
ประชุมรับทราบก าหนดการเสนอหลักสูตร และ
แนวทางการจัดท าบทสรุปผู้บริหารและมคอ.2 
ส าหรับหลักสูตรใหม่และหลักสูตรครบรอบ

ปรับปรุงเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2566

ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564
เวลา 09.30 – 11.30 น. ผ่าน Zoom Meeting

โดย ส ำนักงำนพัฒนำกำรศึกษำและบริกำร



ก าหนดการประชุม
เวลำ 09.15 - 09.30 น. เข้ำระบบประชุมออนไลน์ 
เวลำ 09.30 - 09.45 น. กล่ำววัตถุประสงค์ของกำรจัดประชุม โดย ผอ. EDS (ดร.สรัญญำ ทองเล็ก)
เวลำ 09.45 - 11.00 น. น ำเสนอข้อมูลกำรประชุมชี้แจง

ดร.สรัญญา ทองเล็ก
• Timeline กำรเสนอหลักสูตร
• กำรจอง Booking ช่วงเวลำกำรเสนอหลักสูตร
• ขั้นตอนกำรเสนอ (Flow) หลักสูตรในที่ประชุมอนุกรรมกำรวิชำกำร
• เอกสำรส ำหรับกำรจัดท ำหลักสูตร
• ชี้แจงแนวทำงกำรจัดท ำรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
นางณัฐวรินทร์ บุญภูงา (EDS)
• ชี้แจงแนวทำงกำรจัดท ำบทสรุปผู้บริหำร
• กำรให้กำรสนับสนุนหลักสูตรของส ำนักงำนพัฒนำกำรศึกษำและบริกำร

เวลำ 11.00 - 11.30 น. ถำม – ตอบ ประเด็นปัญหำหรือข้อสงสัย
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วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม
1

2

3

เพื่อแจ้งให้หลักสูตรรับทรำบก ำหนดกำรเสนอหลักสูตร และแนวทำงกำรจัดท ำบทสรุป
ผู้บริหำรและมคอ.2 ตำมแนวทำง Outcome Based Education และเกณฑ์มำตรฐำน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2558

เพื่อติดตำมสถำนะในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร
โดยขอให้หลักสูตร Booking ช่วงเวลำกำรเสนอหลักสูตร

รับฟังปัญหำ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและหำแนวทำงร่วมกัน เพื่อให้กำรปรับปรงุ
หลักสูตรครั้งนี้ผ่ำนไปได้ตำมเวลำและมีคุณภำพตำมที่มหำวิทยำลัยตั้งไว้
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Timeline การเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง (ระดับปริญญาตรี)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.Start
พ.ศ.2565

พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกเพื่อพิจำรณำ

หลักสูตร (อย่ำงน้อย 3 เดือน)

เสนอ Proposal ขอเปิด
หลักสูตรใหม่และรำยชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกฯ
(อย่ำงน้อย 5 เดือน)

เสนอ มคอ.2 ให้มหำวิทยำลัยฯ พิจำรณำ
(อย่ำงน้อย 5 เดือน)

สนง.คัดเลือกนักศึกษำฯ ส่ง
ข้อมูลหลักสูตรให้ ทปอ.

TCAS ปีการศึกษา 2566

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

อย่ำงน้อย 10 เดือนก่อนเปดิสอน

หลักสูตรได้รับกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องผ่ำนระบบ 
CHECO แล้ว

กู้ยืมเงิน กยศ. ของ
สถำบันกำรศึกษำ

เปิดสอน 1/2566
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Timeline การเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง (ระดับบัณฑิตศึกษา)

Start
พ.ศ.2565

มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เสนอรำยชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก
เพื่อพิจำรณำหลักสูตร 
(อย่ำงน้อย 3 เดือน)

เสนอ Proposal ขอเปิด
หลักสูตรใหม่และรำยชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกฯ
(อย่ำงน้อย 5 เดือน)

เสนอ มคอ.2 ให้
มหำวิทยำลัยฯ พิจำรณำ

(อย่ำงน้อย 5 เดือน)

พ.ศ.2566

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

พ.ค.

