเลอรมิเตอร. วารสาร
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน. 37(2), 202-212.
ตัวอยางบทความจากวารสารภาษาตางประเทศ
Yojina, J., Ngamsaad, W., Nuttavut, N., Triampo, D., Lenbury, Y., Kanthang, P., Sriyab,
S. and Triampo, W. 2010. Investigating flow patterns in a channel with complex
obstacles using the lattice Boltzmann method. Journal of Mechanical Science
and Technology. 24(10), 2025-2034.
2. บทความจากรายงานการประชุม/สัมมนา (Proceeding)
แบบแผน:
ผูเขียนบทความ(ทุกคน). ปที่พิมพ. ชื่อเรื่องเต็ม. ชื่อของรายงานการประชุมหรือสัมมนา.
ชื่อบรรณาธิการ (ถามี) สถานที่ของการประชุมหรือสัมมนา, จังหวัดหรือเมือง, วัน เดือน ปของ
การประชุมสัมมนา, หนาที่ปรากฏของเรื่อง (ไมตองระบุคําวาหนา หรือ pp).
ตัวอยาง รายงานการประชุม/สัมมนา
วิวัฒน พิชญากร จิระพรชัย สุขเสรี ประภาพร บุญมี วิรัช ทวีปรีดา และ กาญจนพิมล ฤทธิเดช.
2555. พอลิเมอรยางธรรมชาติสําหรับเวชสําอางคและเภสัชภัณฑ. ๙ บันดาลงานวิจัยยางพารา
การประชุมวิชาการยางพาราแหงชาติ ครั้งที่ 4. อิมแพ็ค เมืองทองธานี, นนทบุรี, 23 - 24
มิถุนายน 2555, 2-15.
Klinpituksa, P., Khawnol, N. and Kongjan, P. 2004. Utilization trend of epoxidized
sulflower seed oil for biodegradable lubricant. The 30th Congress on Science
and Technology of Thailand, Impact Exhibition and Convention Center, Muang
Thong Thani, Bangkok, October 19-21, 2004, 185-189.
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3. หนังสือ/ตํารา
แบบแผน:
ผูแตง(ทุกคน). ปที่พิมพ. ชื่อหนังสือ, ฉบับที่พิมพ, ชื่อสานักพิมพ, สถานที่พิมพ, หนาที่อางอิง (ในกรณี
เขียนเนื้อหาบางสวน). (ระบุคาวาหนา หรือ pp.).
ตัวอยาง
เจริญ นาคะสรรค. 2545. เทคโนโลยีเบื้องตนทางพลาสติก, สานักพิมพโฟรเพซ, กรุงเทพมหานคร,
หนา 36-40.
อัสอารีย สมาแอ. 2552. ทอพอโลยี ทฤษฎีและหลักการทั่วไป, โรงพิมพมิตรภาพ, ปตตานี.
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ขอเสนอแนะในการจัดทํา มคอ. 2
1. ปกหนาใชกระดาษปกสีเขียวออน (ป.ตรี) ปกสีชมพู (ป.โท) และ Font อักษรตามที่กําหนดไว
2. ปกใน ไมตองมีตราสัญญาลักษณ มทร.พระนคร
3. การนับหนา ตองนับทุกหนา โดยซายมือเปนหนาคู และขวามือเปนหนาคี่
4. การรันเลขหนาของทุกภาคผนวก (หนาแรก) ไมตองพิมพเลขหนา แตนับจํานวนหนาและ
ภาคผนวกตองอยูดานขวามือเสมอ ดานหลังหนาภาคผนวกเปนหนาวาง
5. คําอธิบายรายวิชา ภาษาไทย ไมขึ้นตนดวยคําวา “ศึกษา” ใหเขียนชื่อหนวยเรียน ซึ่งควร
มี 6-8 หนวยเรียน ในทุกหมวดวิชา
6. คําอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษ ไมขึ้นตนดวยคําวา “Study/The Study” ใหเขียนเปนคํา
Noun ในทุกหมวดวิชา
7. ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใหถูกตอง
8. ตรวจสอบรายวิชา รหัสวิชา หนวยกิต ใหถูกตองตรงกันทั้งในตารางแสดงรายวิชา,คําอธิบาย
รายวิชา, Mapping และตารางปรับปรุงหลักสูตร
9. การจัดทํา Curriculum Mapping ควรจะสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและคุณลักษณะ
ของบัณฑิต
10. รายวิชาปฏิบัติ ตองมีครบทั้ง 6 Domains สวนรายวิชาทฤษฎีตองมีครบ 5 Domains (ยกเวน
หมวดศึกษาทั่วไป)
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร......... สาขาวิชา.........................
หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ. .............
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

วิทยาเขต/คณะ

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

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
.........................................................................
ภาษาไทย
...............บัณฑิต สาขาวิชา.........................
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of ..................... Program in ............................
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
..................บัณฑิต (....................)
ชื่อยอ (ไทย):
.........บ. (......................)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Bachelor of ...................... (.......................)
ชื่อยอ (อังกฤษ):
B............ (............................)
3. วิชาเอก (ถามี)
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
............. หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ......ป
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ระบุประเภทหลักสูตรทางวิชาการ หรือหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช
การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ

มคอ.2
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5.5 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
ระบุหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาที่ไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
(ถาไมมีใหระบุวา เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ)
5.6 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ. ............
สภาวิชาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่....... วันที่............
สภามหาวิทยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ........ วันที่ ......
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ ..... ปการศึกษา ...............
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา………บัณฑิต
สาขาวิชา.............................. ในปการศึกษา ...........
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 .................
8.2 ................
8.3 ................
9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับที่

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน

1
2
3
4
5

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

ตําแหนง
วิชาการ

คุณวุฒิ

อาจารย/ผศ. ..........

สาขาวิชา/วิชาเอก จากสถาบัน
การศึกษา
พ.ศ. ....
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะ.............................. ศูนย ................................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพใชเรียน
รวมกันทุกหลักสูตรของคณะ............
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ไดแก วิชา............. ทุกสาขาวิชาในคณะ..........ตองเรียน
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและการวัดและประเมินผลการเรียน รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการ
เรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา.......... สาขา..........
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี ........... (ดานความรู)
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี ........... (ดานทักษะ, ปฏิบตั ิ, …….)
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี ........... (ดานการนําไปใช, การประกอบอาชีพ, ........)
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มี ........... (ดานคุณธรรม, จริยธรรม)
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี
 พัฒนาหลักสูตรตาม
มาตรฐานตามที่ สกอ.กําหนด
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ที่กําหนด
 ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
 ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง  ติดตามการเปลี่ยนแปลง
กับความตองการของ
ในความตองการของ
อุตสาหกรรมและ
ผูประกอบการ
ดานอุตสาหกรรมการผลิต
การเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี

หลักฐาน/ตัวบงชี้
 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
 รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร

 รายงานผลการประเมิน
ความพึงพอใจในการใชบัณฑิต
ของสถานประกอบการ
 ความพึงพอใจในทักษะ
ความรูความสามารถใน
การทํางานของบัณฑิต

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - ตุลาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม
ภาคการศึกษาฤดูรอน
เปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
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2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิชา ............... หรือเทียบเทา หรือ
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา....................... ศึกษาโดย
การเทียบโอนผลการเรียน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
…………………………………………………………………
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
…………………………………………………………………
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
25...
25...
25...
25...

25...

ชั้นปที่ 1

35

35

35

35

35

ชั้นปที่ 2

-

35

35

35

35

ชั้นปที่ 3

-

35

35

35

ชั้นปที่ 4

-

35

35

รวม

35

70

105

140

140

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

-

35

35
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน
และคาสนับสนุนการจัดการเรียน
การศึกษาแบบเหมาจาย
เงินงบประมาณแผนดิน

ปงบประมาณ
25...

25...

25...

25...

25...

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณสนับสนุนคาวัสดุ/นศ./ป
สายวิทยาศาสตร (3,000) สายสังคมศาสตร (800)

รวมรายรับ
2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
25...

25...

25...

25...

