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สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 



 ก   

 

คํานํา 

 

           คูมือการพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้  จัดทําข้ึนโดยยึดกรอบและแนวทางการจัดทํา

หลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือใหสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 

(TQF)  เพ่ือใชเปนแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

           คูมือฉบับนี้นําเสนอแนวปฏิบัติในการเปด-ปดหลักสูตร การเสนอเปดหลักสูตรใหม 

การเสนอหลักสูตรปรับปรุง ตลอดจนข้ันตอนการดําเนินงานในการเสนอหลักสูตร เพ่ือให

คณะและหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถใชเปนแนวทางในการดําเนินการตามข้ันตอน     

และยึดรูปแบบหัวขอการนําเสนอตลอดจนรูปแบบการพิมพท่ีกําหนดไว 

           เพ่ือใหการจัดทําหลักสูตรเปนมาตรฐานเดียวกัน สํานักสงเสริมวิชาการและ     

งานทะเบียนจึงไดจัดทําคูมือการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหผูดําเนินการจัดทําหลักสูตร 

คณาจารยและผู ท่ีเก่ียวของ ใชเปนแนวปฏิบัติในการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและ      

การจัดการเรียนการสอนตอไป 

           

 

                                      

                                                          สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

                                                          ตุลาคม 2560 
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สารบัญ 

 

เรื่อง                                                                                                       หนา 

คํานํา             ก 

สารบัญ               ข 

ข้ันตอนการนําเสนอหลักสูตร          1 

ระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร        1 

การเสนอหลักสูตรใหม          5 

การเสนอหลักสูตรปรับปรุง          6 

การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08)     10 

รูปแบบการจัดทําหลักสูตร        12 

รูปแบบการพิมพ         12 

รูปแบบปก         13 

วิธีเขียนคําอธิบายรายวิชา               14 

แบบแผนการเขียนอางอิงผลงานทางวิชาการ     15 

ขอเสนอแนะในการจัดทํา มคอ.2       17 

แบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)      18 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก         69 

แบบฟอรมตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 71 

      แบบฟอรมตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร    72 

   แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบ/ประจําหลักสูตร 73 

                        แบบฟอรมประวัติและผลงานของอาจารยผูสอน            74 

   แบบฟอรมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร    75

 ภาคผนวก ข         77

   แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร  79 

                         ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (มคอ.02) 

   แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร  90 

              ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท (มคอ.04) 

  แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร  101 

              ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (มคอ.06) 



ข้ันตอนการนําเสนอหลักสูตร 

ระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 

เนื่องจากแนวปฏิบัติท่ีดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคประกอบท่ี 2 ดาน

การเรียนการสอน ตังบงชี้ท่ี 2.1 มีระบบกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร โดยกําหนดให

มหาวิทยาลัยตองมีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร ฉะนั้นเพ่ือใหการประกันคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัยเปนไปตามองคประกอบคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร เพ่ือใหเปนข้ันตอนการดําเนินการ

ท่ีใชปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกันในทุกคณะ/หนวยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

1. การเปดหลักสูตร 

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร โดยใหสาขาวิชา/คณะท่ีจะเสนอหลักสูตรพิจารณา

แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 1 ชุด  ซ่ึงควรประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูเชี่ยวชาญ       

ในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาท่ีสัมพันธกันท้ังท่ีมาจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

1.2 จัดทํารายงานศึกษาความเปนไปไดการเปดหลักสูตร โดยการสํารวจความตองการของ

สังคม และตลาดแรงงาน ในหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีจะเปดสอน และจัดทําแผนการเปดหลักสูตรเสนอ

มหาวิทยาลัยลวงหนาอยางนอย 1 ป 

1.3 มีการประชุมวิพากษหลักสูตร และหลักสูตรตองผานการพิจารณา/ไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการประจําคณะและ/หรือคณะกรรมการบริหารคณะ 

1.4 จัดทํารางหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัยผานสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน       

เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

1.5 หลักสูตรท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย สามารถดําเนินการรับนักศึกษาได

ตามแผน และเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ี

ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

 

2. การปดหลักสูตร 

2.1 หลักเกณฑท่ีควรพิจารณาในการปดหลักสูตร 

1) หลักสูตรท่ีไมเปนไปตามนโนบายการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

2) หลักสูตรท่ีไมเปดสอน หรือจํานวนนักศึกษาต่ํากวาแผนรับจนไมสามารถเปดสอน

ไดติดตอกัน 3 ปการศึกษา 

3) หลักสูตรท่ีไมเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตร หรือมาตรฐานสภาวิชาชีพ 



2 
 

4) หลักสูตรท่ีไมสามารถแขงขันกับหาวิทยาลัยอ่ืนหรือพัฒนาสูความเปนเลิศไดยาก 

5) หลักสูตรท่ีมีปญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 

  2.2 ข้ันตอนการปดหลักสูตร 

1) สาขาวิชา/คณะ เสนองดรับนักศึกษาในหลักสูตรท่ีตองการปดตามเง่ือนไขท่ี 

    มหาวิทยาลัยกําหนดตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอตอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 

    พิจารณาใหความเห็นชอบการงดรับนักศึกษาในหลักสูตรท่ีคณะเสนอ 

3) เม่ือหลักสูตรท่ีตองการปดไมมีนักศึกษาตกคาง ใหคณะเสนอขอปดหลักสูตรตอ 

    มหาวิทยาลัย เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

4) สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เสนอตอสํานักงานคณะกรรมการ 

    การอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบจาก

สภามหาวิทยาลัย 
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คณะกรรมการ 

ตรวจราง 

                                              การเปดหลักสูตร 

 

                                             สาขาวิชา/ คณะ 

 

 

           ไมเห็นชอบ 

 

 

          เห็นชอบ 

     

  มหาวิทยาลัย/ คณะ/                          สภาวชิาการ 

 สาขาวิชา แกไข 

                                                         เห็นชอบ 

                                                        

 

                                             สภามหาวิทยาลัย 

 

 

                                                         เห็นชอบ   

  

 

 

  สํานักงานคณะกรรมการ                       สงสํานักงาน  ก.พ. และ ก.ค.ศ. 

         การอุดมศึกษา 

 

 

                                                          รับทราบ/เห็นชอบ  

                                                                            

 

 

                                               มหาวิทยาลัย 

 

 

 

 

ไม่เห็นชอบ 

    มีขอเสนอแนะ 

ไม่เห็นชอบ 

รายงานสภาวิชาการและ 

สภามหาวิทยาลยัทราบ 

 

ดําเนินการรับนักศึกษา 

ตามแผน 

1.   เตรียมความพรอมการทําหลกัสูตร 

    -  แตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักสตูร 

    -  ศึกษาความตองการของผูใชบัณฑิตและผูเรียน 

    -  เสนอแผนการเปดหลักสตูรลวงหนา 1 ป 

2.  จัดทํารางหลักสตูรสาขาวิชา 

    -  วิพากษหลักสูตร 

    -  เสนอคณะกรรมการประจําคณะและ/หรือ    

       คณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา 

3.   จัดทํารูปเลมหลักสูตรเสนอมหาวิทยาลัย 

      

คณะ/สาขาวิชา 

แกไข 
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คณะกรรมการ 

ตรวจราง 

การปดหลักสูตร 

 

 

             

  

 

 

 
 

     เห็นชอบ 

                                                                                              

                                                          สภาวชิาการ 

 

                                                                      เห็นชอบ 

 

สภามหาวิทยาลัย 

                                         

                               เห็นชอบ    

                     

      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

รับทราบ 

 

 

 

1.   คณะของดรับนักศึกษาหลักสูตรท่ีตองการปด 

2.   สาขาวิชาแจงคณะขอปดหลักสูตรท่ีไมมีนักศึกษา 

3.   คณะเสนอมหาวิทยาลัย ขอปดหลักสูตรท่ีไมมีนักศึกษา 

4.   มหาวิทยาลัยเสนอสภาวชิาการพิจารณาใหความเห็นชอบเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปดหลักสูตร 

5.   มหาวิทยาลัยรายงานการปดหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา         

       

 

 

สาขาวิชา/ คณะ 

ไมเห็นชอบ ไมเห็นชอบ 
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การเสนอหลักสูตรใหม 

หลักสูตรใหม หมายถึง หลักสูตรท่ีไมเคยเปดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมากอนใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซ่ึงการเสนอหลักสูตรใหมมีข้ันตอนและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. หลักสูตรท่ีจะเปดสอน ตองไดรับการบรรจุในแผนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

หากเปนหลักสูตรท่ีไมไดระบุไวในแผน ตองเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเขาแผนกอน นอกจากนั้น

หลักสูตรควรสอดคลองนโยบายการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และความตองการของ

ตลาดแรงงาน โดยแสดงศักยภาพความพรอมในการเปดดําเนินการหลักสูตรท้ังดานคณาอาจารย 

ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปจจัยเก้ือหนุนอ่ืนๆ มีโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ของสาขาวิชา (ถามี) รวมท้ังสอดคลองกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด 

2. สาขาวิชา/คณะแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตร จํานวนอยางนอย 5 คน ซ่ึง

ประกอบดวยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเปนบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 2 คน หากสาขาวิชานั้นมีองคกร

วิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการอยางนอย 1 คน มีหนาท่ีศึกษาและรางหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต แผนพัฒนาการศึกษาและหลักปฏิบัติตางๆ 

3. คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรดําเนินการทํารางรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

โดยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถามี) 

4. คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรเสนอรางรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตอ

คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร เพ่ือพิจารณา/วิพากษเปนรายบุคคล  และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรรวบรวมขอมูลการวิพากษแลวดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการวิพากษ

หลักสูตร 

5. คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ท่ีผาน      

การพิจารณา/วิพากษตอคณะกรรมการประจําคณะและ/หรือคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือพิจาณา

หรือใหความเห็นชอบหลักสูตร และดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ

และ/หรือคณะกรรมการบริหารคณะ  (กรณีท่ีตองมีการปรับแกไข) 

6. คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ท่ีผาน      

การพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะและ/หรือคณะกรรมการประจําคณะ ตอสํานักสงเสริม

วิชาและงานทะเบียน เพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจรางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพิจารณากอน

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 ชดุ 

7. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะนํารายละเอียดของหลักสูตร 

(มคอ.2) ท่ีผานการพิจาณาจากคณะกรรมการตรวจรางฯ จํานวน 35 เลม เสนอสภาวิชาการเพ่ือขอ

ความเห็นชอบ  และคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการสภาวิชาการ (กรณีท่ีตองมีการปรับแกไข) 

8. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะนํารายละเอียดของหลักสูตร 

(มคอ.2) ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ จํานวน 40 เลม เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความ

เห็นชอบ  และคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย (กรณีท่ีตองมีการปรับแกไข) 

9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะนํารายละเอียดของหลักสูตร 

(มคอ.2) ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 

30 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับทราบการใหความ

เห็นชอบหลักสูตร 

9.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ  จํานวน  10  เลม  

9.2 แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ (มคอ.02-06) ท่ีกรอกขอมูลครบถวน จํานวน 1 ชุด 

9.3 แผนบันทึกขอมูลรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และแบบรายงานขอมูล

หลักสูตรฯ (มคอ.02-06) จํานวน 1 แผน 

10. ในกรณีท่ีหลักสูตรใดเก่ียวของกับสภาวิชาชีพ คณะตองนําเสนอหลักสูตรท่ีไดรับทราบ

การใหความเห็นชอบจาก สกอ. ตอสภาวิชาชีพนั้นๆ เพ่ือใหการรับรองหลักสูตร 

 

การเสนอหลักสูตรปรับปรุง 

              หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง  หลักสูตรท่ีเปนการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ 

วัตถุประสงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวด

วิชาเฉพาะและระบบการศึกษา อาจารยผูรับชอบหลักสูตรหรืออาจารยบริหารหลักสูตรจะตอง

วิเคราะหผลการดําเนินการหลักสูตร และปจจัยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุง

หลักสูตรใหทันสมัยและเหมาะสมตอเนื่องอยางนอยทุกๆ 5 ป 
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              การจัดทําหลักสูตรปรับปรุงตองมีการทบทวนความสอดคลองกับนโยบายการพัฒนา

การศึกษาของมหาวิทยาลัย และความตองการของตลาดแรงงาน ศักยภาพและความพรอมใน      

การดําเนินการหลักสูตร ท้ังดานคณาจารย ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณและ

ปจจัยเก้ือหนุนอ่ืนๆ มีโครงสรางเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถามี) รวมท้ังสอดคลอง

กับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  ซ่ึงการเสนอหลักสูตรปรับปรุงมี

ข้ันตอนและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1. สาขาวิชา/คณะแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรจํานวนอยางนอย 5 คน ซ่ึง

ประกอบดวยคณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญใน

สาขาวิชานั้นๆ ซ่ึงเปนบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 2 คน หากสาขาวิชานั้นมีองคกร

วิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการอยางนอย 1 คน มีหนาท่ีศึกษาและรางหลักสูตรให

สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต แผนพัฒนาการศึกษาและหลักปฏิบัติตางๆ 

2. คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรดําเนินการทํารางรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

โดยใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถามี) พรอมจัดทําตารางสรุปเปรียบเทียบ

รายละเอียดของหลักสูตรระหวางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

3. คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรเสนอรางรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  ตอ

คณะกรรมการวิพากษหลักสูตร เพ่ือพิจารณา/วิพากษเปนรายบุคคล  และคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรรวบรวมขอมูลการวิพากษแลวดําเนินการแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของกรรมการ

วิพากษหลักสูตร 

4. คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ท่ีผาน      

การพิจารณา/วิพากษตอคณะกรรมการประจําคณะและ/หรือคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือพิจาณา

หรือใหความเห็นชอบหลักสูตร และดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประจําคณะ

และ/หรือคณะกรรมการบริหารคณะ (กรณีท่ีตองมีการปรับแกไข) 

5. คณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ท่ีผานการ

พิจารณาจากคณะกรรมการบริหารคณะ ตอสํานักสงเสริมวิชาและงานทะเบียน เพ่ือเสนอ

คณะกรรมการตรวจรางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยพิจารณากอนนําเสนอสภาวิชาการและสภา

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) ท่ีผานการพิจาณาจากคณะกรรมการตรวจรางฯ จํานวน 35 เลม เสนอสภาวิชาการเพ่ือขอ

ความเห็นชอบ  และคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการสภาวิชาการ (กรณีท่ีตองมีการปรับแกไข) 

7. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะนํารายละเอียดของหลักสูตร 

(มคอ.2) ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชา จํานวน 40 เลม เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความ

เห็นชอบ  และคณะกรรมการดําเนินงานหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย (กรณีท่ีตองมีการปรับแกไข) 

8. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะนํารายละเอียดของหลักสูตร 

(มคอ.2) ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 

30 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณารับทราบการใหความ

เห็นชอบหลักสูตร 

8.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ  จํานวน  10  เลม  

8.2 แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ (มคอ.02-06) ท่ีกรอกขอมูลครบถวน จํานวน 1 ชุด 

8.3 แผนบันทึกขอมูลรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และแบบรายงานขอมูล

หลักสูตรฯ (มคอ.02-06) จํานวน 1 แผน 

9. ในกรณีท่ีหลักสูตรใดเก่ียวของกับสภาวิชาชีพ คณะตองนําเสนอหลักสูตรท่ีไดรับทราบ  

การใหความเห็นชอบจาก สกอ. ตอสภาวิชาชีพนั้นๆ เพ่ือใหการรับรองหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 



 

หลักสูตร 

1.สํารวจความตองการของผูใชบัณฑิต ตลาดแรงงาน

และใหสอดคลองตามความกาวหนาทางวิชาการ 

ผูรับผิดชอบ : คณะ 

หลักฐาน : รายงานสรุป 

4. ประชุมกรรมการวิพากษหลักสตูร 

ผูรับผิดชอบ :คณะกรรมการบริหาร/ดําเนินงาน หลักสูตร 

หลักฐาน : - รายชื่อคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร โดยเปน
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกอยางนอย 2 คน ผูแทน
องคกรวิชาชีพ (ถามี) อยางนอย 1 คน 

             - รายงานการประชุม 

6. เสนอคณะกรรมการตรวจรางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ผูรับผิดชอบ : สวท. และอ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักฐาน : - รายชื่อคณะกรรมการตรวจรางฯ             
- มติที่ประชุม 

7. เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย/สภามหาวิทยาลัย/สกอ. 

ผูรับผิดชอบ : สวท.และอ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักฐาน : - รายงาน/มตทิี่ประชมุ 
            - สําเนาหนังสือนําสง สกอ. 

ข้ันตอนการนําเสนอหลักสูตรใหม / ปรับปรุง 

 

2. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานหลักสตูร 

ผูรับผิดชอบ : คณะ 

หลักฐาน : - รายชื่อคณะกรรมการบริหาร/ดําเนินงาน หลักสูตร 
             - รายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

ป.ตรี - คุณสมบัติ : ตามที่ สกอ. กําหนด 

บัณฑิตศึกษา - คุณสมบัติ : ตามที่ สกอ. กําหนด 

เง่ือนไข อ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

การจัดการเรียนการสอน 
-ครอบคลุมคําอธิบายรายวิชา 
  - ลําดับการเปดรายวิชาเปนไปตามแผนการเรียนของหลักสูตรที่เหมาะสม 
  - เปดรายวิชาเลือกตามความตองการของผูเรียน มีความทันสมัย สนองตลาดแรงงาน 
  - การเทียบโอนหนวยกิต พจิารณาใหเปนไปตามขอบังคับฯ เร่ืองการเทียบโอนฯ 

3.ประชุม ดําเนินการจัดทํา(ราง) รายละเอียด มคอ. 2 

ผูรับผิดชอบ : คณะกรรมการบริหาร/ดําเนินงาน หลักสูตร 

หลักฐาน : 1. รายงานการประชุม  2. รางหลักสูตร 

จํานวนหนวยกิต ไมนอยกวาเกณฑที่ สกอ. กาํหนด 

รายวิชา- ทฤษฎ ี: ปฏิบัติ มีความเหมาะสม โดยเนนอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 
          - มีการปรับใหทันสมัย ทันตอเทคโนโลย ี
          - เนื้อหา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต มีความเหมาะสม ไมซํ้าซอน มีความตอเนื่อง 
            เชื่อมโยง สัมพันธระหวางวิชา/กลุมวิชา มีการสังเคราะหการเรียนรู 
          - รายวิชาของสาขาวิชา มีเนื้อหาที่เนนความเชี่ยวชาญ ทักษะ ในสาขาวิชา  
          - รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีเนื้อหาที่สรางความเปนมนุษย  
 

ผลลัพธการเรียนรูในหลักสูตร มีความชดัเจน สอดคลองกับความกาวหนาทาง

วิชาการ และผูใชบัณฑิต และตองตรงกันกับผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

 

คุณสมบัติ อ. ผูรับผิดชอบหลักสูตร 
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5. เสนอคณะกรรมการประจําคณะและ/หรือ

คณะกรรมการบรหิารคณะพิจารณา 

ผูรับผิดชอบ : อ.ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

หลักฐาน : - รายชื่อคณะกรรมการประจําคณะ
และ/หรอืคณะกรรมการบริหาร
คณะ      

            - รายงานการประชมุ 
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การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08) 

 หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย หมายถึง หลักสูตรท่ีปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ  การเปลี่ยนชื่อ

รายวิชา การเปลี่ยนรหัสวิชา การเพ่ิมรายวิชาเลือก และการเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา  )ภายใตโครงสรางเดิม (  โดยไม

กระทบโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ การเพ่ิมหรือเปลี่ยน Curriculum Mapping 

การเปลี่ยนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงมีข้ันตอนและแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

 1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จัดประชุมเพ่ือพิจารณาการ

ปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย และประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหเหมาะสม 

2.  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย 

(สมอ.08) ตอสํานักสงเสริมวิชาและงานทะเบียน เพ่ือเสนอคณะกรรมการตรวจรางหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

พิจารณากอนนําเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 

3. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะนําหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย 

(สมอ.08) ท่ีผานการพิจาณาจากคณะกรรมการตรวจรางฯ จํานวน 35 ชุด เสนอสภาวิชาการเพ่ือขอความ

เห็นชอบ  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภา

วิชาการ (กรณีท่ีตองมีการปรับแกไข) 

4. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะนําหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย 

(สมอ.08) ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ จํานวน 40 ชุด เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความ

เห็นชอบ  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย (กรณีท่ีตองมีการปรับแกไข) 

5. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานงานกับคณะนําหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย 

(สมอ.08) ท่ีไดรับความเห็นชอบจากสภาวิทยาลัย เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา

รับทราบการใหความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08) 
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     ข้ันตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย (สมอ.08) 

 

 

 
 

                                                                       

                                                                       

                                                                         

 

                                                                       

                                                                      

 

 

                                                                      

 

 

                                                                      

 
 

                                                                      

 
 

                                                                      

                                                                      

 

 

     

 

 

  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรจัดประชุมเพ่ือพิจารณา 

การปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอย (สมอ.08) 

สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

                       สภาวชิาการ 

สภามหาวิทยาลัย 

                        มหาวิทยาลัย 

สภาวิชาการ  สภามหาวิทยาลัย และคณะทราบ 

คณะกรรมการตรวจรางหลักสูตร 
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รูปแบบการจัดทําหลักสูตร 

รูปแบบการพิมพ 

การตั้งคาหนากระดาษ 

 ขนาดกระดาษ  A4 แนวตั้ง 

 รูปแบบอักษร  TH SarabunPSK 

 ขนาดตัวอักษร  16 

 ระยะขอบกระดาษ ดานบน  1.5  นิ้ว 

    ดานลาง  1.0  นิ้ว 

    ดานซาย  1.5  นิ้ว 

    ดานขวา  1.0  นิ้ว 

 

การแทรกเลขหนา 

 เลขหนา   จัดก่ึงกลางหางจากหัวกระดาษ  1 นิ้ว  

                                          รูปแบบ TH SarabunPSK 16  

 

ขนาดตัวอักษร 

 หัวขอหลัก  ขนาด  18  ตัวหนา 

 หัวขอรอง  ขนาด  16  ตัวหนา 

 เนื้อหา   ขนาด  16  ธรรมดา 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการทองเที่ยว 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            คณะศิลปศาสตร  (TH SarabunPSK 30) 

       มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (RIT95  30) 

             กระทรวงศึกษาธิการ (TH SarabunPSK 30) 
 

(TH SarabunPSK 34) 

 (TH SarabunPSK 30) 

(TH SarabunPSK 30) 
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วิธีเขียนคําอธิบายรายวิชา 
 

 คําอธิบายรายวิชา (Course Description) คือขอความท่ีบอกใหทราบวาวิชานี้มีเนื้อหาสาระ

ท่ีตองเรียนและตองสอนอะไรบาง มากนอยข้ึนอยูกับจํานวนหนวยกิต ซ่ึงสัมพันธกับจํานวนชั่วโมง

สอนตลอดภาคเรียน และจํานวนชั่วโมงสอนตอสัปดาห 

 ผูสอนซ่ึงถือวาเชี่ยวชาญในสาระของวิชาท่ีตนสอนอยูแลว ยอมทราบดีวาวิชาท่ีตนสอนควร

ประกอบดวยสาระเรื่อใดบาง การจัดกลุมเนื้อหาเพ่ือกําหนดชื่อเรื่อง (ชื่อหนวย) ท่ีจะสอน ควรทราบ

ขอจํากัดเปนเบื้องตน ดังนี้ 

1. หนึ่งภาคเรียนมี 16 สัปดาห เม่ือหักเวลาสอบ จะเหลือเวลาท่ีใชสอน 15 สัปดาห  

2. การกําหนดชื่อเรื่อง เพ่ือใหเปนระบบท่ีสามารถอางอิงได เรียกวา หนวย (Unit) / 

บทเรียน (Lesson) / หัวขอ (Topic) 

3. เนื้อหา 1 หนวยใชเวลาสอนประมาณ 2 สัปดาห และแตละบทเรียน ใชเวลาสอน

ประมาณ  2 ชั่วโมง ดังนั้นในแตละวิชา (3 หนวยกิต) จะมีประมาณ 7 หนวย (หรือ 5-9 

หนวย) 

 

หลักการเขียนคําอธิบายรายวิชา 

1. ตองพิจารณาสาระใหครบท้ัง หนวย / บทเรียน / หัวขอ 

2. 1 หนวย ตองมีบทเรียน 2 บทเรียนข้ึนไป 

3. 1 บทเรียน ตองมี 2 หัวขอข้ึนไป  

4. คําแรกของประโยคใหใชตัวอักษรพิมพใหญ 

5. ใช semi colon (;) ค่ันระหวางหนวยเรียน จนถึงหนวยสุดทายไมตองใส and เชื่อม 

6. วลี/คํายอยๆในหนวยเรียนค่ันดวยเครื่องหมาย comma (,) และเชื่อมดวย and กอน

วลี/  คําสุดทาย 

7. จบประโยคไมตองใส  full stop (.) 
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แบบแผนการเขียนอางอิงผลงานทางวิชาการ  
 

1. บทความจากวารสาร  

แบบแผน:  

ผูเขียนบทความ (ทุกคน). ปท่ีพิมพ. ชื่อเต็มบทความ. ชื่อเต็มวารสาร. เลมท่ี(ฉบับท่ี),  

             เลขหนาท่ีปรากฏบทความ  (ไมตองระบุคาวาหนา หรือ pp.).  
 