อย่ำงน้อย 6 เดือนก่อนเปดิสอน
เสนอ มคอ.2 ให้มหำวิทยำลัยฯ 

พิจำรณำ
(อย่ำงน้อย 5 เดือน)

เปิดสอน 1/2566
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การจอง Booking ช่วงเวลาการเสนอหลักสูตร
(ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

เสนอรำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอกเพื่อพิจำรณำ

หลักสูตร (อย่ำงน้อย 3 เดือน)

เสนอ Proposal ขอเปิด
หลักสูตรใหม่และรำยชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกฯ
(อย่ำงน้อย 5 เดือน)

เสนอ มคอ.2 ให้มหำวิทยำลัยฯ พิจำรณำ
(อย่ำงน้อย 5 เดือน)

สนง.คัดเลือกนักศึกษำฯ ส่ง
ข้อมูลหลักสูตรให้ ทปอ.

TCAS ปีการศึกษา 2566

กลุ่มที่ 1
เดือน เม.ย. 65

กลุ่มที่ 2
เดือน พ.ค. 65

Start
พ.ศ.2565

กลุ่มที่ 1
เดือน ส.ค. 65

กลุ่มที่ 2
เดือน ก.ย. 65

กรุณาส่งกลับ EDS ภายในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565
โดยไฟล์ Scan ที่ลงนามรับรองความถูกตอ้งของข้อมูลแล้ว

มายังอีเมล kanoklada.nun@kmutt.ac.th
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่ (shorturl.at/rKPR7)

หลักสูตรป.ตรี หลักสูตรบัณฑิตศึกษา
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ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส าหรับการจัดท าหลักสูตร

• ประกาศกระทรวงฯ
- ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2558
- ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558
- ประกำศ ชี้แจงปฏิบัติตำมประกำศกระทรวงฯ ในกรณีของอำจำรย์พิเศษมำกกว่ำร้อยละ 50 ของรำยวิชำ

• ระเบียบ/ประกาศ/เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
- ระเบียบ มจธ. ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2557 (รวมฉบับที่ 1-4)
- ระเบียบ มจธ. ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2562 (รวมฉบับที่ 1-2)
- ประกำศ แนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของอำจำรย์และนักวิจัยที่ครบก ำหนดเกษียณอำยุรำชกำรฯ พ.ศ. 2564
- ประกำศ แนวทำงกำรประเมินสมรรถนะด้ำนกำรสอนของนักวจิัย ระดับ ว2 – ว3 ตำม KMUTT PSF เพื่อเป็นอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
- คู่มือกำรเขียนบรรณำนุกรมตำมแบบ APA 6th Edition
- คู่มือกำรตรวจคุณสมบัติกรรมกำรวิทยำนิพนธ์ และกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 
2558 และระเบียบ มจธ. ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2562

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.eds.kmutt.ac.th > RULES & REGULATION

7



เอกสารส าหรับการจัดท าหลักสูตร

1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

2. บทสรุปผู้บริหาร

3. Checklist ระดับหลักสูตร

4. Checklist ระดับคณะ
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ข้อสังเกต การจัดท าเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ส าหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ/ หลักสูตรนานาชาติ

ตำมมติคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ครั้งที่ 11/2557 วันที่ 12 พฤศจิกำยน 2557 หลักสูตรที่จัดกำรศึกษำหลักสูตร
นำนำชำติ หรือหลักสูตรภำษำอังกฤษ สำมำรถเสนอเล่มเอกสำรหลักสูตรระดับอุดมศึกษำต่อส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำเพื่อพิจำรณำรับทรำบหรือรับรองหลักสูตร สามารถจัดท าเล่มเอกสารหลักสูตรโดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวได้ 
ทั้งนี้ หำกเป็นภำษำอื่นที่ไม่ใช่ภำษำอังกฤษ ให้เสนอเล่มเอกสำรหลักสูตรที่จัดท ำเป็นภำษำไทยที่มีหัวข้อและรำยละเอียดตำมที่
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำก ำหนดด้วย

ส ำนักงำนพัฒนำกำรศึกษำและบริกำร มีแบบฟอร์ม มคอ.2 และบทสรุปผู้บริหำร ฉบับภำษำอังกฤษเรียบร้อยแล้ว
ดูรำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.eds.kmutt.ac.th/form-curriculumeds
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ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรเพื่อเข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ
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ช้ีแจงแนวทางการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
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วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงแบบฟอร์ม มคอ.2

