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ค ำน ำ 

 

 งานพัฒนาหลักสูตร  กองบริการการศึกษา  มีหน้าที่หลักส าคัญประการหน่ึงคือการประสานงาน

ในการด าเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร  การให้ค าปรึกษาและคอยดูแลหลักสูตรที่ได้จัดท าและพัฒนาข้ึน      

ซ่ึงจะน าไปใช้ในการพัฒนามาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีความหลากหลายและเป็นไปตามเ กณฑ์

มาตรฐานต่างๆ  ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดข้ึน  ดังน้ัน  งานพัฒนาหลักสูตร  

กองบริการการศึกษา  จึงได้รวบรวมข้อมูลต่างๆ  ในการด าเนินการหลักสูตรรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสตูรที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการเกี่ยวกบัหลักสตูรต่อไป 
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กระบวนการพฒันาหลกัสูตร 

 

กลไกการพฒันาหลกัสูตรหลกัสูตรใหม่ 

          ส าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑติและมีแผนในการพัฒนาหลักสูตรใหม่ข้ึนมา 

ควรด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  

 

      1.  การวางแผนการด าเนินงานหลักสตูร โดยหน่วยงานเจ้าของหลักสตูร 

       1.1 วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 

            - สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

            - สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

       1.2 วิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้อง

กบัพันธกจิของสถาบัน 

            - การพัฒนาหลักสูตร 

            - ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

      1.3 วิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการใช้บัณฑิต   ตลาดแรงงานให้แสดงถึงสาขาที่เป็น

ความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น บริบทสงัคมที่เปล่ียนแปลงไป ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อ

การผลิตบัณฑิตท าให้มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) 

เช่น ผู้ใช้บัณฑติ (ภาครัฐ/เอกชน) ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

 

          2.  มีการเตรียมความพร้อมและส ารวจความเป็นไปได้ในการจัดท าหลักสตูร 

 

          3.  ด าเนินการจัดท าหลักสูตร โดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ (มีค าสั่ งแต่งตั้ ง

คณะกรรมการ และต้องมีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสตูรไว้เป็นหลักฐาน)  

 

          4.  ประชาพิจารณ์ร่างการปรับปรุงหลักสูตร  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง (stakeholder) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ผู้แทนสภาวิชาชีพ ฯลฯ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีรายงานการประชาพิจารณ์

เป็นหลักฐาน 

 

          5.  ด าเนินการพัฒนาหลักสตูรตามข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชาพิจารณ์ 
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กลไกการพฒันาหลกัสูตรหลกัสูตรปรบัปรุง 

 

          ส าหรับหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการผลิตบัณฑติและมีแผนในการปรับปรุงหลักสตูร ควรด าเนินการ

ตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

         1.  การประเมินหลักสตูร (ตามแบบ มคอ.7) 

 

         2.  การวางแผนการด าเนินงานหลักสูตร โดยหน่วยงานเจ้าของหลักสตูร 

2.1 วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค การด าเนินการหลักสตูรที่ผ่านมา ได้แก่ 

     - ข้อมูลเชิงสถิติ เช่น จ านวนนิสติที่ส าเรจ็การศึกษา ภาวะการมีงานท า 

     - ผลกระทบที่มีต่อหลักสตูรทั้งภายในสถาบันและภายนอกสถาบัน 

     - ข้อคิดเหน็หรือข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมิน 

       2.2 วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก 

            - สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกจิ 

            - สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสงัคมและวัฒนธรรม 

       2.3 วิเคราะห์ผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้อง

กบัพันธกจิของสถาบัน 

            - การพัฒนาหลักสูตร 

            - ความเกี่ยวข้องกับพันธกจิของสถาบัน 

      2.4 วิเคราะห์สถานการณ์ความต้องการใช้บัณฑิต   ตลาดแรงงานให้แสดงถึงสาขาที่เป็น

ความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น บริบทสงัคมที่เปล่ียนแปลงไป ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลต่อ

การผลิตบัณฑิตท าให้มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตร  ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) 

เช่น ผู้ใช้บัณฑติ (ภาครัฐ/เอกชน) ผู้ประกอบการ เป็นต้น 

 

          3.  ด าเนินการจัดท าหลักสูตร โดยด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ (มีค าสั่ งแต่งตั้ ง

คณะกรรมการ และต้องมีรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าหลักสตูรไว้เป็นหลักฐาน)  

 

          4.  ประชาพิจารณ์ร่างการปรับปรุงหลักสูตร  โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เกี่ยวข้อง (stakeholder) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ผู้แทนสภาวิชาชีพ ฯลฯ ในสาขาที่เกี่ยวข้อง และต้องมีรายงานการประชาพิจารณ์

เป็นหลักฐาน 

 

          5.  ด าเนินการปรับปรุงหลักสตูรตามข้อเสนอแนะจากการประชาพิจารณ์ 
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การด าเนินการจดัท าหลกัสูตรตามแบบ มคอ.2 

 

 ในการจัดท าหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 น้ัน จ าเป็นอย่างย่ิงที่หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรต้อง

จัดเกบ็ รวบรวม ข้อมูลตามกลไกการพัฒนาหลักสูตรหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ตามที่ได้กล่าวมาแล้วใน

เบ้ืองต้น เพ่ือเป็นข้อมูลที่จะแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรที่ก  าลังด าเนินการอยู่น้ันมีวัตถุประสงค์อะไร จะ

ด าเนินการอย่างไร เพ่ืออะไร ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมหรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกดิจากการปฏบัิติงาน

ที่ผ่านมาน้ันเป็นอย่างไร เพ่ือที่จะขจัดข้อบกพร่องและเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรให้ดีย่ิงข้ึน 

(กรณีหลักสตูรที่ถ้าจัดท าในรูปแบบ TQF ที่ครบเวลาการประเมินแล้ว กจ็ะได้ข้อมูลดังกล่าวจาก มคอ.7) 

ส าหรับรูปแบบและหัวข้อรายละเอียดที่จะต้องจัดท าตามแบบ มคอ.2 น้ัน ได้มีการปรับเปล่ียนรูปแบบไป

บ้าง แต่ในรายละเอียดข้อมูลหลักสูตรยังคงใช้ข้อมูลเดิมตามหลักสูตรที่ได้จัดท าตามเกณฑ์มาตรฐานฯ 

2548 แต่ได้เพ่ิมข้อมูลบางส่วนขึ้นมา โดยแบ่งรายละเอยีดเป็นหมวด ๆ จ านวน 8 หมวด ประกอบด้วย 

 

 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะหลักสตูร 

 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสตูร 

 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 หมวดที่ 5 หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 

 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพหลักสตูร 

 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสตูร 

 

ดังน้ันเพ่ือให้การปฏบัิติงานจัดท าหลักสูตรเป็นไปในทศิทางเดียวกัน ฝ่ายวิชาการจึงได้น ารูปแบบ

และข้อมูลรายละเอียดที่จะต้องด าเนินการในการจัดท าหลักสูตร (มคอ.2) มาแสดงให้เพ่ือใช้เป็นแนว

ปฏบัิติแก่หน่วยงานต่างๆ ได้ปฏบัิติ ตามตัวอย่างในรายละเอียดหน้าถัดไป (สามารถดาวน์โหลดเอกสาร 

มคอ.2 ได้ที่เวบ็ไซต์กองบริการการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ~ 4 ~  

 
 

 (หนา้ปก) 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

มคอ. 2 

หลกัสูตร..................................... 

 

สาขาวิชา................................................ 

 

(หลกัสูตรใหม่
1
/ปรบัปรุง

2
 พ.ศ. .........

3
) 

 

 

คณะ............................ 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

 

 

                                                 
1
   หลักสตูรที่ยังไม่เคยเปิดสอน 

2
   หลักสตูรที่เปิดสอนแล้ว 

3
   ปี  พ.ศ.  ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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สารบญั 

                               หนา้ 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. ช่ือหลักสตูร 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

3. วิชาเอก 

4. จ านวนหน่วยกติที่เรียนตลอดหลักสตูร 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

6. สถานภาพของหลักสตูรและการพิจารณาอนุมัติเหน็ชอบหลักสตูร 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

8. อาชีพที่ประกอบได้หลังส าเรจ็การศึกษา 

9. ช่ือ นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูร 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสตูรและความเกี่ยวข้องกบัพันธกจิของสถาบัน 

13. ความสัมพันธก์บัหลักสตูรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะหลกัสูตร 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งหลกัสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

2. การด าเนินการของหลักสตูร 

3. หลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ ในแต่ละด้าน 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสตูรสู่รายวิชา  
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สารบญั (ต่อ) 

หนา้ 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑใ์นการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนิสิต 

3. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 

 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

2. การพัฒนาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 

 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

1. การบริหารหลักสตูร 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

3. การบริหารคณาจารย์ 

4. การบริหารบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านิสติ 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

7. ตัวบ่งช้ีการด าเนินงาน  

 

หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

1. การประเมินประสทิธผิลของการสอน 

2. การประเมินหลักสตูรในภาพรวม 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอยีดหลักสตูร 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 

ภาคผนวก 

 ภาคผนวก ก  ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 ภาคผนวก ข  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง/ ปรับปรุง หลักสตูร  

 ภาคผนวก ค  รายงานผลการวิพากษ์หลักสูตร 

 ภาคผนวก ง  รายงานการประเมินหลักสตูร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 ภาคผนวก จ  รายงานการส ารวจความเป็นไปได้ในการเปิดหลักสตูร (กรณีหลักสตูรใหม่) 

 ภาคผนวก ฉ  ตารางแสดงความสอดคล้องของรายวิชาต่อวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
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รายละเอียดของหลกัสูตร 

หลกัสูตร.................................................... 

สาขาวิชา.................................................... 

หลกัสูตรใหม่/ปรบัปรุง พ.ศ.................... 

 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

คณะ/สถาบนั/ส านกั  .............................................. 

 

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1. ชื่อหลกัสูตร 

(ระบุช่ือหลักสตูรและสาขาวิชาของหลักสตูรที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง

กนั) 

ภาษาไทย  :  หลักสตูร.......................................  สาขาวิชา................................. 

ภาษาองักฤษ :  .................................................................................................. 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 

(ให้ระบุช่ือเตม็และอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน ส าหรับ

ช่ือภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของ 

มศว  พ.ศ. 2552 หรือตามข้อบังคับของสถาบันฯ  ซ่ึงสอดคล้องตามหลักเกณฑ์   การก าหนดช่ือ

ปริญญาของกระทรวงศึกษาธกิาร) 

ภาษาไทย ช่ือเตม็ :  ....................................................................................... 

      ช่ือย่อ :  ....................................................................................... 

ภาษาองักฤษ  ช่ือเตม็ :  ....................................................................................... 

     ช่ือย่อ   :  ....................................................................................... 

 

3. วิชาเอก/แขนงวิชา (ถา้มี) 

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

 

4. จ านวนหน่วยกิตทีเ่รียนตลอดหลกัสูตร 

 ............................................................................................................................. 
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5. รูปแบบของหลกัสูตร 

5.1 รูปแบบ  

(ให้ระบุว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 

2552 เช่น ระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท) 

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

5.2 ภาษาทีใ่ช ้

(ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน) 

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

5.3 การรบัเขา้ศึกษา 

(ระบุการรับนิสติเข้าศึกษาว่ารับเฉพาะนิสติไทยหรือต่างประเทศ หรือรับทั้งสองกลุ่ม) 

ตวัอย่าง 

รับผู้เข้าศึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 

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

5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

(ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง หรือเป็นหลักสูตรความ

ร่วมมือกบัสถาบันการศึกษาหน่วยงานอื่นๆ โดยต้องระบุช่ือสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่    ร่วมมือด้วย

ส าหรับความร่วมมือกบัสถาบันต่างประเทศต้องสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทาง

ความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 

2550) 

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

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

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

5.5 การใหป้ริญญาแก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

(ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว หรือให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) 

หรือปริญญาอื่นๆ ในช่วงกลางของหลักสูตรหรือเป็นปริญญาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ

สถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ) 

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

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

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

 

6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมติัเห็นชอบหลกัสูตร 

 (ระบุว่าเป็นหลักสตูรใหม่ หรือปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เร่ิมใช้หลักสูตรน้ี ระบุภาคการศึกษา

และปีการศึกษา พร้อมทั้งให้ระบุวันเดือนปีที่สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตร 
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ในกรณีที่ได้รับการรับรองจากองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรอื่นใด ให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง และวันเดือน

ปีที่รับรองด้วย) 

 เป็นหลักสูตรใหม่ (กรณีหลักสตูรปรับปรุงควรระบุว่าหลักสตูรเดิมช่ืออะไร ปี พ.ศ. อะไร) โดยจะ

เร่ิมใช้หลักสูตรนี้ ในภาคการศึกษา............. ของปีการศึกษา.................... 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาวิชาการในการประชุมคร้ังที่................................... 

เม่ือวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่............................ 

เม่ือวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากองค์กร (ถ้ามี) ......................................................... 

เม่ือวันที่ ........ เดือน ........................... พ.ศ.............. 

 

7.  ความพรอ้มในการเผยแพร่หลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน 

 (ระบุปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยจะต้องหลังจากเปิดสอนแล้วอย่างน้อยคร่ึงระยะเวลาของ

หลักสตูร) 

 หลักสตูรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติในปีการศึกษา........................ 

 

8. อาชีพทีป่ระกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา 

(ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเรจ็การศึกษา) 

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

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

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

 

9. ชื่อ นามสกุล เลขบตัรประจ าตวัประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย ์

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

 (ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา ปีที่ส าเรจ็ พร้อมเลขประจ าตัวประชาชน ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรส าหรับหลักสตูรระดับปริญญาตรี   

ซ่ึงเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรไม่ได้ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้  ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ส าเรจ็

การศึกษาไม่ต ่ากว่าปริญญาโทหรือเทยีบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนหรือเป็น

ผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์  อย่างน้อย 2 คน  เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสตูรโดยให้ระบุคุณวุฒิ  สาขาวิชา  และปีที่ส าเรจ็  พร้อมทั้งเลขประจ าตัวประชาชนถ้าจัดการเรียนการ

สอนมากกว่า 1 แห่ง  ให้แสดงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของแต่ละแห่ง  ซ่ึงต้องเป็นอาจารย์คนละชุด

กนั   
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 9.1  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  (ระดบัปริญญาตรี)   

   (2  คน) 

 9.2  อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร  (ระดบับณัฑิตศึกษา) 

   (3  คน) 

 ทั้งข้อ 9.1 และ 9.2  จะต้องเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2548   

   

10.  สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

(ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่นๆ หรือมากกว่า 1 แห่ง 

ให้ระบุให้ครบถ้วน) 

ให้ระบุ    ในสถานที่ต้ัง  หรือ 

    นอกสถานที่ต้ัง 

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

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

 

11.  สถานการณภ์ายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นตอ้งน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร 

 11.1 สถานการณห์รือการพฒันาทางเศรษฐกิจ 

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

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

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

  11.2 สถานการณห์รือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 

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

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

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

 

12.  ผลกระทบจาก ขอ้ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสูตรและความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของ

สถาบนั 

 12.1  การพฒันาหลกัสูตร                                                      

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

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

 12.2  ความเกีย่วขอ้งกบัพนัธกิจของสถาบนั 

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

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

 

 

 



  ~ 11 ~  

 
 

13.  ความสมัพนัธก์บัหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 

(อธบิายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกบัภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น ในหลักสตูรมีรายวิชาที่ก  าหนดให้นิสิตหลักสูตรอื่นเรียน จะด าเนินการอย่างไร) 

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

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

  13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชา  ในหลกัสูตรทีเ่ปิดสอน  โดยคณะ/ภาควิชา/หลกัสูตรอื่น 

    13.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   

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

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

    13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะ 

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

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

    13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี 

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

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

  13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชา  ในหลกัสูตรนี้ ทีเ่ปิดสอนใหภ้าควิชา/หลกัสูตรอื่นมาเรียน 

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

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

 13.3  การบริหารจดัการ 

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

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

 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

(ระบุปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยต้องสอดคล้องกบัปรัชญาของ 

การอุดมศึกษา ของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ) 

1.1   ปรชัญา 

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

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

    1.2  ความส าคญั 

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

....................................................................................................................... ................. 
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1.3  วตัถุประสงค ์ (ต้องสอดคล้อง  ตอบสนองปรัชญาของหลักสูตร) 

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

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

 

2. แผนพฒันาปรบัปรุง 

(ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปล่ียนแปลงหลักๆ ที่เสนอในหลักสตูร  พร้อมระบุเวลาที่ 

คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน 5 ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์ส าคัญที่ต้องด าเนินการเพ่ือ

ความส าเร็จของแผนน้ันๆ รวมทั้งตัวบ่งช้ีความส าเร็จ โดยตัวบ่งช้ีควรเป็นส่วนหน่ึงของการประเมินใน

หมวด 7 ด้วย) 

 

แผนพัฒนา/แผนการ

เปล่ียนแปลง 
กลยุทธ์ ตัวบ่งช้ี 

 

 

 

  

 

 

หมวดที ่3 ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1   ระบบ   

    (ระบุระบบการจัดการศึกษาว่าเป็นระบบทวิภาค ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นต้น) 

     ระบบทวิภาค 

      ภาคเรียนตน้ 

      ภาคเรียนปลาย  

      และ/หรือ  ภาคฤดูรอ้น 

  ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาค คือ ปีการศึกษาหน่ึงแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ หน่ึง

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์   

1.2 การจดัการศึกษาภาคฤดูรอ้น   

  (ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่) 

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

............................................................................................................................. ................ 
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 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

     (ถ้ามีการจัดการศึกษาระบบอื่นๆ ที่มิใช่แบบทวิภาคให้แสดงการเทยีบเคียงกบัระบบทวิภาคให้ชัดเจน) 

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

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

 

2. การด าเนินการหลกัสูตร 

2.1   วนั-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

    (ระบุช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นิสติเรียน) 

        วันเวลาราชการปกติ 

       นอกเวลาราชการ  

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

2.2   คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

    (ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องกบัระดับการศึกษาตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา ในกรณีที่มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมต้องระบุให้ครบถ้วนและชัดเจน) 

     ผู้เข้าเป็นนิสติต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับขั้น.............หรือเทยีบเทา่ 

       มีคุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)  …………………………………………….……………………… 

2.3   ปัญหาของนสิิตแรกเขา้ 

     (ระบุลักษณะเฉพาะของนิสติที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสตูร ที่ต้องน ามาประกอบการ

พิจารณาเพ่ือการก าหนดหลักสตูร เช่น ข้อจ ากดัทาง IT ภาษา คณิตศาสตร์ หรือการปรับตัวในการเรียน) 

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

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

 2.4  กลยุทธใ์นการด าเนินการเพือ่แกไ้ขปัญหา/ขอ้จ ากดัของนสิิตในขอ้ 2.3 

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

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

   2.5  แผนการรบันสิิตและผูส้ าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

       (ระบุจ านวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาและจ านวนที่คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษาในแต่ละปี

การศึกษาในระยะเวลา 5 ปี) 

จ านวนนิสติ 
จ านวนนิสติแต่ละปีการศึกษา 

255… 255… 255… 255… 255… 

ชั้นปีที่ 1      

ชั้นปีที่ 2       

ชั้นปีที่ 3      

ชั้นปีที่ 4      

รวม      

คาดว่าจะส าเรจ็การศึกษา      
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   2.6  งบประมาณตามแผน 

       (แสดงงบประมาณ โดยจ าแนกรายละเอยีดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้ง

ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑติในหลักสูตร) 

   2.7  ระบบการศึกษา 

      แบบช้ันเรียน 

      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

      แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

      แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

    แบบทางไกลทางอนิเทอร์เนต็ 

      อื่นๆ (ระบุ) 

 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้มี) 

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

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

 

3.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

(ระบุจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในแต่ละแบบที่

สัมพันธ์กับการเลือกเรียนของนิสิต ซ่ึงก าหนดเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเตม็เวลาหรือแบบศึกษาบางเวลา

และสอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ) 

3.1   หลกัสูตร 

   3.1.1  จ านวนหน่วยกิต (ระบุจ านวนรวมตลอดหลักสตูร) 

-  เป็นหลักสตูรระดับปริญญาตรี  มีจ านวนขั้นต ่า 120 หน่วยกติ 

-  เป็นหลักสตูร มหาบัณฑติแบบ ก 2   โดยมีจ านวนหน่วยกติรายวิชา 

เทา่กบั.... หน่วยกติ และปริญญานิพนธ์.......หน่วยกติ รวมตลอดหลักสตูรไม่น้อยกว่า........หน่วยกติ 

    3.1.2  โครงสรา้งหลกัสูตร  

     ก.  ระดับปริญญาตรี   

    จ านวนหน่วยกติรวม  (ไม่น้อยกว่า)  120  หน่วยกติ 

    -   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกติ 

    -   หมวดวิชาเฉพาะ  84 หน่วยกติ 

    -   หมวดวิชาเลือกเสรี   6 หน่วยกติ 

     รวมไม่น้อยกว่า           120 หน่วยกติ 

    3.1.3  รายวิชา 

   (ระบุรหัสรายวิชา อธิบายความหมายของรหัสรายวิชาด้วย ช่ือรายวิชาทั้ง

ภาษาไทยและภาษาองักฤษ จ านวนหน่วยกติ จ านวนช่ัวโมงบรรยาย ปฏบัิติ และช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง) 
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   ตวัอย่าง 

1.   หมวดวิชาพ้ืนฐาน ก าหนดให้เรียน 6 หน่วยกติ ดังน้ี 

    พฐ501  ชีวิตกบัการศึกษา                              3(3-0-6) 

    FE501   Life and Education       

    พฐ502  เทคโนโลยีและการวิจัยเพ่ือสร้างและสื่อสารความรู้               3(3-0-6) 

      FE502  Technology and Research for Knowledge Construction and Communication 

   2.  หมวดวิชาเอก 

    3.  หมวดวิชาเลือก 

    4.  ปริญญานิพนธ์ 

    ความหมายของรหัสวิชา  

   3.1.4  แผนการศึกษา   

     ในระดับปริญญาตรี  ลงทะเบียนได้ไม่เกนิ  22 หน่วยกิต ต่อ 1 ภาคการศึกษา 

    3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 

      ย่อหน้าแรกเป็นภาษาไทย  และย่อหน้าที่ 2  เป็นภาษาองักฤษ  และตอบสนอง

ต่อวัตถุประสงค์ของหลักสตูรที่ก  าหนดไว้ 

    ตวัอย่าง 

    ศร511  เศรษฐมิติ            3(3-0-6) 

    ECS51  Econometrics 

      ทฤษฎี............................................................................................ 

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

 

   3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตวัประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย ์

    (ระบุจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ แยกจากกัน โดย

ประวัติและผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตรแสดงในภาคผนวก) 

    1.  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร (ระบุอาจารย์ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธก์บัสาขาวิชาที่เปิด

สอนโดยให้มีคุณวุฒิและจ านวนสอดคล้องกบัเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร) 

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

ตรี-โท-เอก(สาขาวิชา)  

ปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ.ดร.... วท.บ. (ชีววิทยา), 2540 

วท.ม. (ชีวเคม)ี, 2548 

Ph.D. (Biochemistry), 

2553 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย 

University of ………. 

(ระบุเฉพาะเล่มที่ส่ง 

สกอ) 

2 ผศ.ดร....    
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    2.  อาจารยป์ระจ า (ระบุอาจารย์ซ่ึงมีหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัย และปฏบัิติ

หน้าที่เตม็เวลาในสถาบันอุดมศึกษา) 

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ.ดร.... Ph.D. (Civil Eng), 2540 University of ………. (ระบุเฉพาะเล่มที่ส่ง 

สกอ) 

2     

3     

    

                3.  อาจารยพ์เิศษ 

ล าดบั

ท่ี 

รายช่ือคณาจารย ์ คุณวุฒิการศึกษา 

 (สาขาวิชา) และปีท่ีจบ 

สถาบนัท่ีส าเร็จ

การศึกษา 

เลขประจ าตวั

ประชาชน 

1 รศ.ดร.... ปร.ด.(ฟิสกิส)์, 2545 มหาวิทยาลัย.......... (ระบุเฉพาะเล่มที่ส่ง 

สกอ) 

2     

    
                4.  องคป์ระกอบเกีย่วกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)(ถา้มี) 

  (สรุปโดยย่อเกี่ยวกบัการฝึกปฏบัิติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกจิศึกษาที่

ก  าหนดไว้ในหลักสตูร) 

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

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

 

  4.1  มาตรฐานผลการเรียนรูข้องประสบการณภ์าคสนาม 

                            (ลงรายการส าคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่

ต้องการ) 

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

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

    4.2  ช่วงเวลา 

       (ระบุช่วงเวลาของหลักสตูรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น   ปี  

ภาคการศึกษาที่จัด) 

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

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

  4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 

       (เช่น 3 วันต่อสปัดาห์เป็นเวลา 4 สปัดาห์ หรือจัดเตม็เวลาใน 1 ภาคการศึกษา) 

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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    5.  ขอ้ก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถา้ม)ี 

          (ข้อมูลโดยสรุปเกี่ ยวกับข้อก าหนดในการท าโครงงานหรือปริญญานิพนธ์

นอกเหนือจากโครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาอื่นๆ ควรแนบข้อก าหนดส าหรับโครงงานด้วย) 

    5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 

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

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

  5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู ้ 

   (ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักๆ ที่ต้องการจากการท าโครงงานหรืองานวิจัย) 

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

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

    5.3  ช่วงเวลา  

     (ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่ก  าหนดให้ท าโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปี  ภาคการศึกษา) 

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

  5.4  จ านวนหน่วยกิต   

    จ านวนหน่วยกติ  ......................... หน่วยกติ 

  5.5  การเตรียมการ  

    (อธบิายอย่างย่อเกี่ยวกบัการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการ 

แก่นักศึกษา) 

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

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

    5.6  กระบวนการประเมินผล 

   (อธิบายเกี่ยวกบักระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน) 

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

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

 

 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู ้กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนสิิต   

(ระบุลักษณะพิเศษของนิสิตที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ

ภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนิสิตหลักสูตรน้ี เช่น บัณฑิตซ่ึงมีความสามารถพิเศษเฉพาะใน

การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นใน

การให้บริการสาธารณะ หรือมีทกัษะทาง IT ในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ช้ีให้เหน็ถึงกลยุทธ์

การสอนและกจิกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่าน้ัน) 
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คุณลกัษณะพเิศษ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

ตวัอย่าง 

มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมความเป็นครู ... 

 

 

2.  การพฒันาผลการเรียนรูใ้นแต่ละดา้น 

 อธบิายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปน้ี 

  (1) ค าอธบิายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและ

ระดับของความรู้และทกัษะน้ันๆ ให้สอดคล้องกบัมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ก าหนด

เป็นอย่างน้อย   (ดูประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/

สาขาวิชานั้นๆ ข้อ 5 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ) กรณีกระทรวงศึกษาธกิารยังมิได้ประกาศมาตรฐานสาขา/

สาขาวิชาของหลักสตูรที่จะพัฒนา/ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาท าความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนแต่

ละด้านของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงจากค าอธบิายในส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 วิธีที่ 2 

(2) ค าอธบิายเกี่ยวกบักลยุทธก์ารสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสตูรที่จะ 

พัฒนาความรู้และทกัษะเหล่านั้น (ควรเป็นค าอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การ

จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะก าหนดให้มีใน

รายวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะให้แสดงไว้ด้วย)  

(3) วิธกีารวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ  ในหลักสตูรที่จะประเมินผลการเรียนรู้ใน 

กลุ่มที่เกี่ยวข้อง (ซ่ึงอาจรวมกลยุทธ์ส าหรับการประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัดและประเมินผล

นักศึกษา) ถ้ามีการเปล่ียนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เหน็ด้วย 

ตัวอย่างเช่น กิจกรรมต่างๆ ในการเตรียมการหรือการแนะน าในตอนเร่ิมหลักสูตร และงานโครงการใน

ระดับสงูข้ึนใช้ความรู้และทกัษะที่ก  าหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา 

2.1  ดา้นคุณธรรมและจริยธรรม (แต่ละข้อให้เขียนเป็นข้อย่อยเพ่ือความชัดเจนดังแสดงใน

ตัวอย่าง จ านวนข้อในแต่ละข้อย่อยแล้วแต่หลักสตูรพิจารณาโดยไม่จ าเป็นต้องเทา่กันในแต่ละมาตรฐาน

การเรียนรู้ ) 

2.1.1  ผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและจริยธรรม 

1)  ................................................................................................  

2)  ................................................................................................  

3)  ................................................................................................ 

2.1.2  กลยุทธก์ารสอนทีจ่ะใชพ้ฒันาการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและจริยธรรม 

1)  ................................................................................................  

2)  ................................................................................................ 

3)  ................................................................................................  

2.1.3  วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรูด้า้นคุณธรรมและจริยธรรม 

1)  ................................................................................................ 
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2)  ................................................................................................  

3)  .............................................................................. .................. 

2.2  ดา้นความรู ้

2.2.1  ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้

1)  ................................................................................................  

2)  ................................................................................................  

3)  ................................................................................................  

2.2.2 กลยุทธก์ารสอนทีจ่ะใชพ้ฒันาการเรียนรูด้า้นความรู ้

1)  ................................................................................................  

2)  ................................................................................................  

3)  ................................................................................................  

2.2.3  วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรูด้า้นความรู ้

1)  ................................................................................................  

2)  ................................................................................................  

3)  ................................................................................................ 

2.3  ดา้นทกัษะทางปัญญา 

2.3.1  ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

1)  ................................................................................................  

2)  .......................................................................................... ...... 

3)  ................................................................................................  

2.3.2  กลยุทธก์ารสอนทีจ่ะใชพ้ฒันาการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

1)  .................................................................................. .............. 

2)  ................................................................................................  

3)  ................................................................................................  

2.3.3  วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

1)  ................................................................................................  

2)  ................................................................................................  

3)  ................................................................................................ 

 2.4  ดา้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

2.4.1  ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผดิชอบ 

1)  ................................................................................................ 

2)  ................................................................................................  

3)  ................................................................................................  
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2.4.2  กลยุทธก์ารสอนทีจ่ะใชพ้ฒันาการเรียนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง 

บุคคลและความรบัผดิชอบ 

1)  ................................................................................................  

2)  ................................................................................................ 

3)  ................................................................................................  

2.4.3  วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรูด้า้นทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่าง 

บุคคลและความรบัผดิชอบ 

1)  ................................................................................................ 

2)  ................................................................................................  

3)  ........................................................................................ ........ 

2.5  ดา้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1  ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สารและการใช ้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ........................................................................................ ........ 

2)  ................................................................................................  

3)  ................................................................................................  

2.5.2  กลยุทธก์ารสอนทีจ่ะใชพ้ฒันาการเรียนรูด้า้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิง 

ตวัเลข การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ................................................................................................  

2)  .................................................................................. .............. 

3)  ................................................................................................  

2.5.3  วิธีการวดัและประเมินผลการเรียนรูด้า้นทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข  

การสือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ................................................................................................ 

2)  ................................................................................................  

3)  ................................................................................ ................ 