ตัวอยางบทความจากวารสารภาษาไทย  

พวงทิพย แกวทับทิม ธวัช ชิดตระการ ไตรภพ ผองสุวรรณ และ ภัทร อัยรักษ. 2552. การหาดัชนี 

            การเก็บเก่ียวลองกองโดยการวัดสีผิวผลลองกองดวยลองกองคัลเลอรมิเตอร. 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). ปท่ีพิมพ. ชื่อเรื่องเต็ม. ชื่อของรายงานการประชุมหรือสัมมนา.  

        ชื่อบรรณาธิการ (ถามี) สถานท่ีของการประชุมหรือสัมมนา, จังหวัดหรือเมือง, วัน เดือน ปของ     

        การประชุมสัมมนา, หนาท่ีปรากฏของเรื่อง (ไมตองระบุคําวาหนา หรือ pp).  
 

ตัวอยาง รายงานการประชุม/สัมมนา  

วิวัฒน พิชญากร จิระพรชัย สุขเสรี ประภาพร บุญมี วิรัช ทวีปรีดา และ กาญจนพิมล ฤทธิเดช.      

        2555. พอลิเมอรยางธรรมชาติสําหรับเวชสําอางคและเภสัชภัณฑ. ๙ บันดาลงานวิจัยยางพารา     

        การประชุมวิชาการยางพาราแหงชาติ  ครั้งท่ี 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). ปท่ีพิมพ. ชื่อหนังสือ, ฉบับท่ีพิมพ, ชื่อสานักพิมพ, สถานท่ีพิมพ, หนาท่ีอางอิง (ในกรณี    

          เขียนเนื้อหาบางสวน). (ระบุคาวาหนา หรือ pp.).  
 

ตัวอยาง  

เจริญ  นาคะสรรค. 2545. เทคโนโลยีเบื้องตนทางพลาสติก, สานักพิมพโฟรเพซ, กรุงเทพมหานคร,        

         หนา 36-40.  

อัสอารีย สมาแอ. 2552. ทอพอโลยี ทฤษฎีและหลักการท่ัวไป, โรงพิมพมิตรภาพ, ปตตานี. 
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ขอเสนอแนะในการจัดทํา มคอ. 2                

1. ปกหนาใชกระดาษปกสีเขียวออน (ป.ตรี) ปกสีชมพู (ป.โท) และ Font อักษรตามท่ีกําหนดไว 

2. ปกใน ไมตองมีตราสัญญาลักษณ มทร.พระนคร 

3. การนับหนา ตองนับทุกหนา โดยซายมือเปนหนาคู และขวามือเปนหนาค่ี 

4. การรันเลขหนาของทุกภาคผนวก (หนาแรก) ไมตองพิมพเลขหนา แตนับจํานวนหนาและ 

ภาคผนวกตองอยูดานขวามือเสมอ ดานหลังหนาภาคผนวกเปนหนาวาง 

5. คําอธิบายรายวิชา ภาษาไทย ไมข้ึนตนดวยคําวา “ศึกษา” ใหเขียนชื่อหนวยเรียน ซ่ึงควร     

มี 6-8  หนวยเรียน ในทุกหมวดวิชา 

     6.  คําอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษ ไมข้ึนตนดวยคําวา  “Study/The Study” ใหเขียนเปนคํา 

Noun ในทุกหมวดวิชา 

     7.  ตรวจสอบคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใหถูกตอง 

     8.  ตรวจสอบรายวิชา รหัสวิชา หนวยกิต ใหถูกตองตรงกันท้ังในตารางแสดงรายวิชา,คําอธิบาย

รายวิชา, Mapping  และตารางปรับปรุงหลักสูตร 

     9.  การจัดทํา Curriculum Mapping ควรจะสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรและคุณลักษณะ

ของบัณฑิต 

   10.  รายวิชาปฏิบัติ ตองมีครบท้ัง 6 Domains สวนรายวิชาทฤษฎีตองมีครบ 5 Domains (ยกเวน 

หมวดศึกษาท่ัวไป) 
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รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตร.........      สาขาวิชา......................... 

หลักสูตรใหม/ปรับปรุง  พ.ศ. ............. 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

วิทยาเขต/คณะ                      คณะ............................. ศูนย .................................... 

หมวดท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร 

             รหัสหลักสูตร          ......................................................................... 

             ภาษาไทย                ...............บัณฑิต   สาขาวิชา.........................   
             ภาษาอังกฤษ            Bachelor of ..................... Program in ............................ 

2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

            ชื่อเต็ม (ไทย):            ..................บัณฑิต (....................) 
            ชื่อยอ (ไทย):             .........บ. (......................) 

            ชื่อเต็ม (อังกฤษ):        Bachelor of ...................... (.......................) 

            ชื่อยอ (อังกฤษ):         B............ (............................) 

3.   วิชาเอก (ถามี)  

            - 

4.  จํานวนหนวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

             .............     หนวยกิต              

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

    5.1  รูปแบบ 

             หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ......ป 

    5.2  ประเภทของหลักสูตร  

            ระบุประเภทหลักสูตรทางวิชาการ หรือหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  

    5.3  ภาษาท่ีใช 

             การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษ   

5.4  การรับเขาศึกษา 

    รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 

 

 

 

มคอ.2 
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5.5  ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

 ระบุหนวยงานหรือสถาบันการศึกษาท่ีไดจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ 

 (ถาไมมีใหระบุวา เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ) 

5.6  การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 

  ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 

6.   สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

                หลักสูตรใหม/ปรับปรุง  พ.ศ. ............ 

                       สภาวชิาการ ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี.......  วันท่ี............ 

                       สภามหาวทิยาลัย ใหความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งท่ี ........  วันท่ี ...... 

                              เปดสอน  ภาคการศึกษาท่ี  .....   ปการศึกษา  ............... 

7.   ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 

         หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา………บัณฑิต   

สาขาวิชา..............................   ในปการศึกษา  ........... 

8.   อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 

       8.1  ................. 

       8.2  ................ 

       8.3  ................  

9.   ช่ือ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

  

 

 

ลําดับท่ี ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/วิชาเอก จากสถาบัน  

การศึกษา 

พ.ศ. .... 

1 นาย...................... 

xxxxxxxxxxxxx 

อาจารย/ผศ. ..........   

2      

3      

4      

5      



  20  
 
10.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

          คณะ.............................. ศูนย ...................................   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร    

กรุงเทพมหานคร 

11.   สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

       11.1  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 11.2  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 

12.  ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

      12.1   การพัฒนาหลักสูตร 

      12.2   ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 

13.  ความสัมพันธกับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนในมหาวิทยาลัย 

      13.1  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

                หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพใชเรียน

รวมกันทุกหลักสูตรของคณะ............ 
 

      13.2  กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ท่ีเปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนตองมาเรียน  

                กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไดแก วิชา............. ทุกสาขาวิชาในคณะ..........ตองเรียน   
 

      13.3  การบริหารจัดการ 

               อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอ่ืนท่ีเก่ียวของ ดานเนื้อหา

สาระ การจัดตารางเรียนและการวัดและประเมินผลการเรียน รวมท้ังความสอดคลองกับมาตรฐานผลการ

เรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา.......... สาขา..........     

หมวดท่ี  2  ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา  และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

     1.1  ปรัชญา 
 

 

     1.2  วัตถุประสงค 

           1.2.1  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี ........... (ดานความรู) 

           1.2.2  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี ........... (ดานทักษะ, ปฏิบัติ, …….) 

           1.2.3  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี ........... (ดานการนําไปใช, การประกอบอาชีพ, ........) 

           1.2.4  เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมี ........... (ดานคุณธรรม, จริยธรรม) 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  

แผนพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ หลักฐาน/ตัวบงช้ี 

 ปรับปรุงหลักสูตรใหมี

มาตรฐานตามท่ี สกอ.กําหนด 

 

 พัฒนาหลักสูตรตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ท่ีกําหนด 

 ติดตามประเมินผลหลักสูตร

อยางสมํ่าเสมอ 

 เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 

 รายงานผลการประเมิน

หลักสูตร 

 ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลอง

กับความตองการของ

อุตสาหกรรมและ 

การเปลี่ยนแปลงของ

เทคโนโลยี 

 

 ติดตามการเปลี่ยนแปลง 

ในความตองการของ

ผูประกอบการ 

ดานอุตสาหกรรมการผลิต 

 รายงานผลการประเมิน 

ความพึงพอใจในการใชบัณฑิต

ของสถานประกอบการ 

 ความพึงพอใจในทักษะ  

ความรูความสามารถใน 

การทํางานของบัณฑิต 

 

หมวดท่ี 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 

              ภาคการศึกษาท่ี  1            เดือนมิถุนายน  -  ตุลาคม 

              ภาคการศึกษาท่ี  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   กลยุทธในการดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3 

                ………………………………………………………………… 

 

 2.5   แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา 

25... 25... 25... 25... 25... 

ชั้นปท่ี  1 35 35 35 35 35 

ชั้นปท่ี  2 - 35 35 35 35 

ชั้นปท่ี  3 -  35 35 35 

ชั้นปท่ี  4 -   35 35 

รวม 35 70 105 140 140 

คาดวาจะจบการศึกษา - - - 35 35 
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2.6   งบประมาณตามแผน 

              2.6.1  งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปงบประมาณ 

25... 25... 25... 25... 25... 

คาบํารุงการศึกษา คาลงทะเบียน 

และคาสนับสนุนการจัดการเรียน 

การศึกษาแบบเหมาจาย 

 

 

    

เงินงบประมาณแผนดิน      

รวมรายรับ      
 

              2.6.2   งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปงบประมาณ 

25... 25... 25... 25... 25... 

ก.  งบดําเนินการ      

1. คาใชจายบุคลากร      

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวมขอ 3 และขอ 4 )      

3.  ทุนการศึกษา      

4.  รายจายระดับมหาวิทยาลัย      

รวม (ก)      

ข.  งบลงทุน      

   คาครุภัณฑ      

รวม (ข)      

  รวม (ก) + (ข)      

   จํานวนนักศึกษา      
 

 

 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

งบประมาณสนับสนุนคาวัสดุ/นศ./ป 

สายวิทยาศาสตร (3,000)  สายสังคมศาสตร  (800) 

เงินเดือนอาจารยในสาขาวิชาและเพ่ิมข้ึนรอยละ 6 ทุกๆป 

คาวัสดุ คาตอบแทน คาใชสอย 

รอยละ 40 ของคาเทอมสําหรับหลักสูตรภาคปกติ หรือ 

รอยละ 25 ของคาเทอมสําหรับหลักสูตรภาคสมทบ 

ตามแผนของสาขาวิชา ในรายวิชาบังคับ 
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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 แบงเปนหมวดวิชาท่ีสอดคลองกับท่ีกําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้  (โดยใหเลือกแบบท่ี 1 หรือ แบบท่ี 2) 
 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (แบบท่ี 1)                                             30     หนวยกิต 

     ก.1  กลุมวิชาภาษาไทย                                                              3     หนวยกิต 

     ก.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ                                                   12    หนวยกิต 

     ก.3  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร                                      6    หนวยกิต 

     ก.4  กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ                                            2   หนวยกิต 

     ก.5  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                                       3    หนวยกิต 

     ก.6  กลุมวิชาบูรณาการ                                                              4    หนวยกิต 

 

ก.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (แบบท่ี 2)                                             30     หนวยกิต 

     ก.1  กลุมวิชาภาษาไทย                                                              3     หนวยกิต 

     ก.2  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ                                                   12    หนวยกิต 

     ก.3  กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร                                      3    หนวยกิต 

     ก.4  กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ                                            2    หนวยกิต 

     ก.5  กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร                                       6    หนวยกิต 

     ก.6  กลุมวิชาบูรณาการ                                                              4    หนวยกิต 

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ                                                                  ......   หนวยกิต 

     ข.1  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ                                                        ......   หนวยกิต 

     ข.2  กลุมวิชาชีพบังคับ                                                               ......   หนวยกิต 

     ข.3  กลุมวิชาชีพเลือก                                                                ......   หนวยกิต 

ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                 6    หนวยกิต 
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               3.1.3   รายวิชา 

   -    รหัสวิชา 

รหัสวิชา  ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษและตัวเลขรวมกันจํานวน 9 ตัว  ดังนี้ 

AA X XX X X XX   ชื่อวิชา (ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ )                นก.(ท-ป-น) 

                      ลําดับวิชาในกลุม (01-99)                                                ชั่วโมงศึกษานอกเวลา 

                               ชั้นปท่ีควรศึกษา                                                    ชั่วโมงปฏิบัต ิ

                              กลุมวิชา                                                                       ชั่วโมงทฤษฎี 

                                 สาขาวิชา         หนวยกิต 

  ระดับการศึกษา 

  คณะ 

เชน  LA2011101     ST2012201    BA2013204     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            1   อนุปริญญา      2  ปริญญาตรี    

3   ประกาศนียบัตรบัณฑิต         4  ปริญญาโท        

5  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง    6  ปริญญาเอก 

กลุมวิชา                     1  กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  2  กลุมวิชาชีพบังคับ     