1. เพื่อให้สอดคล้องกับ ร่ำงแบบฟอร์ม มคอ.2 ที่ผ่ำนกำรเห็นชอบ กกอ.
2. เพื่อให้อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมุ่งเน้นกำรแสดงกระบวนกำรได้มำซึ่ง PLOs/ Stage-LOs/ CLOs 

ของหลักสูตร ตลอดจน Curriculum Mapping ที่เป็น Level สะท้อน Constructive Alignment
ของหลักสูตรได้

3. เพื่อลดควำมผิดพลำดและสร้ำงควำมเข้ำใจของกำรระบุข้อมูลใน มคอ.2 จึงมีกำรน ำข้อเสนอแนะจำก
กำรพิจำรณำของคณะท ำงำนพิจำรณำกลั่นกรองหลักสูตรมำเพิ่มเป็นค ำอธิบำยหัวข้อ 

4. เพื่อให้ มคอ.2 มีควำมกระชับ จึงมีกำรยกเลิกหัวข้อที่ซ้ ำซ้อนกัน
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5. ปัญหาที่ท าให้หลกัสตูรไม่
รับทราบจาก สป.อว.

1. ประเด็นบังคับที่
หลักสูตรต้องด าเนินการ 

3. หัวข้อที่ยกเลิก 

2. เพิ่มหัวข้อย่อยเพื่อให้
ครบถ้วน สอดคล้องกับ กกอ. 

4. เพิ่มค าอธิบายหัวข้อและ
ตัวอย่างเพื่อความชัดเจน

ชี้แจงแนวทางการจัดท าบทสรุปผู้บริหารและมคอ.2 (ฉบับปรับปรุงใหม)่

ประเด็นส าคัญที่
ปรับปรุง

3. หัวข้อที่ยกเลิก 
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1. ประเด็นบังคับที่หลักสูตรต้องด าเนินการ 
1. ข้อมูลส าคัญในการเสนอหลักสูตร
มติที่ประชุมสภำวิชำกำร ในกำรประชุมครั้งที่ 7/2564 (12 กรกฎำคม 2564) ได้มีข้อเสนอแนะให้หลักสูตรใหม่ และหลักสูตร
ปรับปรุง มีกำรจัดท ำข้อมูลส ำหรับกำรพิจำรณำหลักสูตรในด้ำนนโยบำยระดับประเทศและระดับมหำวิทยำลัย ควำมต้องกำรของ
ภำคธุรกิจ/ภำคอุตสำหกรรม และองค์ประกอบอ่ืน ๆ มำกขึ้น เพื่อให้สะท้อนถึงควำมส ำคัญ แนวคิดในกำรออกแบบ

วิเคราะห์ความต้องการ (Demand) ของตลาดแรงงาน และก าลังการผลิต (Supply) ของประเทศและเปรียบเทียบคู่แข่ง
1) วิเครำะห์ควำมต้องกำร (Demand) แรงงำน/บัณฑิตที่ส ำเร็จกำรศึกษำในสำขำวิชำวิชำของหลักสูตร ที่แสดงรำยละเอียด

ว่ำผู้ใช้บัณฑิต/ภำคอุตสำหกรรม มีควำมต้องกำรบัณฑิตจำกหลักสูตรนี้ มำจำกบริษัท หน่วยงำน หรือองค์กร ที่ในกลุ่ม
อุตสำหกรรม หรือธุรกิจประเภทใดบ้ำง

2) เปรียบเทียบหลักสูตรอื่น ๆ ในสำขำวิชำเดียวกันหรือสำขำวิชำที่ใกล้เคียงกับหลักสูตรที่เปิดสอนในประเทศ

พิจารณาการออกแบบหลักสตูรทีใ่ช้กลยทุธ์การจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome - based Education Module 
(OBEM) หรือ Micro-credentials (MC)
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รายละเอียดเพิ่มเติมส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ OBEM หรือ MC

➢ เว็บไซต์ EDS
www.eds.kmutt.ac.th

➢ เว็บไซต์ 4life
www.4lifelonglearning.org
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1. ประเด็นบังคับที่หลักสูตรต้องด าเนินการ 

2. หน้าปกหลักสูตร กรณีหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรพหุ
วิทยำกำร หรือ หลักสูตรสหวิทยำกำร และ/หรือ หลักสูตร 5 ปี 
ให้ระบุใน“หน้ำปก” หลักสูตรให้ชัดเจน