 

  3.  แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 

(แสดงให้เหน็ว่าแต่ละรายวิชาในหลักสตูรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้างตามที่ระบุ

ในหมวดที่ 4 ข้อ 2.1.1 ข้อ 2.2.1 ข้อ 2.3.1 ข้อ 2.4.1 ข้อ 2.5.1 โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลัก

หรือรับผิดชอบรอง ซ่ึงบางรายวิชาอาจไม่น าไปสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเร่ืองก็ได้ โดยให้สรุป

มาตรฐานการเรียนรู้ตามข้อดังกล่าวข้างต้นอกีคร้ังก่อนเข้าสู่ตารางแผนที่เพ่ือให้เกดิความชัดเจน) 

 ตวัอย่าง 

● ความรับผิดชอบหลัก   ○ ความรับผิดชอบรอง 
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รายวิชา 

ดา้นท่ี 1 

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ดา้นท่ี 2 

ความรู ้

ดา้นท่ี 3 

ทกัษะทาง

ปัญญา 

ดา้นท่ี 4 

ทกัษะ

ความสมัพนั

ธร์ะหว่าง

บุคคลและ

ความ

รบัผิดชอบ 

ดา้นท่ี 5 

การวิเคราะห์

เชิงตวัเลข 

การสื่อสาร

และการใช้

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

พฐ 501 ...... ● ● ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ● ● ○ 

พฐ 502 ...... ○ ○ ○ ● ● ● ● ● ○ ● ○ ○ ● ● ● 

                

 

 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนสิิต 

 

1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการใหร้ะดบัคะแนน (เกรด) 

 (ถ้าสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการ

ให้ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษา ให้กล่าวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบน้ันๆ หรือแนบเอกสารดังกล่าว

ในภาคผนวก) 

 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี/บัณฑติศึกษา  

พ.ศ. .........  

 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนสิิต 

(อธบิายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ

รายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย) 

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

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

 

3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

(ระบุเกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาซ่ึงสอดคล้องกบัมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) 

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

............................................................................................................................. ................ 
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หมวดที ่6 การพฒันาอาจารย ์

 

1. การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

(ให้อธบิายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์

พิเศษให้ม่ันใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสตูรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชา

ที่ตนรับผิดชอบสอน) 

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

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

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

 

2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์

(อธบิายถึงสิ่งที่จะด าเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา) 

2.1 การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล 

-  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชีพดา้นอื่นๆ  

-  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

-  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

หมวดที ่7 การประกนัคุณภาพ 

 

1. การบริหารหลกัสูตร 

1.1 คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรทีป่ฏิบติัหนา้ทีป่ระเมินผลหลกัสูตรประจ าทุกภาคการศึกษา 

(อาจมีค าสัง่แต่งตั้ง) 

(ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสตูร) 

2. การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 

2.2 ทรพัยากรการเรียนการสอนทีม่ีอยู่เดิม 

(ระบุความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่ 

จ าเป็น  เช่น ต ารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอื่น ๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกส์

อื่นๆ เป็นต้น) 



  ~ 23 ~  

 
- มีต าราจ านวน ..................................... เล่ม 

- มีวารสารที่เกี่ยวข้องจ านวน .......................ฉบับ  

- อื่นๆ (ระบุจ านวน) 

2.3 การจัดหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิม่เติม 

(ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาต ารา หนังสอือ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการ

สอนอื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกส์) 

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

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

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

2.4 การประเมินความพยีงพอของทรพัยากร 

(ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอของหนังสอื ต ารา วารสารและอุปกรณ์

การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ) 

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

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

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

3.  การบริหารคณาจารย ์

3.1  การรบัอาจารยใ์หม่ 

(ระบุกระบวนการย่อๆ ในการรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มั่นใจว่าอาจารย์มีคุณสมบัติและ

ประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน) 

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

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

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

3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสูตร 

(อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการ

ติดตามคุณภาพหลักสตูร การทบทวนประจ าปีและการวางแผนส าหรับการปรับปรุงหลักสตูร) 

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

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

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

3.3  การแต่งตั้งคณาจารยพ์เิศษ 

(สรุปย่อถึงนโยบายในการแต่งต้ังอาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ เช่น  

วิธกีารอนุมัติ การเลือกสรร และสดัส่วนต่อคณาจารย์ในหลักสตูรทั้งหลักสตูร) 

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

............................................................................................................................. ................ 
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4.  การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การก าหนดคุณสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

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

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

4.2 การเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

      (เช่น การฝึกอบรม ทศันศึกษา หรือการฝึกท าวิจัยร่วมกบัอาจารย์ เป็นต้น) 

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

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

5.  การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านสิิต 

5.1  การใหค้ าปรึกษาดา้นวิชาการ และอื่นๆ แก่นสิิต 

                   (อธบิายถึงการจัดการที่ได้ด าเนินการในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสิตรวมถึง

ตารางการท างานของอาจารย์และการแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนส าหรับ

อาชีพ) 

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

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

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

5.2  การอุทธรณข์องนสิิต 

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีการจัดการที่เปิดโอกาสให้นิสิตอุทธรณ์ในเร่ืองต่างๆ  

โดยเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับวิชาการ  โดยนิสิตที่ถูกลงโทษสามารถย่ืนอุทธรณ์ผ่านกองกิจการนิสิตเพ่ือ

ด าเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามขั้นตอนในการพิจารณาค าอุทธรณ์ 

(อาจระบุว่านิสิตสามารถด าเนินการอุทธรณ์ได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยต่างๆ เป็นไปตาม

ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีพ.ศ........  หรือ

การศึกษาระดับบัณฑติศึกษา  พ.ศ. ............. ) 

6.  ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต 

(อธบิายวงจรของการพัฒนาหลักสตูรหรือการปรับปรุงหลักสตูร โดยต้องส ารวจความต้องการทั้ง

เชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปล่ียนแปลงและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ) 

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

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

7.  ตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงาน (Key Performance Indicators) 

(ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จากคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2553 แสดงดังตารางด้านล่าง โดยให้ระบุปีที่

จะสามารถด าเนินการในข้อต่างๆ ซ่ึงหลักสตูรทุกระดับคุณวุฒิต้องมีผลการด าเนินการที่บรรลุเป้าหมายตัว

บ่ง ช้ีทั้ งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี  จึงจะได้ รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ ไ ด้มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 

80 ของตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี) 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน 255.. 255.. 255.. 255.. 255.. 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มสี่วนร่วมใน

การประชุมเพ่ือวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงาน

หลักสตูร 

     

(2) มรีายละเอยีดของหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง

กบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอดุมศึกษาแห่งชาต ิหรือ

มาตรฐานคุณวฒิุสาขา/สาขาวิชา (ถ้าม)ี 

     

(3) มรีายละเอยีดของรายวิชาและรายละเอยีดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อน

การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา  

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชาและรายงานผล

การด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ 

มคอ.5 และมคอ.6 ภายใน 30 วนั หลังสิ้นสดุภาคการศึกษาที่

เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสตูรตามแบบ  

มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

     

(6) มกีารทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ที่ก  าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อย

ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7) มกีารพัฒนา/ปรับปรงุการจดัการเรียนการสอน กลยุทธ์

การสอนหรือการประเมนิผลการเรียนรู้  จากผลการประเมนิการ

ด าเนนิการที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว  

     

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับ

การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ50ต่อปี 

     

(11) ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาปีสดุท้าย/บณัฑติใหม่ที่

มต่ีอคุณภาพหลกัสตูรเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเตม็ 

5.0 

     

(12) ระดบัความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มต่ีอบณัฑติใหม่

เฉล่ียไม่น้อยกว่า3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 

     

หมายเหตุ กรณีหลักสตูร 4 ปี จะต้องมีช่องประเมิน 5 ช่อง เพ่ือประเมินข้อ 12 ในปีที่ 5 

              กรณีหลักสตูร 5 ปี จะต้องมีช่องประเมิน 6 ช่อง เพ่ือประเมินข้อ 12 ในปีที่ 6 

              กรณีหลักสตูร 6 ปี จะต้องมีช่องประเมิน 6 ช่อง เพ่ือประเมินข้อ 12 ในปีที่ 7 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธก์ารสอน 

(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการ

พัฒนาการเรียนรู้ ในด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเหน็หรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับ

การอบรม การน ากลยุทธก์ารสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การ

วิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิตและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง 

และอธบิายกระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธก์ารสอน) 

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

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

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

1.2  การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน 

                   (อธบิายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทกัษะคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผน

ไว้ เช่น การประเมินของนิสิตในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือ

หัวหน้าภาค การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนิสิตของสถาบันอื่นใน

หลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้และทกัษะที่มีประสิทธิภาพมาก

ที่สดุที่นิสติต้องการ) 

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

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

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

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม 

      (อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพ่ือจะได้ข้อมูลต่างๆ ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพหลักสูตรใน

ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังน้ี 1) นิสิตและบัณฑิต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ

และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑติและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี) 

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

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

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

3.  การประเมินผลการด าเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 

      (ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง

น้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน โดยควรเป็น

คณะกรรมการชุดเดียวกนักบัการประกนัคุณภาพภายใน) 

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

..................................................................................................................................... ......... 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 

       (อธบิายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนิสติ รวมทั้งกระบวนการในการ

วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและกลยุทธ์) 

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

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

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ขั้นตอนการเสนอหลกัสูตรใหม่/ปรบัปรุง  (มคอ.2) 

   

ขั้นที ่1  ภาควิชา/คณะกรรมการบริหารหลักสตูร พิจารณาร่างหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงและเสนอ

ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  

   

ขั้นที่ 2  การพิจารณาให้ความเหน็ชอบโดยกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย เมื่อกรรมการประจ า

คณะ/วิทยาลัย พิจารณาแล้ว ให้คณะ/วิทยาลัย น าเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือเสนอเข้าที่ประชุม

กรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

เพ่ือเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัยส าหรับหลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา 

 

ขั้นที ่3 การพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี  ส าหรับ

หลักสตูรระดับปริญญาตรี หรือคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัย   ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

โดยหน่วยงานเจ้าของหลักสตูรต้องส่งหลักสตูร จ านวน 35 ชุด ก่อนวันประชุมกรรมการการศึกษาปริญญา

ตรี 7 วัน (ซ่ึงประชุมทุกอังคารที่ 4 ของเดือน) โดยกองบริการการศึกษาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ

เบ้ืองต้นก่อนแจ้งผลอย่างเป็นทางการ คือ 

หากมีข้อควรปรับปรุงที่เป็นสาระส าคญั ให้น าหลักสูตรกลับไปแก้ไขปรับปรุงแล้วน าเข้ามา

พิจารณาในคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี/ คณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัยอกีคร้ัง 

หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงเล็กนอ้ย ให้น าหลักสูตรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและ

สามารถด าเนินการส่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาต่อไป  

 

 ขั้นที ่4 คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาหลักสตูร  

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรต้องส่งหลักสูตร จ านวน 20 ชุด ก่อนวันประชุมกรรมการสภาวิชาการ 

10 วัน (ซ่ึงประชุมทุกวันศุกร์ที่ 2 ของเดือน) โดยกองบริการการศึกษาจะแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบ

เบ้ืองต้นก่อนแจ้งผลอย่างเป็นทางการ คือ 

หากมีข้อควรปรับปรุงที่เป็นสาระส าคญั ให้น าหลักสูตรกลับไปแก้ไขปรับปรุงแล้วน าเข้ามา

พิจารณาในคณะกรรมการสภาวิชาการอกีคร้ัง 

หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงเล็กนอ้ย ให้น าหลักสูตรปรับปรุงตามข้อเสนอแนะและ

สามารถด าเนินการส่งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาต่อไป  

 

ขั้นที ่5 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสูตร     

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรต้องส่งหลักสูตร จ านวน 45 ชุด ก่อนวันประชุมกรรมการสภา

มหาวิทยาลัย 15 วัน (ซ่ึงประชุมทุกวันศุกร์ที่ 1 ของเดือน)  

หากมีข้อควรปรับปรุงที่เป็นสาระส าคญั ให้น าหลักสูตรกลับไปแก้ไขปรับปรุงแล้วน าเข้า

มาพิจารณาในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอกีคร้ัง 
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หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงเล็กนอ้ย ให้น าหลักสตูรปรับปรุงตามข้อสงัเกต  

 

  ขั้นที่ 6  กองบริการการศึกษาแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้เจ้าของหลักสูตรทราบและส่งหลักสูตร

ฉบับสมบูรณ์จ านวน 8 เล่ม แบบฟอร์ม มคอ02 มคอ04 มคอ06 พร้อมแผ่นบันทกึข้อมูล 1 แผ่นให้กอง

บริการการศึกษา ภายใน 2 สปัดาห์นับจากวันที่ได้รับมติที่ประชุม 

 

ขั้นที่ 7  มหาวิทยาลัยส่งหลักสูตรพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูลให้กับส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบหลักสตูรภายใน 30 วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติหลักสตูร  

 

ขั้นที่ 8  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง/รับทราบหลักสูตรและเสนอส านักงาน 

ก.พ. เพ่ือรับรองคุณวุฒิและตีราคาเงินเดือน 

 

   ขั้นที ่9 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งผลการรับรอง/รับทราบ  ให้กับมหาวิทยาลัย

ทราบ ซ่ึงกองบริการการศึกษาจะแจ้งหน่วยงานเจ้าของหลักสตูรและผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป 

 

หมายเหตุ  หลักสตูรปรับปรุงไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรให้ด าเนินการตามขั้นตอนเดียวกนักบัหลักสตูร

ปรับปรุงกระทบโครงสร้าง แต่จัดท าในเอกสารแบบฟอร์ม สมอ.08 
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สรุปการปฏิบติังานการเสนอหลกัสูตรใหม่ / ปรบัปรุง ระดบัปริญญาตรี 

 

   หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร 

 

                  กลไกการพัฒนาหลักสูตร 

 

               เสนอรองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ 

 

    ตรวจสอบความถูกต้องเบ้ืองต้น 

                                    โดยงานพัฒนาหลักสูตร 

 

              พิจารณาให้ความเหน็ชอบโดยกรรมการปริญญาตรี 

  

                  พิจารณาให้ความเหน็ชอบโดยสภาวิชาการ 

       
                               พิจารณาอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย   

                       

    

  เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบ       

                     

         

                    ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอส านักงาน กพ. 

         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสนอสภาวชิาชีพ 
เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
(เฉพาะสาขาพยาบาลศาสตร์    
สาขาเภสชัศาสตร์) 

เสนอสภาวชิาชีพ 
เพื่อพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ 
(สาขาวชิาชีพต่างๆ ) 
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สรุปการปฏิบติังานการเสนอหลกัสูตรใหม่ / ปรบัปรุง ระดบับณัฑิตศึกษา 

 

                  หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร 

 

                                กลไกการพัฒนาหลักสตูร 

 

                             เสนอคณบดีบัณฑติวิทยาลัย 

 

                       พิจารณาให้ความเหน็ชอบ 

                                         โดยคณะกรรมการประจ าบัณฑติวิทยาลัย 

 

                    ตรวจสอบความถูกต้องโดยคณะกรรมการกล่ันกรองหลักสตูร 

 

                         

                    พิจารณาให้ความเหน็ชอบโดยสภาวิชาการ 

 

                              พิจารณาอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย          

                            

                       เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบ     

 

     ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอส านักงาน กพ. 
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ขั้นตอนการเสนอโครงการเปิดสอน 

  

  การขอเปิดสอนเป็นการขอเปิดสอนในหลักสตูร สาขาวิชาใหม่  ซ่ึงยังไม่เคยเปิดสอนมา

ก่อนในมหาวิทยาลัย 

 

  ขั้นที ่1 การจัดท าเอกสารการขอเปิดสอนหลักสูตรใหม่ (ด าเนินการโดยภาควิชา/

สาขาวิชา)  ดังน้ี 

   ภาควิชา/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร วิเคราะห์แผนการด าเนินงาน แผน

อัตราก าลัง แผนงบประมาณ วิเคราะห์จุดคุ้มทุน วิเคราะห์การเตรียมความพร้อมทรัพยากร (ห้องสมุด 

ห้องเรียน ห้องปฏบัิติการ ฯลฯ) ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสตูรที่จะเปิดสอน 

 

                    ขั้นที ่2  การพิจารณาให้ความเหน็ชอบโดยกรรมการประจ าคณะ  (ด าเนินการโดยคณะ/

วิทยาลัย) 

   เมื่อกรรมการประจ าคณะพิจารณาแล้ว ให้หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร น าเสนอ

รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือเสนอวาระเข้ากรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  ขั้นที ่3 การพิจารณาให้ความเหน็ชอบโดยกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ส่งเอกสาร 45 

ฉบับ) และส่งเอกสารการประชุมผ่านระบบการประชุมอเิลก็ทรอนิคสก์่อนการประชุม 10 วัน 

   เมื่ อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วจะแจ้งมติการประชุม   ให้

หน่วยงานเจ้าของหลักสตูรทราบต่อไป 

 

               ขั้นที ่4 คณะกรรมการบริหารเงินรายได้พิจารณาเหน็ชอบอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

 

                    ขั้นที ่5 น าเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบอตัราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อไป  

 

สรุปแผนภูมิการปฏิบติังานการเสนอโครงการเปิดสอน 

 

                 การจัดท าเอกสารความพร้อมในการขอเปิดสอน 

                      ส าหรับหลักสตูรใหม่โดยหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร (โครงการเปิดสอน) 

 

       

                                พิจารณาให้ความเหน็ชอบโดยคณะกรรมการประจ าคณะ 

                      

 

   พิจารณาให้ความเหน็ชอบโดยกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    
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ขั้นตอนการขอปิดหลกัสูตร 

  

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรที่ มีความประสงค์จะขอปิดหลักสูตรให้ด าเนินการตามข้ันตอน

เช่นเดียวกันกับการปรับปรุงหลักสูตรทุกประการ และในการน าเสนอน้ันหน่วยงานเจ้าของหลักสูตรต้อง

ช้ีแจงเหตุผลประกอบการพิจารณา โดยต้องวิเคราะห์สาเหตุและความจ าเป็นที่จะขอปิดหลักสตูร 

 

                                                        หลักสตูร  

 

                     พิจารณาให้ความเหน็ชอบโดยคณะกรรมการประจ าคณะ 

 

                      

                       พิจารณาให้ความเหน็ชอบโดยกรรมการปริญญาตรี 

 

                   พิจารณาให้ความเหน็ชอบโดยสภาวิชาการ 

 

                              พิจารณาอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย   

                              

                     เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบ           

                            

                          

 

ก าหนดการประชมุคณะกรรมการ 

 

 ระยะเวลาในการประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกบัการพิจารณาหลักสตูรมีดังน้ี 

การประชุม ระยะเวลา หมายเหตุ 

1.  กรรมการสภามหาวิทยาลัย ทุกวันศุกร์ (สปัดาห์ที่ 1) อาจงดประชุม จะแจ้งต่อไป 

2.  กรรมการสภาวิชาการ ทุกวันองัคาร (สปัดาห์ที่ 2) อาจงดประชุม จะแจ้งต่อไป 

3.  กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ทุกวันจันทร์ (สปัดาห์ที่ 2) อาจงดประชุม จะแจ้งต่อไป 

4.  กรรมการปริญญาตรี ทุกวันองัคาร (สปัดาห์ที่ 4) อาจงดประชุม จะแจ้งต่อไป 
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ภาพรวมแสดงการด าเนนิการเกีย่วกบัหลกัสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะ/สถาบนั/ส านัก  เสนอ 

   - หลักสตูรปรับปรงุ 

   - หลักสตูรใหม่ 

   - โครงการเปิดสอนหลักสตูรใหม่ 

   - การปิดหลักสตูร 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสตูร 

ตรวจรปูแบบและความถูกต้องของหลักสตูร 

หลักสตูรระดบับณัฑติศึกษา หลักสตูรระดบัปริญญาตร ี โครงการเปิดสอนหลักสตูรใหม่ 

เหน็ชอบพิจารณา 

 
ไม่เหน็ชอบ 

 

คณะกรรมการการศกึษา 

ระดับปริญญาตรี 

ไม่เหน็ชอบ 

สภาวิชาการ 

เหน็ชอบ 

สภามหาวิทยาลัย

พิจารณา 

 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ

 อธกิารบดเีหน็ชอบ 

(แทนรัฐมนตรีว่าการ) 

 แจ้งส านักงานคณะกรรมการ

การอดุมศึกษาทราบ 

 แจ้งคณะ/สถาบนั/ส านัก  เจ้าของหลักสตูรทราบ 

 สรปุผลรายงาน 

คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพิจารณา 

 

ไม่อนุมัต ิ

อนุมัต ิ ส านักงาน ก.พ.  

รับรองคุณวุฒิ  

ตีราคาเงินเดือน 
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การด าเนินการตาม มคอ.3 และ มคอ.5 
  

เมื่อหน่วยงานเจ้าของหลักสูตรได้จัดท าหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 และหลักสูตรได้ผ่านสภา

มหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และเม่ือจะเร่ิมด าเนินการเปิดสอนในภาคเรียนใดน้ัน ให้ด าเนินการจัดท าแบบ 

มคอ.3 (รายละเอียดของรายวิชา) ที่จะเปิดสอนในภาคเรียนน้ัน ให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน

เป็นเวลา 30 วัน  โดยให้น าแบบ มคอ.3 ที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วข้ึนเวปเพจของคณะ 

 เมื่อกระบวนการเรียนการสอนสิ้นสดุภาคเรียนดังกล่าว หน่วยงานเจ้าของหลักสตูรต้องด าเนินการ 

ท าแบบ มคอ.5 (รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา) ให้เสรจ็สิ้นเรียบร้อยภายใน 30 วันนับแต่ปิดภาค

เรียน โดยให้น าแบบ มคอ.5 ที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วข้ึนเวปเพจของคณะ 
 

ตวัอย่างรายละเอียดของรายวิชา 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา            มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดที ่1 ขอ้มูลโดยทัว่ไป 

1.  รหสัและช่ือรายวิชา 

          INT101  ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 

                       Fundamental  of  Information  System 

2.  จ านวนหน่วยกิต 

          3  หน่วยกติ (3-0-6) 

3.  หลกัสูตรและประเภทของรายวิชา 

          วิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.  อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชาและอาจารยผ์ูส้อน 

          อาจารย์สยาม  แย้มแสงสงัข์  ประธานหลักสตูร 

          ผศ. สเุมธ  อังคะศิริกุล  และ  อ.เอกพงษ์  จึงเจริญสขุย่ิง  อาจารย์ผู้สอน 

5.  ภาคการศึกษา / ชั้นปีทีเ่รียน 

          ภาคการศึกษาที ่1 / ชั้นปีที ่1 

6.  รายวิชาทีต่อ้งเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถา้มี) 

          ไม่มี 

7.  รายวิชาทีต่อ้งเรียนพรอ้มกนั (Co-requisites) (ถา้มี) 

          ไม่มี 

8.  สถานทีเ่รียน 

          คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

9.  วนัทีจ่ัดท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด 

          14  กุมภาพนัธ ์ 2552 
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มคอ. 3 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 

      เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกบัพ้ืนฐาน  องค์ประกอบ  ประโยชน์การใช้งานระบบ

สารสนเทศ  ผลกระทบ  การใช้งานระบบสารสนเทศต่อสังคม  เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ  

ตรงกบัความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.  วตัถุประสงคใ์นการพฒันา/ปรบัปรุงรายวิชา 

      เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐาน  เป็นการเตรียมความพร้อมด้านปัญญาในการน าความรู้  ความ

เข้าใจ  ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเรียนในวิชาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ทั้งน้ี  ควรมีการ

เปล่ียนแปลงตัวอย่างอ้างอิง  ให้สอดคล้องกับแนวโน้มด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้มีความก้าวหน้าไป

ตามยุคสมัย 

 

 

หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนนิการ 

1.  ค าอธิบายรายวิชา 

     หลักการ  ความส าคัญ  องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  ภาระหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องในระบบ

สารสนเทศประเภทข้อมูล  แหล่งที่มาของสารสนเทศ  ประโยชน์ของระบบอินเตอร์เนต็เชิงธุรกิจ  ความ

เกี่ ยวข้องของระบบสารสนเทศในการใช้ชี วิตประจ า วัน และธุรกิจ องค์ประกอบระบบพาณิชย์

อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการระบบฐานความรู้ หลักการและข้ันตอนการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ จรรยาบรรณ จริยธรรมของผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อ

บุคคลและสงัคม การป้องกนัอนัตราย หรือภัยจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.  จ านวนชัว่โมงทีใ่ชต่้อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม 

การฝึกปฏิบติั/งาน

ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

บรรยาย 45 ช่ัวโมงต่อ

ภาคการศึกษา 

สอนเสริมตามความ

ต้องการของนักศึกษา

เฉพาะราย 

ไม่มีการฝึกปฏบัิติงาน

ภาคสนาม 

การศึกษาด้วยตนเอง 6 

ช่ัวโมงต่อสปัดาห์ 

 

3.  จ านวนชัว่โมงต่อสปัดาหที์่อาจารยใ์หค้ าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นกัศึกษาเป็นรายบุคคล 

          - อาจารย์ประจ ารายวิชา ประกาศเวลาให้ค าปรึกษาผ่านเวบ็ไซต์คณะ 

          - อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความต้องการ 1 ช่ัวโมงต่อ

สปัดาห์ (เฉพาะรายที่ต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพฒันาการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

1.  คุณธรรม จริยธรรม 

     1.1  คุณธรรม จริยธรรมทีต่อ้งการพฒันา 

            พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของข้อมูลส่วน

บุคคล การไม่เปิดเผยข้อมูล การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟต์แวร์ และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญา มีความ

ซ่ือสตัย์ในการเขียนโปรแกรมอย่างมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสตูร ดังน้ี 

            - ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสยีสละ และซ่ือสตัย์สจุริต 

            - มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสงัคม 

            - มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ      

               ล าดับความส าคัญ 

            - เคารพสิทธแิละรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ 

               เป็นมนุษย์ 

            - สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคล องค์กร และสังคม 

            - มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ          

     1.2  วิธีการสอน 

            - บรรยายพร้อมยกตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกบัประเดน็ทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ 

               เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การใช้ webboard การขายของผ่านอนิเทอร์เนต็ โดยมี 

               วัตถุประสงค์ไม่สจุริต หรือจากมิจฉาชีพ การป้องกนัตนเอง 

            - อภิปรายกลุ่ม 

            - ก าหนดให้นักศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 

            - บทบาทสมมติ 

     1.3  วิธีการประเมินผล 

            - พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่งงานที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตที่ให้และตรงเวลา 

            - มีการอ้างอิงเอกสารที่ได้น ามาท ารายงาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

            - ประเมินผลการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

            - ประเมินผลการน าเสนอรายงานที่มอบหมาย 

 

2.  ความรู ้

     2.1  ความรูที้่ตอ้งไดร้บั 

            มีความรู้ในหลักการ ความส าคัญ องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ภาระหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง

ในระบบสารสนเทศ ประเภทข้อมูล แหล่งที่มาของสารสนเทศ ประโยชน์ของระบบอินเทอร์เนต็เชิงธุรกิจ 

ความเกี่ยวข้องของระบบสารสนเทศในการใช้ชีวิตประจ าวัน และธุรกิจ องค์ประกอบระบบพาณิชย์

อเิลก็ทรอนิกสเ์ทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการระบบฐานความรู้ หลักการและข้ันตอนการพัฒนาระบบ 
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สารสนเทศ จรรยาบรรณจริยธรรมของผู้เกี่ยวข้อง ผลกระทบของการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต่อ

บุคคลและสงัคม การป้องกนัอนัตราย หรือภัยจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     2.2  วิธีการสอน 

            บรรยาย อภิปราย การท างานกลุ่ม การน าเสนอรายงาน การวิเคราะห์กรณีศึกษา และมอบหมาย

ให้ค้นคว้าหาบทความ ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยน ามาสรุปและน าเสนอ การศึกษาโดยใช้ปัญญา และโครงงาน

Problem base learning และ  Student Center เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 

     2.3  วิธีการประเมินผล 

            - ทดสอบย่อย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ด้วยข้อสอบที่เน้นการวัดหลักการและทฤษฎี 

            - น าเสนอสรุปการอ่านจากการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

            - วิเคราะห์กรณีศึกษา 

3.  ทกัษะทางปัญญา 

     3.1  ทกัษะทางปัญญาทีต่อ้งพฒันา 

            พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีการคิดอย่างเป็นระบบ มีการวิเคราะห์ เพ่ือการป้องกนัและ

แก้ไขปัญหาที่เกดิข้ึนจากการใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ 

     3.2  วิธีการสอน 

            - การมอบหมายให้นักศึกษาท าโครงงานพิเศษ และน าเสนอผลการศึกษา 

            - อภิปรายกลุ่ม 

            - วิเคราะห์กรณีศึกษา ในการน าเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาใช้ในปัจจุบัน 

            - การสะท้อนแนวคิดจากการประพฤติ 

     3.3  วิธีการประเมินผล 

            สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเน้นข้อสอบที่มีการวิเคราะห์สถานการณ์ หรือวิเคราะห์แนวคิด

ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

     4.1  ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบทีต่อ้งพฒันา 

            - พัฒนาทกัษะในการสร้างสมัพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกนั 

            - พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทมี 

            - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายให้ครบถ้วนตาม 

               ก าหนดเวลา 

     4.2  วิธีการสอน 

            - จัดกจิกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์กรณีศึกษา 

            - มอบหมายงานรายกลุ่ม และรายบุคคล เช่น การค้นคว้าความก้าวล า้ของเทคโนโลยี การน า 

               ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ธุรกจิ หรือ อ่านบทความที่เกี่ยวข้องกบัรายวิชา 
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     4.3  วิธีการประเมินผล 

            - ประเมินตนเอง และเพ่ือน ด้วยแบบฟอร์มที่ก  าหนด 

            - รายงานที่น าเสนอ พฤติกรรมการท างานเป็นทมี 

            - รายงานการศึกษาด้วยตนเอง 

5.  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

     5.1  ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศทีต่อ้งพฒันา 

            - ทกัษะการคิดค านวณ เชิงตัวเลข 

            - พัฒนาทกัษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงานและน า 

               เสนอในช้ันเรียน 

            - พัฒนาทกัษะในการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรณีศึกษา 

            - พัฒนาทกัษะในการสบืค้น ข้อมูลทางอนิเทอร์เนต็ 

            - ทกัษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เช่น การส่งงานทางอเีมล์ การสร้างห้องแสดง 

               ความคิดเหน็ในเร่ืองต่างๆ เช่น Weblock การสื่อสารการท างานในกลุ่มผ่านห้องสนทนา Chat 

                Room 

            - ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใช้รูปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

     5.2  วิธีการสอน 

            - มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และท า 

               รายงานโดยเน้นการน าตัวเลข หรือมีสถิติอ้างองิ จากแหล่งที่มาข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 

            - น าเสนอโดยใช้รูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 

     5.3  การประเมินผล 

            - การจัดท ารายงาน และน าเสนอด้วยสื่อเทคโนโลยี 

            - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวิธกีารอภิปราย 
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หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

 

สปัดาห์

ที ่
หวัขอ้/รายละเอียด 

จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน สือ่ทีใ่ช ้

(ถา้มี) 

ผูส้อน 

1 บทที่ 1 ระบบสารสนเทศใน

องค์กร 

- ความหมายและองค์ประกอบ

ระบบสารสนเทศ 

- ระบบสารสนเทศเชิงธุรกจิ 

- การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

- จริยธรรมและปัจจัยทางสังคม 

(การดักจับจดหมาอเิลก็ทรอนิกส์) 

- การใช้ระบบสารสนเทศอย่างมี

ประสทิธภิาพ 

3 บรรยาย ยกตัวอย่าง

ประกอบ อภิปราย

กลุ่มจากกรณีศึกษา 

ผศ.สเุมธ อังคะศิริกุล 

2 บทที่ 2 ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 

- องค์ประกอบของฮาร์ดแวร์ 

- ปัจจัยทางจริยธรรม (การส ารอง

ข้อมูล การโจรกรรมข้อมูล) 

- ภาพรวมของซอฟต์แวร์ระบบ 

- ซอฟต์แวร์ส าหรับอุปกรณ์

เคล่ือนที่ 

- ซอฟต์แวร์ประยุกต์ 

- ภาษาโปรแกรม 

- แนวโน้มการใช้ซอฟต์แวร์ 

- กรณีศึกษา จุดสั่งซ้ือของ staples 

unwires 
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สปัดาห์

ที ่
หวัขอ้/รายละเอียด 

จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน สือ่ทีใ่ช ้

(ถา้มี) 