                   3-9  กลุมวิชาชีพเลือก  
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หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กําหนดรหัสวิชาดังนี้ 

GE X XX X X XX   ชื่อวิชา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ)     นก.(ท-ป-น) 

   ลําดับวิชาในกลุม (01-99)                                ชั่วโมงศึกษานอกเวลา  

   ชั้นปท่ีควรศึกษา 1    ชั่วโมงปฏิบัต ิ

   สภาพรายวิชา     ชั่วโมงทฤษฎี 

   กลุมวิชา      หนวยกิต 

   ระดับการศึกษา 

   วิชาศึกษาท่ัวไป  
 

กลุมวิชา    10  กลุมวิชาภาษาไทย   20  กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

  30  กลุมวิชาสังคมศาสตร   40  กลุมวิชามนุษยศาสตร 

  50  กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 60  กลุมวิชาคณิตศาสตร 

  70  กลุมวิชาวิทยาศาสตร   80  กลุมวิชาบูรณาการ 

                     81  กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร    82  กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร                                         

สภาพรายวิชา       0  วิชาไมบังคับ               1   วิชาบังคับ  

ระดับการศึกษา    1   อนุปริญญา      2   ปริญญาตรี 
 

เชน  GE2100101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication)   3(3-0-6)      
 

 

   -  รายวิชา 

• หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป         30    หนวยกิต    ประกอบดวย 

 กลุมวิชาภาษาไทย     3     หนวยกิต   ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้ 

หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

GE2100101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร (Thai for Communication) 3(3-0-6) 

GE2100102 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ  

(Thai for Business Communication) 

3(3-0-6) 

GE2100103 ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ (Thai for Presentation) 3(3-0-6) 

GE2100104 วรรณคดีไทย (Thai Literature) 3(3-0-6) 

GE2100105 การเขียนภาษาไทยเพ่ืออาชีพ (Thai Writing for Careers) 3(3-0-6) 
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 กลุมวิชาภาษาตางประเทศ    12   หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้  

     หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1  (English 1) 3(3-0-6) 

GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2  (English 2) 3(3-0-6) 

GE2200101 ภาษาอังกฤษเทคนิค  (Technical English) 3(3-0-6) 

GE2200102 ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ  (English for Careers) 3(3-0-6) 

GE2200103 การอานภาษาอังกฤษ  (English Reading ) 3(3-0-6) 

GE2200104 การฟงภาษาอังกฤษ  (English Listening) 3(3-0-6) 

GE2200105 การสนทนาภาษาอังกฤษ  (English Conversation) 3(3-0-6) 

GE2200106 ภาษาจีนพ้ืนฐาน  (Fundamental Chinese) 3(3-0-6) 

GE2200107 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร  (Chinese for Communication) 3(3-0-6) 
 

 

 

 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ......  หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้

หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

GE2300101 พลวัตทางสังคมและความทันสมัย  

(Social Dynamics and Modernity) 

3(3-0-6) 

GE2300102 มนุษยสัมพันธ (Human Relations) 3(3-0-6) 

GE2300103 ระเบียบวิธีวิจัย (Research Methodology) 3(3-0-6) 

GE2300104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม  

(Quality of Life and Social Skill Development) 

3(3-0-6) 

GE2300105 สังคมกับเศรษฐกิจ (Society and Economy) 3(3-0-6) 

GE2300106 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(Sufficiency Economy Philosophy) 

3(3-0-6) 

GE2300107 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ  

(Law and Professional Ethics) 

3(3-0-6) 

GE2300108 อาเซียนศึกษา (ASEAN Studies) 3(3-0-6) 

GE2300109 สันติศึกษา (Peace Studies) 3(3-0-6) 
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GE2400101 การรูสารสนเทศและการศึกษาคนควา  

(Information Literacy and Study Skills) 

3(3-0-6) 

GE2400102 จิตวิทยาท่ัวไป (General Psychology) 3(3-0-6) 

GE2400103 ไทยศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน 

(Thai Studies and Local Wisdom) 

3(3-0-6) 

GE2400104 การพัฒนาบุคลิกภาพ  (Personality Development) 3(3-0-6) 

GE2400105 พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน  

(Human Behavior and Self Development) 

3(3-0-6) 

GE2400106 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 3(3-0-6) 

GE2400107 การพัฒนาและประเมินโครงการ 

(Program Development and Evaluation) 

3(3-0-6) 

GE2400108 การพัฒนาจิตเพ่ือคุณภาพชีวิต 

(Mind Development for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

 

 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ    2   หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือ 

       รายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

GE2500101 พลศึกษา (Physical  Education) 1(0-2-1) 

GE2500102 ลีลาศ (Social Dance) 1(0-2-1) 

GE2500103 กีฬาประเภททีม (Team  Sports) 1(0-2-1) 

GE2500104 กีฬาประเภทบุคคล (Individual Sports) 1(0-2-1) 

GE2500105 นันทนาการ (Recreation) 1(0-2-1) 
 

 กลุมวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร   .......  หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้

หรือรายวิชาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

GE2600101 คณิตศาสตรพ้ืนฐาน (Fundamental Mathematics) 3(3-0-6) 

GE2600102 สถิติเบื้องตน (Introduction to Statistics) 3(3-0-6) 

GE2600103 คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน (Mathematics in Daily Life) 3(3-0-6) 

GE2700101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน (Science in Daily Life) 3(3-0-6) 

GE2700102 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร  

(Environment and Resource Management) 

3(3-0-6) 
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 กลุมวิชาบูรณาการ    4   หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้หรือรายวิชาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  

กลุมวิชาบูรณาการดานสังคมศาสตร     

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

GE2810101 โลกในศตวรรษท่ี 21 (World in 21st Century) 2(2-0-4) 

GE2810102 การพัฒนาตนเองเพ่ืออาชีพ 

(Self Development for Careers) 

2(2-0-4) 

GE2810103 ชีวิตและการคิดเชิงบวก (Life and Positive Thinking) 2(2-0-4) 

GE2810104 การออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ  

(Exercise and Sports  for Health) 

2(2-0-4) 

GE2810105 กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ (Activities for Health)  2(2-0-4) 

กลุมวิชาบูรณาการดานวิทยาศาสตร     

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

GE2820101 ปกิณกคณิตศาสตร (Miscellaneous Mathematics) 2(2-0-4) 

GE2820102 วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวิต (Science for Living) 2(2-0-4) 

GE2820103 วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

(Material and Application in Daily Life) 

2(2-0-4) 

 

• หมวดวิชาเฉพาะ         .......  หนวยกิต   ประกอบดวย 

 กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ     ......  หนวยกิต   ประกอบดวย  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

   

   

  xx-xxxx-xxx การเตรียมความพรอมสหกิจศึกษาหรือฝกประสบการณวิชาชีพ *  

(……………………………………………………) 

1(0-2-1) 

 

       หมายเหตุ  *  ช่ือวิชาสามารถปรับเปลีย่นไดตามความเหมาะสมของหลักสูตร 
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 กลุมวิชาชีพบังคับ     ......  หนวยกิต  ประกอบดวย  

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

   

   

   
 

 กลุมวิชาชีพเลือก      xx  หนวยกิต    กําหนดใหศึกษาดังนี้ 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หนวยกิต 

xx-xxxx-xxx สหกิจศึกษาทาง……… (Cooperative Education for …………) 6(0-40-0) 

                 ในกรณีไมสามารถลงทะเบียนวิชาสหกิจศึกษาทาง…………. ซ่ึงเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัย

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    

             ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาท่ีเปดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ระดับปริญญาตรี 
     

   3.1.4   แสดงแผนการศึกษา  

               แผนการเรียนปกติ 

ปท่ี  1 /ภาคการศึกษาท่ี 1 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

      

      

      

      

รวม     

ชั่วโมง / สัปดาห  =  …....... 
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ปท่ี  1 /ภาคการศึกษาท่ี 2 หนวยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาดวยตนเอง 

      

      

      

      

      

รวม     

ชั่วโมง / สัปดาห  =  .......... 

(จัดแผนการศึกษาจนครบหลักสูตร) 
 

 

   3.1.5 คําอธิบายรายวิชา   

กลุมวิชาภาษาไทย 

GE2100101  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร                                                         3(3-0-6) 

   Thai for Communication 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรู พ้ืนฐานในการใชภาษาไทย ภาษากับการสื่อสาร ทักษะการฟง การพูด  

การอานและการเขียนประเภทตาง ๆ 

   Basic Thai language usage; language and communication; language skills, 

listening, speaking, reading and writing 

 

GE2100102  ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสารธุรกิจ                                            3(3-0-6) 

   Thai for Business Communication 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับการสื่อสารทางธุรกิจ แนวคิดเก่ียวกับการสื่อสารทางธุรกิจ 

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  ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ                                                      3(3-0-6) 

   Thai for Presentation 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรู พ้ืนฐานเก่ียวกับการนําเสนอ ทักษะการรับและการสงสาร การพูดเพ่ือ 

การนําเสนอ การอานและการนําเสนอขอมูลทางสถิติ และการเขียนเพ่ือการนําเสนอ 

   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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   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  การเขียนภาษาไทยเพ่ืออาชีพ                                               3(3-0-6) 

   Thai Writing for Careers 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับการเขียน การเขียนหนังสือราชการ การเขียนรายงานการประชุม 

การเขียนสารและคํากลาวในโอกาสตาง ๆ การเขียนโครงการ การเขียนสารคดี การเขียนโฆษณาและ

ประชาสัมพันธ  

                               Basic Thai writing; writing official letters; minutes; messages; speeches; 

projects; documentary, advertisements and public relations   

 

กลุมวิชาภาษาตางประเทศ 

GE2201101  ภาษาอังกฤษ 1                         3(3-0-6) 

English 1 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 
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   การใชสํานวนและโครงสรางภาษาระดับพ้ืนฐาน การทักทาย การแนะนําตัว การบรรยาย

บุคคล การบรรยายสิ่งของ ความสนใจและงานอดิเรก การบรรยายสถานท่ี  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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : GE2201101 ภาษาอังกฤษ 1 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   การใชภาษาระดับสูงข้ึน  เพ่ือใชภาษาใหถูกตองตามสถานการณตางๆ ไดอยางเหมาะสม 

การเปรียบเทียบ ข้ันตอนการปฏิบัติในชีวิตประจําวันและการเตือน การกําหนดเง่ือนไข 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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   การใชภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวเนื่องกับวิชาชีพ ความรูเก่ียวกับคําศัพทและสํานวนเก่ียวกับ

วิชาชีพ ใจความสําคัญและรายละเอียดจากเนื้อเรื่อง การใหนิยาม การจําแนกประเภท  ข้ันตอนการปฏิบัติ 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  ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ                                                             3(3-0-6) 

   English for Careers 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   การสื่อสารภาษาอังกฤษเ พ่ือนําไปใชในอาชีพตาง ๆ การพบปะผูคนในสถาน
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ประกอบการ การใชโทรศัพทเพ่ือติดตองานธุรกิจ 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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   การใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากปริบท องคประกอบและ

โครงสรางของประโยค องคประกอบท่ีชวยในการอาน   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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   การฟงภาษาอังกฤษในสถานการณตางๆ ในชีวิตประจําวัน การฟงบทสนทนา การฟง

ระดับยอหนา การฟงบทความและตอบคําถาม ทักษะการฟงเพ่ือจับใจความและเทคนิคการฟง 

   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                                      3(3-0-6) 

   English Conversation 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : GE2201102 ภาษาอังกฤษ 2 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 
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   การสนทนาภาษาอังกฤษตามสถานการณตาง ๆ ในชีวิตประจําวันใหถูกตองตาม

วัฒนธรรมของเจาของภาษา การทักทายและแนะนําตัว การใหคําแนะนํา การสนทนาทางโทรศัพท การบอกท่ีตั้ง

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  ภาษาจีนพ้ืนฐาน                              3(3-0-6) 

   Fundamental Chinese 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ทักษะภาษาจีนเบื้องตน ระบบพินอิน 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  ภาษาจีนเพ่ือการส่ือสาร                3(3-0-6) 

   Chinese for Communication 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : GE2200106  ภาษาจีนพ้ืนฐาน 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   คําศัพทและสํานวนภาษาจีนท่ีใชในชีวิตประจําวัน การสนทนาโตตอบ การเขียน

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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   แนวคิดและทฤษฎีทางสังคมสมัยใหม โครงสรางสังคมและสถาบัน ความทันสมัยและ

กระแสโลกาภิวัตน ความหลากหลายทางวัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมือง หนาท่ีพลเมือง 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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับมนุษยสัมพันธ 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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการวิจัย วัตถุประสงคและประเภทของการวิจัย ข้ันตอนและ 

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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 
   การสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง   ภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบของบุคคล    
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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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 
   ความรูท่ัวไปดานสังคมเศรษฐกิจ 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  ปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง                                                          3(3-0-6) 

   Sufficiency Economy Philosophy 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   หลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาทางเศรษฐกิจ การบริหาร

จัดการท่ีดีและความเสี่ยงสําหรับองคการสมัยใหม ปญหา ผลกระทบและวิกฤติการพัฒนาในสังคมไทยและ    

สังคมโลก เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการประกอบ

วิชาชีพ การคุมครองแรงงาน แรงงานสัมพันธ  จรรยาบรรณวิชาชีพ สิทธิมนุษยชน จริยธรรมและ

ความรับผิดชอบตอสังคม 

   Introduction to law; rules and regulations concerning professions; labour 

protection; labour relation; professional ethics; human-right; ethics and social responsibility 

 

GE2300108  อาเซียนศึกษา                                                                        3(3-0-6) 

   ASEAN Studies 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

 

   ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับอาเซียนและรัฐสมาชิก อัตลักษณและความหลากหลาย แนวคิด

การกอตั้ง ปฏิญญา กฎบัตรและท่ีประชุมสุดยอดอาเซียน  ความรวมมือในการพัฒนาและเสาหลักอาเซียน  

ความสําคัญของการอยูรวมกันในภูมิภาค การบูรณาการทํางานรวมกันเพ่ืออนาคตท่ียั่งยืน 

   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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความหมายและแนวคิดหลักเก่ียวกับสันติภาพและสันติศึกษา 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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   แนวคิดและทฤษฎีการรูสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ การประเมินและ 

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  จิตวิทยาท่ัวไป                                                                       3(3-0-6) 

   General Psychology 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรูพ้ืนฐานทางจิตวิทยา พันธุกรรม สิ่งแวดลอมและพัฒนาการของมนุษย สรีรวิทยา

ท่ีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย 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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย ความเชื่อ 

ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมขาว ภูมิปญญาไทยและทองถ่ิน 

   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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรูพ้ืนฐานเก่ียวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพ 

การปรับปรุงบุคลิกภาพ การรับรูเ ก่ียวกับตนเอง สุขภาพจิตและการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับบุคลิกภาพ        

และการพัฒนาบุคลิกภาพท่ีสมบูรณ 

   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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   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  

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   หลักการและกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ จรรยาบรรณ

การวิจัย การออกแบบการวิจัย กระบวนการศึกษาและการรวบรวมขอมูล การตีความและการวิเคราะหขอมูลท่ีได

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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   แนวคิดและทฤษฎีการพัฒนา การวางแผน การกําหนดวัตถุประสงค การออกแบบ

โครงการพัฒนา การสรางบรรยากาศการมีสวนรวมและการเรียนรู การบริหารโครงการ 

   Development concepts and theories; planning; objectives formulation 

development project design; creation of participatory and learning atmosphere; project 

administration 

 

GE2400108          การพัฒนาจิตเพ่ือคุณภาพชีวิต         3(2-2-5) 

           Mind Development for Quality of Life  

           รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : – 

           รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

                              ความรูท่ัวไปเก่ียวกับจิตของมนุษย 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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรู ท่ัวไปเ ก่ียวกับ วิทยาศาสตรการกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  

ดัชนีมวลกาย  รูปแบบของการจัดการแขงขัน และประเภทของกีฬา  การบาดเจ็บจากการเลนกีฬาและ 

การปฐมพยาบาล  และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

   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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรูท่ัวไปเก่ียวกับลีลาศ กฎ ระเบียบ และมารยาทของลีลาศ รูปแบบของลีลาศ    

ฝกทักษะพ้ืนฐานการลีลาศในจังหวะตาง 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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรูท่ัวไปเก่ียวกับกีฬาประเภททีม ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภททีม การสรางเสริม

สมรรถภาพทางกาย กฎ ระเบียบ กติกาการแขงขันกีฬาประเภททีม การแขงขันกีฬาและการจัดการแขงขัน 

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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรู ท่ัวไปเก่ียวกับกีฬาประเภทบุคคล ฝกทักษะการเลนกีฬาประเภทบุคคล   

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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรูท่ัวไปเก่ียวกับนันทนาการ  ความหมายและความสําคัญ  ประเภทของนันทนาการ 

กิจกรรมนันทนาการ ฝกปฏิบัติการเปนผูนํานันทนาการ การจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือการฝกอบรม 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  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                                           3(3-0-6) 

   Fundamental Mathematics 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ตรรกศาสตรเบื้องตน  เมตริกซและตัวกําหนด กฎการนับ การเรียงสับเปลี่ยนและ 

การจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฎีบททวินาม ลําดับและอนุกรม 

   Introduction to logic; matrices and determinants; counting rules, permutation 

and combination; introduction to probability; binomial theorem; sequences and series 

 
 

GE2600102  สถิติเบ้ืองตน                                                                         3(3-0-6) 

   Introduction to Statistics 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับสถิติตัวแปรสุม 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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับมาตราชั่ง ตวง วัด อัตราสวน สัดสวน รอยละและการประยุกต 

พ้ืนท่ีและปริมาตร ดอกเบ้ียและเงินผอนชําระ ภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีเงินได เลขดัชนี  ตรรกศาสตรเบื้องตนและ

การใหเหตุผล และความรูเบื้องตนเก่ียวกับสถิติ 

   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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรูเบื้องตนเก่ียวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกับปรากฏการณ

ธรรมชาติ พลังงาน ไฟฟาและการสื่อสารโทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน 

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  ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากร                                    3(3-0-6) 

   Environment and Resource Management 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรูพ้ืนฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและสมดุล

ธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ มลพิษสิ่งแวดลอม การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและ 

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  โลกในศตวรรษท่ี 21                  2(2-0-4) 

   World in 21st Century 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : -  

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   โลกาภิวัฒนและความทันสมัย เศรษฐกิจและการเมืองในสังคมโลก วิกฤตการพัฒนา 

ความเปนพลเมืองโลก สังคมสรางสรรค การพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมแหงการเรียนรูและทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 

   Globalization and modernity; world economics and political; crises in 

development; global citizenship; creative society, sustainable development; learning society and 

21st century skills 

 

GE2810102           การพัฒนาตนเองเพ่ืออาชีพ                                                 2(2-0-4) 

   Self Development for Careers 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   หลักและพ้ืนฐานการพัฒนาตนเองเพ่ือการเปนบัณฑิตนักปฏิบัติ ทักษะและคุณลักษณะท่ี

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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   การพัฒนาทักษะชีวิต การเรียนรู เ พ่ือการเปลี่ยนแปลงตนเอง การคิดเชิงบวก  

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  การออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ                                  2(2-0-4) 

   Exercise and Sports for Health 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   หลักการของวิทยาศาสตรการกีฬาและการออกกําลังกาย ความรูเก่ียวกับกิจกรรม    

ทางกาย การเสริมสรางสมรรถภาพทางกายท่ีเก่ียวกับสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกายดวยตนเอง  

การบริโภคอาหาร การควบคุมน้ําหนัก การพักผอนดวยกิจกรรมนันทนาการ การประยุกตวิทยาศาสตรการกีฬากับ

การออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

   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  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ                2(2-0-4) 

   Activities for Health  

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความหมายและความสําคัญของสุขภาพและสุขปฏิบัติ  การดูแลตนเองใหมีสุขปฏิบัติท่ีดี 

กิจกรรมเพ่ือสรางเสริมสุขภาพ 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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   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 

   รายวิชาท่ีตองเรียนมากอน : - 

   รายวิชาท่ีตองเรียนควบคู : - 

   ความรู เบื้องตนเก่ียวกับวัสดุ วัสดุงานบรรจุภัณฑอาหาร วัสดุยานยนต วัสดุทาง

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    ช่ือ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย               

             3.2.1   อาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/

วิชาเอก 

จากสถาบัน  

การศึกษา 

พ.ศ. .... 

ภาระการสอนตอสัปดาห 

แตละปการศึกษา 

25... 25... 25... 25... 
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             3.2.2   อาจารยประจํา 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/

วิชาเอก 

จากสถาบัน  

การศึกษา 

พ.ศ. .... 

ภาระการสอนตอสัปดาห 

แตละปการศึกษา 

25... 25... 25... 25... 

          

          

          

          

          

 

             3.2.3   อาจารยพิเศษ 

ลําดับ

ท่ี 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจําตัวประชาชน 

ตําแหนง

วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา/

วิชาเอก 

จากสถาบัน  

การศึกษา 

พ.ศ. .... 

ภาระการสอนตอสัปดาห 

แตละปการศึกษา 

25... 25... 25... 25... 

          

          

          

          

          

  

4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือการฝกงาน) 

            จากความตองการใหบัณฑิตมีประสบการณในงานอาชีพจริงกอนจบการศึกษา  จึงกําหนดใหนักศึกษา

เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา   

      4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณสหกิจศึกษา 

             ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณสหกิจศึกษาของนักศึกษา มีดังนี้ 

 (1)  ...................... 

          (2)  ...................... 

        (ใหพิจารณาจากแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูของวิชาสหกิจศึกษา) 

      4.2   ชวงเวลา 

             ภาคการศึกษาท่ี 1  ของปการศึกษาท่ี 4 
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      4.3   การจัดเวลาและตารางสอน 

            จัดเต็มเวลา 1 ภาคการศึกษา 

5.   ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

        การทําโครงงานหรืองานวิจัยของนักศึกษา ตองเปนการบูรณาการความรูวิชาชีพเพ่ือการแกปญหาหรือ

ประยุกตใชความรูใหเกิดประโยชนเปนรูปธรรม ภายใตคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน ผูรวมโครงงาน

จํานวนไมเกิน 3 คนตอโครงงาน กําหนดใหมีการศึกษา ทดลอง/เก็บขอมูล วิเคราะหขอมูลและทํารายงานตามแบบ

ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สงรายงานและ/หรือผลงานตามเวลาท่ีกําหนด 

      5.1   คําอธิบายโดยยอ 

                คําอธิบายรายวิชา วิชาโครงงาน.... 

      5.2   มาตรฐานผลการเรียนรู  

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

      5.3   ชวงเวลา 

               ภาคการศึกษาท่ี  2   ของปการศึกษาท่ี  4 

      5.4  จํานวนหนวยกิต 

               3     หนวยกิต 

      5.5  การเตรียมการ 

     นักศึกษาตองผานวิชาการเตรียมโครงงาน  จัดทําเคาโครงเสนออาจารยท่ีปรึกษา  ดําเนินการตามแผน

ในเคาโครงท่ีไดรับความเห็นชอบจากอาจารยท่ีปรึกษาโครงงาน และจัดรายงานตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

  5.6  กระบวนการประเมินผล 

     นักศึกษาตองนําเสนอผลการดําเนินการโครงงานตออาจารยท่ีปรึกษาหรือคณะกรรมการประเมิน

โครงงานท่ีคณะแตงตั้ง รูปแบบและเกณฑการประเมินเปนไปตามท่ีคณะกรรมการกําหนดตามหลักการวัดและ

ประเมินผลการศึกษา 

หมวดท่ี  4   ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา 

  

  

  

 

2.  การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน     

      2.1   คุณธรรม จริยธรรม 
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              2.1.1   ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

              ก.  หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

 (1)   เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย 

  (2)   ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม 

  (3)   มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ 

   (4)   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

   (5)   ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม   

              ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 

                    (1)   ................................... 

                    (2)   ................................... 

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

              2.1.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

              กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพ่ือเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขา  

ชั้นเรียนใหตรงเวลา ตลอดจนการแตงกายท่ีเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบ

โดยการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาท่ีของการเปนผูนํากลุม และการเปนสมาชิกกลุม มีความซ่ือสัตยโดยตองไม

ทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอ่ืน เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม 

จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาท่ีทําดี 

ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ 

              2.1.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม 

- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดเวลาท่ี

มอบหมายและการเขารวมกิจกรรม 

- ประเมินจากการมีวินัยความพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

- ประเมินจากการกระทําทุจริตในการสอบ 

- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย   
 

      2.2   ความรู 

              2.2.1   ผลการเรียนรูดานความรู 

              ก.  หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

                   (1)   เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปอยางกวางขวางและเปนระบบ 

 (2)   สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาท่ัวไป 

 (3)   สามารถนําผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ 

                    (4)   สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือตอยอดองคความรู 

 ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 
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                     (1)   ................................... 

                     (2)   ................................... 

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

              2.2.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู 

                        ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฏิบัติ

ในสภาพแวดลอมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ท้ังนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา ตลอดจน

เนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญ

ผูเชี่ยวชาญท่ีมีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

              2.2.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู         

              ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตางๆ คือ 

  (1)  การทดสอบยอย และการสอบปลายภาคเรียน 

  (2)  ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทํา   

  (3)  ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีนําเสนอ 

  (4)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 

(5)  ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

 

      2.3   ทักษะทางปญญา 

              2.3.1   ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา 

              ก.  หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

                    (1)   คิดอยางมีระบบบนพ้ืนฐานของขอมูลและขอเท็จจริง 

          (2)   สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูล แนวคิด และหลักฐานเพ่ือการวิเคราะหปญหา 

            (3)   สามารถบูรณาการความรูเพ่ือการศึกษาปญหาท่ีซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา 

              ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 

(1)   ................................... 