ตัวอย่าง
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำกำรบูรณำกำรกำรออกแบบด้วยพหุปัญญำ
(หลักสูตรพหุวิทยำกำร) (หลักสูตรนำนำชำติ)

(หลักสูตร 5 ป)ี
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
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1. ประเด็นบังคับที่หลักสูตรต้องด าเนินการ 

ค านิยามเพิ่มเติม
คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ ในกำรประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2564 มีมติให้ควำมเห็นชอบ
ก ำหนดค ำนิยำมศัพท์ ดังนี้

1. หลักสูตรพหุวิทยำกำร (Multi-disciplinary) หมำยถึง หลักสูตรที่ประกอบด้วยศำสตร์จำกสำขำวิชำต่ำง ๆ มำรวมกันไว้ใน
ลักษณะที่แต่ละรำยวิชำสำมำรถแยกเป็นอิสระจำกกันได้

2. หลักสูตรสหวิทยำกำร (Inter- disciplinary) หมำยถึง หลักสูตรที่ประกอบด้วยศำสตร์จำกสำขำวิชำต่ำง ๆ มำบูรณำกำร
อย่ำงกลมกลืนจนเป็นวิทยำกำร สำขำวิชำ หรือศำสตร์ใหม่

โดยขอให้หลักสูตรอธิบำยโดยสรุปในหมวดที่ 2 ข้อ 1 ปรัชญำ ควำมส ำคัญของหลักสูตร ทั้งนี้ ต้องเสนอให้สภำมหำวิทยำลัยเป็น
ผู้อนุมัติให้เป็นหลักสูตรพหุวิทยำกำรหรือสหวิทยำกำร และต้องเสนอหลักสูตรให้ สป.อว. พิจารณารับทราบก่อนบันทึก
หลักสูตรในระบบ CHECO หำก สป.อว. พิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่เป็นหลักสูตรพหุวิทยำกำรหรือหลักสูตรสหวิทยำกำรตำมที่
สถำบันอุดมศึกษำเสนอ ต้องเสนอคณะอนุกรรมกำรด้ำนมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำเป็นผู้พิจำรณำต่อไป

21



1. ประเด็นบังคับที่หลักสูตรต้องด าเนินการ 

4. หมวดที่ 4 ตาราง PLOs Curriculum Mapping 
ให้ก ำหนดเป็นระดับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Level) ที่เป็น
ตัวเลขหรือตัวอักษร โดยต้องระบุนิยามตัวเลขหรือ
ตัวอักษรให้ชัดเจน

ทุกรายวิชาในหลักสูตร โดย Level ที่ระบุใน 
Mapping ต้องสอดคล้องกับ CLOs ที่ระบุไว้ใน
ภาคผนวก ข.1 ค าอธิบายรายวิชา และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ของรายวิชา
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1. ประเด็นบังคับที่หลักสูตรต้องด าเนินการ 

ตัวอย่าง PLOs Curriculum Mapping ที่ก ำหนดเป็นระดับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Level) ที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร
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1. ประเด็นบังคับที่หลักสูตรต้องด าเนินการ 

5. หมวดที่ 7 ข้อ 7 KPI ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินการ ต้องด ำเนินกำรตำมตัวบ่งชี้และเป้ำหมำยที่กกอ. ก ำหนด ส ำหรับ KPI ข้อ 7 
“มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้จำกผลกำรประเมินกำร
ด ำเนินงำนที่รำยงำนในรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรปีที่แล้ว”

*รายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ประกอบด้วย
1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลเชิงสถิติ ที่ส าคัญ ได้แก ่ร้อยละของนกัศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำตำมผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวัง
3. คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลผุลลพัธ์การเรียนรูต้ามที่คาดหวัง ได้แก่ 1. ร้อยละของนักศึกษำที่ส ำเร็จกำรศึกษำที่บรรลุผลลัพธ์

กำรเรียนรู้ตำมที่คำดหวัง 2. ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำไม่เป็นไปตำมที่คำดหวัง
4. แนวทางการปรับปรงุเพื่อให้บรรลผุลลัพธ์การเรียนรูต้ามที่คาดหวัง