ผูส้อน 

3 บทที่ 3 ข้อมูลและสารสนเทศ 

- การจัดการข้อมูล 

- ระบบฐานข้อมูล 

- ฐานข้อมูลประยุกต์ 

- ปัจจัยด้านจริยธรรม (การ

ปกป้องข้อมูลผู้ใช้ของรัฐบาล) 

- กรณีศึกษาฐานข้อมูลด้านชีว 

สารสนเทศ 

3 บรรยาย ศึกษา

กรณีศึกษา อภิปราย 

ผศ.สเุมธ อังคะศิริกุล 

4 ทดสอบย่อย และบรรยาย บทที่ 4 

อนิเทอร์เนต็ อนิทราเนต็ 

และเอก็ทราเนต็ 

- ภาพรวมของการสื่อสาร

โทรคมนาคม 

- การประมวลผลผ่านเครือข่าย

และการกระจาย 

- ภาระหน้าที่ และการใช้งาน

อนิเทอร์เนต็ 

- งานประยุกต์บนเวบ็และ

อนิเทอร์เนต็ 

- ปัจจัยด้านจริยธรรม (การทอ่ง

เวบ็ใน anonymity) 

3 บรรยาย ศึกษา

กรณีศึกษา อภิปราย 

ตัวอย่างการใช้งาน

ประยุกต์บน

อนิเทอร์เนต็ ศึกษา

จากปัญหาโครงงาน

Problem base 

learning 

ผศ.สเุมธ อังคะศิริกุล 

5 บทที่ 4 อนิเทอร์เนต็ อนิทราเนต็

และเอก็ทราเนต็ ต่อ 

- ภาระหน้าที่ และการใช้งาน

อนิเทอร์เนต็ 

- งานประยุกต์บนเวบ็และ

อนิเทอร์เนต็ 

- ปัจจัยด้านจริยธรรม (การทอ่ง

เวบ็ใน anonymity) 

3 บรรยาย ศึกษา

กรณีศึกษา อภิปราย 

ตัวอย่างการใช้งาน

ประยุกต์บน

อนิเทอร์เนต็ ศึกษา

จากปัญหาโครงงาน

Problem base 

learning 

ผศ.สเุมธ อังคะศิริกุล 
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มคอ. 3 

สปัดาห์

ที ่
หวัขอ้/รายละเอียด 

จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน สือ่ทีใ่ช ้

(ถา้มี) 

ผูส้อน 

6 บทที่ 5 ระบบสารสนเทศองค์กร 

การพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

- การพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

- การพาณิชย์ผ่านอุปกรณ์

เคล่ือนที่ 

- ปัจจัยด้านจริยธรรม (การใช้

โทรศัพทเ์คล่ือนที่) 

- งานประยุกต์เพ่ือการพาณิชย์ 

- โครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับการท า

พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

3 บรรยาย ศึกษา

กรณีศึกษา อภิปราย 

ตัวอย่างการซ้ือขาย

สนิค้าผ่านระบบ

อนิเทอร์เนต็ ศึกษา

จากปัญหาโครงงาน 

Problem base 

learning 

 

7 บทที่ 5 ระบบสารสนเทศองค์กร 

การพาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส ์(ต่อ) 

- ระบบสารสนเทศองค์กร 

- กจิกรรมการประมวลผล 

- การควบคุมและจัดการ 

- การวางแผนบริหารทรัพยากร

องค์กร 

- การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

- การบริหารลุกค้าสมัพันธ์ 

- กรณีศึกษา (การให้บริการเพลง

ผ่านมือถือ) 

3 บรรยาย ศึกษา

กรณีศึกษา อภิปราย 

ตัวอย่างระบบ

สนเทศองค์กร 

ศึกษาจากปัญหา

โครงงาน Problem 

base learning 

ผศ.สเุมธ อังคะศิริกุล 

8 สอบกลางภาค 3   

9 บทที่ 6 ระบบสนับสนุนการ

ตัดสนิใจ 

- การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 

- ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร 

- ปัจจัยทางจริยธรรม (ความ

ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ) 

- ภาระหน้าที่ในงานบริหารองค์กร 

3 บรรยาย ศึกษา

กรณีศึกษา อภิปราย 

ตัวอย่างระบบ

สนเทศเพ่ือการ

บริหารเพ่ือการ

ตัดสนิใจ ศึกษาจาก

ปัญหาโครงงาน 

อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขย่ิง 
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มคอ. 3 

สปัดาห์

ที ่
หวัขอ้/รายละเอียด 

จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน สือ่ทีใ่ช ้

(ถา้มี) 

ผูส้อน 

10 บทที่ 6 ระบบสนับสนุนการ

ตัดสนิใจ (ต่อ) 

- ภาพรวม และองค์ประกอบของ

ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ 

- ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ

กลุ่ม 

- ระบบสนับสนุนผู้บริหาร

ระดับสงู 

3 บรรยาย ศึกษา

กรณีศึกษา อภิปราย 

ตัวอย่างระบบ

สนเทศเพ่ือการ

บริหารเพ่ือการ

ตัดสนิใจ ศึกษาจาก

ปัญหาโครงงาน 

อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขย่ิง 

11 บทที่ 7 ระบบสารสนเทศการ

จัดการความรู้ และระบบ

สารสนเทศเฉพาะด้าน 

- ระบบจัดการฐานความรู้ 

- ภาพรวมของปัญญาประดิษฐ์ 

- ปัจจัยด้านจริยธรรม (ระบบ

eHarmony) 

- ระบบผู้เช่ียวชาญ 

- ระบบเสมือนจริง 

- กรณีศึกษา ต้นแบบการจ าลอง

การขับรถของ BMW 

3 บรรยาย ศึกษา

กรณีศึกษา อภิปราย 

ตัวอย่างระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ 

ระบบเสมือน ศึกษา

จากปัญหาโครงงาน 

อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขย่ิง 

12 ทดสอบย่อย และบรรยาย บทที่ 8

การพัฒนาระบบ ระบบการจัดการ

ฐานความรู้ 

- ภาพรวมของการพัฒนาระบบ 

- วงจรการพัฒนาระบบ 

- การวิเคราะห์ความต้องการ 

- การวิเคราะห์ระบบ 

- การออกแบบระบบ 

3 บรรยาย ศึกษา

กรณีศึกษา อภิปราย 

การวิเคราะห์ระบบ

จากสถานการณ์จริง

จากปัญหาโครงงาน 

อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขย่ิง 

13 บทที่ 8 ต่อ การพัฒนาระบบ 

ระบบจัดการฐานความรู้ 

- การสร้างและติดตั้งระบบ 

- การปฏบัิติงานและบ ารุงรักษา 

3 บรรยาย ศึกษา

กรณีศึกษา อภิปราย 

การวิเคราะห์ระบบ

จากสถานการณ์จริง

จากปัญหาโครงงาน 

อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขย่ิง 
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มคอ. 3 

สปัดาห์

ที ่
หวัขอ้/รายละเอียด 

จ านวน

ชัว่โมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน สือ่ทีใ่ช ้

(ถา้มี) 

ผูส้อน 

 - การทบทวนระบบ 

- ปัจจัยด้านจริยธรรม (การ

พัฒนาระบบอย่างเรว็ของ 

sanfrancisco’s bay) 

   

14 บทที่ 9 ระบบสารสนเทศในธุรกจิ

และสงัคม 

- ความสญูเสียจากการใช้งาน

คอมพิวเตอร์ 

- การปกป้องความเสยีหายที่

เกี่ยวข้องกบัคอมพิวเตอร์ 

- อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 

3 บรรยาย ศึกษา

กรณีศึกษา อภิปราย 

จากคดีอาชญากรรม

คอมพิวเตอร์ใน

ปัจจุบันหรือจาก

ปัญหาโครงงาน 

อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขย่ิง 

15 บทที่ 9 ระบบสารสนเทศในธุรกจิ

และสงัคม ต่อ 

- คอมพิวเตอร์ เคร่ืองมือในการ

ก่ออาชญากรรม 

- ไวรัส 

- การป้องกนัอาชญากรรม

คอมพิวเตอร์ 

- สิทธคิวามเป็นส่วนตัว 

- สภาพแวดล้อมในการท างาน 

- ปัจจัยด้านจริยธรรม (ความ

เช่ือถือของ Lexis Nexis) 

3 บรรยาย ศึกษา

กรณีศึกษา อภิปราย 

จากคดีอาชญากรรม

คอมพิวเตอร์ใน

ปัจจุบัน หรือจาก

ปัญหาโครงงาน 

อ.เอกพงษ์ จึงเจริญสุขย่ิง 

16 สอบปลายภาค    
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มคอ. 3 

2.  แผนการประเมินผลการเรียนรู ้

กิจกรรม

ที ่

ผลการ

เรียนรู ้
วิธีการประเมิน 

สปัดาหที์่

ประเมิน 

สดัส่วนของการ

ประเมินผล 

1 1.1,1.6, 

1.7,2.1, 

2.4,2.6, 

3.2 

ทดสอบย่อยคร้ังที่ 1 

สอบกลางภาค 

ทดสอบย่อยคร้ังที่ 2 

สอบปลายภาค 

4 

8 

12 

16 

10% 

25% 

10% 

25% 

2 1.1,1.6, 

1.7,2.1, 

2.4,2.6, 

3.2,4.1-

4.6,5.3-

5.4 

วิเคราะห์กรณีศึกษา ค้นคว้า การน าเสนอ 

รายงาน 

การท างานกลุ่มและผลงาน 

การอ่านและสรุปบทความ 

การส่งงานตามที่มอบหมาย 

ตลอดภาค

การศึกษา 
20% 

3 1.1-1.7, 

3.1 

การเข้าช้ันเรียน 

การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเหน็ในช้ัน

เรียน 

ตลอดภาค

การศึกษา 
10% 

 

 

หมวดที ่6 ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

1. เอกสารและต าราหลกั 

       Ralph Stair, George Reynolds (200x).  Fundamental of Information System, Thomson 

Course Technology 

2. เอกสารและขอ้มูลส าคญั 

       ไม่มี 

3. เอกสารและขอ้มูลแนะน า 

       เวบ็ไซด์ที่เกี่ยวข้องกบัหัวข้อในประมวลรายวิชา เช่น wikipedia ค าอธบิายศัพท ์

 

 

หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 

1. กลยุทธการประเมินประสิทธิภาพผลงานของรายวิชาโดยนกัศึกษา 

       การประเมินประสทิธิภาพผลในรายวิชาน้ี ที่จัดท าโดยนักศึกษา ได้จัดกจิกรรมในการน าแนวคิดและความ

คิดเหน็จากนักศึกษาได้ดังน้ี 

         - การสนทนากลุ่มระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

         - การสงัเกตการณ์จากพฤติกรรมของผู้เรียน 

         - แบบประเมินผู้สอน และแบบประเมินรายวิชา 

         - ข้อเสนอแนะผ่านเวบ็บอร์ด ที่อาจารย์ผู้สอนได้จัดท าเป็นช่องทางการสื่อสารกบันักศึกษา 
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มคอ. 3 

2. กลยุทธการประเมินการสอน 

       ในการเกบ็ข้อมูลเพ่ือประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ ์ดังน้ี 

         - การสงัเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทมีการสอน 

         - ผลการสอบ 

         - การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3. การปรบัปรุงการสอน 

       หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม

สมอง และหาข้อมูลเพ่ิมเติมในการปรับปรุงการสอน ดังน้ี 

         - สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 

         - การวิจัยในและนอกช้ันเรียน 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษาในรายวิชา 

       ในระหว่างกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อ ตามที่คาดหวังจากการ

เรียนรู้ในวิชา ได้จาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงการพิจารณาจาก

ผลการทดสอบย่อย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์โดยรวมในวิชาได้ดังน้ี 

         - การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์อื่น หรือ 

            ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

         - มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย  

            ตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธกีารให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 

5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรบัปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 

       จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสมัฤทธิ์ประสิทธผิลรายวิชา ได้มีการวางแผนการปรับปรุงการสอน

และรายละเอยีดวิชา เพ่ือให้เกดิคุณภาพมากขึ้น ดังน้ี 

         - ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ปี หรือตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ตามข้อ 4 

         - เปล่ียนหรือสลับอาจารย์ผู้สอน เพ่ือให้นักศึกษามีมุมมองในเร่ืองการประยุกต์ความรู้น้ีกบัปัญหาที่ 

            มาจากงานวิจัยของอาจารย์หรืออุตสาหกรรมต่างๆ 
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มคอ. 5 

ตวัอย่างการรายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

หมวดที ่1  ขอ้มูลโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

    INT 101  ระบบสารสนเทศเบื้องต้น 

                  Fundamental of Information System 

2. รายวิชาทีต่อ้งเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้มี) 

    ไม่มี 

3. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ  อาจารยผ์ูส้อนและกลุ่มผูเ้รียน (section) 

    กลุ่มที่ 1  ผศ. สเุมธ  อังคะศิริกุล  และ อ. เอกพงษ์  จึงเจริญสขุย่ิง 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา 

    ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี  ช้ันปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1/2553 

5. สถานทีเ่รียน 

    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

 

หมวดที ่2  การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 

หวัขอ้ 

จ านวน 

ชัว่โมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 

ชัว่โมงทีไ่ด ้

สอนจริง 

ระบุสาเหตุทีก่ารสอนจริงต่างจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 

25% 

ระบบสารสนเทศในองค์กร 3 3  

ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ 3 2 เน้ือหาง่าย  เข้าใจไม่ยาก  เป็นสิ่งที่

นักศึกษาได้พบเหน็หรือมีประสบการณ์

ในการพบเจอมา  ท าให้บรรยายได้เรว็ 

ข้อมูลและสารสนเทศ 3 2 เป็นเน้ือหาที่ใกล้ตัวนักศึกษา  ได้เคยใช้

และสมัผัสจากหลายทางท าให้เข้าใจง่าย 

อนิเทอร์เนต็  อนิทราเนต็  

และเอก็ทราเนต็ 

6 6  

ระบบสารสนเทศองค์กร  การ

พาณิชย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

6 6  

ระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ 6 6  
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หวัขอ้ จ านวน 

ชัว่โมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 

ชัว่โมงทีไ่ด ้

สอนจริง 

ระบุสาเหตุทีก่ารสอนจริงต่างจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต่างเกิน 

25% 

ระบบสารสนเทศการจัดการ

ความรู้และระบบสารสนเทศ

เฉพาะด้าน 

3 3  

การพัฒนาระบบ  ระบบจัดการ

ฐานความรู้ 

3 3  

ระบบสารสนเทศในธุรกจิและ

สงัคม 

6 6  

2. หวัขอ้ทีส่อนไม่ครอบคลุมตามแผน 

หวัขอ้ทีส่อนไม่ครอบคลุม 

ตามแผน (ถา้ม)ี 

นยัส าคญัของหวัขอ้ทีส่อนไม่ 

ครอบคลุมตามแผน 
แนวทางชดเชย 

ฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์  หัวข้อ

ย่อย  กรณีศึกษา  จุดสั่งซ้ือของ 

staples unwires 

ท าให้ได้เน้ือหาไม่ครบถ้วน  และ

ขาดกรณีศึกษาที่มีประโยชน์ที่จะ

เสริมทกัษะในการคิดวิเคราะห์ 

- ให้นักศึกษา  ค้นคว้าหา    

   อุปกรณ์  ฮาร์ดแวร์ที่ล า้สมัย   

   จะมีการใช้ในอนาคต 

- ให้นักศึกษาไปศึกษา 

   กรณีศึกษาด้วยตนเอง  แล้ว 

   น ามาอภิปรายในการเรียนคร้ัง 

   ถัดไป 

ข้อมูลและสารสนเทศ  หัวข้อย่อย

กรณีศึกษา  ฐานข้อมูลด้านชีว 

สารสนเทศ 

ท าให้นักศึกษา  ไม่ได้เรียนรู้ถึง

แหล่งข้อมูลและสารสนเทศที่

ครบถ้วน 

ขาดการแนะน าฐานข้อมูลที่จะ

ค้นคว้าสอดแทรกหัวข้อที่ขาด

หาย  ในการสอนคร้ังถัดไป 

3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ าใหเ้กิดผลการเรียนรูต้ามทีร่ะบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนทีร่ะบุรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใชวิ้ธีสอน(ถา้ม)ี 

พรอ้มขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข มี ไม่มี 

คุณธรรม  จริยธรรม - บรรยายพร้อมยกตัวอย่าง 

   กรณีศึกษาเกี่ยวกบัประเดน็ 

   ทางจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับ 

   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

   เช่น การใช้ web board การ 

   ขายของผ่านอนิเทอร์เนต็   

   โดยมีวัตถุประสงค์ไม่สจุริต     

   หรือจากมิจฉาชีพ  การ 

   ป้องกนัตนเอง 

  การติดตามประเมินผลราย 

บุคคลท าได้ยาก  การอภิปราย

กลุ่ม  มักไม่ได้ความคิดเหน็  

เน่ืองจาก นศ. ไม่เตรียมมา 
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ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนทีร่ะบุรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใชวิ้ธีสอน(ถา้ม)ี 

พรอ้มขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข มี ไม่มี 

 -  อภิปรายกลุ่ม 

-  ก าหนดให้นักศึกษาหา 

    ตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 

-  บทบาทสมมติ 

   

ความรู้ - บรรยาย  อภิปราย  การ  

   ท างานกลุ่ม  การน าเสนอ 

   รายงาน  การวิเคราะห์ 

   กรณีศึกษา  และมอบหมาย 

   ให้ค้นว้าหาบทความ  ข้อมูล 

   ที่เกี่ยวข้อง  โดยน ามาสรุป 

   และน าเสนอ  การศึกษาโดย 

   ใช้ปัญหา  และโครงงาน  

   Problem base learning  

   Student Center เน้นผู้เรียน 

   เป็นศูนย์กลาง 

   

ทกัษะทางปัญญา - อภิปรายกลุ่ม 

- วิเคราะห์กรณีศึกษาในการ 

   น าเทคโนโลยีที่ทนัสมัยมาใช้ 

   ในปัจจุบัน 

- การสะท้อนแนวคิดจากการ 

   ประพฤติ 

  กรณีศึกษาไม่เน้นทกัษะทาง

ปัญญาที่ชัดเจนท าให้ประเมินผล

ได้ยาก 

ทกัษะความสมัพันธ์

ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

- จัดกจิกรรมกลุ่มในการ 

   วิเคราะห์กรณีศึกษา 

- มอบหมายงานรายกลุ่มและ 

   รายบุคคล เช่น การค้นคว้า 

   ความก้าวล า้ของเทคโนโลยี  

   การน าตัวอย่างการใช้ 

   เทคโนโลยีในการเรียนการ 

   สอน ธุรกจิ หรือ อ่าน 

   บทความที่เกี่ยวข้องกบั 

   รายวิชา 

- การน าเสนอรายงาน 

  หากจ านวนนักศึกษาในกลุ่มมาก

ไป อาจเกดิการไม่กระจายการ

ท างาน ท าให้มีความเหล่ือมล า้ใน

การท างานกบันักศึกษาในกลุ่ม 

อาจท าให้เกดิความสัมพันธท์ี่ไม่

ดีนัก 
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ผลการเรียนรู ้
วิธีสอนทีร่ะบุรายละเอียด

รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใชวิ้ธีสอน(ถา้ม)ี 

พรอ้มขอ้เสนอแนะในการแกไ้ข มี ไม่มี 

ทกัษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

- มอบหมายงานให้ศึกษา 

   ค้นคว้าด้วนตนเอง จาก  

   website สื่อการสอน  

   e-learning และท ารายงาน 

   โดยเน้นการน าตัวเลข หรือ 

   มีสถิติอ้างองิ  จากแหล่งที่  

   มาข้อมูลที่น่าเช่ือถือ 

  การใช้ภาษาองักฤษในการสื่อสาร

ยังไม่ถูกต้อง  อาจต้องให้

อาจารย์ทางภาษาตรวจสอบ  

หรือจัดอบรมเพ่ิมเติมเวลาไม่

เพียงพอในการน าเสนอ 

4. ขอ้เสนอการด าเนินการเพือ่ปรบัปรุงวิธีสอน 

    คณะฯ  อาจต้องมีการลงทุนในการซ้ืออุปกรณ์  ฮาร์ดแวร์  ตัวอย่าง  เพ่ือให้นักศึกษาได้ศึกษา  ทดลอง

ใช้อย่างใกล้ชิด  จะท าให้เข้าใจการท างานจริงของอุปกรณ์มากขึ้น  ควรจัดหา  วิดีโอ  สาธติการท างานของ

ซอฟต์แวร์  เพ่ือนักศึกษาเกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้งาน 

 

 

หมวดที ่3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จ านวนนกัศึกษาทีล่งทะเบยีนเรียน                      40  คน 

2. จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่เมือ่ส้ินสุดภาคการศึกษา    40 คน 

   (จ านวนนักศึกษาที่สอบผ่านในรายวิชาน้ี)  

3. จ านวนนกัศึกษาทีถ่อน (W)                               0 คน 

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นรอ้ยละ 

A 5 12.5 

B+ 6 15 

B 6 15 

C+ 10 25 

C 10 25 

D+ 3 7.5 

D 0 0 

F 0 0 

ไม่สมบูรณ์ (I)   

ผ่าน (P, S)   

ตก (U)   

ถอน (W)   
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5. ปัจจยัทีท่ าใหร้ะดบัคะแนนผิดปกติ (ถา้ม)ี 

    ไม่มี 

6. ความคลาดเคลือ่นจากแผนการประเมินทีก่ าหนดไวใ้นรายละเอียดรายวิชา   

    6.1 ความคลาดเคลือ่นดา้นก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 

ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละหัวข้อ  อาจมากหรือน้อยกว่า

ที่ก  าหนดไว้ 

- เน่ืองจากมีการน าเสนอ และอภิปรายกลุ่ม ที่อาจ

ควบคุมเวลาได้ยาก 

- เน่ืองจากมีการหยุดเรียนฉุกเฉินเกนิกว่าที่คาดไว้ 

   6.2 ความคลาดเคลือ่นดา้นวิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

ความคลาดเคลือ่น เหตุผล 

การประเมินผลจากการสงัเกตพฤติกรรมของ

นักเรียนเกี่ยวกบัจริยธรรมวิชาชีพ  ไม่สามารถ

กระท าได้ทุกคน 

เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรม

ของนักศึกษาแต่ละคนไม่เหมือนกนั 

7. การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัเรียน 

วิธีการทวนสอน สรุปผล 

ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา มีการเสนอให้ปรับคะแนนรายงานกลุ่มให้น้อยลง 

 

 

หมวดที ่4  ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นดา้นทรพัยากรประกอบการเรียนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

ปัญหาในการใชแ้หล่งทรพัยากรประกอบการ

เรียนการสอน (ถา้ม)ี 

ผลกระทบ 

ขาดอุปกรณ์  เคร่ืองมือที่ทนัสมัย  ตามเอกสาร  ให้

ได้สมัผัส  หรือทดลอง 

ท าให้นักศึกษาอาจไม่เข้าใจถ่องแท้ เน่ืองจากได้เหน็

ได้แต่จากภาพ  หรือข้อมูลบทอนิเทอร์เนต็ 

 

2. ประเด็นดา้นการบริหารและองคก์ร 

ปัญหาดา้นการบริหารและองคก์ร (ถา้ม)ี ผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

ยากในการจัดนักศึกษาไปดูงาน ณ สถานที่ที่มี

อุปกรณ์หรือซอฟต์แวร์ เน่ืองจากเวลาและค่าใช้จ่าย 

ท าในนักศึกษาไม่ได้เหน็หรือทดลองใช้งาน

ซอฟต์แวร์จริง 

 

 

หมวดที ่5  การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนกัศึกษา (แนบเอกสาร) 

   1.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมินโดยนกัศึกษา 

         เวลาในการน าเสนองานมีไม่เพียงพอ  จึงท าให้ไม่สามารถควบคุมเวลาการสอนที่ก  าหนดได้ 
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   1.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูส้อนต่อผลการประเมินตามขอ้ 1.1 

         อาจารย์ผู้สอนเหน็ว่า  ควรเพ่ิมช่ัวโมงการน าเสนอรายงานกลุ่มและรายบุคคลมากขึ้น 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

    2.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 

          ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญ  จากการสอบถาม  นักศึกษา  พบว่า  การสอนที่มีการค้นคว้าจากอนิเทอร์เนต็

น้ีดีแล้ว  ท าให้ได้รับความรู้นอกห้องเรียนและก้าวทนัเทคโนโลยี 

    2.2 ความเห็นชอบของอาจารยผ์ูส้อนต่อผลการประเมินตามขอ้ 2.1 

          อาจารย์ผู้สอนเหน็ว่า  ยังคงให้มีการหาข้อมูลที่ทนัสมัยอยู่เสมอ  และให้มีการเสนอความคิดเหน็

ในห้องเรียนหรือเชิญผู้เช่ียวชาญด้านอุปกรณ์มาสาธติวิธกีารใช้งานอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในวิชามากข้ึน 

 

 

หมวดที ่6  แผนการปรบัปรุง 

1. ความกา้วหนา้ของการปรบัปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่สนอในรายงาน/รายวิชาครั้งทีผ่่านมา 

แผนการปรบัปรุงทีเ่สนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาทีผ่่านมา 
ผลการด าเนินการ 

แบบฝึกหัดมีน้อย  ต้องการเหน็ตัวอย่างจริง เพ่ิมแบบฝึกหัด น าอุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์จริง    

มาให้นักศึกษาได้ทดลอง 

2. การด าเนินการอื่นๆ ในการปรบัปรุงรายวิชา 

    ปรับวิธกีารสอน  เพ่ิมตัวอย่าง  ให้นักศึกษาได้ค้นคว้ามากขึ้น  จัดอภิปรายกลุ่มย่อย  กระตุ้นให้เกดิ

ความตั้งใจเรียน  เชิญวิทยากรภายนอกมาน าเสนอ 

3. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรุงส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ขอ้เสนอ ก าหนดเวลาทีแ่ลว้เสร็จ ผูร้บัผดิชอบ 

เชิญอาจารย์พิเศษมาให้ความรู้

ใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยี 

สปัดาห์ที่ 3 ระหว่างการสอน

หัวข้อ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ 

อาจารย์ผู้สอน ติดต่อ เลขา

หลักสตูร ประสานงาน 

ปรับรายงานให้เหมาะสมกบั

ช่วงเวลา 

ก่อนสอบปลายภาค 1 สปัดาห์ อาจารย์ผู้สอน 

4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบรายวิชา ต่ออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

    จัดให้นักศึกษาได้ไปศึกษานอกสถานที่ เช่น บริษัท สถานประกอบการที่มีการใช้งานระบบสารสนเทศ 

หรือมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทนัสมัย ในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริง 

 

 

 

ลงชื่อ :   ผศ. สุเมธ  อังคะศิริกุล  และ อ. เอกพงษ์  จึงเจริญสขุย่ิง 

            อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/ผู้รายงาน 

                      วันที่ 30ตุลาคม 2553 
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การด าเนินการตาม มคอ.4 และ มคอ.6 

  

เมื่อหน่วยงานเจ้าของหลักสตูรได้จัดท าหลักสตูรตามแบบ มคอ.2 และหลักสตูรได้ผ่านสภามหาวิทยาลัย

เรียบร้อยแล้ว และเมื่อจะเร่ิมด าเนินการเปิดสอนในภาคเรียนใดน้ัน ให้ด าเนินการ จัดท าแบบ มคอ.4 

(รายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม) ที่จะเปิดสอนในภาคเรียนน้ัน ให้แล้วเสรจ็ล่วงหน้าก่อนเปิดภาคเรียน

เป็นเวลา 30 วัน  โดยให้น าแบบ มคอ.4 ที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วข้ึนเวปเพจของคณะ 

 เมื่อกระบวนการเรียนการสอนสิ้นสดุภาคเรียนดังกล่าว หน่วยงานเจ้าของหลักสตูรต้องด าเนินการ 

ท าแบบ มคอ.6 (รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์การสนาม) ให้เสรจ็สิ้นเรียบร้อยภายใน 30 วันนับ

แต่ปิดภาคเรียน โดยให้น าแบบ มคอ.6 ที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วข้ึนเวปเพจของคณะ 

 
มคอ.4 

ตวัอย่างรายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา              มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขต / ภาควิชา               คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

        INT 399 สหกจิศึกษา (Cooperative Education) 

2. จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชัว่โมง 

        6 หน่วยกติ (ประมาณ 600 ช่ัวโมง) หรือไม่น้อยกว่า 16 สปัดาห์ 

3. หลกัสูตรและประเภทรายวิชา 

        วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิชาเลือก 

4. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ/อาจารยที์ป่รึกษาการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

        อ.สยาม แย้มแสงสังข์ ประธานหลักสตูร และอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5. ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่ก าหนดใหม้ีการฝึกประสบการณภ์าคสนามตามแผนการศึกษาของ

หลกัสูตร 

        ระดับปริญญาตรี ช้ันปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ข้ึนไป และต้องเรียนวิชาบังคับครบตามที่ก  าหนด 

6. วนัทีจ่ัดท าหรือปรบัปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภ์าคสนามครั้งล่าสุด 

        13 กุมภาพันธ ์2553 
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หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค ์

1. จุดมุ่งหมายของประสบการณภ์าคสนาม 

        จุดมุ่งหมายของวิชาประสบการณ์ภาคสนาม เป็นการฝึกให้นักศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่อไปนี้  

        - การเช่ือมโยงความรู้ทางทฤษฎีกบัการประยุกต์ให้เกดิผลทางปฏบัิติ 

        - เข้าใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธกีารน าความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ 

          ท างาน 

        - การพัฒนาระบบสารสนเทศจากสภาพแวดล้อมจริง 

        - การวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างมีขั้นตอนและเป็นระบบ 

        - การใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมจริง 

        - เข้าใจชีวิตการท างานและวัฒนธรรมองค์กร เรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากบัผู้อื่น และสามารถ 

          ท างานร่วมกนัได้ 

2. วตัถุประสงคข์องการพฒันาหรือปรบัปรุงประสบการณภ์าคสนาม 

      เพ่ือให้เป็นวิชาที่นักศึกษาได้บูรณาการความรู้ที่ได้จากการศึกษามาทั้งหมด ประยุกต์ใช้กับการ

ปฏบัิติงานจริงในสถานประกอบการ จะเป็นการเพ่ิมพูนประสบการณ์ตรง ท างานเป็นทีม เป็นการเตรียม

ความพร้อมและปรับตัวให้สามารถท างานได้จริงเม่ือส าเรจ็การศึกษา ภายใต้การดูแลของพนักงานพ่ีเล้ียง

จากสถานประกอบการและอาจารย์ที่ปรึกษา 

 

 

หมวดที ่3 การพฒันาผลการเรียนรู ้

1. คุณธรรม จริยธรรม 

    1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่อ้งพฒันา 

     (1) ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสตัย์สจุริต 

     (2) มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 

     (3) มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทมีและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและ 

           ล าดับความส าคัญ 

     (4) เคารพสทิธแิละรับฟังความคิดเหน็ของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักด์ิศรีของความ 

           เป็นมนุษย์  

     (5) เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆขององค์กรและสงัคม 

     (6) สามารถวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้คอมพิวเตอร์ต่อบุคคลองค์กรและสังคม 

     (7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

           นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสตูรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิมเติมดังน้ี 

           - ซ่ือสัตย์ สจุริต รักษาความลับขององค์กร  

           - เคารพ ปฏบัิติตาม กฎ ระเบียบขององค์กร 

           - มีความขยันหม่ันเพียร อดทน เอื้อเฟ้ือต่อสมาชิกในการท างาน 
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1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพือ่พฒันาผลการเรียนรู ้

           - ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏบัิติ ก่อนการฝึกงาน 

           - ก าหนดตารางเวลาฝึกงาน บันทกึเวลาฝึกงานก าหนดขอบเขตของงาน ก าหนดวิธกีาร 

              ประเมินผลงาน 

           - มอบหมายงาน ก าหนด ติดตามและควบคุมให้นักศึกษาปฏบัิติตามกฎระเบียบของสถาน 

              ประกอบการเช่นเดียวกบัพนักงานขององค์กร 

           - ประเมินผลการปฏบัิติงานอย่างต่อเน่ือง 

    1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

           - นักศึกษาประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยใช้แบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณธรรม  

              จริยธรรม 

           - ประเมินโดยพนักงานพ่ีเล้ียง หรือพนักงานควบคุมการฝึกงาน จากการสงัเกตพฤติกรรม 

              และการแสดงออกระหว่างฝึกงาน โดยมีการบันทกึผลการประเมิน และมีหลักฐานแจ้งให้ 

              นักศึกษาทราบด้วยทุกคร้ัง 

           - ประเมินความซ่ือสตัย์จากการพุดคุย สัมภาษณ์เพ่ือนร่วมงาน หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้อง  

              พร้อมมีรายงานผลการฝึกงานประกอบ 

 

2. ความรู ้

    2.1 อธิบายถงึความรูที้่จะไดร้บั/ผลการเรียนรูด้า้นความรู ้

      (1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเน้ือหาที่ศึกษา 

      (2) สามารถวิเคราะห์ปัญหา เข้าใจและอธบิายความต้องการทางคอมพิวเตอร์ รวมทั้งประยุกต์ 

            ความรู้ทกัษะ และการใช้เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหา 

      (3) สามารถวิเคราะห์ ออกแบบ ติดต้ัง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ให้ตรงตามข้อก าหนด 

      (4) สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร์ 

      (5) รู้ เข้าใจและสนใจพัฒนาความรู้ ความช านาญทางคอมพิวเตอร์อย่างต่อเน่ือง 

      (6) มีความรู้ในแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษาเพ่ือให้เลง็เหน็การเปล่ียนแปลง และเข้าใจ 

            ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ 

      (7) มีประสบการณ์ในการพัฒนาและ/หรือการประยุกต์ซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้จริง 

      (8) สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษากบัความรู้ในศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

            นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสตูรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิมเติม 

            ดังน้ี 

            - มีความรู้ด้านการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการใช้งานเชิงธุรกจิ เพ่ือการบริหาร  

               เพ่ือปฏบัิติงาน หรือเพ่ือสนับสนุนการด าเนินกจิกรรมขององค์กร 

            - เข้าใจและเลือกใช้เคร่ืองมือในการท างานอย่างถูกต้อง เหมาะสม และค านึงถึงการใช้ 

              ทรัพยากรของหน่วยงานให้เกดิประโยชน์สูงสดุ 

            - เข้าใจและปฏบัิติตามข้ันตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สอดคล้องกับระดับคุณภาพ 

               ขององค์กร 

            - เข้าใจในบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และปฏบัิติหน้าที่ได้ถูกต้อง     
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    2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพือ่พฒันาผลการเรียน 

            - สถานที่ประกอบการที่ฝึกงาน จัดพนักงานพ่ีเล้ียงให้ค าแนะน าเคร่ืองมือ อุปกรณ์ที่จ าเป็น 

               ในการปฏบัิติงานตามหน้าที่ บอกถึงข้อมูลเพ่ือให้นึกศึกษาได้ค้นคว้าข้อมูลเพ่ือการท างาน 

               ได้ด้วยตนเอง 

           - ใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่มีในหน่วยงานเพ่ือการปฏบัิติงานจริงภายใต้การดูแล 

              ของพนักงานพ่ีเล้ียง 

           - จัดประชุม แบ่งงาน ติดตามงาน เป็นระยะเวลาที่ก  าหนด หรือตามความเหมาะสม 

    2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

           - ประเมินจากผลการปฏบัิติงาน โดยผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ พนักงานพ่ี 

              เล้ียงอาจารย์นิเทศ 

           - ประเมินผลจากการท างานร่วมกบัผู้อื่น การเข้ากนัได้ของโปรแกรม 

           - ประเมินผลจากการตรงต่อเวลาในการส่งงาน และความสมบูรณ์ของงานที่ได้รับมอบหมาย  

              โดยก าหนดแบบฟอร์มบันทกึการส่งงาน 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 

    3.1 ทกัษะทางปัญญาที่จะไดร้บัการพฒันา/ผลการเรียนรูด้า้นทกัษะทางปัญญา 

       (1) คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 

       (2) สามารถสบืค้น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 

       (3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเดน็ปัญหาและความต้องการ 

       (4) สามารถประยุกต์ความรู้และทกัษะกบัการแก้ไขปัญหาทางคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสม 

         นอกคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสตูรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิมเติมดังน้ี 

           - มีทกัษะในการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้ ในการใช้งานระบบสารสนเทศ 

           - มีทกัษะการเลือก และใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์การพัฒนาระบบสารสนเทศ 

           - สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีมาเป็นพ้ืนฐานในการท างานจริง 

           - สามารถน าความรู้ทางทฤษฎีมาประยุกต์เพ่ือแก้ไขปัญหา 

    3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆทีใ่ชใ้นการพฒันาผลการเรียนรู ้

           - การมอบหมายโจทย์ปัญหา ให้ฝึกการค้นหาคามต้องการ และวิเคราะห์ผลความต้องการ 

           - จัดท ารายงานผลวิเคราะห์ความต้องการ และน าเสนอ 

           - ประชุมร่วมกนัระหว่างพนักงานพ่ีเล้ียง อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกงาน 

           - มอบหมายโจทย์ปัญหา ให้ฝึกการออกแบบโปรแกรม 

           - จัดท ารายงานผลการออกแบบโปรแกรม และน าเสนอ 

           - การพัฒนาระบบสารสนเทศจริง โดยใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในหน่วยงาน 

           - ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนา 

           - ประชุมร่วมกนัระหว่างพนักงานพ่ีเล้ียง อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาฝึกงาน สม ่าเสมอ 

              ต่อเน่ือง 
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    3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

           - ประเมินผลจากผลงานที่ได้รับมอบหมาย ตามหัวข้อที่ก  าหนด โดยอ้างอิงทฤษฎีในวิชาที่ 

              เกี่ยวข้องและควรน ามาเป็นพ้ืนฐานในการท างาน 

 

4. ทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 

    4.1 ค าอธิบายเกีย่วกบัทกัษะความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและความสามรถในการรบัภาระความรบั 

          ผดิชอบทีค่วรมีการพฒันา 

           (1) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ 

                 ในกลุ่มทั้งในบทบาทของผู้น า หรือในบทบาทของผู้ร่วมทมีท างาน 

           (2) สามารถใช้ความรู้ในศาสตร์มาช้ีน าสงัคมในประเดน็ที่เหมาะสม 

           (3) มีความรับผิดชอบในการกระท าของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม 

           (4) สามารถเป็นผู้ริเร่ิมแสดงประเดน็ในการแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อม 

                 ทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุ่ม 

         นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิมเติมดังน้ี 

            - มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างต่อเน่ืองเรียนรู้  

               ภาวะทางอารมณ์ของตนเอง เรียนรู้การท างานร่วมกบัผู้อื่น เรียนรู้ เทคนิคการขอความ 

               ช่วยเหลือ หรือขอข้อมูลเพ่ือน ามาประกอบการท างาน 

            - สามารถวางตัวในต าแหน่งงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสม กล้าแสดงความ 

               คิดเหน็ในขอบเขตของงานและภาระหน้าที่ 

            - พัฒนาตนเองจากการเรียนรู้ ด้วยตนเอง และจากการฝึกอบรม หรือการสอบถามเพ่ือนร่วมงาน 

            - สร้างความสมัพันธอ์นัดี ท าให้เกดิสภาพแวดล้อมที่เอื้อเฟ้ือเกื้อกูลกนัในหน่วยงาน 

    4.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆทีจ่ะพฒันาผลการเรียนรู ้

            - สร้างกจิกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพ่ือให้เกิดความรู้รัก สามัคคี พร้อมท างานเป็นทมี 

            - มอบหมายงานที่ต้องท างานร่วมกนัเป็นทมี มีการแบ่งงานกนัอย่างชัดเจน 

            - มอบหมายงานที่ต้องไปพูดคุย สมัภาษณ์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลเพ่ือการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

            - ประชุมร่วมกนั เพ่ือมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล 

    4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

           - ประเมินจากการสงัเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณ์ผู้ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง 

           - ประเมินจากข้อมูลที่ได้รับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ์ 

           - ประเมินจากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเหน็ และการได้รับการยอมรับจากเพ่ือน 

              ร่วมงาน หรือผู้เกี่ยวข้อง 

 

5. ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

    5.1 ค าอธิบายเกีย่วกบัทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ทีค่วรมีการพฒันา      

          (1) มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกบัคอมพิวเตอร์ 
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          (2) สามารถแนะน าประเดน็การแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์หรือการ 

      แสดงสถิติประยุกต์ต่อปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

          (3) สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธภิาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อ 

                การน าเสนออย่างเหมาะสม 

          (4) สามารถใช้สารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

         นอกจากคุณสมบัติตามข้อก าหนดหลักสูตรแล้ว นักศึกษายังต้องได้รับการพัฒนา เพ่ิมเติมดังน้ี 

           - สามารถใช้ความรู้ทางสถิติ คณิตศาสตร์ เทคนิคการค านวณ เพ่ือแก้ปัญหาโจทย์ที่ได้รับ 

              มอบหมายอย่างเหมาะสม 

           - สามารถใช้เทคโนโลยี เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ในการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการ 

              ท างาน เช่น การโต้ตอบ แสดงความคิดเหน็ ประสานการท างาน การรับ-ส่งงาน 

           - สามารถใช้เทคโนโลยี หรือ อนิเทอร์เนต็ในการค้นคว้า หาข้อมูลประกอบการท างาน 

           - สามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาที่เหมาะสม และส่งผลให้เกดิประสิทธภิาพในการท างาน  

     5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆทีจ่ะพฒันาผลการเรียนรู ้

           - มอบหมายงานที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ ทกัษะการค านวณ และใช้สถิติเพ่ือน าเสนอข้อมูล 

           - มอบหมายงานที่ต้องมีการสื่อสารโดยใช้ภาษาทั้งไทยและต่างประเทศ ทั้งการพูด เขียน ใน 

              การประสานการท างาน 

           - มอบหมายงานที่ต้องใช้เทคโนโลยี ในการแก้ปัญหา หรือน าเสนอผลงาน 

    5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู ้

           - ประเมินจากเอกสาร ที่น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางคณิตศาสตร์ โดยใช้เทคโนโลยี 

              สารสนเทศเป็นสื่อ 

           - ประเมินจากเอกสารที่เขียน เช่น E-Mail ที่ใช้สื่อสารเพ่ือการท างาน 

           - ประเมินจากผลการแก้ปัญหาว่า โดยเน้นความถูกต้องและเหมาะสม 

 

 

หมวดที ่4 ลกัษณะและการด าเนนิงาน 

 

1. ค าอธิบายโดยทัว่ไปของประสบการณภ์าคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 

        การศึกษาระบบการท างานและฝึกปฏบัิติในสถานประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น บริษัทรับ

พัฒนาซอฟต์แวร์ พัฒนาระบบสารสนเทศ บริษัทที่ให้ค าแนะน าในการเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม

กบัลักษณะงานขององค์กร เพ่ือน าความรู้ทางทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกบัการพัฒนาระบบสารสนเทศมาบูรณาการและ

ประยุกต์เพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกจิ ในสภาวะแวดล้อมจริงขององค์กร 

 

2. กิจกรรมของนกัศึกษา 

        การท างานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ภาคสนามในช่วงระยะเวลาต่อเน่ืองจนครบจ านวนช่ัวโมงที่ระบุตาม

หลักสตูรและ/หรือตามเวลาการท างานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝึกงาน โดยนักศึกษาต้องมีการเตรียม

ตัวก่อนการท างานดังน้ี 
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            เรียนรู้  ท าความเข้าใจในภารกจิ เป้าหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการท างาน 

              ของประกอบการ 

            เรียนรู้ และฝึกการท างานร่วมกบัผู้อื่นในสถานประกอบการที่ฝึกงาน 

            น าความรู้ทางทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง มาเป็นพ้ืนฐานใน 

               การประยุกต์เพ่ือการท างาน 

            การฝึกแก้ไขปัญหาในโจทย์ที่ได้รับมอบหมายโดยใช้อุปกรณ์ เคร่ืองมือที่มีอยู่ในสถาน 

               ประกอบการ 

 
3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ก าหนดส่ง 

แผนการแก้ไขโจทย์ปัญหา สปัดาห์ที่ 2 ของการฝึกงาน 

ผลการวิเคราะห์ปัญหา ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน 

ผลการออกแบบ และพัฒนาระบบเพ่ือแก้ไขปัญหา ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน 

ผลประเมินการใช้งานระบบ ระหว่างการฝึกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน 

รายงานการฝึกงาน หลังการสิ้นสดุการฝึกงาน 1 สปัดาห์ 

 

4. การติดตามผลการเรียนรูก้ารฝึกประสบการณภ์าคสนามของนกัศึกษา 

           - จัดประชุมผู้เกี่ยวข้องในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ ์

              ภาคสนามและที่ปรึกษาเฉพาะเร่ือง ให้นักศึกษาน าเสนอการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ 

              ได้รับจากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เพ่ือการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่ไป 

              ฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

           - อาจารย์ช้ีน าให้เหน็ถึงความส าคัญ และผลกระทบต่อพฤติกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม  

              ความสมัพันธร์ะหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีต่อการท างานในอนาคต 

           - การน าผลการประเมินนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มาน าเสนออภิปราย เพ่ือเป็น 

              แนวทางในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามรุ่นต่อไป 

           - สนับสนุนให้น าโจทย์ที่พบในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามมาเป็นกรณีศึกษา หรือโจทย์ใน 

              การท าโครงงานระบบสารสนเทศต่อไป 

 

5. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของพนกังานพเีลี้ ยงในสถานประกอบการทีดู่แลกิจกรรมในภาคสนาม 

           - จัดโปรแกรม ตารางการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ร่วมกบัอาจารย์ที่ปรึกษา 

           - แนะน านักศึกษาเกี่ยวกบักฎ ระเบียบ ข้อปฏบัิติ วัฒนธรรมของหน่วยงาน 

           - แนะน าเคร่ืองมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ของหน่วยงาน ที่สามารถน ามาใช้เพ่ือการฝึก 

              ประสบการณ์ภาคสนาม 

           - แนะน าบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือที่ต้องท างานร่วมกนั 

           - ติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลการท างานของนักศึกษาฝึกประสบการณภ์าคสนาม  

              รายงานผลต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

           - ประสานงาน ประชุมกบัอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ความเหน็ในการปรับปรุงการท างานของนักศึกษา 
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6. หนา้ที่และความรบัผิดชอบของอาจารยที์ป่รึกษา/อาจารยน์เิทศ 

           - ประสานและร่วมวางแผนการฝึกประสบการณภ์าคสนามกบัพนักงานพ่ีเล้ียง 

           - สังเกตการณ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษาในสถานประกอบการ 

           - แนะน าหรือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาให้มีทกัษะการท างานในองค์กร 

           - ประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

           - สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเป็นระยะ 

 

7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนกัศึกษา 

           - จัดปฐมนิเทศแนะน านักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนาม พร้อมแจกคู่มือการฝึก 

              ประสบการณ์ภาคสนาม 

           - จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน รับแจ้งเหตุด่วน กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น 

              หมายเลขโทรศัพท ์และไปรษณีย์อเิลก็ทรอนิกส์ 

           - จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเช่ียวชาญด้านการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคพิเศษ  

              เพ่ือให้ค าปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไขปัญหา 

 

8. สิง่อ านวยความสะดวกและการสนบัสนุนทีต่อ้งการจากสถานทีที่จ่ัดประสบการณภ์าคสนาม/สถาน

ประกอบการ 

           - ระบบคอมพิวเตอร์ที่ทนัสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย 

           - สถานที่ท  างาน หมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อได้ ตามความจ าเป็น 

           - วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ ซอฟต์แวร์ และคู่มือที่ใช้ประกอบการท างาน 

           - แหล่งข้อมูลเพ่ือการค้นคว้า หรือเรียนรู้ ด้วยตนเอง 

           - พนักงานพ่ีเล้ียงที่คอยให้ค าแนะน า 

 

 

หมวดที ่5 การวางแผนและการเตรียมการ 

1. การก าหนดสถานทีฝึ่ก 

         อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม คัดเลือกสถานประกอบการที่ยินดีรับนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพร้อมดังน้ี 

           - เข้าใจ และสนับสนุนการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามจุดมุ่งหมาย 

           - มีความปลอดภัยของสถานที่ต้ัง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี 

           - มีอุปกรณ์ เทคโนโลยี ซอฟต์แวร์ที่ถูกกฎหมาย พร้อมในการฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือแก้ 

              ปัญหาตามโจทย์ 

           - สามารถจัดพนักงานพ่ีเล้ียงดูแลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

           - มีโจทย์ปัญหาที่มีความยากง่ายเหมาะสม กบัศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่ก  าหนด 

           - ยินดี เตม็ใจรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
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         การติดต่อประสานงาน ก าหนดล่วงหน้าก่อนฝึกประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 4 เดือน จัดนักศึกษา

ลงฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนามด้วย

ตนเอง แต่ต้องได้รับความเหน็ชอบจากผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

2. การเตรียมนกัศึกษา 

         จัดปฐมนิเทศการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม มอบคู่มือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนามอย่างน้อย 1 สปัดาห์ ช้ีแจงวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม วิธกีารประเมินผล ช่องทางการติดต่อประสานงาน จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ การแต่งกาย หรือเทคนิค

เพ่ิมเติมหากต้องการความสามารถเฉพาะด้าน เพ่ือการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

3. การเตรียมอาจารยที์่ปรึกษา/อาจารยน์เิทศ 

         อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประสานงานกบัสถานประกอบการเพ่ือขอช่ือ ต าแหน่งของ

พนักงานพ่ีเล้ียง ประชุมพนักงานพ่ีเล้ียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือช้ีแจงให้รับทราบ

วัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม แนวทางการฝึกอบรม หรือการฝึกใช้เคร่ืองมือ 

ช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน มอบเอกสารคู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

4. การเตรียมพนกังานพีเ่ลี้ ยงในสถานทีฝึ่ก 

         จัดประชุมพนักงานพ่ีเล้ียง และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนามเพ่ือช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่ง

ที่คาดหวัง จากการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รับทราบถึงวิธกีารบันทกึผลการท างานของนักศึกษา มอบเอกสาร

คู่มือการดูแล และประเมินผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท ์หรือช่องทางติดต่อ

อาจารย์นิเทศ 

 

5. การจดัการความเสีย่ง 

         อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมร่วมกนัเพ่ือประเมินความเสี่ยง ที่จะเกดิต่อนักศึกษา และก่อให้เกิดความ

เสยีหายต่อสถานประกอบการ เช่น 

           - ความเสี่ยงจากสถานที่ต้ัง สภาพแวดล้อมในการท างาน การเดินทาง ป้องกนัโดยคัดเลือกสถาน 

              ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไม่มี หรือมีความเสี่ยงน้อยที่สดุ 

           - ความเสี่ยงจากอุบัติภัยจากการท างาน จากการใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ ป้องกนัโดย จัด 

              ปฐมนิเทศ แนะน าการใช้อุปกรณ์ การป้องกนัไวรัส อนัก่อให้เกิดความเสียหายต่อข้อมูลสถาน 

              ประกอบการ เน้นจริยธรรมการไม่เปิดเผยข้อมูลสถานประกอบการอนัเป็นความลับ และ 

              ก าหนดให้นักศึกษาปฏบัิติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอย่างเคร่งครัด 
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หมวดที ่6 การประเมินนกัศึกษา 

1.  หลกัเกณฑก์ารประเมิน 

         ประเมินการบรรลุผลการเรียนรู้ของนักศึกษาทั้ง 5 ด้าน โดยให้ระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑก์าร

ประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

           1 หมายถึง ต้องปรับปรุงอย่างมาก 

           2 หมายถึง ต้องปรับปรุง 

           3 หมายถึง พอใช้ 

           4 หมายถึง ดี 

           5 หมายถึง ดีมาก 

 

2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบติังานของนกัศึกษา 

           - ประเมินโดยพนักงานพ่ีเล้ียงและอาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม โดยใช้เกณฑใ์ห้ 

              เป็นไปตามข้อก าหนดของโครงการสหกจิศึกษา 

           - อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกประสบการณ์ภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลต่อคณะฯ 

 

3. ความรบัผดิชอบของพนกังานพีเ่ลี้ ยงต่อการประเมินนกัศึกษา 

         ประเมินผลการปฏบัิติงานของนักศึกษาทั้งระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม และเมื่อเสรจ็สิ้นการฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบฟอร์มการประเมินของหลักสตูร 

4. ความรบัผดิชอบของอาจารยผ์ูร้บัผิดชอบประสบการณภ์าคสนามต่อการประเมินนกัศึกษา 

ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสรจ็สิ้นการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจากรายงาน

ผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทกึผลการนิเทศ และรายงานผลการฝึกฯของพ่ีเล้ียง 

5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ตกต่าง 

ประธานหลักสตูรประสานงานกบัสถานประกอบการ เพ่ือท าความเข้าใจในการประเมิน หากเกดิความแตกต่าง

กนัอย่างมีนัยส าคัญ มีการประชุมร่วมกนั ระหว่างผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาหาข้อสรุป 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

 

1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณภ์าคสนามโดยผูเ้กีย่วขอ้งต่อไปนี้  

    1.1 นกัศึกษา 

         จัดให้นักศึกษาตอบแบบสอบการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

    1.2 พนกังานพีเ่ลี้ ยงหรือผูป้ระกอบการ 

         พนักงานพ่ีเล้ียงบันทกึงานที่มอบหมาย และผลการฝึกฯในแบบฟอร์ม และสุ่มถามด้วยวาจา 

    1.3 อาจารยที์ดุ่แลกิจกรรมภาคสนาม 

         อาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเร่ือง บันทกึการให้ค าปรึกษา ผลการด าเนินงานของนักศึกษาหลังให้

ค าปรึกษา ในแบบฟอร์มรายงานผลการฝึกประสบการณภ์าคสนาม การน าค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา

ไปใช้ในการแก้ปัญหาของนักศึกษา 

    1.4 อื่นๆ เช่น บณัฑิตจบใหม่ 

         ติดตามความก้าวหน้าในการท างานของบัณฑติที่ตรงตามสาขาวิชา โดยการส ารวจสอบถามจาก

ผู้ประกอบการและบัณฑติ 

2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง 

           - อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ประมวลผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

              ของนักศึกษาจากผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพ่ีเล้ียง และจาก 

              อาจารย์ที่ปรึกษาเฉพาะเร่ือง รายงานต่ออาจารย์รับผิดชอบหลักสตูร และประธานหลักสตูร 

              หรือหัวหน้าภาควิชาเพ่ือทราบ 

           - ประชุมหลักสตูร หรือภาควิชา ร่วมพิจารณาน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงส าหรับการใช้รอบปีการ 

              ศึกษาถัดไป น าแสดงไว้ในรายงานผลการด าเนินการหลักสตูร 
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ตวัอย่างการรายงานผลการด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

หมวดที ่1  ขอ้มูลโดยทัว่ไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 

    INT 399  สหกจิศึกษา  (Cooperative  Education) 

2. รายวิชาทีต่อ้งเรียนก่อนรายวิชานี้  (ถา้มี) 

    วิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ  อาจารยผ์ูส้อนและกลุ่มผูเ้รียน (section) 

    อ. สยาม  แย้มแสงสงัข์  ประธานหลักสตูร  และอาจารย์ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาทีเ่ปิดสอนรายวิชา 

    ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษาที่ 2555 

 

 

หมวดที ่2  การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกบัแผนการสอน 

1. การเตรียมนกัศึกษา (ถา้ม)ี ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพือ่การวางแผนในอนาคต 

- จัดปฐมนิเทศแนะน านักศึกษาก่อนฝึกงาน  

   พร้อมแจกคู่มือการฝึกงาน 

- จัดช่องทางและเจ้าหน้าที่ประสานงาน  รับแจ้ง 

   เหตุด่วน  กรณีต้องการความช่วยเหลือ เช่น  

   เบอร์โทรศัพท ์ เบอร์ E-mail 

- จัดอาจารย์ที่ปรึกษาตามความเช่ียวชาญด้าน 

   การใช้เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือเทคนิคพิเศษ   

   เพ่ือให้ค าปรึกษาเฉพาะด้านในการแก้ไข 

   ปัญหา 

- จัดปฐมนิเทศการฝึกงาน มอบคู่มือการฝึกงาน  

   ก่อนการฝึกงานอย่างน้อย 1 สปัดาห์ ช้ีแจง 

   วัตถุประสงค์สิ่งที่คาดหวัง  จากการฝึกงาน   

   วิธกีารประเมินผล  ช่องทางการติดต่อ 

   ประสานงาน  จัดฝึกอบรมบุคลิกภาพ  การ 

   แต่งกาย  หรือเทคนิคเพ่ิมเติมหากต้องการ 

   ความสามารถเฉพาะด้าน  เพ่ือการฝึกงาน 

- การจัดปฐมนิเทศ ควรมีการน านักศึกษารุ่นพ่ีที่ผ่าน 

   ประสบการณ์ภาคสนาม  มาให้ค าแนะน าในการ 

   เตรียมตัวแก่นักศึกษารุ่นน้อง 

- การจัดเจ้าหน้าที่ประสานงาน หน่วยงาน เบอร์ 

   โทรศัพทอ์ย่างถาวร เพ่ือความสะดวกในการ 

   ประสานงานรุ่นต่อๆ ไป 

- จัดท าทะเบียนรายช่ือ ความเช่ียวชาญในแต่ละสาขา 

   ของอาจารย์ที่ปรึกษาด้านเทคนิค และอาจเป็น 

   ผู้เช่ียวชาญจากภายนอกเพ่ิมข้ึน 
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2. การเตรียมอาจารยที์่ปรึกษา/อาจารยน์เิทศ ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพือ่การวางแผนในอนาคต 

อาจารย์ที่ปรึกษาฝึกงาน ประสานงานกบัสถาน

ประกอบการเพ่ือขอช่ือ ต าแหน่งของพนักงานพ่ี

เล้ียง 

หลังจากได้ช่ือ  และซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้ในการฝึกงาน

ต้องมีการติดต่อสถานประกอบการ  ขอผู้เช่ียวชาญมา

อบรมนักศึกษา  ก่อนการฝึกงานจริง  อาจต้องมีการ

ทดสอบความสามารถนักศึกษา  ก่อนเพ่ือการวางแผน

ก าหนดกจิกรรมความยาก  ง่ายของงานที่เหมาะสม 

3. การเตรียมพนกังานพีเ่ลี้ ยง (Field 

supervisors) จากสถานประกอบการ (ถา้มี) 
ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพือ่การวางแผนในอนาคต 

ประชุมพนักงานพ่ีเล้ียงและนักศึกษาฝึกงานเพ่ือ

ช้ีแจงให้รับทราบวัตถุประสงค์ สิ่งที่คาดหวัง จาก

การฝึกงาน เทคโนโลยี  ซอฟต์แวร์ที่จะน ามาใช้

ในการฝึกงาน แนวทางการฝึกอบรม หรือการฝึก

ใช้เคร่ืองมือช่องทางการติดต่อกรณีเหตุด่วน  

มอบเอกสารคู่มือช่องดูแล และประเมินผลการ

ฝึกงาน 

ควรมีการก าหนดลักษณะโครงการที่ชัดเจน  และเป็น

ประโยชน์ของทั้ง 2 ฝ่าย  ทั้งผู้ประกอบการและ

นักศึกษาที่สามารถน ามาใช้เป็นหัวข้อในการท า

โครงงานในช้ันปีสุดท้ายได้ 

4. การเปลีย่นแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) 

    4.1  การเปลีย่นแปลงกิจกรรม  และ/หรืองานทีม่อบหมาย 

การเปลีย่นแปลง ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพือ่การวางแผนในอนาคต 

มีการเปล่ียนแปลงหัวข้อกจิกรรมเลก็น้อยเพ่ือให้

เหมาะสมกบัความสามารถของนักศึกษาและ

เวลาในการฝึกประสบการณ์ 

อาจต้องมีการทดสอบความสามารถนักศึกษาก่อนเพ่ือ

การวางแผนก าหนดกจิกรรมความยาก ง่ายของงานที่

เหมาะสม 

4.2 การเปลีย่นแปลงสิง่อ านวยความสะดวกและการสนบัสนุนนกัศึกษา 

การเปลีย่นแปลง ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพือ่การวางแผนในอนาคต 

มีการเปล่ียนแปลง  การข้ึนรถรับส่งที่บริษัทมีให้

เน่ืองจากนักศึกษาไม่สะดวก นักศึกษาจึง

เดินทางไปเอง โดยบริษัทมีเบ้ียเล้ียงในการ

เดินทางเพ่ิมเติมให้ 

ไม่มีข้อเสนอแนะ ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัสถานประกอบการแต่

ละแห่งที่นักศึกษาจะไปฝึกประสบการณ ์

4.3 การเปลีย่นแปลงอื่นๆ (ถา้มี) 

การเปลีย่นแปลง ขอ้เสนอแนะ/ขอ้คิดเห็นเพือ่การวางแผนในอนาคต 

มีการเพ่ิม ลดรายช่ือสถานประกอบการอยู่เสมอ ควรติดต่อสถานประกอบการให้มาก เพ่ือนักศึกษามี

ทางเลือกมากขึ้น 
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หมวดที ่3  ผลการด าเนินการ 

1. จ านวนนกัศึกษาทีล่งทะเบยีน/ส่งไปฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

    จ านวน 10 คน  จากนักศึกษาช้ันปีที่ 4  100 คน  คิดเป็น 10% 

2. จ านวนนกัศึกษาทีค่งอยู่เมือ่ส้ินสุดการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

    จ านวน 8 คน  จาก 10 คน  คิดเป็น 80% 

3. จ านวนนกัศึกษาทีถ่อน (W) 

4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 

ระดบัคะแนน จ านวน คิดเป็นรอ้ยละ 

A 1 10 

B+ 2 20 

B 3 30 

C+ 2 20 

C   

D+   

D   

F   

ไม่สมบูรณ์ (I)   

ผ่าน (P, S)   

ตก (U)   

ถอน (W)   

 

5. ปัจจยัทีม่ีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณภ์าคสนาม  (ถา้มี) 

    ความเช่ียวชาญของพ่ีเล้ียง และความสามารถพิเศษที่ต้องใช้ในการจัดท างาน ประกอบกบัความสามารถ 

ของนักศึกษาและเคร่ืองมือช่วยงาน  มีผลต่อผลงานนักศึกษา 

 

 

หมวดที ่4  ปัญหาและผลการกระทบดา้นการบริหาร 

1. ปัญหาดา้นการบริหารของสถาบนัอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานทีฝึ่ก 

    อุปสรรคด้านงบประมาณในการสนับสนุนอาจารย์ในการนิเทศ  ในกรณีสถานที่ฝึกงานอยู่ต่างจังหวัด

และการสร้างพันธมิตรแก่สถานประกอบการเพ่ือให้นักศึกษามีทางเลือกในการฝึกประกอบการณ์มากขึ้น  