(2)   ................................... 

………………………….. 

              2.3.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา 

             (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.  หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

                    (1)  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

                    (2)  สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค 

                    (3)  แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม 

                    (4)  มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ 

              ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 

(1)   ................................... 

(2)   ................................... 

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

              2.4.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

                       ใชการสอนท่ีมีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานท่ีตองประสานกับผูอ่ืน

ขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอ่ืน หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผล

การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ                             

              2.4.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

              ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงาน และสังเกตจาก

พฤติกรรมท่ีแสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล 
 

      2.5   ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

              2.5.1   ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

              ก.  หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

                   (1)   เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ 

                   (2)   สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน 

                   (3)   สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล

ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

          (4)   สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ 

     ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 

 (1)   ................................... 

 (2)   ................................... 

    2.5.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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            จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตางๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ

สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาท่ีเหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศใน

หลากหลายสถานการณ 

   2.5.3   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

                    (1)  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือคณิตศาสตรและสถิติ ท่ีเก่ียวของ 

                    (2)  ประเมินจากความสามารถจากการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตางๆ 

การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆท่ีมีการนําเสนอตอชั้นเรียน 

      2.6   ดานทักษะพิสัย  

              2.6.1   ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย 

              ก.  หมวดวชิาศึกษาท่ัวไป 

                        ไมมี  

              ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 

           (1)   สามารถปฏิบัติงานตามแบบท่ีกําหนดได 

           (2)   สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ 

      (3)   สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพ่ือการแกปญหาในสภาพจริงได 

              2.6.2   กลยุทธการสอนท่ีใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย 

    จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนักศึกษาไดลงมือปฏิบัติจริงโดยใชความรูจากวิชาตางๆท่ีได

ศึกษามา การวิเคราะหเพ่ือแกปญหา เพ่ือใหเกิดการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะพิสัย 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.   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา                       

     (Curriculum Mapping)   

            แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี  

4 ขอ 2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรอง  ซ่ึงบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรู 

บางเรื่องก็ได ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้ 

     3.1   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

            คุณธรรม จริยธรรม 

(1)   เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย 

(2)   ปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม 

(3)   มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ 

(4)   มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ  รับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

(5)   ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม  

            ความรู 

(1)   เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปอยางกวางขวางและเปนระบบ 

(2)   สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาท่ัวไป 

(3)   สามารถนําผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาใชในการแกปญหาดานวิชาการและวิชาชีพ 

(4)   สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเพ่ือตอยอดองคความรู    

           ทักษะทางปญญา   

(1)   คิดอยางมีระบบบนพ้ืนฐานของขอมูลและขอเท็จจริง 

(2)   สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพ่ือการวิเคราะหปญหา 

(3)   สามารถบูรณาการความรูเพ่ือการศึกษาปญหาท่ีซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา 

             ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1)  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

(2)  สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค 

(3)  แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม 

(4)  มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ 

            ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1)   เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ 

(2)   สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน 

(3)   สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และแปล  

       ความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม 

(4)   สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  ความรับผิดชอบหลัก       ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 

 

คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

 

ความรู 

 

 

 

ทักษะทาง

ปญญา 

 

ทักษะความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะหเชิง

ตัวเลขการส่ือสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

GE2100101   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร                     

GE2100102   ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ                     

GE2100103   ภาษาไทยเพ่ือการนําเสนอ                     

GE2100104   วรรณคดีไทย                     

GE2100105   การเขียนภาษาไทยเพ่ืออาชีพ                     

GE2201101   ภาษาอังกฤษ 1                     

GE2201102   ภาษาอังกฤษ 2                     

GE2200101   ภาษาอังกฤษเทคนิค                     

GE2200102   ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ                     

GE2200103   การอานภาษาอังกฤษ                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

   ความรับผิดชอบหลัก                 ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง 

ปญญา 

ทักษะ 

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และ 

การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

GE2200104   การฟงภาษาอังกฤษ                     

GE2200105   การสนทนาภาษาอังกฤษ                     

GE2200106   ภาษาจีนพ้ืนฐาน                                            

GE2200107   ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                     

GE2300101  พลวัตทางสังคมและความทันสมัย                     

GE2300102   มนุษยสัมพันธ                     

GE2300103  ระเบียบวิธีวิจัย                     

GE2300104  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและทักษะสังคม                     

GE2300105  สังคมกับเศรษฐกิจ                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    ความรับผิดชอบหลัก                   ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง 

ปญญา 

ทักษะ 

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และ 

การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

GE2300106  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                     

GE2300107  กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ                     

GE2300108  อาเซียนศึกษา                       

GE2300109  สันติศึกษา                     

GE2400101  การรูสารสนเทศและการศึกษาคนควา                     

GE2400102  จิตวิทยาท่ัวไป                     

GE2400103  ไทยศึกษาและภูมิปญญาทองถ่ิน                     

GE2400104  การพัฒนาบุคลิกภาพ                     

GE2400105  พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน                     

GE2400106  การวิจัยเชิงคุณภาพ                     

GE2400107  การพัฒนาและประเมินโครงการ                     
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

     ความรับผิดชอบหลัก                  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง 

ปญญา 

ทักษะ 

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และ 

การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

GE2400108 การพัฒนาจิตเพ่ือคุณภาพชีวิต                     

GE2500101 พลศึกษา                     

GE2810102  ลีลาศ                     

GE2500103  กีฬาประเภททีม                     

GE2500104  กีฬาประเภทบุคคล                     

GE2500105  นันทนาการ                     

GE2600101  คณิตศาสตรพ้ืนฐาน                      

GE2600102  สถิติเบื้องตน                      

GE2600103  คณิตศาสตรในชีวิตประจําวัน                      

GE2700101  วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน                     

GE2700102  สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร                     

58 



 

 

19 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

    ความรับผิดชอบหลัก                  ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 
คุณธรรม  จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง 

ปญญา 

ทักษะ 

ความสัมพันธ 

ระหวางบุคคล 

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห 

เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และ 

การใชเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 

GE2810101  โลกในศตวรรษท่ี 21                     

GE2810102  การพัฒนาตนเองเพ่ืออาชีพ                     

GE2810103  ชีวิตและการคิดเชิงบวก                     

GE2810104  การออกกําลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ                     

GE2810105  กิจกรรมเพ่ือสุขภาพ                     

GE2820101  ปกิณกคณิตศาสตร                     

GE2820102  วิทยาศาสตรกับการดํารงชีวิต                     

GE2820103  วัสดุและการประยุกตใชในชีวิตประจําวัน                     
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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 การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

           (1)    .............................. 

             (2)    .............................. 

             (3)    .............................. 

             (4)    .............................. 

      ทักษะพิสัย   

 (1)  สามารถปฏิบัติงานตามแบบท่ีกําหนดได 

  (2)  สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ 

  (3)    สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพ่ือการแกปญหาในสภาพจริงได  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

      ความรับผิดชอบหลัก                ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ  

ระหวางบุคคลและ            

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
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19 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

       ความรับผิดชอบหลัก                        ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ  

ระหวางบุคคลและ            

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
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19 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) 

หมวดวิชาเฉพาะ 

      ความรับผิดชอบหลัก                         ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู 

ทักษะทาง

ปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ  

ระหวางบุคคลและ            

ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห

เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ

การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

63 



64 
 

 

หมวดท่ี  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 

           การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     

วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก  ก)   
 

2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา       

           ใหระบุการทวนสอบตามบริหารการจัดการหลักสูตรของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

          นักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามท่ีกําหนดไวในหลักสูตร  

และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2560 (ภาคผนวก ก)   
 

หมวดท่ี  6  การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 

     1.1   มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวการเปนครูใหกับอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ

มหาวิทยาลัย/คณะ  ตลอดจนในหลักสูตรท่ีสอน 

     1.2   สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู  สรางเสริมประสบการณเพ่ือสงเสริมการสอนและการวิจัย

อยางตอเนื่อง  โดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก  การสนับสนุนดานการศึกษาตอ  

ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ  การประชุมทางวิชาการท้ังในประเทศและ/หรือ

ตางประเทศ หรือการลาเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ 

     1.3   ใหความรูอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรายใหม เรื่อง การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย 

     2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

           (1)   สงเสริมอาจารยใหมีการเพ่ิมพูนความรู สรางเสริมประสบการณ....................... 

           (2)   การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย 

     2.2   การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอ่ืน ๆ 

           (1)  การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาความรูและ

คุณธรรม 

           (2)  ............................................. 
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หมวดท่ี  7   การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การกํากับมาตรฐาน 

           คณะ......................................... กําหนดการกํากับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ใหสอดคลองกับกฎกระทรวง

วาดวย ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 เพ่ือใหการจัดการศึกษามี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย อยาง

ตอเนื่อง สอดคลองกับบริบทและวิสัยทัศนมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทําหนาท่ีกํากับดูแลการบริหาร

จัดการหลักสูตรในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และคณบดีทําหนาท่ีกํากับดูแลการบริหารหลักสูตรในระดับ

คณะ โดยในระดับหลักสูตรมีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทําหนาท่ีบริหารหลักสูตร ใหเปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร รวมท้ังมีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานเปนประจําทุกป และพิจารณา

ปรับปรุงแกไขการดําเนินงานหรือพัฒนาหลักสูตร 

  

2.  บัณฑิต 

หลักสูตรมีการติดตามคุณภาพของบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู  อยางนอย 5 ดาน คือ  

1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู 3) ทักษะทางปญญา 4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 

5) ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยพิจารณาจากขอมูลปอนกลับ

จากหนวยงานท่ีเก่ียวของหลายดาน ประกอบดวย สถานประกอบการ ผูใชบัณฑิต ศิษยเกา  

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยไดทําการสํารวจความพึงพอใจและความคาดหวังของผูใชบัณฑิตเปน

ประจําทุกป และแจงผลการสํารวจใหกับคณะไดรับทราบเพื่อเปนขอมูลสําหรับการปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  

 

3. นักศึกษา 

หลักสูตรใหความสําคัญกับการรับหรือคัดเลือกนักศึกษาเขาศึกษา และมีความพรอมในการเรียนใน
หลักสูตรจนสําเร็จการศึกษา โดยการสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมทางการเรียน และมีกิจกรรม 
การพัฒนานักศึกษาในรูปแบบตางๆ ในการดําเนินงานคํานึงถึงผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ไดแก อัตราการ
คงอยูของนักศึกษา อัตราการสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจตอหลักสูตร 
 

 

4. อาจารย 

 หลักสูตรใหความสําคัญกับคุณภาพของอาจารย ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญในการผลิตบัณฑิตจึงมี       
การกําหนดระบบ กลไก เก่ียวกับการรับสมัครอาจารยเพ่ือใหมีคุณสมบัติตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร      
ท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพท่ีกําหนด นอกจากนั้นยังจัดทําระบบ         
การบริหารอาจารย สงเสริมและพัฒนาอาจารย ตามบริบทของหลักสูตร โดยใหคณาจารยเขามามีสวนรวม 
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 มหาว ิทยาล ัยใหความสําค ัญกับกระบวนการออกแบบหลักส ูตร เ พื ่อให ตอบสนองตอ 
ความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย และกําหนดเปนมาตรฐานผลการเรียนรูซ่ึงสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยและคณะ มีกระบวนการกําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรใหสอดคลองกับวิสัยทัศน
ของมหาวิทยาลัย และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงของสังคม มีกระบวนการทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรให
ทันสมัยเม่ือครบวงรอบการศึกษา  
          หลักสูตรใหความสําคัญกับอาจารยผูสอนในรายวิชา โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและ
ประสบการณในวิชาท่ีสอน ความสามารถในการออกแบบการสอนท่ีสงเสริมใหเกิดทักษะการเรียนรู 
          หลักสูตรกําหนดใหมีการประเมินผู เรียนท่ีแสดงมาตรฐานผลการเรียนรู  เพ่ือนําขอมูลท่ีได          
มาวิเคราะหและใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน 
 

6.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 หลักสูตร.........................................................มีการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน โดยมี
หองเรียน หองปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณการเรียนการสอน หองสมุดและสื่อสารสนเทศท่ีมี 
ความเพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร รวมท้ังมีการประเมินความพึงพอใจตอ         
สิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูใชบริการ 
 

7.  ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน ปท่ี 1 ปท่ี 2 ปท่ี 3 ปท่ี 4 ปท่ี 5 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคลองกับ  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน 

การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล    

การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ   

มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี 

เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
X X X X X 
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6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

ท่ีกําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 

หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน

ท่ีรายงานใน มคอ.7 ปท่ีผานมา   

- X X X X 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา 

ดานการจัดการเรียนการสอน 
X X X X X 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ        