หัวข้อข้างต้นเป็นส่วนที่ 2 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กกอ. ที่ทุกหลักสูตรต้องรายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรทุกๆ ปีการศึกษา 
โดยต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างด าเนินการร่างแบบฟอร์ม มคอ.3-7 (ชื่อเดิม) เพื่อให้สอดคล้องกับหัวข้อ
ข้างต้น และจะประกาศให้ทุกหลักสูตรทราบอีกครัง้
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2. เพิ่มหัวข้อย่อยเพื่อให้ครบถ้วน สอดคล้องกับ กกอ. 
หัวข้อแบบฟอร์ม (เดิม) หัวข้อแบบฟอร์ม (ปรับปรุงใหม่) เพ่ิมหัวข้อย่อย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป คงเดิม

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร คงเดิม

หมวดที่ 3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และ
โครงสร้ำงของหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และ
โครงสร้ำงของหลักสูตร

ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบกำรณ์ภำคสนำม (กำร
ฝึกงำน หรือสหกิจศึกษำ)
4.4 การเตรียมการ 
4.5 กระบวนการประเมินผล 

หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้  กลยุทธ์กำรสอนและกำร
ประเมินผล

หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้  กลยุทธ์กำรสอนและกำร
ประเมินผล

เพิ่มหัวข้อย่อย ข้อ 4.1 แผนการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ คงเดิม

หมวดที่ 6 กำรพัฒนำอำจำรย์ หมวดที่ 6 กำรพัฒนำอำจำรย์ คงเดิม
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2. เพิ่มหัวข้อย่อยเพื่อให้ครบถ้วน สอดคล้องกับ กกอ. 
หัวข้อแบบฟอร์ม (เดิม) หัวข้อแบบฟอร์ม (ปรับปรุงใหม่) เพ่ิมหัวข้อย่อย

หมวดที่ 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร หมวดที่ 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร เพิ่มหัวข้อย่อย
ข้อ 3 นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.2 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษา ทั้งเรื่องการเรียนหรือเรื่องอื่นๆ รวมทั้งมีการติดตามและรายงาน
ผลการคงอยู่และการส าเร็จการศึกษา
3.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาที่เป็น
กระบวนการจัดการของหลักสูตร
3.4 การด าเนินการของหลักสูตรเมื่อผู้เรียนไม่สามารถบรรลุตาม Stage-
Los/CLOs ที่ก าหนดไว้

ข้อ 4 อาจารย์
4.1 กระบวนการรับและคัดเลือกอาจารย์ใหม่
4.2 กระบวนการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาจารย์
4.3 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ 
ตัวอย่างเช่น อาจารย์ไม่สามารถสอนได้ตาม CLOs ที่ก าหนด เป็นต้น
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2. เพิ่มหัวข้อย่อยเพื่อให้ครบถ้วน สอดคล้องกับ กกอ. 
หัวข้อแบบฟอร์ม (เดิม) หัวข้อแบบฟอร์ม (ปรับปรุงใหม่) เพ่ิมหัวข้อย่อย

หมวดที่ 8 กำรประเมินและปรับปรุงกำร
ด ำเนินกำรของหลักสูตร

หมวดที่ 8 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำร
ของหลักสูตร

คงเดิม

ภำคผนวก ภำคผนวก เรียงล าดับเอกสารแนบในภาคผนวกใหม่
ภำคผนวก ก บทสรุปผู้บริหำร
ภำคผนวก ข1 ค ำอธิบำยรำยวิชำ และผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของรำยวิชำ
ภำคผนวก ข2 ตำรำงเปรียบเทียบกำรเปลี่ยนแปลงระหว่ำงหลักสูตรเดิมและ

หลักสูตรปรับปรุง
ภำคผนวก ข3 ตำรำงเปรียบเทียบเนื้อหำรำยวิชำของหลักสูตร

กับ มคอ.1 หรือ เกณฑ์สภำวิชำชีพ (ถ้ำมี)
ภำคผนวก ค ประวัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์พิเศษ
ภำคผนวก ง ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร
ภำคผนวก จ ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

ธนบุรี ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตรี/บัณฑิตศึกษำ
ภำคผนวก ฉ ควำมร่วมมือกับสถำบันอื่น (ถ้ำมี)
ภำคผนวก ช อื่นๆ
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3. หัวข้อที่ยกเลิก 