รวมทั้งงบประมาณในการจัดหาเคร่ืองมือพิเศษแก่นักศึกษาในการท างาน 

2. ผลกระทบต่อผลการเรียนรูข้องนกัศึกษา 

   ขาดแรงกระตุ้นในการติดตามงาน  และการให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาอย่างต่อเน่ือง  และนักศึกษาขาด

แคลนเคร่ืองมือในการใช้สนับสนุนให้การท างานเสรจ็เรว็หรือมีประสทิธภิาพมากขึ้น 
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3. การเปลีย่นแปลงทีจ่ าเป็นเพือ่หลีกเลีย่งปัญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถา้มี) 

    จัดตั้งงบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน  และด าเนินการสร้างพันธมิตรกบัสถานประกอบการ

มากขึ้น 

 

 

หมวดที ่5  การประเมินการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

1. ผลการประเมินการฝึกประสบการณภ์าคสนามโดยนกัศึกษา  (ใหแ้นบผลการส ารวจ) 

   1.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมิน 

จุดแข็ง 

         - ท าให้เข้าใจถึงความเช่ือมโยงของทฤษฎีที่ได้เรียนในวิชาต่างๆ กบัการน าไปใช้ปฏบัิติงานจริง 

         - พ่ีเล้ียงในสถานประกอบการ  และอาจารย์ที่ปรึกษา  ได้ติดตามงานและให้ค าปรึกษาที่เป็น 

            ประโยชน์การฝึกประสบการณ์อย่างดี 

จุดอ่อน          

         - ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ เพียงบางส่วนของระบบโดยรวม ท าให้ไม่ทราบขั้นตอนทั้งหมด และ 

            ความเกี่ยวข้องของระบบทั้งหมด 

         - เคร่ืองมือ และซอฟต์แวร์ที่ใช้พัฒนาระบบ ไม่มีใช้ในขณะศึกษา เน่ืองจากเป็นอุปกรณ์ที่มี 

            เทคโนโลยีช้ันสงู ท าให้ต้องใช้เวลาในการศึกษาในการใช้งานพอสมควร 

   1.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ/อาจารยที์่ปรึกษาการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

         นักศึกษายังขาดความสามารถในการใช้เคร่ืองมือพิเศษที่สถานประกอบการใช้งานในการท างาน

พนักงานพ่ีเล้ียงมีงานมาก จึงมีเวลาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาน้อย 

2. การประเมินการฝึกประสบการณภ์าคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนกังานพีเ่ลี้ ยง 

    2.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมิน 

จุดแข็ง 

         - นักศึกษาที่ทกัษะในการเขียนโปรแกรม จึงท าให้การพัฒนางานได้อย่างรวดเรว็ 

         - นักศึกษาที่ความรู้พ้ืนฐานทางทฤษฎีเพียงพอในการประยุกต์ใช้กบังานจริง 

จุดอ่อน          

         - นักศึกษายังต้องปรับปรุงทกัษะในการสื่อสารด้วยภาษาองักฤษ เน่ืองจากเอกสารประกอบการ 

            พัฒนาระบบเป็นภาษาองักฤษทั้งหมดและภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกบัผู้เกี่ยวข้องเป็น 

            ภาษาอังกฤษ 

    2.2 ความเห็นของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ/อาจารยที์่ปรึกษาการฝึกประกอบการณภ์าคสนาม 

          สถานประกอบการให้ความร่วมมือ และดูแลนักศึกษาดีมาก 
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หมวดที ่6  แผนการปรบัปรุง 

1. การด าเนินการเพือ่ปรบัปรบัการฝึกประสบการณภ์าคสนามครั้งที่ผ่านมา 

    มีแผนการปรับปรุงดังน้ี 

    - จัดฝึกอบรมทกัษะที่จ าเป็นในการท างาน แก่นักศึกษาที่จะไปฝึกประสบการณ์ เป็นพิเศษ และมีการ 

       จัดสอบเพ่ือประเมินทกัษะนักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์ 

    - ก าหนดอาจารย์พ่ีเล้ียง ไว้ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษามีความคุ้นเคย 

    - ก าหนดสถานประกอบการ ให้นักศึกษาได้ไปส ารวจสถานที่ และสร้างความคุ้นเคยกบัพนักงานพ่ีเล้ียง  

       ก่อนไปฝึกงานจริง อย่างน้อย 1 เดือน 

2. ความกา้วหนา้ของการปรบัปรุงการฝึกประสบการณภ์าคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก่อน 

ประเด็นทีร่ะบุในครั้งก่อนส าหรบัการปรบัปรุง

นอกเหนอืจากขอ้ 1 
ระบุความส าเร็จ ผลกระทบในกรณีไม่ส าเร็จ 

- ขอเพ่ิมปริมาณสถานประกอบการ ให้นักศึกษาได้ 

   มีทางเลือกในการฝึกประสบการณ์ 

- ขอเพ่ิมการจัดอบรมทกัษะพิเศษให้กบั นักศึกษา 

- จัดเพ่ิมได้เพียง 1-2 แห่ง ที่มีความสนใจรับ 

   นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 

- เวลาเรียนของนักศึกษาค่อนข้างเตม็ จึงต้องใช้ 

   เวลาหลังเลิกเรียน อาจท าให้นักศึกษาไม่สะดวก 

   แก่นักศึกษา 

3. ขอ้เสนอแผนการปรบัปรุงส าหรบัภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ขอ้เสนอ ก าหนดเวลาทีแ่ลว้เสร็จ ผูร้บัผดิชอบ 

จัดหลักสตูรเสริมทกัษะพิเศษแก่

นักศึกษาที่มีความพร้อมในการ

ฝึกประสบการณ์ 

ตลอดภาคการศึกษาที่ 2 ของ

นักศึกษาช้ันปีที่ 3 

อ. สยาม  แย้มแสงสงัข์  

ประธานหลักสตูร 

4. ขอ้เสนอแนะของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบการฝึกประสบการณภ์าคสนาม เสนอต่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ

หลกัสูตร 

    ข้อเสนอแนะต่อประธานหลักสตูร/หัวหน้าภาควิชา หากมีกจิกรรมหรือการด าเนินงานใดๆ ที่ต้องได้รับ

ความเหน็ชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบต่อรายวิชาอื่นๆ ในหลักสตูร 

    เสนอขอเพ่ิมงบประมาณในการจัดหาเคร่ืองมือพิเศษ และจัดผู้เช่ียวชาญภายนอกมาสอนเสริมทกัษะแก่

นักศึกษาที่จะฝึกประสบการณ์ 

 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ/อาจารยที์ป่รึกษาการฝึกประสบการณภ์าคสนาม 

ลงชื่อ อ. อจัฉรา  ธารอุไรกุล  วันที่ 2 ตุลาคม 2555 

 (อ. อจัฉรา  ธารอุไรกุล) 

 

ผูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

ลงชื่อ อ. สยาม  แย้มแสงสงัข์  วันที่ 2 ตุลาคม 2555 

 (อ. สยาม  แย้มแสงสงัข์) 
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รายงานการด าเนินการของหลกัสูตรประจ าปีการศึกษา (แบบ มคอ.7) 

  

เป็นแบบรายงานการด าเนินการของหลักสตูรประจ าปีการศึกษา โดยหน่วยงานเจ้าของหลักสตูรต้อง 

ด าเนินการท าแบบ มคอ.7 (รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร) ให้เสรจ็สิ้นเรียบร้อยภายใน 60 วันนับแต่

เสรจ็สิ้นปีการศึกษา โดยให้น าแบบ มคอ.7 ที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วข้ึนเวปเพจของคณะ 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา               มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา         คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

หมวดที ่1  ขอ้มูลทัว่ไป 

1. หลกัสูตร      วิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ระดบัคุณวุฒิ  ปริญญาตรี 

3. อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

    นายสยาม  แย้มแสงสังข์  ประธานหลักสตูร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร  มีดังน้ี 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ เลขประจ าตวัประชาชน 

1. นายสเุมธ อังคะศิริกุล วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2537 x-xxx-xxxxx-xx-x 

2. นายพิเชฎฐ์ ล่ิมวชิรานันต์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2542 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

3. นางสาวอนัฮวา นิลรัตน์ศิริกุล วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2544 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

4. นางสาวสนิุสา สถาพรวจนา วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2546 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

5. นายกติติพงษ์ วะระทรัพย์ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 2548 x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 

4. วนัทีร่ายงาน                24 เมษายน  2558 

5. ปีการศึกษาทีร่ายงาน     2557 

6. สถานที่ตั้ง                   คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

                                     

 

หมวดที ่2  ขอ้มูลเชิงสถิติ 

1. จ านวนนกัศึกษาชั้นปีที ่1  ทีร่บัเขา้ในปีการศึกษาที่รายงาน 90 คน 

2. จ านวนนกัศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษาในปีทีร่ายงาน 85 คน 

    2.1 จ านวนนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสตูร 0 คน 

    2.2 จ านวนนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสตูร 80 คน 

    2.3 จ านวนนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสตูร 5 คน 

    2.4 จ านวนนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาในวิชาเอกต่างๆ (ระบุ) (ไม่มีวิชาเอก) 

3. รายละเอียดเกีย่วกบัอตัราการส าเร็จการศึกษา 

    ร้อยละของนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร 94% 
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4. จ านวนและรอ้ยละนกัศึกษาทีส่อบผ่านตามแผนการศึกษาของหลกัสูตรในแต่ละปี  

รุ่น/ปีทีเ่ขา้ ปีการศึกษา (จ านวนคนรบัจริง) 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 

รุ่น 6  (1/2558)      N/A 

รุ่น 5  (1/2557)     90 90 

รุ่น 4  (1/2556)    94 97 97 

รุ่น 3  (1/2555)   104 94 94 94 

รุ่น 2  (1/2554)  95 90 90 90 - 

รุ่น 1  (1/2553) 100 90 89 89 - - 

ตกค้าง     0 5 

รวม 100 185 283 370 371 281 

จบ     89 85 

ร้อยละนักศึกษาที่สอบผ่าน 

ตามแผนก าหนดการศึกษา  

(ค านวณจากจ านวนนักศึกษา  

ปีที่ 2  ของแต่ละรุ่น) 

     94 

 

5. อตัราการเปลีย่นแปลงจ านวนนกัศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คิดจากนกัศึกษารุ่น 2) 

    นักศึกษาช้ันปีที่ 1  ที่เรียนต่อช้ันปีที่ 2  100% 

    นักศึกษาช้ันปีที่ 2  ที่เรียนต่อช้ันปีที่ 3  100% 

    นักศึกษาช้ันปีที่ 3  ที่เรียนต่อช้ันปีที่ 4  100% 

    นักศึกษาช้ันปีที่ 4  ที่เรียนต่อช้ันปีที่ 5   5.5% 

6. ปัจจยั/สาเหตุทีม่ีผลกระทบต่อจ านวนนกัศึกษาตามแผนการศึกษา 

    การให้กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาจากรัฐบาล  อาจไม่ต่อเน่ือง  ท าให้นักศึกษาขาดทุนทรัพย์ใน

การศึกษาที่ต้องพักการเรียน  โดยปัจจุบันมีจ านวนนักศึกษาที่ขอทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาประมาณ 5%  ของ

จ านวนนักศึกษาในแต่ละรุ่น 

7. ภาวการณไ์ดง้านทของบณัฑิตภายในระยะ 1 ปี  หลงัส าเร็จการศึกษา 

    วันที่ส ารวจ ณ วันซ้อมรับปริญญา  ประจ าปีการศึกษา 2556 

    จ านวนแบบสอบถามที่ส่ง 87 ฉบับ  จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ 80 ฉบับ 

    ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลับ 90  (เน่ืองจากเป็นการกรอกแบบสอบถามในการประชุม  จึง  

สามารถเกบ็ผลการตอบกลับได้) 

    การกระจายภาวการณ์ได้งานท าเทยีบกบัจ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
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การไดง้านท า 

ไดง้านท าแลว้ ไม่ประสงคจ์ะท างาน 
ยงัไม่ไดง้าน

ท า 
ตรงสาขา

ทีเ่รียน 

ไม่ตรงสาขา

ทีเ่รียน 
ศึกษาต่อ สาเหตุอื่น 

จ านวน 65 9 4 2 0 

ร้อยละของผู้ตอบกลับ 81 11 5 3 0 

* ร้อยละให้คิดจากจ านวนแบบสอบถามของผู้ตอบกลับ 

 

8. การวิเคราะหผ์ลทีไ่ด ้

    ภาวการณ์หางานท าได้น้อย  เน่ืองจากภาวะเศรษฐกจิที่ท  าให้หางาน  และหรือหางานตรงสาขาได้ยาก  

และธุรกจิต้องการวุฒิการศึกษาที่เพ่ิมข้ึน  ท าให้นักศึกษาต้องการเรียนต่อมากข้ึน 

 

 

หมวดที ่3  การเปลีย่นแปลงทีม่ีผลกระทบต่อหลกัสูตร 

1. การเปลีย่นแปลงภายในสถาบนั (ถา้มี) ทีม่ีผลกระทบต่อหลกัสูตรในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

    ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  มีการเปิดหลักสตูรระดับปริญญา

ตรี ที่เกี่ยวข้องกบัคอมพิวเตอร์ อกี 2 หลักสูตร คือ วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  

ในคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีบัณฑติ สาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย ในคณะครุศาสตร์เทคโนโลยี ท าให้

ปริมาณผู้สมัคร ในหลักสตูรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีน้อยลง 

2. การเปลีย่นแปลงภายนอกสถานบนั (ถา้มี) ทีม่ีผลกระทบต่อหลกัสูตรในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา 

    ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  มีการเปิดหลักสตูรที่มีการเรียนในสาขาที่ใกล้เคียงกนัมากข้ึนใน

สถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบาย ให้สถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา 

เปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้ จึงท าให้มีผลกระทบของการเปล่ียนแปลงต่อหลักสตูร คือ ท าให้ปริมาณ

นักศึกษาสมัครเรียนในหลักสตูรน้อยลง 
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หมวดที ่4  ขอ้มูลสรุปรายวิชาของหลกัสูตร 

 

1. สรุปผลรายวิชาทีเ่ปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

ช่ือรายวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 

การกระจายระดบัคะแนน 
จ านวน 

นศ. ที่

ลง

เรียน 

จ านวน 

นศ. ที่

สอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D

+ 

D F S U 

หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป 

SSC 101  พลศกึษา (Physical 

Education) 
1/2549 19 31 19 0 0 0 0 0 - - 69 69 

SSC 210  มนุษย์กบัหลักจริย

ศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวติ (Man 

and Ethics for Quality of Life) 

2/2549 0 42 31 0 0 0 0 0 - - 73 73 

SSC 211  ปรัชญาทั่วไป 

(General Philosophy) 
1/2550 9 10 9 19 11 6 1 1 - - 66 66 

SSC 231  จิตวิทยาทั่วไป 

(General Psychology) 
2/2551 9 21 29 11 0 0 0 0 - - 70 70 

FST 010  อาหารกบัสขุภาพ 

(Food and Health) 
2/2549 3 3 10 37 8 4 5 0 - - 70 70 

LNG 101  ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 1 

(Fundamental English I) 

1/2549 6 21 25 14 1 6 0 0 - - 73 73 

LNG 102 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 2 

(Fundamental English II) 

2/2549 25 15 17 11 4 0 0 0 - - 73 73 

LNG 103 ภาษาองักฤษพ้ืนฐาน 3 

(Fundamental English III) 

1/2550 14 11 10 28 4 6 0 1 - - 73 73 

LNG 104  การเรียนภาษาโดย

องิเนื้อหา 1  (Content-Based 

Language Learning I) 

2/2550 20 20 10 17 6 1 0 0 - - 73 73 

LNG 210  การเรียนภาษาโดย

องิเนื้อหา 2  (Content-Based 

Language Learing II) 

2/2550 31 11 16 6 8 0 0 0 - - 72 72 

MTH 010  คณิตศาสตร์กบั

ชีวิตประจ าวัน  (Mathematics in 

Daily Life) 

1/2549 7 3 21 11 11 4 7 3 - - 70 67 

CHM 013 เคมีในชีวิตประจ าวัน  

(Chemisty in Daily Life) 

2/2550 1 4 7 28 24 7 1 0 - - 73 73 

MTH 111  แคลลูลัส 1  

(Calculus I) 

1/2550 4 1 15 12 22 14 1 1 - - 72 72 

หมวดวิชาเฉพาะดา้น 

INT 100  การเรียนรู้ในระดับ 

อุดมศกึษา (University Study) 

1/2549 4 4 20 21 18 6 0 0 - - 73 73 

INT 102  การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 1 (computer 

Programming I) 

1/2549 4 6 7 25 17 10 4 0 - - 72 72 

INT 103  ปฏบิัติการการใช้

ซอฟต์แวร์ ส าเรจ็รปูในส านักงาน  

(Office Package Workshop) 

1/2549 6 1 7 14 17 8 18 

 

1 - - 

 

 

72 72 
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\ช่ือรายวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 

การกระจายระดบัคะแนน 

จ านวน 

นศ. ที่

ลง

เรียน 

จ านวน 

นศ. ที่

สอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D F S U 

INT 104  คณิตศาสตร์ดิสครีต

ส าหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(Discrete Mathematics for 

Information Technology) 

1/2549 4 8 7 14 6 18 7 6 - - 69 63 

INT 105  การเขียนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์ 2  (Computer 

Programming II) 

2/2549 3 11 24 19 15 0 0 0 - - 72 72 

INT 106  เวบ็เทคโนโลยี   

(web Technology) 

2/2549 13 23 9 19 2 0 0 0 - - 66 66 

INT 107  เทคโนโลยีแพลด

ฟอร์มคอมพิวเตอร์ 1 

(Computing Platform 

Technology I) 

2/2549 3 7 7 4 34 11 6 0 - - 72 72 

INT 201  เครือข่าย 1 

(Network I) 

1/2550 4 3 27 11 24 3 0 0 - - 72 72 

INT 202  กระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ 1 (Software 

Development Process I) 

1/2550 4 8 14 25 6 8 6 0 - - 72 72 

INT 203  การบริหารสารสนเทศ 1 

(Information Management I) 

1/2550 7 11 17 14 17 3 0 0 - - 69 69 

INT 204  ระบบสารสนเทศเพ่ือ

ธุรกจิ (Business Information 

Systems) 

2/2550 9 9 18 24 9 3 0 0 - - 71 71 

INT 205  เครือข่าย 2  

(Network II) 

2/2550 6 12 16 24 7 7 1 0 - - 74 74 

INT 206  กระบวนการพัฒนา

ซอฟต์แวร์ 2   

(Development Process II) 

2/2550 6 10 10 17 20 6 1 3 - - 68 68 

INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2  

(Information Management II) 

2/2550 1 4 4 8 4 18 25 7 - - 72 65 

INT 301  การบริหารโครงสร้าง

พ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology 

Infrastructure Management) 

1/2551 6 10 16 19 19 1 1 0 - - 72 72 

 INT 302  การบริหารบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology 

Services Management) 

1/2551 7 8 18 21 10 7 0 0 - - 72 72 

INT 304  สถิติส าหรับนัก

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Statistics 

for IT)    

1/2551 3 10 10 10 16 14 7 0 - - 69 69 
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ช่ือรายวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 

การกระจายระดบัคะแนน 

จ านวน 

นศ. ที่

ลง

เรียน 

จ านวน 

นศ. ที่

สอบ

ผ่าน 
A B+ B C+ C D+ D F S U 

INT 305  ปฏสิมัพันธร์ะหว่าง

มนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human 

Computer Interaction) 

1/2551 3 3 13 3 5 8 0 0 - - 33 33 

INT 307  มิติทางสงัคมและ

จริยธรรม ส าหรับนักเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Social Issues and 

Ethics for IT Professional) 

2/2551 7 6 16 26 12 3 1 0 - - 72 72 

INT 401  การประกนัและความ

มั่นคงสารสนเทศ1 (Information 

Assurance and Security I) 

1/2552 8 11 12 8 15 0 3 0 - - 57 57 

INT 402  การสื่อสารทางวิชาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology 

Professional Communication) 

1/2552 3 8 10 13 11 11 0 0 - - 57 57 

INT 351  สมัมนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information 

Technology Seminar I) 

1/2551 13 21 23 10 1 0 0 0 - - 68 68 

INT 352  สมัมนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 2 (Information 

Technology Seminar II) 

1/2551 2 4 10 14 8 2 0 0 - - 40 40 

INT 450  โครงงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ (Information 

Technology Project) 

2/2552 31 14 16 0 0 0 0 6 - - 67 67 

INT 451  สมัมนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3 (Information 

Technology Seminar III) 

1/2552 8 3 15 3 3 0 3 0 - - 33 33 

หมวดวิชาเลือก              

INT 461  ปฏบิัติการการ

โปรแกรมภาษาจาวา (Java 

Programming Workshop) 

2/2551 8 6 8 6 3 0 0 0 - - 31 31 

INT 467  เทคโนโลยีเวบ็เซอร์วิส 

(Web Service Technology) 

2/2551 4 4 8 4 11 11 2 4 - - 47 47 

INT 468  การบริหารโครงงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(Information Technology 

Project Management) 

1/2552 3 17 26 17 1 4 0 0 - - 68 68 

SSC 261  ความรู้ เบื้องต้น

เกี่ยวกบักฎหมาย (Principles of 

Jurisprudence) 

2/2551 2 8 8 18 2 0 0 0 - - 39 39 

SSC 373  การบริหารธุรกจิ

ขนาดย่อมและขนาดกลาง 

(Management for Small and 

Medium Enterprise (SMEs)) 

1/2552 24 23 20 6 0 0 0 0 - - 73 73 
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2. การวิเคราะหร์ายวิชาทีม่ีผลการเรียนไม่ปกติ 

    2.1 รหสัและชื่อรายวิชา 

INT 101  IT Fundamental  

ความไม่ปกติทีพ่บ 

มี GPA รายวิชาเฉล่ีย  สงูกว่า 3.75  สูงเกนิไป 

การด าเนินการตรวจสอบ 

          ประชุมหารือเกี่ยวกับการพิจารณาผลการเรียนข้อสอบหรือวิธกีารให้คะแนนของอาจารย์ในรายวิชา 

INT 101   

เหตุผลทีท่ าใหเ้กิดความไม่ปกติจากขอ้ก าหนด หรือ เกณฑที์ต่ั้งไว  ้

          มีการให้คะแนนรายงานกลุ่มมากกว่า 50%  และมีจ านวนนักศึกษาในแต่ละกลุ่มมากเกนิ 10 คน 

ท าให้คะแนนไม่เกดิการกระจาย 

มาตรการแกไ้ขทีไ่ดด้ าเนินการแลว้ (หากจ าเป็น) 

          ได้ขอให้อาจารย์ประจ าวิชา INT 101  ปรับวิธกีารให้คะแนน  และจ านวนนักศึกษาในแต่ละกลุ่ม

รายงานน้อยกว่า 5 คน  

 

3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

    3.1  รายวิชาทีไ่ม่ไดเ้ปิดตามแผนการศึกษา  และเหตุผลทีไ่ม่ไดเ้ปิด 

รหสัและชื่อรายวิชา ค าอธิบาย 
มาตรการทดแทนทีไ่ด้

ด าเนนิการ (ถา้มี) 

INT 463  การออกแบบกราฟิก

บนคอมพิวเตอร์ (Computer 

Graphic Design ) 

INT 464  การสร้างสื่อดิจิทลั  

(Digital Media Production) 

เป็นวิชาเลือกที่ได้ก าหนดไว้แต่

ไม่ได้เปิด เน่ืองจากมีนักศึกษา

สนใจลงทะเบียนน้อย จากการที่มี

การเปิดวิชาเลือกปริมาณมาก 

อาจก าหนดหรือเปล่ียนแปลงวิชา

เลือกที่เป็นที่น่าสนใจและเป็น

ความต้องการของตลาด 

 

    3.2  วิธีแกไ้ขกรณีที่มีการสอนเนื้ อหาในรายวิชาไม่ครบถว้น 

รายวิชา สาระหรือหวัขอ้ทีข่าด สาเหตุทีไ่ม่ไดส้อน 

INT 100  University study การน านักศึกษาไปดูงานนอก

สถานที่ 

หลักสตูรไม่ได้ตั้งงบประมาณใน

การดูงานไว้อกีทั้งนักศึกษาช้ันปีที่ 

1 มีกจิกรรมมากในเทอมแรกจึง

สะดวกในการเดินทางและหาเวลา

ชดเชยการสอนได้ยาก 

การแกไ้ขทีไ่ดด้ าเนินการแลว้ 

          ได้เชิญวิทยากร น าภาพวิดีโอและอุปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีน าสมัยมาน าเสนอในช้ันเรียน  ทดแทน

การเดินทาง 
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หมวดที ่5  การบริหารหลกัสูตร 

 

ปัญหาในการบริหารหลกัสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ

สมัฤทธิผลตามวตัถุประสงค์

ของหลกัสูตร 

แนวทางการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหาในอนาคต 

ปัญหาเร่ืองการใช้ห้องปฏบัิติการ

ที่ไม่เพียงพอ กรณีมีวิชาแกนที่

ต้องใช้ปฏบัิติการ จ านวนมาก 

อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะ

สร้างความช านาญในการใช้

เคร่ืองมือให้แก่นักศึกษา 

จัดช่ัวโมงปฏบัิติเพ่ิม หลังเวลา

เรียนหรือช่วงเสาร์ อาทติย์ 

ปัญหาเร่ืองการติดต่อ

ประสานงาน สถานประกอบการที่

มีคุณภาพระดับสากลในการ

ฝึกงาน ยังได้สถานที่ไม่เพียงพอ

ต่อความต้องการฝึกงานของ

นักศึกษา 

อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะให้

นักศึกษาได้ทดลองท างานใน

สถานที่มีคุณภาพระดับสากล 

ประสานงานและสร้างพันธมิตร

ธุรกจิให้มีวงกว้างเพ่ือความ

ร่วมมือในการส่งนักศึกษาฝึกงาน 

 

 

หมวดที ่6  สรุปการประเมินหลกัสูตร 

 

1.  การประเมินจากผูที้ก่ าลงัจะส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีทีส่ ารวจ) 

     วันที่ส ารวจ 28 พฤศจิกายน  2557 

     1.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมิน ขอ้คิดเห็นของคณาจารยต่์อผลการประเมิน 

จุดอ่อน  สถานที่ให้บริการห้องปฏบัิติการมีไม่ 

           เพียงพอ 

จุดแข็ง   

 อาจารย์ผู้สอนมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน และมี

ประสบการณ์จริง ท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากงาน

จริง 

 มีผู้ช่วยสอน คอยให้ค าแนะน า ท าให้นักศึกษา

ได้รับค าแนะน าเพ่ิมข้ึน 

 มี e-learning ผ่านอนิเทอร์เนต็ ท าให้นักศึกษา

ได้ทบทวนบทเรียนทุกเวลาที่ต้องการ 

จะน าด าเนินการเพ่ือเสริมจุดแขง็อย่างต่อเน่ืองและ

พยายามแก้ไขจุดอ่อน โดยเพ่ิมสถานที่หรือหา

ห้องปฏบัิติการเพ่ิมข้ึน 

      1.2  ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมินขอ้ 1.1  

             ปรับช่ัวโมงการเข้าห้องปฏบัิติการให้เกดิการกระจายของการใช้งานในหลายวิชา 
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2. การประเมินจากผูม้ีส่วนเกีย่วขอ้ง 

    2.1 ขอ้วิพากษที์ส่ าคญัจากผลการประเมิน 

จุดแข็ง  ของบัณฑติ คือ การสู้งาน รับผิดชอบ 

ตั้งใจท างาน สามารถท างานเป็นทมีได้ดี 

จุดอ่อน  ของบัณฑติ ในเร่ืองภาษาองักฤษและการ

สื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานและขาดความคิด

สร้างสรรค์ 

ขอ้คิดเห็นของคณาจารยต่์อผลการประเมิน 

แก้ไขจุดอ่อนโดยเน้นภาษาอังกฤษในการเรียนมาก

ขึ้นตลอด 4 ปี  โดยในปีสดุท้ายเน้นการใช้

ภาษาองักฤษส าหรับการท างานมากขึ้น อกีทั้งจัดเวที

นักศึกษาได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ในการ

ผลิตผลงานหรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เช่น การส่งประกวดแข่งขันระดับประเทศให้มากขึ้น 

      2.2 ขอ้เสนอการเปลีย่นแปลงในหลกัสูตรจากผลการประเมินขอ้ 2.1  

             ขอเสนอให้ใช้ภาษาองักฤษเป็นเอกสารประกอบการเรียนในทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาแกน เช่น 

ข้อสอบและเอกสารการเรียนเป็นภาษาองักฤษเพ่ิมคะแนนในการน าเสนองานแบบที่มีความคิดใหม่ๆ  

3. การประเมินคุณภาพหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

    3.1 ระบบการประเมินและการใหช่้วงคะแนนทีใ่ชใ้นการประเมินการเรียนการสอน และการ 

ประเมินอื่นๆ ทีใ่ชก้บัการประเมินหลกัสูตร 

ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลกัสูตร 

ชนดิของตวับ่งช้ี : กระบวนการ 

เกณฑม์าตรฐาน : ระดับ 

ดชันบี่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 

(1) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

x x x x 

(2) มีการจัดท ารายละเอยีดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่

สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ 

x x x x 

(3) อาจารย์ประจ ามีส่วนร่วมในการวางแผน ติดตาม และทบทวน

ผลการด าเนินงานหลักสตูร 

x x x x 

(4) มีการจัดท ารายละเอยีดของรายวิชาและประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้าม)ี ที่จัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ. 3  และ 

มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x 

(5) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 

ภายใน 30 วัน  หลังการเรียนการสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x 

(6) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรตามแบบ 

มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

x x x x 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธก์าร

สอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ

ด าเนินงานที่รายงานในปีก่อน 

 x x x 
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ดชันบี่งช้ีผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 

(8) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู้ที่ก  าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ 

x x x x 

(9) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน (เฉพาะปีที่มีการรับอาจารย์ใหม่) 

x x x x 

(10) อาจารย์ประจ าได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี x x x x 

(11) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนา

ด้านการเรียนการสอนและอื่นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x 

(12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการเรียนการ

สอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชาเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จาก

คะแนนเตม็ 5.0 

x x x x 

(13) จ านวนนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาตามก าหนดเวลาของ

หลักสตูรไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่นช้ันปี

ที่ 2 

    

(14) จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าเป็นไปตามแผน x x x x 

(15) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติไม่ต ่ากว่า 3.5 จากระดับ 5 

(หลังจากบัณฑติส าเรจ็การศึกษาอย่างน้อย 1 ปี) 

    

(16) ร้อยละของนักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี  หลังจากส าเรจ็

การศึกษาไม่ต ่ากว่าร้อยละ 80 

    

(17) บัณฑติที่ได้งานทได้รับเงินเดือนเร่ิมต้นไม่ต ่ากว่าเกณฑ ์ก.พ. 

ก าหนด 

    

 

เกณฑก์ารประเมินระดบั 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการด าเนินการครบ 5 ข้อตาม

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบ 12 ข้อตาม

ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 

รายงานผลการด าเนนิงานตามดชันบี่งช้ี 

ดชันบี่งช้ี ผลการด าเนินงานปี ค าอธิบายหรือหลกัฐานอา้งอิง 

(1) มีอาจารย์รับผิดชอบหลักสตูร ตาม

เกณฑข์องส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา 

มี รายช่ืออาจารย์รับผิดชอบใน 

หมวดที่ข้อมูลทั่วไป 

(2) มีการจัดท ารายละเอยีดของหลักสูตรที่

สอดคล้องกบัมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้อง 

 

มี เอกสาร มคอ. 2 เอกสาร

หมายเลข....... 



~ 79 ~ 

    

มคอ. 7 

ดชันบี่งช้ี ผลการด าเนินงานปี ค าอธิบายหรือหลกัฐานอา้งอิง 

(3) อาจารย์ประจ าหลักสตูรมีส่วนร่วมในการ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน

หลักสตูร 

มี เอกสารหมายเลข .......... 