ก. งบดําเนินการ
1. คาใชจายบุคลากร

เงินเดือนอาจารยในสาขาวิชาและเพิ่มขึ้นรอยละ 6 ทุกๆป

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวมขอ 3 และขอ 4 )

คาวัสดุ คาตอบแทน คาใชสอย

3. ทุนการศึกษา
4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย

รอยละ 40 ของคาเทอมสําหรับหลักสูตรภาคปกติ หรือ
รอยละ 25 ของคาเทอมสําหรับหลักสูตรภาคสมทบ

รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ

ตามแผนของสาขาวิชา ในรายวิชาบังคับ

รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

25...
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ. 2559 (ภาคผนวก ข)
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ........ หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ (โดยใหเลือกแบบที่ 1 หรือ แบบที่ 2)
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (แบบที่ 1)
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ก.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ก.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ก.6 กลุมวิชาบูรณาการ

30
3
12
6
2
3
4

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (แบบที่ 2)
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
ก.2 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
ก.3 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
ก.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
ก.5 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
ก.6 กลุมวิชาบูรณาการ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี

30
3
12
3
2
6
4
......
......
......
......
6

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชา ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจํานวน 9 ตัว ดังนี้
AA X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ )
ลําดับวิชาในกลุม (01-99)
ชั้นปที่ควรศึกษา
กลุมวิชา
สาขาวิชา
ระดับการศึกษา
คณะ
เชน LA2011101 ST2012201 BA2013204

นก.(ท-ป-น)
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หนวยกิต

EN2052207

รหัสคณะ
LA
คณะศิลปศาสตร (Faculty of Liberal Arts)
ST
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Faculty of Science and Technology)
BA คณะบริหารธุรกิจ (Faculty of Business Administration)
EN คณะวิศวกรรมศาสตร (Faculty of Engineering)
IE
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม (Faculty of Industrial Education)
TF
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น (Faculty of Textile Industry and Fashion Design)
HE คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร (Faculty of Home Economics Technology)
MC คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (Faculty of Mass Communication Technology)
AD คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการออกแบบ (Faculty of Architecture and Design)
รหัสสาขาวิชา
........................................................
ระดับการศึกษา

กลุมวิชา

1 อนุปริญญา
3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
1 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
3-9 กลุมวิชาชีพเลือก

2 ปริญญาตรี
4 ปริญญาโท
6 ปริญญาเอก
2 กลุมวิชาชีพบังคับ
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หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดรหัสวิชาดังนี้
GE X XX X X XX ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)
ลําดับวิชาในกลุม (01-99)
ชั้นปที่ควรศึกษา 1
สภาพรายวิชา
กลุมวิชา
ระดับการศึกษา
วิชาศึกษาทั่วไป
กลุมวิชา

10
30
50
70
81

นก.(ท-ป-น)

กลุมวิชาภาษาไทย
กลุมวิชาสังคมศาสตร
กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
ชั่วโมงปฏิบัติ
ชั่วโมงทฤษฎี
หนวยกิต

20
40
60
80
82

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
กลุมวิชามนุษยศาสตร
กลุมวิชาคณิตศาสตร
กลุมวิชาบูรณาการ
กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร

สภาพรายวิชา

0 วิชาไมบังคับ

1 วิชาบังคับ

ระดับการศึกษา

1 อนุปริญญา

2 ปริญญาตรี

เชน GE2100101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6)
- รายวิชา
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาภาษาไทย 3 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา
GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (Thai for Communication)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
(Thai for Business Communication)
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ (Thai for Presentation)
วรรณคดีไทย (Thai Literature)
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ (Thai Writing for Careers)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 12 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103
GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษ 1 (English 1)
ภาษาอังกฤษ 2 (English 2)
ภาษาอังกฤษเทคนิค (Technical English)
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ (English for Careers)
การอานภาษาอังกฤษ (English Reading )
การฟงภาษาอังกฤษ (English Listening)
การสนทนาภาษาอังกฤษ (English Conversation)
ภาษาจีนพื้นฐาน (Fundamental Chinese)
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (Chinese for Communication)

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

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ...... หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105
GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109

ชื่อวิชา
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
(Social Dynamics and Modernity)
มนุษยสัมพันธ (Human Relations)
ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
(Quality of Life and Social Skill Development)
สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency Economy Philosophy)
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
(Law and Professional Ethics)
อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies)
สันติศึกษา (Peace Studies)

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107
GE2400108

การรูสารสนเทศและการศึกษาคนควา
(Information Literacy and Study Skills)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
ไทยศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
(Thai Studies and Local Wisdom)
การพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Development)
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
การพัฒนาและประเมินโครงการ
(Program Development and Evaluation)
การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
(Mind Development for Quality of Life)

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

 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ
รายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา
GE2500101
GE2500102
GE2500103
GE2500104
GE2500105

ชื่อวิชา
พลศึกษา (Physical Education)
ลีลาศ (Social Dance)
กีฬาประเภททีม (Team Sports)
กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports)
นันทนาการ (Recreation)

หนวยกิต
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ....... หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
รหัสวิชา
GE2600101
GE2600102
GE2600103
GE2700101
GE2700102

ชื่อวิชา
คณิตศาสตรพื้นฐาน (Fundamental Mathematics)
สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics)
คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life)
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
(Environment and Resource Management)

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

29
 กลุมวิชาบูรณาการ 4 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร
ชื่อวิชา

รหัสวิชา
GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105

โลกในศตวรรษที่ 21 (World in 21st Century)
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
(Self Development for Careers)
ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking)
การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
(Exercise and Sports for Health)
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ (Activities for Health)

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร
รหัสวิชา
GE2820101
GE2820102
GE2820103

ชื่อวิชา
ปกิณกคณิตศาสตร (Miscellaneous Mathematics)
วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวิต (Science for Living)
วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
(Material and Application in Daily Life)

หนวยกิต
2(2-0-4)
2(2-0-4)
2(2-0-4)

• หมวดวิชาเฉพาะ
....... หนวยกิต ประกอบดวย
 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ ...... หนวยกิต ประกอบดวย
รหัสวิชา

xx-xxxx-xxx

ชื่อวิชา

การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาหรือฝกประสบการณวิชาชีพ *
(……………………………………………………)

หมายเหตุ * ชื่อวิชาสามารถปรับเปลีย่ นไดตามความเหมาะสมของหลักสูตร

หนวยกิต

1(0-2-1)
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 กลุมวิชาชีพบังคับ
รหัสวิชา

...... หนวยกิต ประกอบดวย
ชื่อวิชา

 กลุมวิชาชีพเลือก

หนวยกิต

รหัสวิชา

xx หนวยกิต กําหนดใหศึกษาดังนี้
ชื่อวิชา

หนวยกิต

xx-xxxx-xxx

สหกิจศึกษาทาง……… (Cooperative Education for …………)

6(0-40-0)

ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทาง…………. ซึ่งเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการจัดสหกิจศึกษาและการฝกงานวิชาชีพ พ.ศ. 2553 หรือมติของ
คณะกรรมการประจําหลักสูตร ใหเลือกลงทะเบียนวิชาการฝกงาน………..
xx-xxxx-xxx การฝกงาน....................(Practice for ........................)
3(0-40-0)
และเลือกศึกษาใหครบ xx หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้

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

หนวยกิต

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = ….......

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง
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ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต

ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษาดวยตนเอง

รวม
ชั่วโมง / สัปดาห = ..........
(จัดแผนการศึกษาจนครบหลักสูตร)
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
กลุมวิชาภาษาไทย
GE2100101

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานในการใช ภ าษาไทย ภาษากั บ การสื่ อ สาร ทั ก ษะการฟ ง การพู ด
การอานและการเขียนประเภทตาง ๆ
Basic Thai language usage; language and communication; language skills,
listening, speaking, reading and writing
GE2100102

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การสื่ อ สารทางธุ ร กิ จ
หลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ จดหมายธุรกิจประเภทตาง ๆ รายงานธุรกิจ และโครงการทางธุรกิจ
General knowledge and concepts of business communication; principles of
business letter writing; types of business letters; business-related reports and projects
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GE2100103

ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
3(3-0-6)
Thai for Presentation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้ น ฐานเกี่ ย วกั บ การนํ า เสนอ ทั ก ษะการรั บ และการส ง สาร การพู ด เพื่ อ
การนําเสนอ การอานและการนําเสนอขอมูลทางสถิติ และการเขียนเพื่อการนําเสนอ
Basic knowledge of presentation; skills for receiving and sending
messages; reading and presenting statistical data; writing for presentation
GE2100104

วรรณคดีไทย
3(3-0-6)
Thai Literature
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : วรรณคดีไทย ความหมายและความสําคัญประเภทของวรรณคดี การวิเคราะหและ
การประเมินคาวรรณคดี ความสัมพันธระหวางวรรณคดีกับวิถีไทย
Thai literature; definitions and importance; types of literature; literature
analysis and evaluation; the relationship between literature and Thai way of life
GE2100105

การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
Thai Writing for Careers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม
การเขี ย นสารและคํ า กล า วในโอกาสต า ง ๆ การเขี ย นโครงการ การเขี ย นสารคดี การเขี ย นโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ
Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches;
projects; documentary, advertisements and public relations
กลุมวิชาภาษาตางประเทศ
GE2201101