หมวดที่ 4 ข้อ 1 กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษ
ของนักศึกษำ
ระบุไว้ในบทสรุปผู้บริหารแทน
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4. เพิ่มค าอธิบายหัวข้อและตัวอย่างเพื่อความชัดเจน

EDS ได้เพิ่มค ำอธิบำยหัวข้อและตัวอย่ำงเพื่อควำมชัดเจนใน
แบบฟอร์ม มคอ.2 แล้ว ขอให้ท่านยึดแบบฟอร์มฉบับปรับปรุงใหม่ 
ส าหรับหลักสูตรครบรอบปรับปรุงเริ่มใช้ปีการศึกษา 2566 นี้
เท่านั้น (ฉบับปรับปรุง ณ วันที่ 22 ธ.ค. 64)

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มล่าสุดได้ที่เว็บไซต์ EDS
www.eds.kmutt.ac.th/form-curriculumeds
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5. ปัญหาที่ท าให้หลักสูตรไม่รับทราบจาก สป.อว.

ปัญหำที่ท ำให้หลักสูตรไม่รับทราบจำก สป.อว. ในระบบ CHECO สรุปได้ดังนี้
ที่ หัวข้อ ปัญหาที่ท าใหห้ลักสูตรไม่รบัทราบจาก สป.อว.

1 จ ำ น ว น แ ล ะ คุ ณ ส ม บั ติ ข อ ง อ ำ จ ำ ร ย์

ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตร และอำจำรย์พิเศษ

- รูปแบบกำรเขียนคุณวุฒิกำรศึกษำ ไม่สอดคล้องกันทั้งฉบับ ได้แก่ คุณวุฒิ,(สำขำวิชำ), สถำบันที่ส ำเร็จ

กำรศึกษำ,ประเทศที่ส ำเร็จกำรศึกษำ (ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ) 

- จ ำนวนผลงำนทำงวิชำกำรไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ฯ และรูปแบบกำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำร ไม่ถูกต้องตำม

หลักกำรเขียนอ้ำงอิงแบบ APA 6th Edition

- ไม่แยกประเภทผลงำนทำงวิชำกำร เช่น International Journal/International 

Conference/National Journal/National Conference เป็นต้น

2 โครงสร้ำงหลักสูตร แผนกำรศึกษำ รำยวิชำ 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ และตำรำงเปรียบเทียบที่

เปลี่ยนแปลงระหว่ำงหลักสูตรเดิมและใหม่

- โครงสร้ำงหลักสูตรไม่สอดคล้องกับ มคอ.1 (ถ้ำมี) และโครงสร้ำงหลักสูตรไม่สอดคล้องกันทั้งฉบับ เช่น 

ระบุจ ำนวนหน่วยกิตแต่ละหมวดเกินจ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร

- ระบุรำยวิชำในแผนกำรศึกษำไม่สอดคล้องกับโครงสร้ำงหลักสูตร เป็นต้น

- กำรคิดจ ำนวนชั่วโมง (บรรยำย-ปฏิบัติ-ศึกษำด้วยตนเอง) ไม่สอดคล้องกับกำรก ำหนดหน่วยกิตของ

รำยวิชำตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ

- ชื่อรำยวิชำภำษำไทย ภำษำอังกฤษ หน่วยกิตไม่สอดคล้องกันทั้งฉบับ 30



5. ปัญหาที่ท าให้หลักสูตรไม่รับทราบจาก สป.อว.

ที่ หัวข้อ ปัญหาที่ท าใหห้ลักสูตรไม่รบัทราบจาก สป.อว.

3 Curriculum Mapping - ตำรำง PLOs Curriculum Mapping ในส่วนรำยวิชำยังไม่สอดคล้องตำมแผนกำรศึกษำและโครงสร้ำง

หลักสูตร

- ตำรำง PLOs กับ KMUTT Student QF และ TQF (5 ด้ำน) PLOs ภำพรวมไม่ครบทุกข้อย่อยใน TQF 

(5 ด้ำน)

4 เอกสำรแนบ - ประวัติอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร/อำจำรย์พิเศษ ไม่แนบ/แนบไม่ครบ

- มคอ.3 หรือ Syllabus รำยวิชำของอำจำรย์พิเศษ ไม่แนบ/แนบไม่ครบ

- ค ำสั่งแต่งตั้งกก.ปรับปรุงหลักสูตรไม่แนบ/รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกฯ ไม่ตรงกับที่สภำวิชำกำร