รายงานการประชุม 

(4) มีการจัดท ารายละเอยีดของรายวิชาและ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ที่สาขาวิชา

จัดการเรียนการสอน ตามแบบ มคอ. 3 และ 

มคอ. 4 ก่อนการเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มี มีการจัดท ารายละเอยีดรายวิชา

ตามแบบ มคอ. 5 เอกสาร

หมายเลข ..... 

(5) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ

ของรายวิชา รายงานผลการด าเนินการของ

ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 

มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง

สิ้นสดุการสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มี มีการจัดท ารายงานรายวิชาทุก

วิชาตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 

6 เอกสารหมายเลข ......... 

(6) มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการ

ของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 

วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

มี  เอกสาร มคอ. 7 เอกสาร

หมายเลข .............. 

(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนกลยุทธก์ารสอนหรือการประเมินผล

การเรียนรู้จากผลการประเมนิการด าเนินงาน

ที่รายงานในปีก่อนหน้า 

มี มีการประชุมคณาจารย์ใน

หลักสตูรและผู้มีส่วนร่วม เช่น 

ผู้ใช้บัณฑติและการประเมิน

นักศึกษาจากการฝึกประสบการณ์

ภาคสนาม (เอกสารหมายเลข

แผนการสอนประจ าวิชา และ

เอกสารหมายเลข ...... รายงาน

การประชุม) 

(8) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ์ของนักศึกษา

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก  าหนดใน

มาตรฐานคุณวุมิสาขาคอมพิวเตอร์ 

มี จากการทดสอบรายวิชาประจ า

ภาคการศึกษาตามแบบรายงาน

รายวิชา (มคอ. 5) เอกสาร

หมายเลข ....... 

(9) อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ

หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

(เฉพาะปีที่มีการรับอาจารย์ใหม่) 

มี มหาวิทยาลัยได้จัดการอบรม

ให้กบัอาจารย์ใหม่ทุกปี โดย ปี 

2557 มีอาจารย์ประจ าลักสูตร  

1 คน  

(10) อาจารย์ประจ าหลักสตูรได้รับการ

พัฒนาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง/ปี 

มี มีจ านวนอาจารย์ได้รับการอบรม 

โดยเฉล่ียเป็นเวลา 20 ช่ัวโมง 

เอกสารหมายเลข ....... 
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มคอ. 7 

ดชันบี่งช้ี ผลการด าเนินงานปี ค าอธิบายหรือหลกัฐานอา้งอิง 

(11) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ

สอนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนการสอน

และอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 50% ต่อปี 

มี เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมการ

พัฒนาด้านการเรียนการสอน

จ านวน 10 คน จากเจ้าหน้าที่ 

สายสนับสนุน ทั้งหมด 12 คน 

คิดเป็นร้อยละ 83 เอกสาร

หมายเลข ............. 

(12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ

คุณภาพการสอนและทรัพยากรสนับสนุนใน

สาขาวิชาเฉล่ียไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน

เตม็ 5.0  

ระดับความพึงพอใจ

เฉล่ีย 4.25 

คณะได้ส ารวจความพึงพอใจของ

นักศึกษาโดยผ่านระบบ  

e-Evaluation ซ่ึงได้ผลการส ารวจ

เฉล่ีย 4.25 จากคะแนนเตม็ 5 

เอกสารหมายเลข .......... 

(13) จ านวนนักศึกษาที่ส าเรจ็การศึกษาตาม

ก าหนดเวลาของหลักสตูรไม่น้อยกว่าร้อยละ 

90 ของจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่ในช้ันปีที่ 2 

ร้อยละ 94 ค านวณจากสถิติของนักศึกษาเข้า

ปีการศึกษา 2554  โดยีผู้ส าเรจ็

การศึกษาปี 2557 จ านวน 85 

คน จากจ านวนนักศึกษาที่คงอยู่

ในช้ันปีที่ 2 จ านวน 90 คน 

(14) จ านวนนักศึกษาที่รับเข้าเป็นไปตาม

แผน 

บรรลุเป้าหมาย จ านวนตามแผนก าหนดไว้ 90 

คน โดยในปี 2557 รับนักศึกษา

ได้ 90 คน 

(15) ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติไม่ต ่า

กว่า 3.5 จากระดับ 5 (หลังจากบัณฑติส าเรจ็

การศึกษาอย่างน้อย 1 ปี) 

N/A อยู่ระหว่างการส ารวจเน่ืองจาก

ผู้ส าเรจ็การศึกษาในปี 2556 

ตามหลักสตูรน้ีเป็นบัณฑติรุ่นที่ 1 

การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติไม่สามารถด าเนินการได้

สมบูรณ์ 

(16) ร้อยละของนักศึกษามีงานท าภายใน 1 

ปี  หลังจากส าเรจ็การศึกษา ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 

80 

ร้อยละ 81 ข้อมูลสถิติจากผลการส ารวจ

ภาวการณ์มีการท าของนักศึกษา 

ประจ าปี 2557 เอกสารหมายเลข 

...... 

(17) บัณฑติที่ได้งานท าได้รับเงินเดือน

เร่ิมต้นไม่ต ่ากว่าเกณฑ ์ก.พ. ก าหนด 

เงินเดือนเฉล่ีย 

13,000 บาท 

มากกว่าเกณฑ ์ก.พ. 

ที่ก  าหนดไว้ 

ข้อมูลสถิติจากผลการส ารวจ

ภาวะการมีการท าของนักศึกษา 

ประจ าปี 2557 เอกสารหมายเลข 

..... 
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มคอ. 7 

 

หมวดที ่7  คุณภาพการสอน 

 

1. การประเมินรายวิชาทีเ่ปิดสอนในปีทีร่ายงาน 

    1.1 รายวิชาทีม่ีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรบัปรุงจากผลการประเมิน (ตวัอย่าง) 

รหสัและชื่อรายวิชา 

การประเมิน

จากนกัศึกษา 
การประเมินคุณภาพการสอน

วิธีอื่น (ระบุ) 

แผนปฏิบติัที่

ไดด้ าเนินการ

แลว้ 

มี ไม่มี มี ไม่มี 

INT 401  การประกนัและความ

มั่นคงสารสนเทศ 1 

(Information Assurance and 

Security I) 

  โดยการสังเกตพฤติกรรม 

นักศึกษาในการน าเสนอรายงาน 

การท างานเป็นกลุ่ม โดย

สอบถามจากสมาชิกในกลุ่มถึง

ความรับผิดชอบในงาน 

  

INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพ

เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 

Technology Professional 

communication) 

  สงัเกตจากการเขียนโปรแกรม 

การคัดลอกโปรแกรมหรือการใช้

โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ 

  

INT 451 สมัมนาเทคโนโลยี

สารสนเทศ 3 (Information 

Technology Seminar III) 

  สงัเกตจากการมีส่วนร่วมในการ

แสดงความคิดเหน็ ในการจัด

หัวข้อการสมัมนา และการ

ร่วมมือท างานเป็นทมี 

  

INT 450 โครงงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

(Information Technology Project) 

  สงัเกตจากการที่นักศึกษามี

วิธกีารน าเสนอโครงการ รูปแบบ

แนวคิดการท าโครงงาน และ

หัวข้อโครงงานที่มีความคิด

สร้างสรรค์ น่าสนใจ  

  

SSC 373 การบริหารธุรกจิขนาด

ย่อมและขนาดกลาง (Management 

for Small and Medium Enterprises 

(SMEs) 

  สงัเกตจากการใช้โปรแกรม การ

คัดลอกงานที่มอบหมาย หรือ

การใช้โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์ 

  

SSC 251 ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกบั

กฎหมาย (Principles of 

Jurisprudence) 

  สงัเกตจากพฤติกรรม การไม่

คัดลอกภาพ หรือ ข้อความจาก 
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มคอ. 7 

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

2. ประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน 

         กลยุทธก์ารสอน ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้น าเสนองานที่เกดิจากการค้นคว้าในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง

กบัเน้ือหาวิชา ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม รวมถึงการให้คะแนน ประเมินผลที่เหมาะสม ท าให้นักศึกษามี

ทกัษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มากขึ้น แต่ยังมีเวลาในการน าเสนอน้อย อาจท าให้ไม่

ครอบคลุมเน้ือหา อาจขยายเวลา หรือจัดให้ 

สรุปขอ้คิดเห็นของผูส้อน และขอ้มูลป้อนกลบั

จากแหล่งต่างๆต่อสมัฤทธิผลของการสอน

และผลการเรียนรูต้ามกลุ่มสาระหลกัทั้ง 5 

ประการ         

แนวทางแกไ้ข/ปรบัปรุง 

         ผู้สอนส่วนใหญ่ มีปัญหาในการประเมิน

ทกัษะด้านคุณธรรม จริยธรรม เป็นรายบุคคล 

และให้เพ่ิมกรณีศึกษาในสภาวการณ์จริง เพ่ือให้

นักศึกษามีทกัษะในการคิดวิเคราะห์ เช่น INT 

401 การประกนัและความม่ันคงสารสนเทศ 1 

         เพ่ือให้รายวิชาที่ต้องมีการน าเสนอรายงาน

บ่อยคร้ัง ไว้ในคาบสดุท้าย ที่ไม่มีวิชาเรียนต่อเพ่ือให้

เกดิความยืดหยุ่นในการน าเสนอ เช่น วิชาINT 101 

Fundamental หรือในวิชาที่ต้องมีการน านักศึกษาไปท า

กจิกรรมนอกห้องเรียน เช่น INT 100 University 

Study 

    2.2 ความรู ้

         ควรมีการทดสอบความรู้เป็นระยะไม่ใช่

เพียงการสอบกลางภาคและปลายภาค และเพ่ิม

การทดสอบที่ไม่ใช้เพียงการสอบ เช่น จากการ

ฝึกท างานเป็นกลุ่มที่มอบหมาย 

 

         จัดให้มีข้อก าหนดในการวัดผลความรู้ 

นอกเหนือจากการทดสอบที่หลากหลาย ในทุกวิชา 

    2.3 ทกัษะทางปัญญา 

         ควรมีการให้นักศึกษา ศึกษาบางหัวข้อ

วิชาเรียนและมาสอนเพ่ือนๆในห้อง 

 

         เตรียมแผนฝึกให้นักศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเอง

มากขึ้น 

    2.4 ทกัษะดา้นความสมัพนัธร์ะหว่าง

บุคคลและความรบัผดิชอบ 

         ควรมีการสลับต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มใน

การน าเสนองาน เพ่ือความเทา่เทยีมในความ

รับผิดชอบในงาน 

 

 

         มีการวางแผนให้นักศึกษาส่งรายช่ือ ที่มีการ

สลับต าแหน่งหน้าที่ในกลุ่ม และรายงานผลการประชุม

ท างานกลุ่มอย่างสม ่าเสมอ 

    2.5 ทกัษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การ

สือ่สารและการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

         ควรเพ่ิมโจทย์ที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลข

มากขึ้นและใช้การส่งงานผ่าน e-mail 

 

 

         หาโจทย์ที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเตรียมไว้

ส าหรับการสอนคร้ังต่อไป 

    2.6 ทกัษะพสิยัหรือทกัษะอื่นๆ (ถา้ม.ี.ให้

ระบุ) 

         ไม่มี 
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มคอ. 7 

3. การปฐมนเิทศอาจารยใ์หม่ 

     จ านวน 1 คน         

    3.1 สรุปสาระส าคญัในการด าเนินการ 

          ฝ่ายวิชาการ และกจิกรรมนักศึกษาด าเนินการอบรมทุกปี โดยจัดให้มีการสมัมนา เรียนรู้หลักการ

สอน วิธกีารสอน การประเมินผล รวมถึงแนวทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้านวิชาการและ

กจิกรรม 

    3.2 สรุปการประเมินจากอาจารยที์เ่ขา้ร่วมกิจกรรมปฐมนเิทศ 

          โดยสรุป อาจารย์มีความพอใจที่มหาวิทยาลัยมีการจัดสมัมนาอาจารย์ใหม่ 

    3.3 หากไม่มีการจดัปฐมนเิทศ ใหแ้สดงเหตุผลทีไ่ม่ไดด้ าเนนิการ 

         - 

 

4. กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 

    4.1 กิจกรรมที่จดัหรือเขา้ร่วม 

จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 

อาจารย ์ บุคลากร 

สายสนบัสนุน 

การส่งอาจารย์ไปเข้ารับการอบรม เพ่ือก้าวทนัเทคโนโลยี และเรียนรู้การ

ใช้เคร่ืองมือ หรือโปรแกรม สมัยใหม่ 

5 

 

 

 

การพัฒนาทกัษะการ อ่าน ฟัง พูด เขียน ของบุคลากรสายสนับสนุน  10 

การอบรมพัฒนาทกัษะการน าเสนองานให้ โดยวิทยากรจากภายนอก 10 10 

    4.2 สรุปขอ้คิดเห็น และประโยชนที์ผู่เ้ขา้ร่วมกิจกรรมไดร้บั (สรุปจากผลการประเมินของ

ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรม) 

         โดยสรุป ผู้เข้าอบรมมีความพอใจมาก ในการที่คณะฯได้จัดให้มีทุน และกจิกรรมสนับสนุนการ

พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร 

 

 

หมวดที ่8 ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัคุณภาพหลกัสูตรจากผูป้ระเมินอิสระ 

1. ขอ้คิดเห็นหรือสาระทีไ่ดร้บัการเสนอแนะจาก

ผูป้ระเมิน 

ความคิดเห็นของประธานหลกัสูตรต่อขอ้คิดเห็น

หรือสาระทีไ่ดร้บัการเสนอแนะ 

ผู้ประเมินมีความเหน็ว่า 

 ควรมีการจัดกจิกรรมเสริมทกัษะด้านอื่น ๆ เช่น

การท างานเป็นทมี การเป็นผู้น า ให้แก่นักศึกษา

อย่างต่อเน่ือง 

 ควรปรับให้มีวิชาเลือก ในความหลากหลายของ

การใช้โปรแกรม ให้ครอบคลุมความต้องการของ

ตลาด 

 เน้นให้นักศึกษาใช้โปรแกรม open source ใน

การท างานส่งมากขึ้น 

ประธานหลักสตูร และคณะกรรมการคณะ เหน็ด้วย

ในข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินภายนอก และ

วางแผนปรับหลักสูตร 
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มคอ. 7 

2. การน าไปด าเนินการเพือ่การวางแผนหรือปรบัปรุงหลกัสูตร 

         คณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร ด าเนินการจัดแผนการท ากจิกรรม/ฝึกอบรม และงบประมาณใน

การจัดกจิกรรม/ฝึกอบรม อย่างต่อเน่ือง โดยท ากจิกรรมเสริมในวิชา INT 351 Seminar I ในลักษณะการ

เชิญวิทยากรหรือศิษย์เก่าที่มีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้อง เน้นให้ อาจารย์ผู้สอนในวิชาที่เกี่ยวข้อง

กบัการเขียนโปรแกรม ฝึกใช้งานโปรแกรม open source มากขึ้น 

 

 

หมวดที ่9 แผนการด าเนินการเพือ่พฒันาหลกัสูตร 

1. ความกา้วหนา้ของการด าเนนิงานตามแผนทีเ่สนอในรายงานของปีทีผ่่านมา 

         มีการด าเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ โดยเฉพาะการปรับวิธกีารสอน และจัดหาอุปกรณ์บางอย่างในการ

สนับสนุนการสอน 

แผนการด าเนินการ วนัส้ินสุดการ

ด าเนนิการตามแผน 

ผูร้บัผดิชอบ ความส าเร็จของแผน 

    1.1 แผนการปรับเน้ือหา

รายวิชาให้สอดคล้องกบัการ

เปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 

ตุลาคม 2556 อ.สเุมธ อังคศิริกุล ได้ปรับบางเน้ือหาในรายวิชา int 

101 information system 

fundamental ให้มีความทนัสมัย 

    1.2 แผนการเรียนเชิญ

วิทยากรจากภายนอกมาให้

ความรู้ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

ตุลาคม 2556 นายสยาม แย้มแสง

สงัข์ 

ได้เรียนเชิญวิทยากรมาทั้งหมด 2 

ทา่น ในหัวข้อวิชาinformation 

ethics และ User interface design 

 

เหตุผลทีไ่ม่สามารถด าเนนิการใหส้ าเร็จ 

         ไม่มี 

 

2. ขอ้เสนอในการพฒันาหลกัสูตร 

    2.1 ขอ้เสนอในการปรบัโครงสรา้งหลกัสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 

     ควรปรับหลักสตูรให้มีการเรียนภาษาองักฤษอย่างต่อเน่ือง โดยปรับลดจ านวนหน่วยกติ ให้เหลือเพียง 1.5 

หรือ 2 หน่วย เพ่ือให้สามารถเรียนได้ทุกเทอม 

     เพ่ิมวิชาเลือกเลือกของคณะฯ ที่จะมีการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ช้ันปีที่ 3 และ 4 ดังน้ี 

          วิชา INT 353 Mobile Programming 

          วิชา INT 354 Games Programming 

          วิชา INT 355 COBOL Programming 

          วิชา INT 452 Network Programming 
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มคอ.7 

    2.2 ขอ้เสนอในการเปลีย่นแปลงรายวิชา 

     ควรลดเน้ือหาวิชา INT 101 IT Fundamental เน่ืองจากมีการบรรยาย ปริมาณมากไป ให้แก่นักศึกษามี 

        เวลาน าเสนอรายงานมากขึ้น 

     เพ่ิมช่ัวโมงปฏบัิติในวิชา INT 102 Computer Programming I จาก 2 ช่ัวโมง เป็น 2.30 ช่ัวโมง ต่อสปัดาห์ 

     ให้มีการศึกษา ดูงาน นอกสถานที่ในวิชา INT 100 University Study เป็น 1-2 แห่ง ต่อภาคการศึกษา 

     เพ่ิมช่ัวโมง การให้ผู้ช่วยสอน ท าการสอนเสริม ในวิชา INT 104 Discrete Math จาก 2 ช่ัวโมง เป็น 3  

        ช่ัวโมง ต่อสปัดาห์ 

     จัดท าคู่มือการใช้โปรแกรมบริหารส านักงาน ประกอบการสอน ในวิชา INT 103 Office Workshop 

    2.3 กิจกรรมการพฒันาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนบัสนุน 

     พัฒนาเทคนิคการสอนให้อาจารย์ 

     ส่งอาจารย์ไปฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบริหารส านักงาน (Office Management) เวอร์ช่ันใหม่ 

     ให้อาจารย์ผู้สอนโปรแกรมจาวาไปฝึกอบรม เพ่ือทดสอบวัดระดับความรู้ตามข้อก าหนด  

        Professional Certificate ในระดับที่สูงข้ึน 

     อบรมบุคลากรสายสนับสนุนให้ใช้โปรแกรมบริหารส านักงานที่เหมาะสมกบัการท างาน 

 อบรมการใช้ภาษาองักฤษส าหรับการสื่อสารให้บุคลากรสายสนับสนุน 

3. การปฏิบติัการใหม่ส าหรบัปี 2559 

 

แผนการปฏิบติัการ วนัทีค่าดว่าจะ 

ส้ินสุดแผน 

ผูร้บัผดิชอบ 

แผนปรับปรุงเน้ือหารายวิชา INT 351 Seminar I 31 พฤษภาคม 2558 อ.อจัฉรา ธารอุไรกุล 

แผนการปรับปรุงโปรแกรมที่ใช้เพ่ือการเรียนการ

สอนในห้องปฏบัิติการ โดยใช้เวอร์ช่ันที่เป็นที่นิยม

ในตลาด 

31 พฤษภาคม 2558 ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แผนการขยายห้องปฏบัิติการ และเพ่ิมจ านวน

คอมพิวเตอร์ให้เป็นห้องละ 50 เคร่ือง  

30 กนัยายน 2558 ฝ่ายโครงสร้างพ้ืนฐาน 

การขออนุมัติตั้งงบประมาณในการน านักศึกษาไปดู

งาน ณ สถานประกอบการที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ที่ทนัสมัย 

30 กนัยายน 2558 อ.สยาม แย้มแสงสงัข์ 

ประธานหลักสตูร 

แผนการจัดซ้ืออุปกรณ์เครือข่าย เพ่ือใช้ในการเรียน

วิชา INT 201 Computer Network 1 เพ่ิมเติม 

30 กนัยายน 2559 อ.สยาม แย้มแสงสงัข์ 

ประธานหลักสตูร 

แผนการจัดตั้งงบประมาณเพ่ิมเติม ในการเชิญ

วิทยากรมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

30 กนัยายน 2558 อ.สยาม แย้มแสงสงัข์ 

ประธานหลักสตูร 
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อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร : 

1. นายสเุมธ  อังคะศิริกุล  ลายเซน็: ________________วันที่รายงาน:24 เมษายน 2558 

2. นายพิเชฏฐ์  ล่ิมวชิรานันต์  ลายเซน็: ________________วันที่รายงาน:24 เมษายน 2558 

3.  นางสาวอนัฮวา  นิลรัตน์ศิริกุล ลายเซน็: ________________วันที่รายงาน:24 เมษายน 2558 

4.  นางสาวสนิุสา  สถาพรวจนา  ลายเซน็: ________________วันที่รายงาน:24 เมษายน 2558 

5.  นายกิตติพงษ์  วะระทรัพย์  ลายเซน็: ________________วันที่รายงาน:24 เมษายน 2558 

 

ประธานหลกัสูตร : นายสยาม  แย้มแสงสงัข์ 

ลายเซ็น : สยาม  แย้มแสงสังข์  วนัทีร่ายงาน : 24 เมษายน 2558 

เห็นชอบโดย รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล (หวัหนา้ภาควิชา) 

ลายเซ็น : _______________________ วนัที ่: 24 เมษายน 2558 

เห็นชอบโดย  รศ.ดร.บวร  ปภสัราทร (คณบดี) 

ลายเซ็น : _______________________ วนัที ่: 24 เมษายน 2558 

 

เอกสารประกอบรายงาน 

ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 

วิธกีารให้คะแนนตามก าหนดเกณฑม์าตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 

ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑติที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 

ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอรม์การจดัท าหลกัสูตรแบบไม่กระทบโครงสรา้ง (สมอ.08) 

 

 กรณีที่หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรมีความประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ซ่ึงมีสาระส าคัญเพียง

เล็กน้อยและการปรับปรุงดังกล่าวไม่กระทบกับจ านวนหน่วยกิตของโครงสร้างหลักสูตร กส็ามารถท าการ

ปรับปรุงได้โดยใช้แบบฟอร์ม สมอ.08  

 

สมอ. 08  

การปรบัปรุงแกไ้ข

หลกัสูตร…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

สาขาวิชา………………………………………………………………………………………………….ฉบบัปี พ.ศ. ………………….. 

มหาวิทยาลยั/สถาบนั……………………………………………………………………………………………………. 

 

1. หลักสตูรฉบับดังกล่าวน้ีได้รับทราบ/รับรองการเปิดสอนจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเม่ือวันที่    

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

 

2.  สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน  ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขคร้ังน้ีแล้ว ในคราวประชุมคร้ังที่.........../...............

เมื่อวันที่………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

3.  หลักสตูรปรับปรุงแก้ไขน้ี เร่ิมใช้กบันักศึกษารุ่นปีการศึกษาต้ังแต่ภาคเรียนที่................................ 

     ปีการศึกษา…………………………………………………………….. เป็นต้นไป 

 

4.  เหตุผลในการปรบัปรุงแกไ้ข 

 

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

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

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

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

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

 

5. สาระในการปรบัปรุงแกไ้ข  (ระบุส่วนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขให้มีรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน เช่น ถ้า

ต้องการเปิดรายวิชาใหม่เพ่ิม ต้องระบุเลขประจ ารายวิชา ช่ือรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนช่ัวโมงเรียนต่อสปัดาห์ กลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาและ ค าอธบิายรายวิชา เป็นต้น) 

5.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

5.2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
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5.3 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

6.  โครงสรา้งหลกัสูตรภายหลงัการปรบัปรุงแกไ้ข  เมื่อเปรียบเทยีบกบัโครงสร้างเดิมและเกณฑม์าตรฐาน

หลกัสตูรระดบั……………………………………พ.ศ. ………………………….ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดงัน้ี 

 

หมวดวิชา เกณฑ์

กระทรวงศึกษาธิการ 

โครงสรา้งเดิม โครงสรา้งใหม่ 

    

    

    

    

    

    

หน่วยกิตรวม 

ไม่นอ้ยกว่า 

   

 

 หมายเหตุ     1) แบบฟอร์ม 1 ฉบับ ให้ใช้กบัการปรับปรุงแก้ไข 1 หลักสตูรเทา่นั้น 

         2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะพิจารณารับทราบเป็นรายหลักสตูร  

              ฉะน้ัน การปรับปรุงแกไขในเร่ืองหน่ึง หากมีผลกระทบต่อหลักสตูรใดบ้าง 

              มหาวิทยาลัย/สถาบันจะต้องแจ้งให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

              รบทราบเป็นรายหลักสตูรเช่นกนั ยกเว้น การเปิดรายวิชาเลือกเสรี 

          3) ในกรณีที่การปรับปรุงแก้ไขมีจ านวนมากรายการ หรือการปรับปรุงแก้ไขน้ัน 

                                 มีผลกระทบต่อการเสนอข้อมูลในเอกสารหลายแห่ง ควรจัดท าเป็นหลักสตูร 

        ปรับปรุงใหม่ทั้งฉบับ 

 

        

                                                                            รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

                                                       (ลงช่ือ) 

 

                                                                      (………………………………………………..) 

                                          ต าแหน่ง รองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ ปฏบัิติราชการแทน 

                                                                    อธกิารบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

                                                                 วันที่ ………..เดือน…………….……….พ.ศ. 2556 
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แบบรายงานขอ้มูลการพิจารณารายละเอียดหลกัสูตร 

 

 การจัดส่งหลักสูตรเพ่ือให้ สกอ รับทราบ ให้แนบแบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอยีดหลักสตูร 

 

แบบรายงานขอ้มูลการพจิารณารายละเอียดของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดบัปริญญาตรี 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา………………………………………………………………………………………………. 

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

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1.  ช่ือหลักสตูร (ภาษาไทย)........................................................................................................  

            (ภาษาองักฤษ) .......................................................................... ....................... 

2.  ช่ือปริญญา  (ภาษาไทย)........................................................................................................  

  (ภาษาองักฤษ) ....................................................................................... .......... 

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

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

     หลักเกณฑใ์นการเรียกช่ือปริญญา 

 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ช่ือ..........................................................พ.ศ. ……… 

 เป็นไปตามเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญาของ กกอ. 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑแ์ต่ได้รับความเหน็ชอบให้ใช้ช่ือปริญญาน้ีจาก กกอ. เมื่อ............. 

3.  สถานสภาพของหลกัสูตร 

 หลักสตูรใหม่      ก าหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 

 หลักสตูรปรับปรุง     ก าหนดเปิดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ช่ือ................................. 

 เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงคร้ังสดุท้ายเมื่อปีการศึกษา............................................................. 

4.  การพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

 ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการ

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

     เม่ือวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................ 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมคร้ังที่.......................... 

                          เม่ือวันที่.............เดือน........................... พ.ศ. ............... 

5.   แนวทางทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสูตร  

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ............. 
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6.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 

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

    นอกสถานที่ต้ัง (ระบุ) .............................................................................. 

7.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 7.1 รูปแบบ 

 หลักสตูรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง)  หลักสตูรปริญญาตรี 4 ปี 

 หลักสตูรปริญญาตรี 5 ปี   หลักสตูรปริญญาตรี 6 ปี 

 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................... 

 7.2 ภาษาทีใ่ช ้

 หลักสตูรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

 หลักสตูรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 

 หลักสตูรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 

 7.3 การรบัผูเ้ขา้ศึกษา 

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 

 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

 7.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ช่ือสถาบัน...................................................................................... 

   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน............................................................. 

   เป็นหลักสูตรร่วมกบัสถาบันอื่น 

 ช่ือสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 

 รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกนั โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกนั โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกนั โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2สถาบัน  

 7.5 การใหป้ริญญา แก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 

 อื่น ๆ (ระบุ)............................................... 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา  

 1. ............................  2. ............................ 3. ............................. 4. .............................. 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

สมัพันธ์สอดคล้องกบัแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคล้องกบัปรัชญาการอุดมศึกษา 

 สอดคล้องกบัปรัชญาของสถาบันฯ 

 สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 

 สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 

 เน้นการผลิตบัณฑติให้มีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 

 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 

2. แผนพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตร  

 มีแผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง  

 มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 

 มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเรจ็ 

 

หมวดที ่3.   ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

   1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สปัดาห์ 

ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สปัดาห์ 

ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สปัดาห์ 

ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอยีด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีทีม่ิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

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

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

 1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห์ 

ไม่มีภาคฤดูร้อน 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

   2.1 วนั – เวลาด าเนนิการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 

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

 2.2 การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ศึกษา 

เฉพาะแบบศึกษาเตม็เวลา 

เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 

ทั้งแบบศึกษาเตม็เวลาและแบบศึกษาบางเวลา 
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 2.3 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่  

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสงูหรือเทยีบเทา่ หรืออนุปริญญา 

มีเกณฑคุ์ณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)...........................................  

                2.4  จ านวนผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตร ....................... คน  

2.5 รูปแบบการจดัการเรียนการสอน 

แบบช้ันเรียน 

      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

       แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

       แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต็ 

       อื่นๆ (ระบุ)  …………………….. 

2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั (ถา้ม)ี 

มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 

มีการลงทะเบียนเรียนขา้มสถาบนั 

3.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

  3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 

  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกติ 

  แบบศึกษาเตม็เวลา      ให้ศึกษาได้ไม่เกนิ................ปีการศึกษา 

 ส าเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 

 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกนิ.................ปีการศึกษา 

 ส าเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 

 3.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 

  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป...............................หน่วยกติ 

  หมวดวิชาเฉพาะ.......................................หน่วยกติ 

 วิชาแกน..........................................หน่วยกติ 

 วิชาเอก...........................................หน่วยกติ 

 วิชาโท........................................    หน่วยกติ 

หมวดวิชาเลือกเสรี....................................หน่วยกติ  
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 3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย ์

  3.3.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร 

       เลขประจ าตัวประชาชน       ต าแหน่งทางวิชาการ            ช่ือ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา       สาขาวิชา  ส าเรจ็การศึกษาจาก 

       (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด       สถาบัน           ปี พ.ศ. 

      ถึงระดับปริญญาตรี) 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

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

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

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

                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
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3.3.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

       เลขประจ าตัวประชาชน       ต าแหน่งทางวิชาการ            ช่ือ – สกุล              คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา          สาขาวิชา        ส าเรจ็การศึกษาจาก 

      (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสดุ               สถาบัน          ปี พ.ศ. 

      ถึงระดับปริญญาตรี) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

    หมายเหตุ ใหแ้นบขอ้มูลประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามหวัขอ้ดงักล่าวพรอ้มรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณส์อน
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4. การฝึกประสบการณภ์าคสนาม  

 มี  (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกจิศึกษา หรืออื่นๆ) ..................................... 

 ไม่ม ี

5. การท าโครงงานหรือการวิจยั 

 มี  (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)...............................................................................  

 ไม่ม ี

 

หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศึกษา  (ระบุลกัษณะพเิศษของนกัศึกษาทีน่อกเหนอืไปจากความ

คาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปทีส่ถาบนั คณะ หรือภาควิชา พยายามพฒันาใหม้ีข้ึนในตวันกัศึกษาของหลกัสูตรนี้ ) 

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

2.  มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุครบ 5 ดา้น 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรูเ้พ่ิมเติม ............ ดา้น (ระบุ) ……………………………………………….. 