ภาษาอังกฤษ 1
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพื้นฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยาย
บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานที่ การบรรยายเหตุการณในอดีต และ
การบรรยายแผนการและการพยากรณในอนาคต
Basic English usage of expressions and structures: greetings and
introductions; describing people; describing things, interest and hobbies; describing places;
describing past events; describing future plans and predictions
GE2201102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใชภาษาระดับสูงขึ้น เพื่อใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม
การเปรียบเทียบ ขั้นตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเงื่อนไข ขาวสารขอมูล
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสมัครงาน
Upper level of English usage in various situations: comparison; instructions
and warning; conditions; news; exchanging opinions; job application
GE2200101

ภาษาอังกฤษเทคนิค
3(3-0-6)
Technical English
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช ภาษาอั งกฤษที่เกี่ยวเนื่องกับวิชาชีพ ความรูเกี่ยวกับคําศัพทและสํานวนเกี่ยวกับ
วิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยาม การจําแนกประเภท ขั้นตอนการปฏิบัติ ปาย ประกาศ
และฉลาก การบรรยายกระบวนการ
English usage for careers in technical fields: technical terms and work-related
expressions; definitions and classification; main ideas and supporting details; instructions and process
description; cause and effect relationship
GE2200102

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Careers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสื่ อ สารภาษาอั ง กฤษเพื่ อ นํ า ไปใช ใ นอาชี พ ต า ง ๆ การพบปะผู ค นในสถาน
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ประกอบการ การใชโทรศัพทเพื่อติดตองานธุรกิจ การนัดหมายเจรจาธุรกิจ การนําเสนอผลประกอบการ การบอก
คุณสมบัติของสินคาและบริการ การระบุเปาหมายและการตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาขอรองทุกข
การตรวจสอบความกาวหนาของการดําเนินงาน ความเขาใจวัฒนธรรมในอาชีพตางๆ
English communication in various careers: meeting people in workplace;
telephoning in business; making an appointment in business; giving presentation about
company performance; describing products and services; identifying goals and making business
decision; making and dealing with complaints; checking progress on work; understanding
culture in careers culture
GE2200103

การอานภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Reading
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การใช พ จนานุ ก รม การเดาความหมายของคํ า ศั พ ท จ ากปริ บ ท องค ป ระกอบและ
โครงสรางของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Using a dictionary; guessing words meanings from context; components
and sentence structures; components of reading comprehension; reading for main ideas and
reading techniques
GE2200104

การฟงภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
English Listening
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การฟงภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา การฟง
ระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพื่อจับใจความและเทคนิคการฟง
English listening skills in various situations in daily lives; listening to
dialogues, paragraphs, articles and answering; listening comprehension for main ideas and
listening techniques
GE2200105

การสนทนาภาษาอังกฤษ
English Conversation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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การสนทนาภาษาอั ง กฤษตามสถานการณ ต า ง ๆ ในชี วิ ต ประจํ า วั น ให ถู ก ต อ งตาม
วัฒนธรรมของเจาของภาษา การทักทายและแนะนําตัว การใหคําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกที่ตั้ง
และทิศทาง การขอรองและการเสนอให การขอบคุณและการขอโทษ
Conversation in various situations in daily lives in accordance with native
culture: greetings and introductions; giving advice; telephoning; locations and directions;
requests and offers; thanking and apologizing
GE2200106

ภาษาจีนพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Chinese
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ทั ก ษะภาษาจี น เบื้อ งตน ระบบพิน อิน ประโยคและไวยากรณ การสนทนาและ
การอานขอความภาษาจีนสั้น ๆ การสรุปเนื้อหาและการตอบคําถามเปนภาษาจีน
Introduction to Chinese language skills; Pinyin system; sentence patterns
and grammar; short conversations and reading short messages; making a summary and
answering questions
GE2200107

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : GE2200106 ภาษาจีนพื้นฐาน
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : คํ า ศั พ ท แ ละสํ า นวนภาษาจี น ที่ ใ ช ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น การสนทนาโต ต อบ การเขี ย น
จดหมายโตตอบ การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส
Chinese vocabulary and expressions used in daily life; writing
correspondence; writing electronic mails
กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
GE2300101

พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
3(3-0-6)
Social Dynamics and Modernity
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม โครงสรางสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและ
กระแสโลกาภิวัตน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หนาที่พลเมือง ประชาธิปไตยและการ
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มีสวนรวมทางการเมือง ปญหาสังคมและการแกไข
Modern sociological concepts and theories; social structure and
institutions; modernity and globalization trends; cultural diversity; political development; civics;
democracy and participation in politics; social problems and solutions
GE2300102

มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย แรงจูงใจกับ
มนุษยสัมพันธในองคการ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธ มนุษยสัมพันธในวัฒนธรรมไทย หลักธรรมทางศาสนากับ
มนุษยสัมพันธ
Introduction to human relations; human behavior and nature; motivation
and human relations in organizations; communication and human relations; human relations in Thai
culture; religious principles and human relations
GE2300103

ระเบียบวิธีวิจัย
3(3-0-6)
Research Methodology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ขั้นตอนและ
การออกแบบวิจัย วิธีการสุมตัวอยางและการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลการวิจัย การตีความและ
การนําเสนอขอมูลการวิจัย และการเขียนรายงานการวิจัย
Introduction to research; objectives and types of research; research
process and design; sampling and data collection; data analysis; data interpretation and
presentation; research report writing
GE2300104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
3(3-0-6)
Quality of Life and Social Skill Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาที่และความรับผิดชอบของบุคคล
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กลยุทธการบริหารตนเอง เทคนิค การครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Formation of self-world views and attitudes; individual’s duties and
responsibilities; self-managing strategies; techniques in handling people; efficient work
performance; morality and professional ethics
GE2300105

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปดานสังคมเศรษฐกิจ วิวัฒนาการของระบบเศรษฐกิจและกลไกราคา สถาบัน
ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ความรวมมือทางเศรษฐกิจในระดับประเทศตาง ๆ
General knowledge of economic society; development of economic
system and pricing, economic institution; social and economic development; economic
cooperation at various levels

GE2300106

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Philosophy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหาร
จัด การที่ ดี และความเสี่ ย งสํ า หรั บ องค การสมัย ใหม ปญ หา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒ นาในสังคมไทยและ
สังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมสีเขียวและนิเวศวิทยา การประยุกตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโครงการพระราชดําริ
Philosophy and concepts of sufficiency economy; economic development;
good governance and risk management for modern organization; problems, impact, and crises of
development in Thai and global societies; technology and innovation for sustainable
development; green society and ecology; application of sufficiency economy philosophy and
the Royal projects
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GE2300107

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Law and Professional Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เบื้ องต นเกี่ย วกับ กฎหมาย กฎหมายและระเบีย บที่เกี่ย วของกับ การประกอบ
วิ ช าชี พ การคุ ม ครองแรงงาน แรงงานสั ม พั น ธ จรรยาบรรณวิ ช าชี พ สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน จริ ย ธรรมและ
ความรับผิดชอบตอสังคม
Introduction to law; rules and regulations concerning professions; labour
protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics and social responsibility
GE2300108

อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณและความหลากหลาย แนวคิด
การก อตั้ ง ปฏิ ญ ญา กฎบั ต รและที่ ป ระชุ ม สุ ดยอดอาเซีย น ความร ว มมือในการพั ฒ นาและเสาหลัก อาเซีย น
ความสําคัญของการอยูรวมกันในภูมิภาค การบูรณาการทํางานรวมกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
Basic knowledge of ASEAN and its state members; identity and diversity
establishment concept; declarations; ASEAN charter and summit; ASEAN development
cooperation and pillars; importance of coexistence; work-together integration for a sustainable
future
GE2300109

สันติศึกษา
3(3-0-6)
Peace Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและแนวคิดหลักเกี่ยวกับสันติภาพและสันติศึกษา ปญหาความขัดแยงและ
ความรุนแรงระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหวางประเทศ การจัดการความขัดแยงโดยสันติวิธี
Definitions and key concepts of peace and peace studies; problems,
conflict and violence in family, community, nation and among countries; non-violence conflict
resolution
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GE2400101

การรูสารสนเทศและการศึกษาคนควา
3(3-0-6)
Information Literacy and Study Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิ ด และทฤษฎี ก ารรู ส ารสนเทศ ทรั พ ยากรสารสนเทศ การประเมิ น และ
การคัดเลือกสารสนเทศ ระบบการจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุด การสืบคนและการใชเครื่องมือ ทักษะ
การคนควา การอางอิงและบรรณานุกรม จริยธรรมและการลอกเลียนผลงานวิชาการ
Information literacy concepts and theories; information evaluation and
selection; library’s information-resources storage systems; information resources searching and
tool usage; searching skills; citation and bibliography ethics and plagiarism
GE2400102