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 
X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ

คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - - X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
- - - - X 

 

หมายเหตุ :   

X   มีการดําเนินกิจกรรม 

–  ไมมีการดําเนินกิจกรรม 

 

หมวดท่ี  8   การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิภาพของการสอน 

       1.1  การประเมินกลยุทธการสอน 

    1)  การประชุมรวมของอาจารยในสาขาวิชา เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และขอคําแนะนํารวมท้ัง

ขอเสนอแนะของอาจารยท่ีมีความรูในการใชกลยุทธการสอน 

    2)  การสอบถามจากนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรู จากวิธีการท่ีใชโดยใชแบบสอบถาม 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 ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินท่ีไดรับการแตงตั้งจากคณะ 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน 

 4.1  รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูลจากการประเมินของนักศึกษา  คณาจารย  ผูใชบัณฑิต และ 

ผูทรงคุณวุฒิ 

 4.2  วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร/คณะกรรมการจัดทํา

หลักสูตร 

 4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี) 
 

เอกสารแนบ 

 ภาคผนวก  ก     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษา 

                                ระดับปริญญาตรี   

           ภาคผนวก  ข     ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอน 

                               ผลการเรียน         

       ภาคผนวก  ค ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก  ง     ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ  

  (สําหรับหลักสูตรทางปฏิบัติการ) 

ภาคผนวก  จ ตารางความสัมพันธของรายวิชาในหลักสูตรกับเนื้อหาความรูองคความรู  

ตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (สําหรับหลักสูตรท่ีมี มคอ.1) 

           ภาคผนวก  ฉ     ประวัติและผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

           ภาคผนวก  ช     ประวัติและผลงานของอาจารยประจําหลักสูตร 

 ภาคผนวก  ซ บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) (ถามี)   

 ภาคผนวก  ฌ   คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวก ก 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติหมวดวิชาเฉพาะ 

ลําดับ รหัสวิชา/รายวิชา หนวยกิต 

รวม 

หนวยกิต 

ทฤษฎี 

หนวยกิต 

ปฏิบัต ิ
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 รวม    

 

(เลือกรายวิชาใหเทากับจํานวนหนวยกิตของหมวดวิชาเฉพาะ) 
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ตารางสรุปการปรับปรุงหลักสูตร 
 

รายการ หลักสูตร... พ.ศ. ….. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...... 

1.  ชื่อหลักสูตร ………………………. 

 

………………………. 

2.  วัตถุประสงคหลักสูตร ………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

 

3.  โครงสรางหลักสูตร หนวยกิตรวม            ....    หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ....    หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ        ....    หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี     ....    หนวยกิต 

 

หนวยกิตรวม            ....    หนวยกิต 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ....    หนวยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ        ....    หนวยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี     ....    หนวยกิต 

4.  รายวิชาท่ีมีการปรับปรุง xxxxxxxxx   ชื่อวิชา  ...................... 

คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) ......... 

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

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

 

xxxxxxxxx   ชื่อวิชา  ...................... 

คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) ......... 

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

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

 

 

5.  รายวิชาใหม  xxxxxxxxx   ชื่อวิชา  ...................... 

คําอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย) ......... 

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

......................................................... 
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ประวัตแิละผลงานของอาจารยผูรับผิดชอบ/ประจําหลักสูตร 

 

 

ชื่อ - นามสกุล  ..............(ใหระบุคํานําหนา นาย/นาง/นางสาว)........... 

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

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

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

การฝกอบรม  ................................................................................ 

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

สังกัดหนวยงาน  ................................................................................ 

   โทรศัพท................................................................. 

   E-mail :…………………………………………… 

ตําแหนงปจจุบัน  ................................................................................ 

ประวัติการทํางาน ................................................................................ 

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

ประสบการณทางวิชาชีพ ..........(สําหรับหลักสูตรปฏิบัตกิาร)............................. 

ผลงานทางวิชาการ  (โดยจัดจําแนกหัวขอผลงานทางวิชาการอยางชัดเจน เชน บทความทางวิชาการ 

ตํารา หนังสือ งานวิจัย (ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชน) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

งานแปล ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม) 

ตัวอยางเชน 

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

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

ตํารา   1.   ......................................................................... 

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

หมายเหตุ : ผลงานวิชาการเขียนแบบบรรณานุกรม และใสเฉพาะผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่ง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง

หลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย พ.ศ. 2556) 
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ประวัตแิละผลงานของอาจารยผูสอน 

 

 

ชื่อ - นามสกุล  ..............(ใหระบุคํานําหนา นาย/นาง/นางสาว)........... 

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

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

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

การฝกอบรม  ................................................................................ 

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

สังกัดหนวยงาน  ................................................................................ 

   โทรศัพท................................................................. 

   E-mail :…………………………………………… 

ตําแหนงปจจุบัน  ................................................................................ 

ประวัติการทํางาน ................................................................................ 

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

ประสบการณทางวิชาชีพ ..........(สําหรับหลักสูตรปฏิบัตกิาร)............................. 

ผลงานทางวิชาการ  (โดยจัดจําแนกหัวขอผลงานทางวิชาการอยางชัดเจน เชน บทความทางวิชาการ 

ตํารา หนังสือ งานวิจัย (ท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรสูสาธารณชน) ผลงานทางวิชาการในลักษณะอ่ืน 

งานแปล ผลงานทางวิชาการรับใชสังคม) 

ตัวอยางเชน 

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

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

ตํารา   1.   ......................................................................... 

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

หมายเหตุ : ผลงานวิชาการเขียนแบบบรรณานุกรม และใสเฉพาะผลงานทางวิชาการท่ีไมใชสวนหนึ่ง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเปนผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดในการพิจารณาแตงตั้งใหบุคคลดํารงตําแหนงทางวิชาการ (ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง

หลักเกณฑและวิธีพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย พ.ศ. 2556) 
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คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร 

 

กรรมการท่ีปรึกษา 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร             ประธานกรรมการ  

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

2. รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย  รองประธานกรรมการ 

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

3. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน        กรรมการ 

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

4. คณบดีคณะ .......................................       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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แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับปริญญาตรี 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา ………………………………………………………………………………………………. 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ………………………………………………………………………………………….. 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  

 (ภาษาไทย) ........................................................................................................................................... 

         (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................ 

2.  ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ........................................................................................................................................... 

         (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................ 
 

     อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย).................................................................................................................................. 

        (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................. 

     หลักเกณฑในการเรียกชื่อปริญญา 

 เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ..........................................................พ.ศ. ………………………… 

 เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 

 ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เม่ือ.......................... 

 ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

   ปริญญาตรีทางวิชาการ 

  ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

  ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

  ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ 

 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 

  ปริญญาตรีปฏิบัติการ 

  ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏบิัติการ 

3.  สถานภาพของหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม       กําหนดเปดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 

 หลักสูตรปรับปรุง      กําหนดเปดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ................................. 

 เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงครั้งสุดทายเม่ือปการศึกษา............................................................. 

มคอ.02 
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4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 

     เม่ือวันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ................ 

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งท่ี.......................... 

                          เม่ือวันท่ี.............เดือน........................... พ.ศ. ............... 

5.  แนวทางท่ีใชในการพัฒนาหลักสูตร  

 เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ไดแก ......................... 

6.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 

    วิทยาเขต (ระบุ) ..................................................................................... 

    นอกสถานท่ีตั้ง (ระบุ) .............................................................................. 

7.  รูปแบบของหลักสูตร 

 7.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 

 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป   หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป 

 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 

 7.2 ภาษาท่ีใช 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).......................... 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)................. 

 7.3 การรับผูเขาศึกษา 

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ 

 รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 

 7.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 เปนหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

   ชื่อสถาบัน...................................................................................... 

   รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน............................................................. 
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 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 

 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 

 รูปแบบของการรวม 

 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2สถาบัน) 

 7.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 

 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

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

 3. .................................................................................  4. ....................................................................  

 

 
 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา 

 สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ 

 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 

 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 

 เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................... 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  

 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  

 มีกลยุทธในการดําเนินการ 

 มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
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หมวดที ่3.   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

   1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 

ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 

ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 

ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

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

    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

มีภาคฤดูรอน      จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห 

ไมมีภาคฤดูรอน 
 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 

   2.1 วัน – เวลาดําเนินการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 

นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 

วัน – เวลาท้ังในและนอกเวลาราชการ 
  2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา 

เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 

ท้ังแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

 2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  

เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา 

มีเกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)........................................... 

2.4  จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร ....................... คน  

2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

แบบชั้นเรียน 

      แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

        แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

       แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

       อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………….. 
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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 

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป...............................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 

(เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุด

ถึงระดับปริญญาตรี) 

สถาบัน    ป พ.ศ. 

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

2. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

3. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

4. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

5. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

 

    หมายเหตุ 1. แนบขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามหัวขอดังกลาวพรอมรายละเอียดประสบการณสอน 

   2. แนบผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง

84 
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4. การฝกประสบการณภาคสนาม  

 มี  (ระบุวาเปนฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออ่ืนๆ) ..................................................... 

 ไมมี 

 

5. การทําโครงงานหรือการวิจัย 

 มี  (ระบุวาเปนโครงงานหรือการวิจัย)............................................................................... 

 ไมมี 

 

 

หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากความคาดหวังโดย

ท่ัวๆ ไปท่ีสถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีข้ึนในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพ่ิมเติม ............ ดาน (ระบุ) ……………………………………………….. 
 

3.  การแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) เพ่ือแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูใหแก

นักศึกษา 

 มี 

 ไมมี 

 

หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑการใหระดับคะแนน 

   เกณฑการวัดผล (ระบุ).................................................  

เกณฑข้ันต่ํารายวิชา (ถามี – ระบุ)............................................................................ 

 เกณฑอ่ืน ๆ (ถามี – (ระบุ)....................................................................................... 

 

2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ) ……………………………………………………………………………… 

 ไมมี 
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3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

    3.1 การสําเร็จการศึกษา 

   เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา..............................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

เกณฑอ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................. 

 3.2 อนุปริญญา - มีการใหอนุปริญญา เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม 
 

มี       เง่ือนไข (ระบุ)......................................................................................... 

ไมมี 

 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

มี (ระบุ)............................................................................................................. 

ไมมี 

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

  มีการพัฒนาดานวิชาการ 

  มีการพัฒนาดานวิชาชีพ 

มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 

 

 

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้ 

1. การกํากับมาตรฐาน   

มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ  

อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
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2. บัณฑิต  เชน 

 คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธการเรียนรู 

 บัณฑิตมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  

 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา  

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 

 

3. นักศึกษา เชน 

 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 

 มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ

และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา) 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 

 

4. อาจารย เชน  

 มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม  

 มีกลไกการคัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส  

 อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา

และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 

 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อยางตอเนื่อง เชน  

 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย  

 มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  

 มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน 

 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ท้ังความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 

 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

 มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

 

7.  การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีท้ังหมดจํานวน .............ตัวบงชี้ ดังนี ้   

      (ถามีมากกวาท่ีกําหนดไวใหระบุใหครบถวน) 

7.1 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ……………….ตัวบงชี้ 

7.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชา ……………………......... 

     จํานวน  ................................. ตัวบงชี้ 

7.3 เปนตัวบงชี้ท่ีหลักสูตรพัฒนาข้ึนเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 ……………….ตัวบงชี้ 

7.4 มีตัวบงชี้เพ่ิมเติมจากขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก ........................................................ ตัวบงชี้ 

 
 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 

1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน 

  การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา 

การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 

การสอบถามจากนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  

  ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน 

  การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและ 

  ประเมินผล  และการใชสื่อการสอน 

ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพ่ือนรวมงาน 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
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2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการท่ีไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน

ภาพรวม เชน 

  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 

ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย 

ประเมินโดยท่ีปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

3.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 

  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน 

  การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบ 

  หลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา 

ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

 

 

        รับรองความถูกตองของขอมูล 

      (ลงชื่อ) 

            (.......................................................) 

                  ตําแหนง  ................................................................ 

        วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ. ............... 
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แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับปริญญาโท 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา ………………………………………………………………………………………………. 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ………………………………………………………………………………………….. 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  

 (ภาษาไทย) ........................................................................................................................................... 

         (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................ 

2.  ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ........................................................................................................................................... 

         (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................ 
 

     อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย).................................................................................................................................. 

        (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................. 

     หลักเกณฑในการเรียกชื่อปริญญา 

 เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ..........................................................พ.ศ. ………………………… 

 เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 

 ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เม่ือ.......................... 

3.  สถานภาพของหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม       กําหนดเปดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 

 หลักสูตรปรับปรุง      กําหนดเปดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ................................. 

 เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงครั้งสุดทายเม่ือปการศึกษา............................................................. 

4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 

     เม่ือวันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ................ 

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งท่ี.......................... 

                          เม่ือวันท่ี.............เดือน........................... พ.ศ. ............... 