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

3.  การแสดงแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) เพือ่แสดงถงึความร่วมมือกนัของคณาจารยใ์นหลกัสูตรในการเพือ่พฒันา

มาตรฐานผลการเรียนรูใ้หแ้ก่นกัศึกษา 

 มี 

 ไม่มี 

 

หมวด 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนกัศึกษา 

1.  เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน 

   เกณฑก์ารวัดผล (ระบุ).................................................  

เกณฑข์ั้นต ่ารายวิชา (ถ้ามี –ระบุ)........................................................................... 

 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถ้ามี -ระบุ)..................................................................................... 

2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา  

 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) …………………………………………………. 

 ไม่มี 
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3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

    3.1 การส าเร็จการศึกษา 

   เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูร 

ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมข้ันต ่า..............................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบุ) ........................................................................................  

 3.2 อนุปริญญา - มีการใหอ้นุปริญญา เป็นส่วนหนึง่ของหลกัสูตรปริญญาตรีนี้ หรือไม่ 

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

ไม่มี 

 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

 

1.  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่  

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

ไม่มี 

2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 

  มีการพฒันาดา้นวชิาการ 

  มีการพฒันาดา้นวชิาชีพ 

มีการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน 

  มีการพฒันาทกัษะการวดัและประเมินผล 

 

หมวด 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

 หลักสตูรได้ก าหนดระบบและวิธกีารประกนัคุณภาพหลักสตูรในแต่ละประเดน็ ดังน้ี 

1.  การบริหารหลกัสูตร เช่น 

 มีคณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นผูก้ ากบัดูแลและคอยใหค้ าแนะน า ตลอดจนแนว

ปฏิบติัใหแ้ก่อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

 อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลกัสูตรวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะ

และอาจารย์ผูส้อน ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรบัใชใ้นการปรบัปรุงและพัฒนาหลกัสูตร โดยกระท า ทุกปี

อย่างต่อเนือ่ง 

 มีการประเมินความพึงพอใจของหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยบณัฑิตทีส่ าเร็จการศึกษา 

   อื่นๆ(ระบุ).....................................................................................................  

2.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน  เช่น  

   คณะมีการจดัสรรงบประมาณประจ าปี เพือ่จดัซ้ือต ารา สือ่การเรียนการสอน 

โสตทศันูปกรณ ์และ วสัดุครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์อ่ืนๆ อย่างเพียงพอ 

   คณะมีความพรอ้มดา้นหนงัสือ ต ารา และการสืบคน้ผ่านฐานขอ้มลูโดยมีส านกั

หอสมดุกลางทีมี่หนงัสือดา้นการบริหารจดัการและดา้นอืน่ ๆ รวมถึงฐานขอ้มลูทีจ่ะใหสื้บคน้ 

   อื่นๆ (ระบุ) 
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3.  การบริหารคณาจารย ์  เช่น 

  มีระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัในการรบัอาจารยใ์หม่ 

  มีการวางแผนและด าเนินการเพือ่ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน 

  การติดตามและทบทวนหลกัสตูร 

มีหลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

 

4.  การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน  เช่น 

  มีการก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ิมทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

 

5.  การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านกัศึกษา (ระบุ) ..................................................................... 

6.  การส ารวจความตอ้งการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจ

ของ ผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อการพฒันาหรือปรบัปรุงหลกัสูตร (ระบุ) ................................................................. 

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

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

7.  การก าหนดตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน .............ตวับ่งช้ี  

   ดงันี้  (ถา้มีมากกว่าทีก่ าหนดไวใ้หร้ะบุใหค้รบถว้น) 

7.1 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ……………….ตวับ่งชี้ 

7.2 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชี้ในมาตรฐานคณุวฒิุระดบัปริญญาตรีสาขา/สาขาวชิา …………………….. 

     จ านวน  ................................. ตวับ่งชี้ 

7.3 มีตวับ่งชี้เพ่ิมเติมจากขอ้ 1 และ/หรือ ขอ้ 2 อีก ........................................................ ตวับ่งชี้ 

 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลกัสูตร 

1.1 มีการประเมินกลยุทธก์ารสอน เช่น 

  การสงัเกตพฤติกรรมและการโตต้อบของนกัศึกษา 

การประชุมคณาจารยใ์นภาควชิา เพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละขอค าแนะน า 

การสอบถามจากนกัศึกษา 

  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................  

1.2 มีการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน  

  ประเมินจากนกัศึกษาเกีย่วกบัการสอนของอาจารยใ์นทกุดา้น เช่น กลวธีิการสอน 

  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ของรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและ 

  ประเมินผล  และการใชสื้อ่การสอน 
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ประเมินโดยตวัอาจารยเ์องและเพือ่นร่วมงาน 

  อื่นๆ (ระบุ) .............................................................................................. .... 

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ไดข้อ้มูลยอ้นกลบัในการประเมินคุณภาพขอหลกัสูตร

ในภาพรวม เช่น 

  ประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดยนกัศึกษาชัน้ปีสดุทา้ย 

ประชุมผูแ้ทนนกัศึกษากบัผูแ้ทนอาจารย์ 

ประเมินโดยทีป่รึกษาหรือผูท้รงคณุวฒิุจากรายงานผลการด าเนินการหลกัสตูร 

  ประเมินโดยผูใ้ชบ้ณัฑิตหรือผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้งอื่นๆ 

  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................  

3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลกัสูตร 

โดย 

  คณาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร  

คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในระดบัภาควชิา 

  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................  

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุงหลกัสูตร เช่น 

  การน าขอ้มลูจากการรายงานผลการด าเนินการรายวชิาเสนออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ 

  หลกัสตูร 

อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหวัหนา้ภาควชิา 

ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพือ่พิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลกัสตูร 

  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................  

         

 

                                                                   รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

       

         (ลงช่ือ) 

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

                  ต าแหน่ง  ................................................................ 

             วันที่........เดือน............พ.ศ. ........ 

 

 

 

 

 *  หมายถงึ หวัขอ้ทีเ่พิม่เติมจากเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
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แบบรายงานขอ้มูลการพิจารณารายละเอียดของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา………………………………………………………………………………………………. 

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

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1.  ชื่อหลกัสูตร (ภาษาไทย)................................................................................................... 

            (ภาษาองักฤษ) ..............................................................................................  

2.  ชื่อประกาศนยีบตัรบณัฑิต                   

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

                  (ภาษาองักฤษ)............................................................................................................ 

     อกัษรย่อประกาศนยีบตัรบณัฑิต  

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

                  (ภาษาองักฤษ)............................................................................................................ 

3.  สถานสภาพของหลกัสูตร 

 หลักสตูรใหม่      ก าหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 

 หลักสตูรปรับปรุง     ก าหนดเปิดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ช่ือ................................. 

 เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงคร้ังสดุท้ายเมื่อปีการศึกษา............................................................. 

4.  การพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

 ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการ................................................................ 

     เม่ือวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................ 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมคร้ังที่.......................... 

                          เม่ือวันที่.............เดือน........................... พ.ศ. ............... 

5.   แนวทางทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสูตร  

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑติสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  

  ได้แก่ …………………………………………………………………………………………………………………………… 

6.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 

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

    นอกสถานที่ต้ัง (ระบุ) .............................................................................. 

 



~ 101 ~ 

 

7.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 7.1 รูปแบบ 

 หลักสตูรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................... 

 7.2 ภาษาทีใ่ช ้

 หลักสตูรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

 หลักสตูรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 

 หลักสตูรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 

 7.3 การรบัผูเ้ขา้ศึกษา 

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 

 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

 7.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ช่ือสถาบัน...................................................................................... ....... 

   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................  

 เป็นหลักสูตรร่วมกบัสถาบันอื่น 

 ช่ือสถาบัน.......................................ประเทศ......................................... 

 รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกนั โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกนั โดยสถาบันฯ อื่นเป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกนั โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบัน) 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา  

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

 3. .............................    4. .............................. 
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1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

สมัพันธ์สอดคล้องกบัแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคล้องกบัปรัชญาการอุดมศึกษา 

 สอดคล้องกบัปรัชญาของสถาบันฯ 

 สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา..................................................... 

 สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา...................................................... 

 เน้นการผลิตบัณฑติให้มีคุณลักษณะ (ระบุ).................................................. 

 อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................. .......... 

2. แผนพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตร  

 มีแผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง  

 มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 

 มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเรจ็ 

 

หมวดที ่3.   ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

   1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สปัดาห์ 

ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สปัดาห์ 

ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สปัดาห์ 

ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอยีด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีทีม่ิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

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

    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห์ 

ไม่มีภาคฤดูร้อน 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

   2.1 วนั – เวลาด าเนนิการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 

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

 2.2 การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ศึกษา 

เฉพาะแบบศึกษาเตม็เวลา 

เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 

ทั้งแบบศึกษาเตม็เวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

2.3 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่  

มีเกณฑคุ์ณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)....................................................................... 
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                 2.4 จ านวนผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตร ....................... คน  

 2.5 รูปแบบการจดัการเรียนการสอน 

แบบช้ันเรียน 

แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต็ 

อื่นๆ (ระบุ) …………………………………………………… 

2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั  

มีระบบการเทยีบโอนหน่วยกติ 

มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

ไม่ม ี

3.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

   3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกติ 

  แบบศึกษาเตม็เวลา      ให้ศึกษาได้ไม่เกนิ................ปีการศึกษา 

 ส าเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 

 

 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกนิ.................ปีการศึกษา 

 ส าเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 

  3.2 โครงสรา้งหลกัสูตร (ระบุ) 

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

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

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

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

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

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

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

............................................................................................................................. ........................ 
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 3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย ์

   3.3.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

          เลขประจ าตัวประชาชน    ต าแหน่งทางวิชาการ            ช่ือ – สกุล  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา         สาขาวิชา        ส าเรจ็การศึกษาจาก 

                                         (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสงูสุด         สถาบัน           ปี พ.ศ. 

                                                                                                                   ถึงระดับปริญญาตรี) 

                                                                                                                     

  1.    .......................   ............................       ....................................  ............................   ............................    ..........................      ............ 

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

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

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

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

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

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

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

      ...........................   ............................    ..........................       ............ 
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  3.3.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

      เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ      ช่ือ – สกุล                    คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา        สาขาวิชา       ส าเรจ็การศึกษาจาก 

                                          (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสดุ     สถาบัน       ปี พ.ศ. 

                                                                                                                       ถึงปริญญาตรี) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

หมายเหตุ ใหแ้นบขอ้มูลประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามหวัขอ้ดงักล่าวพรอ้มรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณส์อน  
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4. การฝึกประสบการณภ์าคสนาม  

 มี  (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรืออื่นๆ) ..................................................... 

 ไม่ม ี

 

5. การท าโครงงานหรือการวิจยั 

 มี  (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)...............................................................................  

 ไม่ม ี

 

หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศึกษา  (ระบุลกัษณะพเิศษของนกัศึกษาทีน่อกเหนอืไปจากความ

คาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปทีส่ถาบนั คณะ หรือภาควิชา พยายามพฒันาใหม้ีข้ึนในตวันกัศึกษาของหลกัสูตรนี้ ) 

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

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

2.  มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุครบ 5 ดา้น 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรูเ้พ่ิมเติม ............ ดา้น (ระบุ) ……………………………………..………………………………. 

3.  การแสดงแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา

(Curriculum Mapping) เพือ่แสดงถงึความร่วมมือกนัของคณาจารยใ์นหลกัสูตรในการเพือ่พฒันา

มาตรฐานผลการเรียนรูใ้หแ้ก่นกัศึกษา 

 มี 

 ไม่มี 

 

หมวด 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนกัศึกษา 

 

1.  เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน 

   เกณฑก์ารวัดผล (ถ้ามี)  ระบุ................................................................................  

เกณฑข์ั้นต ่ารายวิชา (ถ้ามี)  ระบุ............................................................................ 

 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ....................................................................................... 

2.  การทวนสอนมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา  

 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) ……………………………….…………………. 

 ไม่มี 
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3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 3.1 การส าเร็จการศึกษา 

เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก  าหนดไว้ในหลักสตูร 

  ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมข้ันต ่า...............................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 

  เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบุ)......................................................................................... 

 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

 

1.  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่  

 มี 

 ไม่มี 

2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 

 มีการพฒันาดา้นวชิาการ 

 มีการพฒันาดา้นวชิาชีพ 

 มีการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน 

 มีการพฒันาทกัษะการวดัและประเมินผล 

 

หมวด 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

 หลักสตูรได้ก าหนดระบบและวิธกีารประกนัคุณภาพหลักสตูรในแต่ละประเดน็ ดังน้ี 

 

1.  การบริหารหลกัสูตร เช่น 

 มีคณะกรรมการประจ าหลกัสตูรเป็นผูก้ ากบัดูแลและคอยใหค้ าแนะน า ตลอดจนแนวปฏิบติั

ใหแ้ก่อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะและ

อาจารยผ์ูส้อน ติดตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรบัใชใ้นการปรบัปรุงและพัฒนาหลกัสูตร โดยกระท า ทุกปีอย่าง

ต่อเนือ่ง 

 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่ส าเร็จ

การศึกษา 

   อื่นๆ (ระบุ).......................................................................................................   

 

2.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน  เช่น  

   คณะมีการจดัสรรงบประมาณประจ าปี เพือ่จดัซ้ือต ารา สือ่การเรียนการสอน โสตทศันูปกรณ ์

และ วสัดุครุภณัฑค์อมพิวเตอร ์อ่ืนๆ อย่างเพียงพอ 

   คณะมีความพรอ้มดา้นหนงัสือ ต ารา และการสืบคน้ผ่านฐานขอ้มลูโดยมีส านกัหอสมุดกลาง

ทีมี่หนงัสือดา้นการบริหารจดัการและดา้นอื่น ๆ รวมถึงฐานขอ้มลูทีจ่ะใหสื้บคน้ 

   อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................... 
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3.  การบริหารคณาจารย ์  เช่น 

  มีระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัในการรบัอาจารยใ์หม่ 

  มีการวางแผนและด าเนินการเพือ่ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน 

  การติดตามและทบทวนหลกัสตูร 

มีหลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 

  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................  

4.  การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน  เช่น 

  มีการก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ิมทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................  

5.  การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านกัศึกษา 

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

6.  การส ารวจความตอ้งการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจ

ของ ผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อการพฒันาหรือปรบัปรุงหลกัสูตร (ระบุ) ............................................................... 

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

7.  การก าหนดตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน .............ตวับ่งช้ี 

ดงันี้  (ถา้มีมากกว่าทีก่ าหนดไวใ้หร้ะบุใหค้รบถว้น) 

7.1 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ……………….ตวับ่งชี้ 

7.2 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชี้ในมาตรฐานคณุวฒิุระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตสาขา/สาขาวชิา         

     ……………………..   จ านวน  ................................. ตวับ่งชี้ 

7.3 มีตวับ่งชี้เพ่ิมเติมจากขอ้ 1 และ/หรือ ขอ้ 2 อีก ........................................................ ตวับ่งชี้ 

 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลกัสูตร 

1.1 มีการประเมินกลยุทธก์ารสอน เช่น 

  การสงัเกตพฤติกรรมและการโตต้อบของนกัศึกษา 

การประชุมคณาจารยใ์นภาควชิา เพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละขอค าแนะน า 

การสอบถามจากนกัศึกษา 

  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................  

1.2 มีการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน  

  ประเมินจากนกัศึกษาเกีย่วกบัการสอนของอาจารยใ์นทกุดา้น เช่น กลวธีิการสอน 

  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ของรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและ 

  ประเมินผล  และการใชสื้อ่การสอน 

ประเมินโดยตวัอาจารยเ์องและเพือ่นร่วมงาน 

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
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2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ไดข้อ้มูลยอ้นกลบัในการประเมินคุณภาพของ

หลกัสูตรในภาพรวม เช่น 

  ประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดยนกัศึกษาชัน้ปีสดุทา้ย 

ประชุมผูแ้ทนนกัศึกษากบัผูแ้ทนอาจารย ์

ประเมินโดยทีป่รึกษาหรือผูท้รงคณุวฒิุจากรายงานผลการด าเนินการหลกัสตูร 

  ประเมินโดยผูใ้ชบ้ณัฑิตหรือผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้งอื่นๆ 

  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................  

3.  มีการประเมินผลการด าเนนิงานตามตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงานทีป่รากฏในรายละเอียดของหลกัสูตร โดย 

  คณาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในระดบัภาควชิา 

  อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................... ....................... 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุงหลกัสูตร เช่น 

  มีการน าขอ้มลูจากการรายงานผลการด าเนินการรายวชิาเสนออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ 

  หลกัสตูร 

อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหวัหนา้ภาควชิา 

ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพือ่พิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลกัสตูร 

  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................  

 

        รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

       

 

         (ลงช่ือ) 

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

                  ต าแหน่ง  ................................................................ 

             วันที่........เดือน............พ.ศ. ........ 
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แบบรายงานขอ้มูลการพิจารณารายละเอียดของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดบัปริญญาโท 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา………………………………………………………………………………………………. 

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

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1.  ชื่อหลกัสูตร (ภาษาไทย).................................................................................................... 

            (ภาษาองักฤษ)............................................................................................... . 

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

               (ภาษาองักฤษ)................................................................................................  

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

         (ภาษาองักฤษ)..........................................................................................  

     หลกัเกณฑใ์นการเรียกชื่อปริญญา 

 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ช่ือ..........................................................พ.ศ. ……… 

 เป็นไปตามเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญาของ กกอ. 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑแ์ต่ได้รับความเหน็ชอบให้ใช้ช่ือปริญญาน้ีจาก กกอ. เมื่อ............. 

3.  สถานสภาพของหลกัสูตร 

 หลักสตูรใหม่      ก าหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 

 หลักสตูรปรับปรุง     ก าหนดเปิดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ช่ือ................................. 

 เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงคร้ังสดุท้ายเมื่อปีการศึกษา............................................................. 

4.  การพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

 ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการ  

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

     เม่ือวันที่.............เดอืน............................พ.ศ. ................ 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมคร้ังที่.......................... 

                          เม่ือวันที่.............เดือน........................... พ.ศ. ............... 

*5.   แนวทางทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสูตร  

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ............. 

*6.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 

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

    นอกสถานที่ต้ัง (ระบุ) .............................................................................. 
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7.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 7.1 รูปแบบ 

 หลักสตูรปริญญาโท 

 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................... 

 7.2 ภาษาทีใ่ช ้

 หลักสตูรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

 หลักสตูรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...................................... 

 หลักสตูรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 

 7.3 การรบัผูเ้ขา้ศึกษา 

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 

 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

 7.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ช่ือสถาบัน...................................................................................... ....... 

   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................  

 เป็นหลักสูตรร่วมกบัสถาบันอื่น 

 ช่ือสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 

 รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกนั โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกนั โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกนั โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2  

     สถาบัน) 

 7.5 การให้ปริญญา แก่ผู้ส าเรจ็การศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 

 อื่น ๆ (ระบุ)............................................... 

*8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา  

 1. ............................  2. ............................ 3. ............................. 4. .............................. 

 

หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

สมัพันธ์สอดคล้องกบัแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคล้องกบัปรัชญาการอุดมศึกษา 

 สอดคล้องกบัปรัชญาของสถาบันฯ 
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 สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา.................................................... 

 สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา...................................................... 

 เน้นการผลิตบัณฑติให้มีคุณลักษณะ (ระบุ).................................................. 

 อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................. .......... 

*2. แผนพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตร  

 มีแผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง  

 มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 

 มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเรจ็ 

 

หมวดที ่3.   ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

   1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สปัดาห์ 

 ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สปัดาห์ 

 ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สปัดาห์ 

 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอยีด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีทีม่ิใช่ระบบทวิภาค – ระบุ 

                                        รายละเอียด)          
 .........................................................................................................................  

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

    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

 มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห์ 

 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

   2.1 วนั – เวลาด าเนนิการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 

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

   2.2 การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ศึกษา 

 เฉพาะแบบศึกษาเตม็เวลา 

 เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 

       ทั้งแบบศึกษาเตม็เวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

 2.3 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

 เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่  

 เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑติ 

 มีเกณฑคุ์ณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ).............................................................. 
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2.4 จ านวนผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตร ....................... คน  

2.5 รูปแบบการจดัการเรียนการสอน 

               แบบช้ันเรียน 

            แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

            แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสยีงเป็นสื่อหลัก 

            แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลัก (E-learning) 

            แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต็ 

            อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………… 

 2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั  

  มีระบบการเทยีบโอนหน่วยกติ 

  มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

  ไม่ม ี

3.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

  3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกติ 

  แบบศึกษาเตม็เวลา      ให้ศึกษาได้ไม่เกนิ................ปีการศึกษา 

 ส าเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 

 

 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกนิ.................ปีการศึกษา 

 ส าเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 

 3.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 

 แผน ก  (เน้นการท าวิทยานิพนธ์) 

 แบบ ก 1         วิทยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 

  เง่ือนไขอื่น ๆ (ถ้าม)ี ระบุ.................................................... 

 แบบ ก 2         วิทยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 

  ศึกษารายวิชา.......................หน่วยกติ 

 แผน ข      ศึกษารายวิชา........................หน่วยกติ 

 งานค้นคว้าอสิระ.......................หน่วยกติ 
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 3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย ์

   3.3.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

          เลขประจ าตัวประชาชน     ต าแหน่งทางวิชาการ            ช่ือ – สกุล  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา            สาขาวิชา     ส าเรจ็การศึกษาจาก 

                                          (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสดุ             สถาบัน      ปี พ.ศ. 

                                                                                                                     ถึงระดับปริญญาตรี) 

 

     1.    .......................        ................................      ......................................   ...................................  ............................   ..........................   ............  

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

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

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

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

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

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

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

        ...................................  ............................   ..........................   .......... .. 
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  3.3.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

          เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ             ช่ือ – สกุล   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา       สาขาวิชา          ส าเรจ็การศึกษาจาก 

                                           (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสดุ        สถาบัน         ปี พ.ศ. 

                                                                                                                      ถึงระดับปริญญาตรี)           

                                                                                                                          

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

หมายเหตุ ใหแ้นบขอ้มูลประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามหวัขอ้ดงักล่าวพรอ้มรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณส์อน 
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4. การฝึกประสบการณภ์าคสนาม  

 มี  (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรืออื่นๆ) .......................................................... 

 ไม่ม ี

5. การท าการวิจยั 

 มี   

 ไม่ม ี

 

หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนักศึกษา  (ระบุลกัษณะพเิศษของนกัศึกษาทีน่อกเหนอืไปจากความ

คาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปทีส่ถาบนั คณะ หรือภาควิชา พยายามพฒันาใหม้ีข้ึนในตวันกัศึกษาของหลกัสูตรนี้ ) 

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

2.  มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุครบ 5 ดา้น 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรูเ้พ่ิมเติม ............ ดา้น (ระบุ) ……………………………………………………………………… 

3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู ้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกนัของคณาจารยใ์นหลกัสูตรในการเพื่อพฒันา

มาตรฐานผลการเรียนรูใ้หแ้ก่นกัศึกษา 

 มี 

 ไม่มี 

 

หมวด 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนกัศึกษา 

 

1.  เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน 

   เกณฑก์ารวัดผล (ระบุ)..........................................................................................  

เกณฑข์ั้นต ่ารายวิชา (ถ้ามี) ระบุ ............................................................................. 

 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถ้ามี)  ระบุ.......................................................................................  

2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา  

 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) ………………………..………………………………………………………… 

 ไม่มี 
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3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 3.1 การส าเร็จการศึกษา 

 แผน ก แบบ ก 1 

 เสนอวิทยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ ์(ระบุ) ......................................................... 

 เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบุ) ...................................................................................  

 แผน ก แบบ ก 2 

 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า................. (จากระบบ 4 ระดับ 

                                    คะแนน) 

 เสนอวิทยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ ์(ระบุ) ......................................................... 

 เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................... 

 

 แผน  ข 

 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า................. (จากระบบ 4 ระดับ 

                                    คะแนน) 

 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า 

 เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบุ) ................................................................................... 

 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

 

1.  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่  

 มี 

 ไม่มี 

2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 

 มีการพฒันาดา้นวชิาการ 

 มีการพฒันาดา้นวชิาชีพ 

 มีการพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน 

 มีการพฒันาทกัษะการวดัและประเมินผล 

 

หมวด 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

 หลักสตูรได้ก าหนดระบบและวิธกีารประกนัคุณภาพหลักสตูรในแต่ละประเดน็ ดังน้ี 

 

1.  การบริหารหลกัสูตร เช่น 

 มีคณะกรรมการประจ าหลกัสตูรเป็นผูก้ ากบัดแูลและคอยใหค้ าแนะน า ตลอดจนแนว 

                 ปฏิบติัใหแ้ก่อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

 อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบัผูบ้ริหารของคณะ 
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                  และอาจารยผ์ูส้อน ติดตามและรวบรวมขอ้มลู ส าหรบัใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันา 

                  หลกัสตูร โดยกระท า ทกุปีอย่างต่อเนือ่ง 

  มีการประเมินความพึงพอใจของหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยบณัฑิตทีส่ าเร็จ   

                 การศึกษา 

   อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................................  

2.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน  เช่น  

   คณะมีการจดัสรรงบประมาณประจ าปี เพือ่จดัซ้ือต ารา สือ่การเรียนการสอน 

                           โสตทศันูปกรณ ์และ วสัดคุรุภณัฑค์อมพิวเตอร ์อ่ืนๆ อย่างเพียงพอ  

   คณะมีความพรอ้มดา้นหนงัสือ ต ารา และการสืบคน้ผ่านฐานขอ้มลูโดยมีส านกั 

                           หอสมุดกลางทีมี่หนงัสือดา้นการบริหารจดัการและดา้นอื่นๆ รวมถึงฐานขอ้มลูทีจ่ะใหสื้บคน้ 

   อื่นๆ (ระบุ) 

3.  การบริหารคณาจารย ์  เช่น 

  มีระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัในการรบัอาจารยใ์หม่ 

  มีการวางแผนและด าเนินการเพือ่ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน 

  การติดตามและทบทวนหลกัสตูร 

มีหลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 

  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................  

4.  การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน  เช่น 

  มีการก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ิมทกัษะความรูเ้พือ่การปฏิบติังาน 

  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................  

5.  การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านกัศึกษา

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

6.  การส ารวจความตอ้งการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจ

ของ ผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อการพฒันาหรือปรบัปรุงหลกัสูตร (ระบุ)......................................................................   

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

 7.  การก าหนดตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน .............ตวั

บ่งช้ีดงันี้  (ถา้มีมากกว่าทีก่ าหนดไวใ้หร้ะบุใหค้รบถว้น) 

7.1 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ……………….ตวับ่งชี้ 

7.2 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชี้ในมาตรฐานคณุวฒิุระดบัปริญญาโทสาขา/สาขาวชิา …………………….. 

     จ านวน  ................................. ตวับ่งชี้ 

7.3 มีตวับ่งชี้เพ่ิมเติมจากขอ้ 1 และ/หรือ ขอ้ 2 อีก ........................................................ ตวับ่งชี้ 

 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลกัสูตร 

1.1 มีการประเมินกลยุทธก์ารสอน เช่น 

  การสงัเกตพฤติกรรมและการโตต้อบของนกัศึกษา 
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การประชุมคณาจารยใ์นภาควชิา เพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละขอค าแนะน า 

การสอบถามจากนกัศึกษา 

  อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................... ......... 

1.2 มีการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน  

  ประเมินจากนกัศึกษาเกีย่วกบัการสอนของอาจารยใ์นทกุดา้น เช่น กลวธีิการสอน 

  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ของรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและ 

  ประเมินผล  และการใชสื้อ่การสอน 

ประเมินโดยตวัอาจารยเ์องและเพือ่นร่วมงาน 

  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................  

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ไดข้อ้มูลยอ้นกลบัในการประเมินคุณภาพของ

หลกัสูตรในภาพรวม เช่น 

  ประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดยนกัศึกษาชัน้ปีสดุทา้ย 

ประชุมผูแ้ทนนกัศึกษากบัผูแ้ทนอาจารย์ 

ประเมินโดยทีป่รึกษาหรือผูท้รงคณุวฒิุจากรายงานผลการด าเนินการหลกัสตูร 

  ประเมินโดยผูใ้ชบ้ณัฑิตหรือผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้งอื่นๆ 

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

3.  มีการประเมินผลการด าเนนิงานตามตวับ่งช้ีผลการด าเนนิงานทีป่รากฏในรายละเอียดของหลกัสูตร โดย 

  คณาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในระดบัภาควชิา 

  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................  

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุงหลกัสูตร ไดแ้ก่ 

  มีการน าขอ้มลูจากการรายงานผลการด าเนินการรายวชิาเสนออาจารยผ์ูร้บัผิดชอบ 

  หลกัสตูร 

อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหวัหนา้ภาควชิา 

ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพือ่พิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลกัสตูร 

  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................  

 

 

        รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

       

 

         (ลงช่ือ) 

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

                  ต าแหน่ง  ................................................................ 

             วันที่........เดือน............พ.ศ. ........ 

 

 

 *  หมายถงึ หวัขอ้ทีเ่พิม่เติมจากเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
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แบบรายงานขอ้มูลการพิจารณารายละเอียดของหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดบัปริญญาเอก 

 

ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา………………………………………………………………………………………………. 

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

 

หมวดที ่1 ขอ้มูลทัว่ไป 

 

1.  ชื่อหลกัสูตร (ภาษาไทย).......................................................................................................... 

           (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................... 

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

          (ภาษาองักฤษ) ...................................................................................................... 

 

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

                 (ภาษาองักฤษ) .................................................................................................  

     หลกัเกณฑใ์นการเรียกชื่อปริญญา 

 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ช่ือ..........................................................พ.ศ. ……… 

 เป็นไปตามเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญาของ กกอ. 

 ไม่เป็นไปตามเกณฑแ์ต่ได้รับความเหน็ชอบให้ใช้ช่ือปริญญาน้ีจาก กกอ. เมื่อ............. 

3.  สถานสภาพของหลกัสูตร 

 หลักสตูรใหม่      ก าหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 

 หลักสตูรปรับปรุง     ก าหนดเปิดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ช่ือ................................. 

 เร่ิมใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงคร้ังสดุท้ายเมื่อปีการศึกษา............................................................. 

4.  การพจิารณาอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตร 

 ได้พิจารณากล่ันกรองโดยคณะกรรมการ........................................................ 

     เม่ือวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................ 

 ได้รับอนุมัติ/เหน็ชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมคร้ังที่.......................... 

                          เม่ือวันที่.............เดือน........................... พ.ศ. ............... 

5.   แนวทางทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสูตร  

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้แก่ ............. 

                          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6.  สถานทีจ่ดัการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 

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

    นอกสถานที่ต้ัง (ระบุ) .............................................................................. 

 

7.  รูปแบบของหลกัสูตร 

 7.1 รูปแบบ 

 หลักสตูรปริญญาเอก 

 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................... 

 7.2 ภาษาทีใ่ช ้

 หลักสตูรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 

 หลักสตูรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...................................... 

 หลักสตูรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 

 7.3 การรบัผูเ้ขา้ศึกษา 

 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 

 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 

 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 

 7.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 

 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 

 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ช่ือสถาบัน...................................................................................... ....... 

   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................  

 เป็นหลักสูตรร่วมกบัสถาบันอื่น 

 ช่ือสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 

 รูปแบบของการร่วม 

 ร่วมมือกนั โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกนั โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกนั โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2  

     สถาบัน) 

 7.5 การใหป้ริญญา แก่ผูส้ าเร็จการศึกษา 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา  

 อื่น ๆ (ระบุ)............................................... 