จิตวิทยาทั่วไป
3(3-0-6)
General Psychology
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยา
ที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย การรับรู การเรียนรูและการจูงใจ เชาวนปญญาและความฉลาดทางอารมณ
บุคลิกภาพ การปรับตัวและสุขภาพจิต พฤติกรรมทางสังคม
Basic psychology; heredity; environment and human development;
influence of physiology on human behaviors; perception, learning and motivation; intelligence
and emotional quotient; personality adjustment and mental health; social behavior
GE2400103

ไทยศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
3(3-0-6)
Thai Studies and Local Wisdom
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความเป นมาของชนชาติไทย ลั กษณะสั งคม เศรษฐกิ จ การปกครองของไทย ความเชื่ อ
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยและทองถิ่น
Background of native Thai; Thai social, economic, and government;
beliefs; religion; tradition; rice culture; Thai and its local wisdom
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GE2400104

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ
การปรั บ ปรุ ง บุ ค ลิ ก ภาพ การรั บ รู เ กี่ ย วกั บ ตนเอง สุ ข ภาพจิ ต และการปรั บ ตั ว มนุ ษ ยสั ม พั น ธ กั บ บุ ค ลิ ก ภาพ
และการพัฒนาบุคลิกภาพที่สมบูรณ
Basic knowledge of personality; theory of personality; factors affecting
personality; personality improvement; self-perception, mental health and self-adjustment;
human relation and personality; perfect personality development
GE2400105

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิดและองคประกอบพฤติกรรมมนุษย การพัฒนาตน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู การพัฒนาการทํางาน การปรับตัว มนุษยสัมพันธและการสื่อสารในองคการสมัยใหม สุขภาพจิตและ
การเสริมสรางชีวิตใหเปนสุข
Human behavior concepts; elements of human behaviors; self-development;
transformational leadership; learning; work development; self-adjustment; human relations in
modern organization and communication; mental health and happy life enhancement
GE2400106

การวิจัยเชิงคุณภาพ
3(3-0-6)
Qualitative Research
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณ
การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมขอมูล การตีความและการวิเคราะหขอมูลที่ได
จากภาคสนาม และการเขียนรายงานวิจัย
Principle and process of qualitative research; types of qualitative research;
research ethics; research design; study procedures and data collection field data interpretation
and analysis; and report writing
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GE2400107

การพัฒนาและประเมินโครงการ
3(3-0-6)
Program Development and Evaluation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : แนวคิ ดและทฤษฎีการพัฒ นา การวางแผน การกําหนดวัตถุป ระสงค การออกแบบ
โครงการพัฒนา การสรางบรรยากาศการมีสวนรวมและการเรียนรู การบริหารโครงการ
Development concepts and theories; planning; objectives formulation
development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project
administration
GE2400108

การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
Mind Development for Quality of Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : –
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับจิตของมนุษย ศาสตรวาดวยการพัฒนาสมาธิ สมาธิกับการพัฒนา
สมาธิ จิตกับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม การประยุกตใชสมาธิในชีวิตประจําวัน
General knowledge of human; science of mind development; meditation
and mind development; mind and inappropriate behavior change; meditation in daily life
กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

GE2500101

พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ วิ ท ยาศาสตร ก ารกี ฬ า การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ดั ช นี ม วลกาย รู ป แบบของการจั ด การแข ง ขั น และประเภทของกี ฬ า การบาดเจ็ บ จากการเล น กี ฬ าและ
การปฐมพยาบาล และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
General knowledge of sports science; physical fitness testing; body mass
index; forms of sports competition and types of sports; injury and first aid; forms of exercises for
health
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GE2500102

ลีลาศ
1(0-2-1)
Social Dance
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่วไปเกี่ ย วกั บ ลีล าศ กฎ ระเบีย บ และมารยาทของลีล าศ รูป แบบของลีล าศ
ฝกทักษะพื้นฐานการลีลาศในจังหวะตาง ๆ
General knowledge of social dance; etiquettes of social dance; types of
social dance; practice of social dance
GE2500103

กีฬาประเภททีม
1(0-2-1)
Team Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริม
สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบีย บ กติกาการแขงขัน กีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัด การแขงขัน
กีฬาประเภททีม การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of team sports; training team sports; building physical
fitness; rules; regulations and etiquettes of team sports; competition management of team
sports; sports injuries and first aid

GE2500104

กีฬาประเภทบุคคล
1(0-2-1)
Individual Sports
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ กี ฬ าประเภทบุ ค คล ฝ ก ทั ก ษะการเล น กี ฬ าประเภทบุ ค คล
การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การแขงขันกีฬาและ
การจัดการแขงขันกีฬาประเภทบุคคล การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและการปฐมพยาบาล
General knowledge of individual sports; training individual sports; building
physical fitness; rules; regulations and etiquettes of individual sports; competition and
competition management of individual sports; sports injuries and first aid
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GE2500105

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูทั่วไปเกี่ยวกับนันทนาการ ความหมายและความสําคัญ ประเภทของนันทนาการ
กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อการฝกอบรม เกมสนันทนาการ
การอยูคายพักแรม กับการเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
General knowledge of recreation; meaning and importance of recreation;
types of recreation; recreational activities; training in recreational leadership; recreational
activities for training courses; recreational games; camping and appropriate recreational activities

กลุมวิชาคณิตศาสตร
GE2600101

คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ตรรกศาสตรเ บื้องตน เมตริกซและตัว กําหนด กฎการนับ การเรีย งสับ เปลี่ย นและ
การจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules, permutation
and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series
GE2600102

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติตัวแปรสุม การสุมตัวอยาง การประมาณคา และการทดสอบ

สมมติฐาน
Introduction to statistics; random variables; sampling; estimation; hypothesis
testing
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GE2600103

คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เบื้องต นเกี่ ยวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต
พื้นที่และปริมาตร ดอกเบี้ยและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีเงินได เลขดัชนี ตรรกศาสตรเบื้องตนและ
การใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ
Introduction to weights and measurement; ratio, proportion, percentage and
applications; area and volume; interest and installment payment; value added tax and income tax;
index; introduction to logic and reasoning; introduction to statistics
กลุมวิชาวิทยาศาสตร
GE2700101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกับ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับ ปรากฏการณ
ธรรมชาติ พลั ง งาน ไฟฟ า และการสื่ อ สารโทรคมนาคม รั งสี และกั มมั น ตภาพรั งสี สารเคมีใ นชี วิต ประจํ าวั น
วิวัฒนาการและพันธุกรรมของมนุษย
Introduction to science and technology; science and natural phenomenon;
energy; electricity and telecommunication; radiation and radioactivity; chemical substances in
everyday life; evolution and human genome

GE2700102

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environment and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู พื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล
ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติแ ละการอนุรักษ มลพิษ สิ่งแวดลอม การประเมิน ผลกระทบสิ่ง แวดลอ มและ
การจัดการสิ่งแวดลอม
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Basic knowledge of environment and resource management; ecological
principles and natural balance; natural resources and conservation; environmental pollution;
environmental impact assessment and environment management
กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร
GE2810101

โลกในศตวรรษที่ 21
2(2-0-4)
st
World in 21 Century
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : โลกาภิวัฒนและความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา
ความเปนพลเมืองโลก สังคมสรางสรรค การพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมแหงการเรียนรูและทักษะแหงศตวรรษที่ 21
Globalization and modernity; world economics and political; crises in
development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning society and
21st century skills
GE2810102

การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
2(2-0-4)
Self Development for Careers
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักและพื้นฐานการพัฒนาตนเองเพื่อการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะที่
จําเปนสําหรับการทํางาน ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ การทํางานเปนทีม การเปนผูประกอบการและ
ความคิดสรางสรรคสําหรับการเขาสูอาชีพ
Principles and foundations in self-development to be hands-on graduates;
necessary skills and characteristics to work; transformational leadership; personality; teamwork;
entrepreneurship and creative thinking to careers
GE2810103

ชีวิตและการคิดเชิงบวก
2(2-0-4)
Life and Positive Thinking
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต การเรี ย นรู เ พื่ อ การเปลี่ ย นแปลงตนเอง การคิ ด เชิ ง บวก
การใครครวญดวยวิจารณญาณ การพัฒนาสติ การเรียนรูตลอดชีวิต ชีวิตและการแกปญหา
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Life skill development; transformative learning; positive thinking;
critical reflection; consciousness development; life-long learning; life and problem solving
GE2810104

การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Exercise and Sports for Health
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลั กการของวิ ทยาศาสตรก ารกีฬ าและการออกกํา ลังกาย ความรูเกี่ ย วกั บ กิจ กรรม
ทางกาย การเสริ ม สร า งสมรรถภาพทางกายที่ เ กี่ ย วกั บ สุ ข ภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายด ว ยตนเอง
การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ําหนัก การพักผอนดวยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกตวิทยาศาสตรการกีฬากับ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
The principles of sports science and fitness; knowledge of physical
activities; enhancing physical fitness for health; self-physical fitness tests; food consumption;
weight control; leisure and recreation activities; the application of sports science and exercise
for health
GE2810105

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
2(2-0-4)
Activities for Health
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความหมายและความสําคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ การดูแลตนเองใหมีสุขปฏิบัติที่ดี
กิจกรรมเพื่อสรางเสริมสุขภาพ อาหารและโภชนาการ การสงเสริมสุขภาพจิต
The meaning and importance of health and health care practitioners;
self-care for good health practitioners; activities for enhancing good health; food and nutrition;
the promotion of mental health
กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร
GE2820101

ปกิณกคณิตศาสตร
2(2-0-4)
Miscellaneous Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : เทคนิคและแนวคิดทางคณิตศาสตร คณิตคิดเร็ว คณิตศิลป คณิตพยากรณ คณิตกับ
การลงทุน คณิตกับสุขภาพ
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Technique and mathematical concepts; mathematical tricks; mathematical art;
mathematics for forecasting; mathematics and investment; mathematics and health
GE2820102

วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวิต
2(2-0-4)
Science for Living
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : อาหาร ยา สมุนไพรและเครื่องสําอาง ไฟฟาและความปลอดภัย เทคโนโลยีสุขภาพและ

ความงาม
Foods; drugs herbs and cosmetics; electricity and safety; technologies;
health and beauty
GE2820103

วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน
2(2-0-4)
Material and Application in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ความรู เ บื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ วั ส ดุ ง านบรรจุ ภั ณ ฑ อ าหาร วั ส ดุ ย านยนต วั ส ดุ ท าง
การแพทย วัสดุสําหรับเครื่องนุงหม วัสดุในงานกอสราง วัสดุสําหรับเครื่องใชไฟฟา
Fundamental of materials; food packaging materials; automotive
materials; medical materials; materials for clothing; construction materials; material for electric
appliance
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง คุณวุฒิ
สาขาวิชา/ จากสถาบัน ภาระการสอนตอสัปดาห
ที่
การศึกษา
แตละปการศึกษา
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ
วิชาเอก
พ.ศ. ....

25...

25...

25...

25...
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3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ที่
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน ภาระการสอนตอสัปดาห
การศึกษา
แตละปการศึกษา
25... 25... 25... 25...
พ.ศ. ....

3.2.3 อาจารยพิเศษ
ลําดับ
ชื่อ-นามสกุล
ตําแหนง
ที่
เลขประจําตัวประชาชน วิชาการ

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/
วิชาเอก

จากสถาบัน ภาระการสอนตอสัปดาห
การศึกษา
แตละปการศึกษา
25... 25... 25... 25...
พ.ศ. ....

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกงาน)
จากความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา จึงกําหนดใหนักศึกษา
เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ......................
(2) ......................
(ใหพิจารณาจากแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของวิชาสหกิจศึกษา)
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
การทําโครงงานหรืองานวิจัย ของนักศึกษา ตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพื่อการแกปญหาหรื อ
ประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน ผูรวมโครงงาน
จํานวนไมเกิน 3 คนตอโครงงาน กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและทํารายงานตามแบบ
ที่มหาวิทยาลัยกําหนด สงรายงานและ/หรือผลงานตามเวลาที่กําหนด
5.1 คําอธิบายโดยยอ
คําอธิบายรายวิชา วิชาโครงงาน....
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
...............................................................
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
นักศึกษาตองผานวิชาการเตรียมโครงงาน จัดทําเคาโครงเสนออาจารยที่ปรึกษา ดําเนินการตามแผน
ในเคาโครงที่ไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5.6 กระบวนการประเมินผล
นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานตออาจารยที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน
โครงงานที่คณะแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนไปตามที่คณะกรรมการกําหนดตามหลักการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

50
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) ...................................
(2) ...................................
..............................................
2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา
ชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ
โดยการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไม
ทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี
ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลาที่
มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
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(1) ...................................
(2) ...................................
..............................................
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติ
ในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน
เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ
ผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ
(1) การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) ...................................
(2) ...................................
…………………………..
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ (เชนถาเปน หลักสูตรเทคโนโลยี
สารสนเทศ)
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชนการประเมินจากการ
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นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) ...................................
(2) ...................................
..............................................
2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานกับผูอื่น
ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจาก
พฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) ...................................
(2) ...................................
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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จั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู ใ นรายวิ ช าต า งๆ ให นั ก ศึ ก ษาได วิ เ คราะห ส ถานการณ จํ า ลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.6 ดานทักษะพิสัย
2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมมี
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตางๆที่ได
ศึกษามา การวิเคราะหเพื่อแกปญหา เพื่อใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย ดังนี้
(1) สรางทักษะในการปฏิบัติงาน
(2) สาธิตการปฏิบัติการโดยผูเชี่ยวชาญ
(3) สนับสนุนการเขาประกวดทักษะดานการปฏิบัติ
(4) จัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักศึกษา
(5) สนับสนุนการทําโครงงาน
(6) การฝกงานในสถานประกอบการ
2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน
(1) มีการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(2) มีการประเมินผลการทํางานในภาคปฏิบัติ
(3) มีการประเมินโครงงานของนักศึกษา
(4) มีการประเมินนักศึกษาวิชาสหกิจศึกษา
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่
4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรู
บางเรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซื่อสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทั่วไป
(3) สามารถนําผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล
ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู

ทักษะทาง
ปญญา

รายวิชา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
ภาษาไทยเพื่อการนําเสนอ
วรรณคดีไทย
การเขียนภาษาไทยเพื่ออาชีพ
ภาษาอังกฤษ 1
ภาษาอังกฤษ 2
ภาษาอังกฤษเทคนิค
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
การอานภาษาอังกฤษ

2

3

4
































5






1











2

3




















4






1











2






3






1








  





2






3

4














  
  


ทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลขการสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
   
   
   
   
   


 
 
 

19
55

GE2100101
GE2100102
GE2100103
GE2100104
GE2100105
GE2201101
GE2201102
GE2200101
GE2200102
GE2200103

1











ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

การฟงภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนพื้นฐาน
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
พลวัตทางสังคมและความทันสมัย
มนุษยสัมพันธ
ระเบียบวิธีวิจัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม
สังคมกับเศรษฐกิจ

1










2










3










4






ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5






1










2










3






4






1










2

3















ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4





 
   
 
   

1956

GE2200104
GE2200105
GE2200106
GE2200107
GE2300101
GE2300102
GE2300103
GE2300104
GE2300105

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4

 

 
 
   
   
   
   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
อาเซียนศึกษา
สันติศึกษา
การรูสารสนเทศและการศึกษาคนควา
จิตวิทยาทั่วไป
ไทยศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาบุคลิกภาพ
พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
การวิจัยเชิงคุณภาพ
การพัฒนาและประเมินโครงการ

1











2












3












ความรู

4 5 1 2
   
   
 
 
 
   
   
   
   
   
   

ทักษะทาง
ปญญา

3 4 1 2
   
   
  
  
 
   
   
   
   
   
   

3










ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
 
 

 
 
 
 
 
 
   
   

1957

GE2300106
GE2300107
GE2300108
GE2300109
GE2400101
GE2400102
GE2400103
GE2400104
GE2400105
GE2400106
GE2400107

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
 
   

   

   
   
   
   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

คุณธรรม จริยธรรม

3








4








5








1








2








3








4








1








2








3








ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
 
   
   
   
   
   
   

GE2400108 การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิต
GE2500101 พลศึกษา
GE2810102 ลีลาศ
GE2500103 กีฬาประเภททีม
GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล
GE2500105 นันทนาการ
GE2600101 คณิตศาสตรพื้นฐาน

1








GE2600102 สถิติเบื้องตน

                   

GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน

                   

GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
GE2700102 สิง่ แวดลอมและการจัดการทรัพยากร

                   
               
 

58
19

2








ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

โลกในศตวรรษที่ 21
การพัฒนาตนเองเพื่ออาชีพ
ชีวิตและการคิดเชิงบวก
การออกกําลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ
กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ปกิณกคณิตศาสตร
วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวิต
วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน

1









2









3









4








5








ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

1









2









3








4








1









2









3








ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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19

GE2810101
GE2810102
GE2810103
GE2810104
GE2810105
GE2820101
GE2820102
GE2820103

คุณธรรม จริยธรรม

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4
   
   
   
   
   
   
   
   