5.  แนวทางท่ีใชในการพัฒนาหลักสูตร  

 เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ไดแก ......................... 

 

 

มคอ.04 
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6.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 

    วิทยาเขต (ระบุ) ..................................................................................... 

    นอกสถานท่ีตั้ง (ระบุ) .............................................................................. 
 

7.  รูปแบบของหลักสูตร 

 7.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาโท 

 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 

 7.2 ภาษาท่ีใช 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).......................... 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)................. 

 7.3 การรับผูเขาศึกษา 

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ 

 รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 

 7.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 เปนหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

   ชื่อสถาบัน...................................................................................... 

   รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.............................................................   

 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 

 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 

 รูปแบบของการรวม 

 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2สถาบัน) 

 7.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 
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8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

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

 3. .................................................................................  4. ....................................................................  

 
 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา 

 สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ 

 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 

 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 

 เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................... 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  

 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  

 มีกลยุทธในการดําเนินการ 

 มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
 
 

 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

   1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 

ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 

ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 

ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

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

    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
 

มีภาคฤดูรอน      จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห 

ไมมีภาคฤดูรอน 
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2.  การดําเนินการหลักสูตร 

   2.1 วัน – เวลาดําเนินการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 

นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 

วัน – เวลาท้ังในและนอกเวลาราชการ 
  

 2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา 

เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 

ท้ังแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 
  

 2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  

เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 

มีเกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)................................................................... 
  

2.4  จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร ....................... คน  
 

2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

แบบชั้นเรียน 

      แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

        แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

       แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

       อ่ืนๆ (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 

  เง่ือนไขอ่ืน 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 

(เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุด

ถึงระดับปริญญาตรี) 

สถาบัน    ป พ.ศ. 

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

2. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

3. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

 

    หมายเหตุ 1. แนบขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามหัวขอดังกลาวพรอมรายละเอียดประสบการณสอน  

  2. แนบผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
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4. การฝกประสบการณภาคสนาม  

 มี  (ระบุวาเปนฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออ่ืนๆ) ..................................................... 

 ไมมี 

 

5. การทําโครงงานหรือการวิจัย 

 มี  (ระบุวาเปนโครงงานหรือการวิจัย)............................................................................... 

 ไมมี 

 

 

หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากความคาดหวังโดย

ท่ัวๆ ไปท่ีสถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีข้ึนในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพ่ิมเติม ............ ดาน (ระบุ) ……………………………………………….. 
 

3.  การแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) เพ่ือแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูใหแก

นักศึกษา 

 มี 

 ไมมี 

 

หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑการใหระดับคะแนน 

   เกณฑการวัดผล (ระบุ).................................................  

เกณฑข้ันต่ํารายวิชา (ถามี – ระบุ)............................................................................ 

 เกณฑอ่ืน 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)........................................................................... 

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

 เกณฑอ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................................................... 

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

 แผน ก แบบ ก 2 

 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา................. (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา 

 การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ (ระบุ)............................................................................ 

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

 เกณฑอ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................................................... 

 ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 แผน  ข 

 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา.................... (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

 สอบผานการสอบประมวลความรู ดวยขอเขียนและปากเปลา 

 เกณฑอ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................................................................... 

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

. 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

มี (ระบุ)............................................................................................................. 

ไมมี 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

  มีการพัฒนาดานวิชาการ 

  มีการพัฒนาดานวิชาชีพ 

มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้ 

1. การกํากับมาตรฐาน   

มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
 

2. บัณฑิต  เชน 

 คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธการเรียนรู 

 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
 

3. นักศึกษา เชน 

 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

 มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ

และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา) 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
 

4. อาจารย เชน  

 มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม  

 มีกลไกการคัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส  

 อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา

และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อยางตอเนื่อง เชน 

 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย  

 มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  

 มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน 

 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ท้ังความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 

 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

 มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

7.  การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีท้ังหมดจํานวน .............ตัวบงชี้ ดังนี ้   

      (ถามีมากกวาท่ีกําหนดไวใหระบุใหครบถวน) 

7.1 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ……………….ตัวบงชี้ 

7.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชา ……………………......... 

     จํานวน  ................................. ตัวบงชี้ 

7.3 เปนตัวบงชี้ท่ีหลักสูตรพัฒนาข้ึนเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 ……………….ตัวบงชี้ 

7.4 มีตัวบงชี้เพ่ิมเติมจากขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก ........................................................ ตัวบงชี้ 
 

 

 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 

1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน 

  การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา 

การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 

การสอบถามจากนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  

  ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน 

  การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและ 

  ประเมินผล  และการใชสื่อการสอน 

ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพ่ือนรวมงาน 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
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2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการท่ีไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน

ภาพรวม เชน 

  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 

ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย 

ประเมินโดยท่ีปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

3.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 

  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน 

  การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบ 

  หลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา 

ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

 

 

 

        รับรองความถูกตองของขอมูล 

      (ลงชื่อ) 

            (.......................................................) 

                  ตําแหนง  ................................................................ 

        วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ. ............... 
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แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับปริญญาเอก 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา ………………………………………………………………………………………………. 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ………………………………………………………………………………………….. 

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  

 (ภาษาไทย) ........................................................................................................................................... 

         (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................ 

2.  ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ........................................................................................................................................... 

         (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................ 
 

     อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย).................................................................................................................................. 

        (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................. 

     หลักเกณฑในการเรียกชื่อปริญญา 

 เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ..........................................................พ.ศ. ………………………… 

 เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 

 ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เม่ือ.......................... 

3.  สถานภาพของหลักสูตร 

 หลักสูตรใหม       กําหนดเปดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 

 หลักสูตรปรับปรุง      กําหนดเปดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ................................. 

 เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงครั้งสุดทายเม่ือปการศึกษา............................................................. 

4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 

     เม่ือวันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ................ 

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งท่ี.......................... 

                          เม่ือวันท่ี.............เดือน........................... พ.ศ. ............... 

5.  แนวทางท่ีใชในการพัฒนาหลักสูตร  

 เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขา/สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ไดแก ......................... 

 

 

มคอ.06 
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6.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 

    วิทยาเขต (ระบุ) ..................................................................................... 

    นอกสถานท่ีตั้ง (ระบุ) .............................................................................. 
 

7.  รูปแบบของหลักสูตร 

 7.1 รูปแบบ 

 หลักสูตรปริญญาเอก 

  อ่ืน ๆ (ระบุ) ...........................................................  

 7.2 ภาษาท่ีใช 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).......................... 

 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)................. 

 7.3 การรับผูเขาศึกษา 

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ 

 รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 

 7.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 

 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 เปนหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

   ชื่อสถาบัน...................................................................................... 

   รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.............................................................   

 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 

 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 

 รูปแบบของการรวม 

 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2สถาบัน) 

 7.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา 

 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 
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8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  

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

 3. .................................................................................  4. ....................................................................  

 
 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 

สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา 

 สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ 

 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 

 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 

 เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 

 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................... 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  

 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  

 มีกลยุทธในการดําเนินการ 

 มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
 
 

 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

   1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 

ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 

ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 

ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

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

    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
 

มีภาคฤดูรอน      จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห 

ไมมีภาคฤดูรอน 
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2.  การดําเนินการหลักสูตร 

   2.1 วัน – เวลาดําเนินการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 

นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 

วัน – เวลาท้ังในและนอกเวลาราชการ 
 2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา 

เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 

เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 

ท้ังแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

 2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา  

เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ท่ีมีผลการเรียนดีมาก 

 “ดีมาก” หมายถึง (ระบุ).................................................................... 

มีเกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)................................................................... 

2.4  จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร ....................... คน  

2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

แบบชั้นเรียน 

      แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 

        แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 

       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 

       แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 

       อ่ืนๆ (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) วิทยานิพนธ........................หนวยกิต 

   เง่ือนไขอ่ืนๆ (ถามี – ระบุ)........................ 

 แบบ 1.2 (ผูสําเร็จปริญญาตรี) วิทยานิพนธ........................หนวยกิต 

   เง่ือนไขอ่ืนๆ (ถามี – ระบุ)........................ 

 

 แบบ 2 

 แบบ 2.1 (ผูสําเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธ........................หนวยกิต 

    ศึกษารายวิชา........................หนวยกิต 

   เง่ือนไขอ่ืนๆ (ถามี – ระบุ)........................ 

 แบบ 2.2 (ผูสําเร็จปริญญาตรี) วิทยานิพนธ........................หนวยกิต 

    ศึกษารายวิชา........................หนวยกิต 

   เง่ือนไขอ่ืนๆ (ถามี – ระบุ)........................ 
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 3.3  จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

 

ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา สําเร็จการศึกษาจาก 

(เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุด

ถึงระดับปริญญาตรี) 

สถาบัน    ป พ.ศ. 

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

2. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

3. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

 

    หมายเหตุ 1. แนบขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามหัวขอดังกลาวพรอมรายละเอียดประสบการณสอน 

  2. แนบผลงานทางวิชาการท่ีไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ อยางนอย 3 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง โดยอยางนอย 1 รายการตองเปนผลงานวิจัย
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4. การฝกประสบการณภาคสนาม  

 มี  (ระบุวาเปนฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออ่ืนๆ) ..................................................... 

 ไมมี 

 

5. การทําโครงงานหรือการวิจัย 

 มี  (ระบุวาเปนโครงงานหรือการวิจัย)............................................................................... 

 ไมมี 

 

 

หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากความคาดหวังโดย

ท่ัวๆ ไปท่ีสถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีข้ึนในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพ่ิมเติม ............ ดาน (ระบุ) ……………………………………………….. 
 

3.  การแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 

Mapping) เพ่ือแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูใหแก

นักศึกษา 

 มี 

 ไมมี 

 

หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑการใหระดับคะแนน 

   เกณฑการวัดผล (ระบุ).................................................  

เกณฑข้ันต่ํารายวิชา (ถามี – ระบุ)............................................................................ 

 เกณฑอ่ืน ๆ (ถามี – (ระบุ)....................................................................................... 

 

2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ) ……………………………………………………………………………… 

 ไมมี 
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3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 3.1 การสําเร็จการศึกษา 

  แบบ 1 

 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา (ระบุภาษาท่ีสถาบันฯ กําหนด) 

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

 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) 

 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา 

 การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ (ระบุ)............................................................................ 

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

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

 เกณฑอ่ืน ๆ (ถามี - ระบุ)............................................................................................... 

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

 

 แบบ 2 

 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา................. (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา (ระบุภาษาท่ีสถาบันฯกําหนด) 

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

 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) 

 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา 

 การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ (ระบุ)............................................................................ 

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

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

 เกณฑอ่ืน ๆ (ถามี - ระบุ)............................................................................................... 

        ....................................................................................................................................... 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

มี (ระบุ)............................................................................................................. 

ไมมี 

 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  

  มีการพัฒนาดานวิชาการ 

  มีการพัฒนาดานวิชาชีพ 

มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 

  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 

 

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้ 

1. การกํากับมาตรฐาน   

   มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียน

การสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ เชน 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 

 

2. บัณฑิต  เชน 

 คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก

ผลลัพธการเรียนรู 

 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 

 

3. นักศึกษา เชน 

 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 

 มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 

 มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ

และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา) 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
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4. อาจารย เชน  

 มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม  

 มีกลไกการคัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส  

 อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา

และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

อยางตอเนื่อง เชน 

 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย  

 มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  

 มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย 

 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน 

 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ท้ังความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอ้ือตอ

การเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 

 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 

 มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
 

 

7. การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีท้ังหมดจํานวน .............ตัวบงชี้ ดังนี ้   

      (ถามีมากกวาท่ีกําหนดไวใหระบุใหครบถวน) 

7.1 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ……………….ตัวบงชี้ 

7.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขา/สาขาวิชา ……………………........ 

     จํานวน  ................................. ตัวบงชี้ 

7.3 เปนตัวบงชี้ท่ีหลักสูตรพัฒนาข้ึนเองโดยครอบคลุมหมวด1 – หมวด 6 ……………….ตัวบงชี้ 

7.4 มีตัวบงชี้เพ่ิมเติมจากขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก ........................................................ ตัวบงชี้ 
 

 

 

 

 

 



111 
 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 

1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน 

  การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา 

การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 

การสอบถามจากนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

 
 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  

  ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน 

  การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและ 

  ประเมินผล  และการใชสื่อการสอน 

ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพ่ือนรวมงาน 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการท่ีไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน

ภาพรวม เชน 

  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 

ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย 

ประเมินโดยท่ีปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

 

 

3.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 

  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
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4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน 

  การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบ 

  หลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา 

ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

 

 

 

 

 

        รับรองความถูกตองของขอมูล 

      (ลงชื่อ) 

            (.......................................................) 

                  ตําแหนง  ................................................................ 

        วันท่ี..........เดือน..................พ.ศ. ............... 
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