 

8.  อาชีพทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษา  

 1. ............................  2. ............................ 3. ............................. 4. .............................. 
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หมวดที ่2 ขอ้มูลเฉพาะของหลกัสูตร 

 

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

สมัพันธ์สอดคล้องกบัแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคล้องกบัปรัชญาการอุดมศึกษา 

 สอดคล้องกบัปรัชญาของสถาบันฯ 

 สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 

 สอดคล้องกบัมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 

 เน้นการผลิตบัณฑติให้มีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 

 อื่น ๆ (ระบุ)................................................................................. .... 

 

2. แผนพฒันาปรบัปรุงหลกัสูตร  

 มีแผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง  

 มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 

 มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งช้ีความส าเรจ็ 

 

หมวดที ่3.   ระบบการจดัการศึกษา การด าเนนิการ และโครงสรา้งของหลกัสูตร 

 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 

   1.1 ระบบ 

 ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สปัดาห์ 

 ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สปัดาห์ 

 ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สปัดาห์ 

 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอยีด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีทีม่ิใช่ระบบทวิภาค – ระบุ   

                          รายละเอียด) 

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

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

    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ้น 

 มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห์ 

 ไม่มีภาคฤดูร้อน 

2.  การด าเนินการหลกัสูตร 

   2.1 วนั – เวลาด าเนนิการ 

 วัน – เวลาราชการปกติ 

 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 
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 2.2 การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ศึกษา 

 เฉพาะแบบศึกษาเตม็เวลา 

 เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 

       ทั้งแบบศึกษาเตม็เวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

 2.3 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 

 เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาปริญญาโทหรือเทยีบเทา่  

 เป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีมาก 

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

 มีเกณฑคุ์ณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ) ........................................................ 

2.4  จ านวนผูเ้ขา้ศึกษาในหลกัสูตร ....................... คน  

 2.5 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวิทยาลยั 

      (ถา้ม)ี  

  มีระบบการเทยีบโอนหน่วยกติ 

  มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

  ไม่ม ี

 

3.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

  3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 

 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกติ 

  แบบศึกษาเตม็เวลา      ให้ศึกษาได้ไม่เกนิ................ปีการศึกษา 

 ส าเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 

 

 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกนิ.................ปีการศึกษา 

 ส าเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 

 3.2 โครงสรา้งหลกัสูตร 

 แบบ 1  (เน้นการท าวิจัยโดยวิทยานิพนธ์) 

 แบบ 1.1 (ผู้ส าเรจ็ปริญญาโท) วิทยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 

   เง่ือนไขอื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ)...................... 

 แบบ 1.2 (ผู้ส าเรจ็ปริญญาตรี) วิทยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 

   เง่ือนไขอื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ)...................... 

 แบบ 2 

 แบบ 2.1 (ผู้ส าเรจ็ปริญญาโท) วิทยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 

    ศึกษารายวิชา........................หน่วยกติ 

   เง่ือนไขอื่น ๆ (ถ้ามี)ระบุ)....................... 

 แบบ 2.2 (ผู้ส าเรจ็ปริญญาตรี) วิทยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 

    ศึกษารายวิชา........................หน่วยกติ 

   เง่ือนไขอื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ)......................
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 3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย ์

   3.3.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 

          เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ            ช่ือ – สกุล  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา           สาขาวิชา  ส าเรจ็การศึกษาจาก 

                                           (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสดุ         สถาบัน            ปี พ.ศ. 

                                     ถึงระดับปริญญาตรี) 

          1. .......................   ................................   .............................................  ...............................   ............................   ..........................   ............ 

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

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

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

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

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

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

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

      ..............................   ............................   ..........................   ............  
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3.3.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

          เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ             ช่ือ – สกุล     คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา           สาขาวิชา    ส าเรจ็การศึกษาจาก 

                                             (เรียงล าดับจากคุณวุฒิสงูสดุ            สถาบัน             ปี พ.ศ. 

           ถึงระดับปริญญาตรี) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    

 หมายเหตุ ใหแ้นบขอ้มูลประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรตามหวัขอ้ดงักล่าวพรอ้มรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณส์อน  



~ 126 ~ 

 

4 การท าโครงงานหรือการวิจยั 

 มี  (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย) ......................................................................... 

 ไม่ม ี

 

หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

1.  การพฒันาคุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษา  (ระบุลกัษณะพิเศษของนกัศึกษาที่นอกเหนือไปจาก

ความคาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปที่สถาบนั คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหม้ีข้ึนในตวันกัศึกษาของ

หลกัสูตรนี้ ) ……………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2.  มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรูต้ามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุครบ 5 ดา้น 

 มีมาตรฐานผลการเรียนรูเ้พ่ิมเติม ............ ดา้น (ระบุ) ……………………………………………….. 

3.  การแสดงแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลกัสูตรสู่รายวิชา 

(Curriculum Mapping) เพือ่แสดงถงึความร่วมมือกนัของคณาจารยใ์นหลกัสูตรในการเพือ่พฒันา

มาตรฐานผลการเรียนรูใ้หแ้ก่นกัศึกษา 

 มี 

 ไม่มี 

 

หมวด 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนกัศึกษา 

 

1.  เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน 

   เกณฑก์ารวัดผล (ระบุ) ............................................................................. 

เกณฑข์ั้นต ่ารายวิชา (ถ้ามี) ระบุ.................................................................. 

 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ ........................................................................... 

2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศึกษา  

 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) ………………………..………………………………………… 

 ไม่มี 

3.  เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

 3.1 การส าเร็จการศึกษา 

  แบบ 1 

 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา (ระบุภาษาที่สถาบันฯ 

                                    ก าหนด) .............................................................................  

 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) 
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 เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ ์(ระบุ) ....................................... 

 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ .......................................................... 

 แบบ 2 

 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต ่ากว่า................. (จากระบบ 4  

                                    ระดับคะแนน) 

 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา (ระบุภาษาที่สถาบันฯ 

                                    ก าหนด) ............................................................................. 

 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) 

 เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบปากเปล่า 

 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ ์(ระบุ) ........................................ 

 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถ้ามี) ระบุ ........................................................... 

 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

 

1.  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่  

 มี 

 ไม่มี 

2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 

 มีการพัฒนาด้านวิชาการ 

 มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

 มีการพัฒนาทกัษะการจัดการเรียนการสอน 

 มีการพัฒนาทกัษะการวัดและประเมินผล 

 

หมวด 7 การประกนัคุณภาพหลกัสูตร 

 

 หลักสตูรได้ก าหนดระบบและวิธกีารประกนัคุณภาพหลักสตูรในแต่ละประเดน็ ดังน้ี 

1.  การบริหารหลกัสูตร เช่น 

          มีคณะกรรมการประจ าหลกัสตูรเป็นผูก้ ากบัดแูลและคอยใหค้ าแนะน า  

                   ตลอดจนแนวปฏิบติัใหแ้ก่อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

          อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสตูรวางแผนการจดัการเรียนการสอนร่วมกบั 

                   ผูบ้ริหารของคณะและอาจารยผ์ูส้อน ติดตามและรวบรวมขอ้มลู ส าหรบัใชใ้น   

                   การปรบัปรุงและพฒันาหลกัสตูร โดยกระท า ทกุปีอย่างต่อเนือ่ง 

           มีการประเมินความพึงพอใจของหลกัสตูรและการเรียนการสอน โดยบณัฑิตที ่

                   ส าเร็จการศึกษา 



~ 128 ~ 

          อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................  

2.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน  เช่น  

    คณะมีการจดัสรรงบประมาณประจ าปี เพือ่จดัซ้ือต ารา สือ่การเรียนการสอน  

                              โสตทศันูปกรณ ์และ วสัดคุรุภณัฑค์อมพิวเตอร ์อ่ืนๆ อย่างเพียงพอ 

    คณะมีความพรอ้มดา้นหนงัสือ ต ารา และการสืบคน้ผ่านฐานขอ้มลูโดยมีส านกั 

                              หอสมดุกลางทีมี่หนงัสือดา้นการบริหารจดัการและดา้นอื่น ๆ รวมถึงฐานขอ้มลู  

                              ทีจ่ะใหสื้บคน้ 

    อื่นๆ (ระบุ)................................................................................... 

3.  การบริหารคณาจารย ์  เช่น 

  มีระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัในการรบัอาจารยใ์หม่ 

  มีการวางแผนและด าเนินการเพือ่ใหเ้กิดการมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการ 

  วางแผนการติดตามและทบทวนหลกัสตูร 

มีหลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ 

  อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................  

4.  การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน  เช่น 

  มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏบัิติงาน 

  อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................  

5.  การสนบัสนุนและการใหค้ าแนะน านกัศึกษา (ระบุ) ....................................................... 

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

6.  การส ารวจความตอ้งการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึง

พอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิตต่อการพฒันาหรือปรบัปรุงหลกัสูตร (ระบุ) ........................................ 

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

7.  การก าหนดตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน ...........ตวั

บ่งช้ีดงันี้  (ถา้มีมากกว่าทีก่ าหนดไวใ้หร้ะบุใหค้รบถว้น) 

7.1 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ……………….ตวับ่งชี้ 

7.2 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชี้ในมาตรฐานคณุวฒิุระดบัปริญญาเอกสาขา/สาขาวชิา …………………….. 

     จ านวน  ................................. ตวับ่งชี้ 

7.3 มีตวับ่งชี้เพ่ิมเติมจากขอ้ 1 และ/หรือ ขอ้ 2 อีก ............................................. ตวับ่งชี้ 

 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรบัปรุงการด าเนินการของหลกัสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลกัสูตร 

1.1 มีการประเมินกลยุทธก์ารสอน เช่น 

  การสงัเกตพฤติกรรมและการโตต้อบของนกัศึกษา 
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การประชุมคณาจารยใ์นภาควชิา เพือ่การแลกเปลีย่นเรียนรูแ้ละขอค าแนะน า 

การสอบถามจากนกัศึกษา 

  อื่นๆ (ระบุ) ....................................................................................  

1.2 มีการประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน  

  ประเมินจากนกัศึกษาเกีย่วกบัการสอนของอาจารยใ์นทกุดา้น เช่น กลวธีิการ 

                            สอน  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วตัถปุระสงค์ของรายวชิา  เกณฑก์าร   

                            วดัและประเมินผล  และการใชสื้อ่การสอน 

ประเมินโดยตวัอาจารยเ์องและเพือ่นร่วมงาน 

  อื่นๆ (ระบุ) ........................................................................................  

2.  การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ไดข้อ้มูลยอ้นกลบัในการประเมินคุณภาพของ

หลกัสูตรในภาพรวม เช่น 

  ประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดยนกัศึกษาชัน้ปีสดุทา้ย 

ประชุมผูแ้ทนนกัศึกษากบัผูแ้ทนอาจารย์ 

ประเมินโดยทีป่รึกษาหรือผูท้รงคณุวฒิุจากรายงานผลการด าเนินการหลกัสตูร 

  ประเมินโดยผูใ้ชบ้ณัฑิตหรือผูมี้ส่วนเกีย่วขอ้งอื่นๆ 

  อื่นๆ (ระบุ) ...................................................................................... 

3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของ

หลกัสูตร โดย 

  คณาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตร 

คณะกรรมการประเมินคณุภาพภายในระดบัภาควชิา 

  อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................... 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุงหลกัสูตร ไดแ้ก่ 

  มีการน าขอ้มลูจากการรายงานผลการด าเนินการรายวชิาเสนออาจารย์ 

                            ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 

อาจารยผ์ูร้บัผิดชอบหลกัสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหวัหนา้ 

ภาควชิา 

ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพือ่พิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลกัสตูร 

  อื่นๆ (ระบุ) ......................................................................................  

       

                                                      รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

         (ลงช่ือ) 

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

                  ต าแหน่ง  ................................................................ 

             วันที่........เดือน............พ.ศ. ........ 

 *  หมายถงึ หวัขอ้ทีเ่พิม่เติมจากเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรเพือ่ใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

---------- 

  

          โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรีที่ใช้ในปัจจุบัน ให้มีความ

เหมาะสมย่ิงขึ้น เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์การ

รับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการด าเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ ฉะน้ัน  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ออกประกาศ

กระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง “เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548” ดังต่อไปนี้  

 1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ี เรียกว่า “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2548” 

 2. ให้ใช้ประกาศกระทรวงน้ีส าหรับหลักสตูรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่และ 

หลักสตูรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวัน

ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 3.  ให้ยกเลิก 

      3.1 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2542” ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 

      3.2 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น 

พ.ศ. 2539” ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2540 

      3.3 ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑม์าตรฐานหลักสตูรพยาบาลศาสตร์ระดับวิชาชีพ 

พ.ศ. 2539” ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2540 

      3.4  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ระดับ

วิชาชีพ (ต่อเน่ือง 2 ปี) พ.ศ.2539”  ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2540 

 4.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชาน้ัน ๆ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิด  วิเคราะห์และ

สงัเคราะห์อย่างเป็นระบบ หมั่นแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถติดต่อสื่อสารกบัผู้อื่นได้เป็นอย่างดี 

รวมทั้งให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

 5.  ระบบการจัดการศึกษาใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สปัดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกติ โดยมีสดัส่วนเทยีบเคียงกนัได้กบัการศึกษาภาคปกติ 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังน้ี 
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 ระบบไตรภาค 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สปัดาห์ 

 ระบบจตุรภาค  1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สปัดาห์ 

 สถาบันอุดมศึกษาที่ จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษาน้ัน 

รวมทั้งรายละเอยีดการเทยีบเคียงหน่วยกติกบัระบบทวิภาคไว้ในหลักสตูรให้ชัดเจนด้วย 

 6.  การคิดหน่วยกติ 

      6.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

      6.2 รายวิชาภาคปฏบัิติที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

      6.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

      6.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกจิกรรมน้ัน ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกติ ระบบทวิภาค 

 7.  จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาการศึกษา 

      7.1 หลักสตูรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกนิ 8 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการ

ลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

      7.2 หลักสตูรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกิน 10 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน 15 ปีการศึกษา ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

      7.3 หลักสตูรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 180 หน่วย

กติ ใช้เวลาศึกษาไม่เกนิ 12 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน 18 ปีการศึกษา 

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

    7.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต ใช้

เวลาศึกษาไม่เกิน 4 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

      หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะต้องถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรี และจะต้อง

สะท้อนปรัชญาและเน้ือหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีน้ัน ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุค าว่า “ต่อเน่ือง” 

ในวงเลบ็ต่อท้ายช่ือหลักสตูร 

      ทั้งน้ี ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสตูรน้ัน 

 8.  โครงสร้างหลักสตูร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ หมวดวิชาเลือก

เสรี โดยมีสดัส่วนจ านวนหน่วยกติแต่ละหมวดวิชา ดังน้ี 
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      8.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มี

โลกทศัน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล 

สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งของคนไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารง

ตนอยู่ในสงัคมได้เป็นอย่างดี 

      สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ

ใด ๆ กไ็ด้ โดยผสมผสานเน้ือหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา และ

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของวิชาศึกษาทั่วไป 

โดยให้มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

      อน่ึง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) อาจได้รับการยกเว้น

รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งน้ี จ านวนหน่วยกิ

ตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตรปริญญาตรี 

(ต่อเน่ือง) ต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ 

      8.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ที่มุ่ง

หมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏบัิติงานได้ โดยให้มีจ านวนหน่วยกติรวมดังน้ี 

             8.2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อย

กว่า 84 หน่วยกติ 

             8.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อย

กว่า 114 หน่วยกติ 

              8.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ

รวมไม่น้อยกว่า 144 หน่วยกติ 

           8.2.4  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่

น้อยกว่า 42 หน่วยกติ 

           สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเด่ียว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอก

และวิชาโทกไ็ด้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และวิชาโท ต้องมีจ านวน

หน่วยกิตไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต    ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจ านวนหน่วย 

กติของวิชาเอกอกีไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกติ และให้มีจ านวนหน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกติ 

      8.3  หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเอง ถนัด

หรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด  ๆ ในหลักสตูรระดับปริญญาตรี โดยให้มีจ านวน

หน่วยกติรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติ 

           สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้กบันักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถที่สามารถวัดมาตรฐานได้ 

ทั้งน้ี นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกติที่ก  าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรและเป็นไป 
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ตามหลักเกณฑก์ารเทยีบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบและแนวปฏบัิติที่ดีเกี่ยวกับ

การเทยีบโอน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 9.  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

น้ัน ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 5 คน และในจ านวนน้ันต้องเป็นผู้มี

คุณวุฒิไม่ต ่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ อย่างน้อย 2 คน ทั้งน้ี อาจารย์ประจ าในแต่ละหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 

หลักสตูรในเวลาเดียวกนัไม่ได้ 

 10. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

      10.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี  5ปี   และไม่น้อยกว่า 6 ปี) จะต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทยีบเทา่ 

      10.2 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) จะต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพช้ันสงูหรือเทยีบเทา่ หรือระดับอนุปริญญา (3 ปี) หรือเทยีบเท่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ

ทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิาร เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา 

พ.ศ. 2548 

11.  การลงทะเบียนเรียน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วย

กติ ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 

หน่วยกติ ในแต่ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา และจะส าเรจ็การศึกษาได้ดังน้ี 

      11.1  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ส าเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

      11.2  หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ส าเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับ

การลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา 

      11.3  หลักสตูรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ส าเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน 10 ภาคการศึกษา

ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่ก่อน 20 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียน

เรียนไม่เตม็เวลา 

      11.4  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเน่ือง) ส าเรจ็การศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาปกติ 

ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเตม็เวลา และไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาปกติส าหรับการลงทะเบียนเรียน ไม่

เตม็เวลา 

              ส าหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต  หาก

สถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็น การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์

ข้างต้นกอ็าจท าได้ แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบกระเทอืนต่อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา  ทั้งน้ี ต้องเรียนให้ครบ

ตามจ านวนหน่วยกติตามที่ระบุไว้ในหลักสตูร 

 12. เกณฑก์ารวัดผลและการส าเรจ็การศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดเกณฑก์ารวัดผล เกณฑ์ขั้น

ต ่าของแต่ละรายวิชา และเกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลักสตูร โดยต้องเรียนครบตามจ านวนหน่วยกติที่ 
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ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือ

เทยีบเทา่ จึงถือว่าเรียนจบหลักสตูรปริญญาตรี 

      สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการส าเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากน้ี จะต้อง

ก าหนดให้มีค่าเทยีบเคียงกนัได้ 

 13. ช่ือปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและ

อกัษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ช่ือปริญญาตามที่ก  าหนดในพระราชกฤษฎีกาน้ันในกรณีที่ปริญญาใด

ยังมิได้ก าหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่า

ด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ให้ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนดช่ือ

ปริญญา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาก าหนด 

 14.  การประกนัคุณภาพของหลักสตูร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกนัคุณภาพ 

ของหลักสูตรให้ชัดเจน ซ่ึงอย่างน้อยประกอบด้วยประเดน็หลัก 4 ประเดน็ คือ 

      14.1 การบริหารหลักสตูร 

      14.2 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

      14.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

      14.4 ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

 15.  การพัฒนาหลักสตูร ให้ทุกหลักสตูรมีการพัฒนาหลักสตูรให้ทนัสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี

ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา

หลักสตูรอย่างต่อเน่ืองทุก 5 ปี 

 16.  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ

นอกเหนือจากที่ก  าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา

และให้ถือค าวินิจฉับของคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเป็นที่สดุ 

 

 

 

     ประกาศ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ ์ พ.ศ. 2548 

                 อดิศัย  โพธารามิก 

            รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรือ่ง เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ.2548 

---------- 

 

 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใช้ในปัจจุบัน ให้มี

ความเหมาะสมย่ิงขึ้น  เพ่ือประโยชน์ในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรอง

วิทยฐานะและเพ่ือให้การบริหารงานด้านวิชาการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะน้ัน อาศัยอ านาจตาม

ความในมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชกากระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสตูรระดับบัณฑติศึกษา พ.ศ. 2548”  ดังต่อไปนี้  

 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2548” 

 2. ให้ใช้ประกาศกระทรวงน้ีส าหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (การศึกษาหลัง

ปริญญาตรี)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑติช้ันสงู (การศึกษาหลังปริญญาโท) ระดับปริญญาโท และระดับ

ปริญญาเอกทุกสาขาวิชา ส าหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่ จะปรับปรุงใหม่ของ

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน 

ราชกจิจานุเบกษา เป็นต้นไป 

 3.  ให้ยกเลิก 

      3.1  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

บัณฑติ พ.ศ. 2533”  ถึงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2533 

      3.2  ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เร่ือง “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2542” ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2542 

 4.  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 

      4.1  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงมุ่งให้มีความสัมพันธ์

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษาปรัชญาของ

สถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความ

ช านาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เพ่ือให้มีความรู้ความเช่ียวชาญสามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงข้ึน และควรเป็น

หลักสตูรการศึกษาที่มีลักษณะเบด็เสรจ็ในตัวเอง 

      อน่ึง  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทใน

สาขาวิชาเดียวกนัหรือสาขาที่สมัพันธ์กัน  ให้เทยีบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ 40 ของหลักสูตรที่จะเข้า

ศึกษา 

     4.2  หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และ

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่ เป็นสากล  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพที่ มีความรู้

ความสามารถระดับสูงในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่
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ได้อย่างมีอิสระรวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  เช่ือมโยงและ

บูรณาการศาสตร์ที่ตนเช่ียวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเน่ือง  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

และวิชาชีพ 

 5.  ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 

1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดู

ร้อนให้ก าหนดระยะเวลาและจ าหน่วยกติ  โดยมีสดัส่วนเทยีบเคียงกนัได้กบัการศึกษาภาคปกติ 

      สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทางดังน้ี 

      ระบบไตรภาค  1  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 12 สปัดาห์ 

     ระบบจตุรภาค  1  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติ มี

ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 10 สปัดาห์ 

     สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษาน้ัน

รวมทั้งรายละเอยีดการเทยีบเคียงหน่วยกติกบัระบบทวิภาคไว้ในหลักสตูรให้ชัดเจนด้วย 

 6.  การคิดหน่วยกติ 

      6.1  รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ช่ัวโมง ต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

      6.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

      6.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษา

ปกติ ให้มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

      6.4  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลาท าโครงงาน

หรือกจิกรรมน้ันไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

6.5  การค้นคว้าอสิระ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ังโมงต่อภาคการศึกษาปกตให้

มีค่าเทา่กบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

      6.6  วิทยานิพนธ ์ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่า

เทา่กบั 1 หน่วยกติระบบทวิภาค 

 7.  โครงสร้างหลักสตูร 

      7.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม 

ตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 

      7.2  ปริญญาโท  ให้มีจ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต โดยแบ่ง

การศึกษาเป็น 2 แผน คือ 

    แผน  ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ ์ดังน้ี 

            แบบ ก 1  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต

สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมขึ้นกไ็ด้โดยไม่นับ

หน่วยกติ แต่จะต้องมีผลสมัฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
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   แบบ ก 2  ท าวิทยานิพนธ์ซ่ึงมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และศึกษางาน

รายวิชาอกีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

   แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์แต่

ต้องมีการค้นคว้าอสิระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกติ และไม่เกนิ 6 หน่วยกติ 

     7.3  ปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ  โดยเน้นการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการและนัก

วิชาชีพช้ันสงู คือ 

   แบบ 1  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้

ใหม่สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมขึ้นกไ็ด้โดย

ไม่นับหน่วยกติ  แต่จะต้องมีผลสมัฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ดังน้ี  

      แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็ปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 48 หน่วยกติ 

               แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็ปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 72 หน่วยกติ 

     ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตาม แบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ

เดียวกนั 

  แบบ 2  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ

ก่อให้เกดิความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังน้ี 

      แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็ปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

และศึกษางานรายวิชาอกีไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกติ 

      แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่ส าเรจ็ปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า48 หน่วยกิต 

และศึกษางานรายวิชาอกีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกติ 

      ทั้งน้ี วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และ แบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ

เดียวกนั  

         8.  การรับและเทยีบโอนหน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทยีบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือ

วิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษาที่มี

ความรู้ ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งน้ี นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตที่

ก  าหนดไว้ในเกณฑม์าตรฐานหลักสตูร และเป็นไปตามหลักเกณฑก์ารเทยีบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้า

สู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏบัิติที่ดีเกี่ยวกบัการเทยีบโอนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 9.  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

ตามหลักสูตรน้ัน จ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน  โดยเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลา

เดียวกนัไม่ได้  นอกจากน้ีอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละหลักสูตรจะต้องท าหน้าที่เป็นอาจารย์ประจ าตามที่

ระบุไว้ในหลักสตูรหน่ึงหลักสตูรใดเทา่นั้น  และต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 

     9.1 ปริญญาโท 

  9.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือ

สาขาวิชาที่สมัพันธก์นั จ านวนอย่างน้อย 3 คน 
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  9.1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

          1)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ัน หรือ 

สาขาวิชาที่สมัพันธก์นั  และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

         2)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอก หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมี

ประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  9.1.3  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิ

ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า  

หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  9.1.4  อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ

ไม่ต ่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ใน

สาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สมัพันธก์นั และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

       9.2  ปริญญาเอก 

    9.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทยีบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่าศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา

ที่สมัพันธก์นั จ านวนอย่างน้อย 3 คน 

    9.2.2  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ์แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

   1. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ ามีคุณวุฒิปริญญา

เอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือ

สาขาวิชาที่สมัพันธก์นั  และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

   2.  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่

ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่

มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  9.2.3  อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าและผู้ทรงวุฒิ

ภายนอกสถาบัน อาจารย์ประจ าและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกดังกล่าวต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า 

หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน 

และต้องมีประสบการณ์ในการท าวิจัยที่มีใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

  9.2.4  อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทยีบเทา่ หรือเป็นผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้น  
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หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและการท าวิจัยที่มิใช่ส่วนหน่ึงของ

การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

       9.3  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  จ านวนและคุณสมบัติของ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ผู้สอน ให้เป็นไปตามข้อ 9.1.1 และ 9.14  โดยอนุโลม 

10.   ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอสิระ 

        10.1  อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาปริญญาโทและ

ปริญญาเอกได้ไม่เกิน 5 คน หากหลักสูตรใดมีอาจารย์ประจ าที่มีศักยภาพพร้อมที่จะดูแลนักศึกษาได้

มากกว่า 5 คน ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น  แต่ทั้งน้ีต้องไม่เกนิ 10 คน 

         10.2  อาจารย์ประจ า 1 คนให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระของนักศึกษาปริญญาโท

ได้ไม่เกนิ 15 คน 

  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้คิดสัดส่วนจ านวน

นักศึกษาที่ท  าวิทยานิพนธ ์1 คน เทยีบได้กบัจ านวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 คน ทั้งน้ีให้นับรวมนักศึกษา

ที่ยังไม่ส าเรจ็การศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกนั 

          10.3  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรือ

อาจารย์ผู้สอนวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสตูรนั้นด้วย  

 11.  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

         11.1  ประกาศนียบัตรบัณฑติ  จะต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่ 

         11.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทยีบเทา่ 

         11.3  ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเทา่ 

         11.4  ปริญญาเอก  จะต้องเป็นผู้ส าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทยีบเท่า ที่มีผลการ

เรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทยีบเทา่ 

 12.  การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 15 หน่วยกิตในแต่ละ

ภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสตูร ดังน้ี 

         12.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 3 ปี

การศึกษา 

         12.2  ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกนิ 5 ปีการศึกษา 

         12.3  ปริญญาเอก  ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลา

ศึกษาไม่เกนิ 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่ส าเรจ็ปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา

ศึกษาไม่เกนิ 6 ปีการศึกษา 

         การลงทะเบียนเรียนส าหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เตม็เวลา  ให้สถาบันอุดมศึกษาก าหนดจ านวน

หน่วยกติที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  โดยเทยีบเคียงกับจ านวนหน่วยกิตที่ก  าหนด

ข้างต้นในสดัส่วนที่เหมาะสม 
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        หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวน

หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นกอ็าจท าได้  แต่ทั้งน้ีต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ

คุณภาพการศึกษา 

 13. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏบัิติดังน้ี 

       13.1  ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง  ต้องเรียนครบตามจ านวน

หน่วยกิตที่ก  าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับ 

คะแนนหรือเทยีบเทา่ 

       13.2  ปริญญาโท 

      13.2.1  แผน  ก  แบบ  ก  1  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น

สุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งต้ัง  และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 

หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิทยาการที่มีรายงานการประชุม (PROCEEDING) 

     13.2.2  แผน  ก  แบบ  ก 2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสูตร โดย

จะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ

วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าข้ันสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษาน้ันแต่งต้ัง 

และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของ

ผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มี

รายงานการประชุม (PROCEEDING) 

     13.2.3  แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับ

คะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวล

ความรู้(COMPREHENSIVE EXAMINATION) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น 

       13.3  ปริญญาเอก 

     13.3.1  แบบ  1  สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษาตามหลักเกณฑ์และ

เง่ือนไขที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (QUALIFYING EXAMINATION)เพ่ือ

เป็นผู้มีสิทธิขอท าวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย

คณะกรรมการซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกสถาบันและผลงานวิทยานิพนธ์จะต้อง

ได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึงของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์

ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกล่ันกรอง (PEER REVIEW)  ก่อนการ

ตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

     13.3.2  แบบ 2  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก  าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้

คะแนนเฉล่ียไม่ต ่ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่าง

น้อย 1 ภาษาตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ 

(QUALIFYING EXAMINATION) เพ่ือเป็นผู้มีสทิธขิอท าวิทยานิพนธ์ เสนอวิทยานิพนธแ์ละสอบผ่านการสอบ

ปากเปล่าขั้นสดุท้ายโดยคณะกรรมการ  ซ่ึงจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอก 
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สถาบัน และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหน่ึง

ของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม

กล่ันกรอง (PEER REVIEW) ก่อนการตีพิมพ์ และเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาน้ัน 

 14. ช่ือประกาศนียบัตรและช่ือปริญญา 

        14.1  ประกาศนียบัตรบัณฑติ  ให้ใช้ช่ือว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (GRADUATE DIPLOMA) 

อกัษรย่อ ป.บัณฑติ (GRAD, DIP.)  แล้วตามด้วยช่ือสาขาวิชาต่อท้าย 

        14.2  ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง ให้ใช้ช่ือว่า ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง (HIGHER 

GRADUATE DIPLOMA)  อักษรย่อ ป.บัณฑิตช้ันสูง (HIGHER GRAD. DIP.)  แล้วตามด้วยช่ือสาขาวิชา

ต่อท้าย 

      14.3  ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย

ปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว   ให้ใช้ช่ือปริญญาตามที่ก  าหนดในพระราช

กฤษฎีกาน้ันในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้ก าหนดช่ือไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใด

ไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชาให้ใช้ช่ือปริญญา

ตามหลักเกณฑก์ารก าหนดช่ือปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

 15.  การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของ

หลักสตูรให้ชัดเจน ซ่ึงอย่างน้อยประกอบด้วยประเดน็หลัก 4 ประเดน็ คือ 

          15.1  การบริหารหลักสตูร 

          15.2  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 

                     15.3  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

                     15.4  ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑติ 

 16.  การพัฒนาหลักสตูร ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทนัสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี

ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ  ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนา

หลักสตูรอย่างต่อเน่ืองทุก 5 ปี 

 17.  ในกรณีที่ ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจ าเป็นต้องปฏิบัติ

นอกเหนือจากที่ก  าหนดไว้ในประกาศน้ี ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา

และให้ถือค าวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาน้ันเป็นที่สดุ   

     

                                       ประกาศ ณ วันที่ 21  กุมภาพันธ ์พ.ศ. 2548 

 

 

                                                                                            อดิศัย  โพธารามิก 

                                                       รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธกิาร 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