60
3.2

หมวดวิชาเฉพาะ
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ..............................
(2) ..............................
(3) ..............................
(4) ..............................
(5) ..............................
ความรู
(1) ..............................
(2) ..............................
(3) ..............................
(4) ..............................
(5) ..........................
ทักษะทางปญญา
(1) ..............................
(2) ..............................
(3) ..............................
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) ..............................
(2) ..............................
(3) ..............................
(4) ..............................
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ..............................
(2) ..............................
(3) ..............................
(4) ..............................
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
1

2

3

4

5

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

ทักษะพิสัย

1

2

3
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
1

2

3

4

5

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

ทักษะพิสัย

1

2

3

1962

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1

2

3

4

5

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู
1

2

3

4

5

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

1

1

2

3

4

2

3

4

ทักษะพิสัย

1

2

3

1963

64
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ใหระบุการทวนสอบตามบริหารการจัดการหลักสูตรของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร
และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2560 (ภาคผนวก ก)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูใหกับอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัย
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
1.3 ใหความรูอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรายใหม เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ.......................
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและ
คุณธรรม
(2) .............................................
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
คณะ......................................... กําหนดการกํากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ใหสอดคลองกับกฎกระทรวง
วาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อใหการจัดการศึกษามี
ประสิ ทธิ ภ าพและประสิ ทธิ ผ ล ในการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อยาง
ตอเนื่อง สอดคลองกับบริบทและวิสัยทัศนมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทําหนาที่กํากับดูแลการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับ
คณะ โดยในระดับหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาที่บริหารหลักสูตร ใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งมีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเปนประจําทุกป และพิจารณา
ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร
2. บัณฑิต
หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู อยางนอย 5 ดาน คือ
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยพิจารณาจากขอมูลปอนกลับ
จากหนวยงานที่เกี่ยวของหลายดาน ประกอบดวย สถานประกอบการ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปน
ประจําทุก ป และแจง ผลการสํา รวจใหกับ คณะไดรับ ทราบเพื่อ เปน ขอ มูล สํา หรับ การปรับ ปรุง พัฒ นา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
3. นักศึกษา
หลักสูตรใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา และมีความพรอมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา โดยการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาในรูปแบบตางๆ ในการดําเนินงานคํานึงถึงผลลัพธที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา ไดแก อัตราการ
คงอยูของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร
4. อาจารย
หลั ก สู ต รให ค วามสํ า คั ญ กั บ คุ ณ ภาพของอาจารย ซึ่ ง เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต จึ ง มี
การกําหนดระบบ กลไก เกี่ยวกับการรับสมัครอาจารยเพื่อใหมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด นอกจากนั้นยังจัดทําระบบ
การบริหารอาจารย สงเสริมและพัฒนาอาจารย ตามบริบทของหลักสูตร โดยใหคณาจารยเขามามีสวนรวม

66
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
มหาวิท ยาลัย ใหค วามสํ า คัญ กับ กระบวนการออกแบบหลัก สูต ร เพื ่อ ใหต อบสนองตอ
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดเปนมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลั ย และบริบ ทที่เ ปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับ ปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยเมื่อครบวงรอบการศึกษา
หลั ก สู ต รให ค วามสํ า คั ญ กั บ อาจารย ผู ส อนในรายวิ ช า โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู ค วามสามารถและ
ประสบการณในวิชาที่สอน ความสามารถในการออกแบบการสอนที่สงเสริมใหเกิดทักษะการเรียนรู
หลั ก สู ต รกํ า หนดให มี ก ารประเมิ น ผู เ รี ย นที่ แ สดงมาตรฐานผลการเรี ย นรู เพื่ อ นํ า ข อ มู ล ที่ ไ ด
มาวิเคราะหและใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตร.........................................................มีการบริ หารทรัพยากรการเรียนการสอน โดยมี
ห อ งเรี ย น ห อ งปฏิ บั ติ ก าร เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ ก ารเรี ย นการสอน ห อ งสมุ ด และสื่ อ สารสนเทศที่ มี
ความเพี ย งพอสํ า หรั บ การจั ด การเรี ย นการสอนทุ ก หลั ก สู ต ร รวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจต อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูใชบริการ
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
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6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่ผานมา
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
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หมายเหตุ :
X
มีการดําเนินกิจกรรม
–
ไมมีการดําเนินกิจกรรม
หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1) การประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคําแนะนํารวมทั้ง
ขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
2) การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู จากวิธีการที่ใชโดยใชแบบสอบถาม หรือ
การสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษาโดยอาจารยผูสอน และประเมินจากการเรียนรูของ
นักศึกษาจากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรมและผลการสอบ
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนักศึกษา โดยระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน และบัณฑิตที่จบตาม
หลักสูตร ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต และโครงการติดตามและประเมินผลผูสําเร็จการศึกษา
2.2 ประเมินจากผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนไดสวนเสีย โดยประเมินความพึงพอใจตอคุณภาพของบัณฑิต
2.3 ประเมินจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก และรายงานผลการดําเนินการหลักสูตรและการเยี่ยมชม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินของนักศึกษา คณาจารย ผูใชบัณฑิต และ
ผูทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทํา
หลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก
ภาคผนวก ข
ภาคผนวก ค
ภาคผนวก ง
ภาคผนวก จ
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก
ภาคผนวก

ฉ
ช
ซ
ฌ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา
ระดับปริญญาตรี
ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอน
ผลการเรียน
ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ
(สําหรับหลักสูตรทางปฏิบัติการ)
ตารางความสัมพันธของรายวิชาในหลักสูตรกับเนื้อหาความรูองคความรู
ตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (สําหรับหลักสูตรที่มี มคอ.1)
ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร
บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) (ถามี)
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร

ภาคผนวก ก
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ
ลําดับ

รหัสวิชา/รายวิชา

รวม

(เลือกรายวิชาใหเทากับจํานวนหนวยกิตของหมวดวิชาเฉพาะ)

หนวยกิต
รวม

หนวยกิต
ทฤษฎี

หนวยกิต
ปฏิบัติ
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ
1. ชื่อหลักสูตร

หลักสูตร... พ.ศ. …..
……………………….

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ......
……………………….

2. วัตถุประสงคหลักสูตร

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

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

3. โครงสรางหลักสูตร

หนวยกิตรวม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี

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

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

หนวยกิตรวม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเลือกเสรี

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

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

4. รายวิชาที่มีการปรับปรุง xxxxxxxxx ชื่อวิชา ......................
คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) .........
.........................................................
.........................................................

xxxxxxxxx ชื่อวิชา ......................
คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) .........
.........................................................
.........................................................

5. รายวิชาใหม

xxxxxxxxx ชื่อวิชา ......................
คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) .........
.........................................................
.........................................................
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบ/ประจําหลักสูตร

ชื่อ - นามสกุล

..............(ใหระบุคํานําหนา นาย/นาง/นางสาว)...........

ตําแหนงทางวิชาการ

........(อาจารย/ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย).........

การศึกษา

ปริญญา..............(เรียงจากปริญญาสูงสุด)..................
................................................................................

การฝกอบรม

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

สังกัดหนวยงาน

................................................................................
โทรศัพท.................................................................
E-mail :……………………………………………

ตําแหนงปจจุบัน

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

ประวัติการทํางาน

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

ประสบการณทางวิชาชีพ ..........(สําหรับหลักสูตรปฏิบัตกิ าร).............................
ผลงานทางวิชาการ (โดยจัดจําแนกหัวขอผลงานทางวิชาการอยางชัดเจน เชน บทความทางวิชาการ
ตํารา หนังสือ งานวิจัย (ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชน) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
งานแปล ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม)
ตัวอยางเชน
บทความทางวิชาการ

1. ....(เรียงลําดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และจากปปจจุบันไปหาอดีต)....
2. .........................................................................

ตํารา

1. .........................................................................
2. .........................................................................

หมายเหตุ : ผลงานวิชาการเขียนแบบบรรณานุกรม และใสเฉพาะผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่
กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2556)
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ประวัติและผลงานของอาจารยผูสอน

ชื่อ - นามสกุล

..............(ใหระบุคํานําหนา นาย/นาง/นางสาว)...........

ตําแหนงทางวิชาการ

........(อาจารย/ผูชวยศาสตราจารย/รองศาสตราจารย/ศาสตราจารย).........

การศึกษา

ปริญญา..............(เรียงจากปริญญาสูงสุด)..................
................................................................................