เห็นชอบ

ประเด็นอื่นๆ ที่จะท าให้ สป.อว. รับทราบข้อมูลไม่ถูกต้อง
• ผลกำรวิเครำะห์แผนกำรรับนักศึกษำและงบประมำณหลักสูตรจำก สนย. เช่น ระบุข้อมูล ได้แก่ แผนกำรรับนักศึกษำ/ ค่ำบ ำรุงกำรศึกษำ

/ค่ำหน่วยกิต ไม่ตรงกับที่ สนย.วิเครำะห์
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ดังนั้น หลักสูตรต้องตรวจสอบข้อมูลทุกส่วนให้ตรงกันทั้งฉบับ เพื่อลดปัญหำที่จะท ำ
ให้กำรพิจำรณำรับทรำบหลักสูตรจำก สป.อว. ในระบบ CHECO ล่ำช้ำ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อการกู้ยืมเงิน กยศ./กรอ. และการรับรองคุณวุฒิจาก ก.พ. และ ก.ค.ศ. ของ
นักศึกษำในหลักสูตรท่ำนด้วย
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ค ำแนะน ำส ำหรับ
กำรจดัท ำบทสรุปผู้บริหำร

วนัพธุท่ี 22 ธนัวาคม 2564 เวลา 09.30 – 11.30 น. 33



บทสรุปผู้บริหำร
ส ำหรับ

กำรจดัท ำหลกัสูตร

บทสรุปผู ้บริหาร เป็นส่วนของการสรุปถึงแนวคิดและ
รายละเอียดในการออกแบบหลกัสูตร เพื่อส่ือสารไปยงัผู ้ท่ี
เก่ียวขอ้ง

บทสรุปผูบ้ริหารมีความส าคญั เพราะเป็นส่วนแรกท่ีผูส้นใจ 
จะอ่าน และจากส่วนน้ีจะตดัสินใจต่อว่าจะอ่านรายละเอียด
ของหลกัสูตรในเล่ม มคอ.2 ต่อหรือไม่

คุณภาพของบทสรุปผูบ้ริหาร จะสะทอ้นให้เห็นถึง คุณภาพ
ของหลกัสูตรผ่านแนวคิดในการออกแบบหลกัสูตรโดยรวม
ดงันั้นจึงควรใหเ้วลากบัการเขียนส่วนน้ีอยา่งยิง่

34



บทสรุปผู้บริหาร
ส าหรับ

การจัดท าหลักสูตร

ควรแสดงให้เห็นถึง .....

➢ ที่มาที่ ไปของการสร้างหลักสูตรใหม่หรือการปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้

➢ รายละเอียดส าคัญของหลักสูตร พร้อมแนวคิดการออกแบบ

➢ จุดเด่นที่สร้างความสามารถในการแข่งขันและจูงใจผู้สนใจ
เข้าศึกษา
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(2) บทสรุปผู้บริหำรใหม่ (KMUTT)

วตัถุประสงค์:
o ตรวจสอบว่ำมีแนวคดิและกระบวนกำรออกแบบเป็น

อย่ำงไร เป็นไปตำมแนวทำง OBE หรือไม่
o ถ่ำยทอดแนวคดิในกำรออกแบบหลกัสูตรแก่ผู้อ่ืน

จัดท ำขึน้โดย มจธ.

(1) ฟอร์ม มคอ.2.

วตัถุประสงค์:
• ตรวจสอบว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์

หรือไม่

จัดท ำขึน้โดย สป.อว.

ส่ิงทีห่ลกัสูตรต้องจดัท ำ:
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ส่วนของบทสรุปผู้บริหำร
ที่ปรับเปลีย่นไป
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หัวข้อที ่1. ทีม่ำของกำรปรับปรุงหลกัสูตร

1.1 กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมทีม่ีผลต่อกำรปรับปรุงหลกัสูตร

a. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก:
a1) การวเิคราะห์ความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
a2) การวเิคราะห์คู่แข่งขนัหรือคู่เปรียบเทียบ
a3) การวเิคราะห์ความตอ้งการของตลาดแรงงานและ

ก าลงัผลิตของประเทศ

b. การวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน:
b1) การวเิคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของหลกัสูตร

1.2 สาระส าคญัของการเสนอปรับปรุงหลกัสูตร 
พร้อมแสดงเหตุผล

หัวข้อที่ 2  ข้อมูลเฉพำะของหลกัสูตร
2.1 ปรัชญา ความส าคญั วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร
2.2 คุณลกัษณะพิเศษของหลกัสูตร
2.3 ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร

หัวข้อที่ 3 กำรพฒันำผลลพัธ์กำรเรียนรู้ และกำรประเมินผลผู้เรียน
3.1 การพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรในแต่ละขอ้
3.2 Stage-Learning Outcome
3.3 โครงสร้างหลกัสูตร

หัวข้อที ่4 ปัจจยัน ำเข้ำ : คุณสมบติัผูเ้ขา้ศึกษา

หัวข้อที ่5 ควำมคดิเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒภิำยนอกและ
กำรด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำ

หัวข้อในบทสรุปผู้บริหำร รอบปรับปรุง 2566

38



ตัวช่วยส ำหรับกำรจัดท ำหลกัสูตร
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EDS
Website
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ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ของหลักสูตร
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
www.eds.kmutt.ac.th > CURRICULUM FORM

41
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เอกสำรสนับสนุน

LINK: 
https://drive.google.com/drive/folders/1oMuNB
HXxzxG_OgqSrTc70sD6P7WBw-Hv?usp=sharing
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เอกสารค าแนะน า

2) ค าแนะน าในการจัดท ารายละเอียดหลักสูตตาม
แนวทาง OBE

1) ค าแนะน าในการจัดท าบทสรุปผู้บริหาร

43

ชี้แจงหลักสูตรรอบ 2565/2_แนวทางการจัดทำรายละเอียดหลักสูตร ส่วน2_Final080763_230464.pdf
ชี้แจงหลักสูตรรอบ 2565/1_แบบฟอร์มและคำแนะนำในการจัดทำบทสรุปผู้บริหาร_1_2565_230464.pdf


3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละขั้นของการพัฒนาผู้เรียน (Stage Learning 
Outcome)
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ชี้แจงหลักสูตรรอบ 2565


4) การวิเคราะห์คู่เปรียบเทียบในตลาดของหลักสูตร
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Center for Effective Learning and Teaching
ศูนย์เสริมสร้ำงกำรเรียนรู้และกำรสอน
สถำบันกำรเรียนรู้

Link: https://celt.li.kmutt.ac.th/curriculum.php

คู่มือน้ีจะพาคุณไปท าความเขา้ใจ ขั้นตอนเพ่ือการออกแบบ
หลกัสูตรท่ีมุ่งเนน้ผลการเรียนรู้ (Outcome-based Education; 
OBE) เพียงแค่ clickไปท่ีแต่ละจุดบนแผนท่ี คุณจะได้พบ
ขอ้มูลและเกร็ดความรู้เก่ียวกบั OBE ท่ีเป็นประโยชน์ส าหรับ
การท าแต่ละขั้ นตอน พร้อมด้วยค าตอบจาก Frequently 
Asked Questions   (FAQs) ท่ีรวบรวมมาไวใ้หคุ้ณเขา้ถึงและ
เขา้ใจไดง่้าย ๆ ในท่ีเดียว ขอ้มูลทั้งหมดมาจากการคน้ควา้และ
เรียบเรียงโดยทีมพฒันาการศึกษา มจธ. ดว้ยความตั้งใจท่ีจะ
น าเสนอสาระส าคญัของการออกแบบหลกัสูตร OBE ในแต่
ละล าดบัขั้น ใหเ้ขา้ใจง่ายและมีความถูกตอ้ง
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บริการให้ค าปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับ ......
o การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง OBE
o เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
o องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน
o แนวทางการรายงาน SAR
o Newให้ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตรส ำหรับ

หลักสูตรส ำหรับหลักสูตรปรับปรุงรอบปีกำรศึกษำ 2566

รูปแบบการให้บริการ:

กรอกรายละเอียดของประเด็นค าถาม ตามแบบฟอร์มขอรับบริการ
OBE Clinic ส่งมาที่อีเมล์ obe.clinic.kmutt@gmail.com
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ตดิต่อสอบถำมข้อมูล
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Q & A
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