การฝกอบรม

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

สังกัดหนวยงาน

................................................................................
โทรศัพท.................................................................
E-mail :……………………………………………

ตําแหนงปจจุบัน

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

ประวัติการทํางาน

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

ประสบการณทางวิชาชีพ ..........(สําหรับหลักสูตรปฏิบัตกิ าร).............................
ผลงานทางวิชาการ (โดยจัดจําแนกหัวขอผลงานทางวิชาการอยางชัดเจน เชน บทความทางวิชาการ
ตํารา หนังสือ งานวิจัย (ที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชน) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
งานแปล ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม)
ตัวอยางเชน
บทความทางวิชาการ

1. ....(เรียงลําดับ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และจากปปจจุบันไปหาอดีต)....
2. .........................................................................

ตํารา

1. .........................................................................
2. .........................................................................

หมายเหตุ : ผลงานวิชาการเขียนแบบบรรณานุกรม และใสเฉพาะผลงานทางวิชาการที่ไมใชสวนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑที่
กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง
หลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2556)
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คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
กรรมการที่ปรึกษา
1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
.......................................................
2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย
.......................................................
3. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
.........................................................
4. คณบดีคณะ .......................................
.......................................................

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1. ………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………
3. ………………………………………………………………
4. ………………………………………………………………
5. ………………………………………………………………
กรรมการดําเนินงาน
1. ............................................................................................

ประธานกรรมการ

2. ............................................................................................

รองประธานกรรมการ

3. ............................................................................................

กรรมการ

4. ............................................................................................

กรรมการ

5. ............................................................................................

กรรมการ

6. ............................................................................................

กรรมการ

7. ............................................................................................

กรรมการและเลขานุการ

ภาคผนวก ข
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มคอ.02

แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ……………………………………………………………………………………………….
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา …………………………………………………………………………………………..

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) ...........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................
2. ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ...........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย)..................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................
หลักเกณฑในการเรียกชื่อปริญญา
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ..........................................................พ.ศ. …………………………
เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ.
ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ..........................
ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
ปริญญาตรีทางวิชาการ
ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ
หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
ปริญญาตรีปฏิบัติการ
ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ
3. สถานภาพของหลักสูตร
หลักสูตรใหม
กําหนดเปดสอน เดือน.............................พ.ศ. .......................
หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือน........................พ.ศ. .......................
ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ.................................
เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา.......................................
ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา.............................................................
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4. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ....................................................................
เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่..........................
เมื่อวันที่.............เดือน........................... พ.ศ. ...............
5. แนวทางที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไดแก .........................
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบัน
วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................
นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) ..............................................................................
7. รูปแบบของหลักสูตร
7.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป
หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป
อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................
7.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)..........................
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).................
7.3 การรับผูเขาศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
7.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน......................................................................................
รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.............................................................

81
เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ..................................
รูปแบบของการรวม
รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา
รวมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เปนผูใหปริญญา
รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2สถาบัน)
7.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา)
อื่นๆ (ระบุ)...............................................
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. ................................................................................. 2. ....................................................................
3. ................................................................................. 4. ....................................................................

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา
สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา...............................................
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................
เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ (ระบุ).............................................
อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
มีกลยุทธในการดําเนินการ
มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
ระบบจตุรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
.....................................................................................................................................
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีภาคฤดูรอน จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห
ไมมีภาคฤดูรอน
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาดําเนินการ
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ).............................................
วัน – เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา
2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา
มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)...........................................
2.4 จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร ....................... คน
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
อื่นๆ (ระบุ) ……………………..

83
2.6 ระบบการเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต
มีการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา....................หนวยกิต
แบบศึกษาเต็มเวลา
ใหศึกษาไดไมเกิน................ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา
แบบศึกษาบางเวลา

ใหศึกษาไดไมเกิน.................ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา

3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป...............................หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ.......................................หนวยกิต
วิชาแกน..........................................หนวยกิต
วิชาเอก...........................................หนวยกิต
วิชาโท........................................ หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี....................................หนวยกิต
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3.3 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน ป พ.ศ.
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี)

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. …………………………
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1.

หมายเหตุ

1. แนบขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามหัวขอดังกลาวพรอมรายละเอียดประสบการณสอน
2. แนบผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง
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4. การฝกประสบการณภาคสนาม
มี (ระบุวาเปนฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออื่นๆ) .....................................................
ไมมี
5. การทําโครงงานหรือการวิจัย
มี (ระบุวาเปนโครงงานหรือการวิจัย)...............................................................................
ไมมี

หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดย
ทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน
มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพิ่มเติม ............ ดาน (ระบุ) ………………………………………………..
3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) เพื่อแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูใหแก
นักศึกษา
มี
ไมมี

หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. เกณฑการใหระดับคะแนน
เกณฑการวัดผล (ระบุ).................................................
เกณฑขั้นต่ํารายวิชา (ถามี – ระบุ)............................................................................
เกณฑอื่น ๆ (ถามี – (ระบุ).......................................................................................
2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ) ………………………………………………………………………………
ไมมี
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสําเร็จการศึกษา
เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา..............................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
เกณฑอื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................
3.2 อนุปริญญา - มีการใหอนุปริญญา เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม
มี
เงื่อนไข (ระบุ).........................................................................................
ไมมี

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มี (ระบุ).............................................................................................................
ไมมี
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
มีการพัฒนาดานวิชาการ
มีการพัฒนาดานวิชาชีพ
มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
1. การกํากับมาตรฐาน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
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2. บัณฑิต เชน
คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธการเรียนรู
บัณฑิตมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
3. นักศึกษา เชน
การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา
มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา)
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
4. อาจารย เชน
มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม
มีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใส
อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางตอเนื่อง เชน
มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน
มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทั้งความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอ
การเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร
มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
7. การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจํานวน .............ตัวบงชี้ ดังนี้
(ถามีมากกวาที่กําหนดไวใหระบุใหครบถวน)
7.1 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ……………….ตัวบงชี้
7.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชา …………………….........
จํานวน ................................. ตัวบงชี้
7.3 เปนตัวบงชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 ……………….ตัวบงชี้
7.4 มีตัวบงชี้เพิ่มเติมจากขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก ........................................................ ตัวบงชี้

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน
การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา
การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
การสอบถามจากนักศึกษา
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและ
ประเมินผล และการใชสื่อการสอน
ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เชน
ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย
ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย
ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน
การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
รับรองความถูกตองของขอมูล
(ลงชื่อ)
(.......................................................)
ตําแหนง ................................................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ...............
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มคอ.04

แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโท
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ……………………………………………………………………………………………….
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา …………………………………………………………………………………………..

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) ...........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................
2. ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ...........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย)..................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................
หลักเกณฑในการเรียกชื่อปริญญา
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ..........................................................พ.ศ. …………………………
เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ.
ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ..........................
3. สถานภาพของหลักสูตร
หลักสูตรใหม
กําหนดเปดสอน เดือน.............................พ.ศ. .......................
หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือน........................พ.ศ. .......................
ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ.................................
เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา.......................................
ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา.............................................................
4. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ....................................................................
เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่..........................
เมื่อวันที่.............เดือน........................... พ.ศ. ...............
5. แนวทางที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไดแก .........................
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6. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบัน
วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................
นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) ..............................................................................
7. รูปแบบของหลักสูตร
7.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาโท
อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................
7.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)..........................
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).................
7.3 การรับผูเขาศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
7.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน......................................................................................
รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.............................................................
เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ..................................
รูปแบบของการรวม
รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา
รวมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เปนผูใหปริญญา
รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2สถาบัน)
7.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา)
อื่นๆ (ระบุ)...............................................
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8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. ................................................................................. 2. ....................................................................
3. ................................................................................. 4. ....................................................................

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา
สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา...............................................
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................
เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ (ระบุ).............................................
อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
มีกลยุทธในการดําเนินการ
มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
ระบบจตุรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
.....................................................................................................................................
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีภาคฤดูรอน จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห
ไมมีภาคฤดูรอน
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาดําเนินการ
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ).............................................
วัน – เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา
2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา
เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต
มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)...................................................................
2.4 จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร ....................... คน
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
อื่นๆ (ระบุ) ……………………..
2.6 ระบบการเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต
มีการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน
ไมมี
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา....................หนวยกิต
แบบศึกษาเต็มเวลา
ใหศึกษาไดไมเกิน................ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา
แบบศึกษาบางเวลา
ใหศึกษาไดไมเกิน.................ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา
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3.2 โครงสรางหลักสูตร
แผน ก (เนนการทําวิทยานิพนธ)
แบบ ก 1
วิทยานิพนธ........................หนวยกิต
เงื่อนไขอื่น ๆ (ถามี – ระบุ).......................................................
แบบ ก 2
วิทยานิพนธ........................หนวยกิต
ศึกษารายวิชา.......................หนวยกิต
แผน ข
ศึกษารายวิชา........................หนวยกิต
งานคนควาอิสระ.......................หนวยกิต
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3.3 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน ป พ.ศ.
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี)

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

2.

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

3.

………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. …………………………
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1.

หมายเหตุ

1. แนบขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามหัวขอดังกลาวพรอมรายละเอียดประสบการณสอน
2. แนบผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
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4. การฝกประสบการณภาคสนาม
มี (ระบุวาเปนฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออื่นๆ) .....................................................
ไมมี
5. การทําโครงงานหรือการวิจัย
มี (ระบุวาเปนโครงงานหรือการวิจัย)...............................................................................
ไมมี

หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดย
ทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน
มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพิ่มเติม ............ ดาน (ระบุ) ………………………………………………..
3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) เพื่อแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูใหแก
นักศึกษา
มี
ไมมี

หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. เกณฑการใหระดับคะแนน
เกณฑการวัดผล (ระบุ).................................................
เกณฑขั้นต่ํารายวิชา (ถามี – ระบุ)............................................................................
เกณฑอื่น ๆ (ถามี – (ระบุ).......................................................................................
2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ) ………………………………………………………………………………
ไมมี
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสําเร็จการศึกษา
แผน ก แบบ ก 1
เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ (ระบุ)...........................................................................
……………………………………………………………………………………….....................................
เกณฑอื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
แผน ก แบบ ก 2
ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา................. (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา
การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ (ระบุ)............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
เกณฑอื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………
แผน ข
ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา.................... (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
สอบผานการสอบประมวลความรู ดวยขอเขียนและปากเปลา
เกณฑอื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..
.

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มี (ระบุ).............................................................................................................
ไมมี
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
มีการพัฒนาดานวิชาการ
มีการพัฒนาดานวิชาชีพ
มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
1. การกํากับมาตรฐาน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
2. บัณฑิต เชน
คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธการเรียนรู
ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
3. นักศึกษา เชน
การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา)
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
4. อาจารย เชน
มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม
มีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใส
อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางตอเนื่อง เชน
มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน
มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทั้งความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอ
การเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร
มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
7. การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจํานวน .............ตัวบงชี้ ดังนี้
(ถามีมากกวาที่กําหนดไวใหระบุใหครบถวน)
7.1 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ……………….ตัวบงชี้
7.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชา …………………….........
จํานวน ................................. ตัวบงชี้
7.3 เปนตัวบงชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 ……………….ตัวบงชี้
7.4 มีตัวบงชี้เพิ่มเติมจากขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก ........................................................ ตัวบงชี้

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน
การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา
การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
การสอบถามจากนักศึกษา
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและ
ประเมินผล และการใชสื่อการสอน
ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เชน
ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย
ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย
ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน
การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................

รับรองความถูกตองของขอมูล
(ลงชื่อ)
(.......................................................)
ตําแหนง ................................................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ...............
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มคอ.06

แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ……………………………………………………………………………………………….
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา …………………………………………………………………………………………..

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) ...........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................
2. ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ...........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย)..................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................
หลักเกณฑในการเรียกชื่อปริญญา
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ..........................................................พ.ศ. …………………………
เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ.
ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ..........................
3. สถานภาพของหลักสูตร
หลักสูตรใหม
กําหนดเปดสอน เดือน.............................พ.ศ. .......................
หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือน........................พ.ศ. .......................
ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ.................................
เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา.......................................
ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา.............................................................
4. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ....................................................................
เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่..........................
เมื่อวันที่.............เดือน........................... พ.ศ. ...............
5. แนวทางที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไดแก .........................
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6. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบัน
วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................
นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) ..............................................................................
7. รูปแบบของหลักสูตร
7.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาเอก
อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................
7.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)..........................
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).................
7.3 การรับผูเขาศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
7.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน......................................................................................
รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.............................................................
เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ..................................
รูปแบบของการรวม
รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา
รวมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เปนผูใหปริญญา
รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2สถาบัน)
7.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา)
อื่นๆ (ระบุ)...............................................
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8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. ................................................................................. 2. ....................................................................
3. ................................................................................. 4. ....................................................................

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา
สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา...............................................
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................
เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ (ระบุ).............................................
อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
มีกลยุทธในการดําเนินการ
มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
ระบบจตุรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
.....................................................................................................................................
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีภาคฤดูรอน จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห
ไมมีภาคฤดูรอน
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2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาดําเนินการ
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ).............................................
วัน – เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา
2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา
เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีมาก
“ดีมาก” หมายถึง (ระบุ)....................................................................
มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)...................................................................
2.4 จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร ....................... คน
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
อื่นๆ (ระบุ) ……………………..
2.6 ระบบการเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต
มีการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน
ไมมี
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา....................หนวยกิต
แบบศึกษาเต็มเวลา
ใหศึกษาไดไมเกิน................ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา
แบบศึกษาบางเวลา
ใหศึกษาไดไมเกิน.................ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา
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3.2 โครงสรางหลักสูตร
แบบ 1 (เนนการทําวิจัยโดยวิทยานิพนธ)
แบบ 1.1 (ผูสําเร็จปริญญาโท)
แบบ 1.2

(ผูสําเร็จปริญญาตรี)

แบบ 2.1

(ผูสําเร็จปริญญาโท)

แบบ 2.2

(ผูสําเร็จปริญญาตรี)

วิทยานิพนธ........................หนวยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ (ถามี – ระบุ)........................
วิทยานิพนธ........................หนวยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ (ถามี – ระบุ)........................

แบบ 2
วิทยานิพนธ........................หนวยกิต
ศึกษารายวิชา........................หนวยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ (ถามี – ระบุ)........................
วิทยานิพนธ........................หนวยกิต
ศึกษารายวิชา........................หนวยกิต
เงื่อนไขอื่นๆ (ถามี – ระบุ)........................
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3.3 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน ป พ.ศ.
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี)

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

2.

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

3.

………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. …………………………
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1.

หมายเหตุ

1. แนบขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามหัวขอดังกลาวพรอมรายละเอียดประสบการณสอน
2. แนบผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
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4. การฝกประสบการณภาคสนาม
มี (ระบุวาเปนฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออื่นๆ) .....................................................
ไมมี
5. การทําโครงงานหรือการวิจัย
มี (ระบุวาเปนโครงงานหรือการวิจัย)...............................................................................
ไมมี

หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดย
ทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน
มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพิ่มเติม ............ ดาน (ระบุ) ………………………………………………..
3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) เพื่อแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูใหแก
นักศึกษา
มี
ไมมี

หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. เกณฑการใหระดับคะแนน
เกณฑการวัดผล (ระบุ).................................................
เกณฑขั้นต่ํารายวิชา (ถามี – ระบุ)............................................................................
เกณฑอื่น ๆ (ถามี – (ระบุ).......................................................................................
2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ) ………………………………………………………………………………
ไมมี
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสําเร็จการศึกษา
แบบ 1
สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา (ระบุภาษาที่สถาบันฯ กําหนด)
.......................................................................................................................................
สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)
เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ (ระบุ)............................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
เกณฑอื่น ๆ (ถามี - ระบุ)...............................................................................................
.......................................................................................................................................
แบบ 2
ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา................. (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา (ระบุภาษาที่สถาบันฯกําหนด)
.......................................................................................................................................
สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam)
เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา
การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ (ระบุ)............................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
เกณฑอื่น ๆ (ถามี - ระบุ)...............................................................................................
.......................................................................................................................................
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มี (ระบุ).............................................................................................................
ไมมี
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
มีการพัฒนาดานวิชาการ
มีการพัฒนาดานวิชาชีพ
มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
1. การกํากับมาตรฐาน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ เชน
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
2. บัณฑิต เชน
คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธการเรียนรู
ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
3. นักศึกษา เชน
การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ
มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา)
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
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4. อาจารย เชน
มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม
มีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใส
อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางตอเนื่อง เชน
มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน
มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทั้งความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอ
การเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร
มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
7. การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจํานวน .............ตัวบงชี้ ดังนี้
(ถามีมากกวาที่กําหนดไวใหระบุใหครบถวน)
7.1 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ……………….ตัวบงชี้
7.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขา/สาขาวิชา ……………………........
จํานวน ................................. ตัวบงชี้
7.3 เปนตัวบงชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด1 – หมวด 6 ……………….ตัวบงชี้
7.4 มีตัวบงชี้เพิ่มเติมจากขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก ........................................................ ตัวบงชี้
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หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน
การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา
การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
การสอบถามจากนักศึกษา
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและ
ประเมินผล และการใชสื่อการสอน
ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เชน
ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย
ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย
ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
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4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน
การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................

รับรองความถูกตองของขอมูล
(ลงชื่อ)
(.......................................................)
ตําแหนง ................................................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ...............

