
ประชุมรับทราบก าหนดการเสนอหลักสูตร และแนวทางการจัดท า
บทสรุปผู้บริหารและมคอ.2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่จะครบรอบปรับปรุง
เริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565

ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
เวลา 09.30 – 11.30 น. ผ่าน Zoom Meeting

โดย ส ำนักงำนพัฒนำกำรศึกษำและบริกำร (EDS)



ก าหนดการประชุม
เวลำ 09.15 - 09.30 น. เข้ำระบบประชุมออนไลน ์
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 (ส ำหรับระดับปริญญำตรี)
• กำรจอง Booking ช่วงเวลำกำรเสนอหลักสูตร
• ขั้นตอนกำรเสนอ (Flow) หลักสูตรในที่ประชุมอนกุรรมกำรวิชำกำร
• เอกสำรส ำหรับกำรจัดท ำหลักสูตร
นางสาวกนกลดา นันทโชติ (EDS)
• รำยชื่อหลักสูตรครบรอบปรับปรุงปกีำรศกึษำ 2565
• ชี้แจงแนวทำงกำรจัดท ำรำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
นางณัฐวรินทร์ บุญภูงา (EDS)
• ชี้แจงแนวทำงกำรจัดท ำบทสรุปผู้บริหำร
• กำรให้กำรสนับสนุนหลักสูตรของส ำนักงำนพัฒนำกำรศกึษำและบริกำร

เวลำ 11.00 - 11.30 น. ถำม – ตอบ ประเด็นปัญหำหรือขอ้สงสัย



วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม

1. เพื่อแจ้งให้หลักสูตรรับทรำบก ำหนดกำรเสนอหลักสูตร และแนวทำง
กำรจัดท ำบทสรุปผู้บริหำรและมคอ.2 (ฉบับปรับปรุงใหม)่ แนวทำง 
Outcome Based Education และเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษำ พ.ศ. 2558

2. เพื่อติดตำมสถำนะในกำรด ำเนินกำรปรับปรุงหลักสูตรของแต่ละ
หลักสูตร โดยขอให้หลักสูตร Booking ช่วงเวลำกำรเสนอหลักสูตร

3. รับฟังปัญหำ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและหำแนวทำงร่วมกัน เพื่อให้
กำรปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ผ่ำนไปได้ตำมเวลำและมีคุณภำพตำมที่
มหำวิทยำลัยต้ังไว้



Timeline การเสนอหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง (ระดับปริญญาตรี)

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.Start
พ.ศ.2564

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 2565

พ.ศ.2565

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

หลักสูตรได้รับกำรพิจำรณำควำมสอดคล้องผ่ำนระบบ 
CHECO แล้ว

กู้ยืมเงิน กยศ. ของ
สถำบันกำรศึกษำ

เปิดสอน 1/2565

อย่ำงน้อย 10 เดือนก่อนเปิดสอน



การจอง Booking เดือนที่หลักสูตรส่งเอกสารส าหรับการจัดท าหลักสูตรให้ EDS
(ทั้งน้ี ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว)

ม.ค. ก.พ. ม.ี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 2565

กลุ่มที่ 1
เดือน ก.ค. 64

กลุ่มที่ 2
เดือน ส.ค. 64

กรุณาส่งกลับ EDS ภายในวันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564
โดยไฟล์ Scan ที่ลงนามรับรองความถูกตอ้งของข้อมูลแล้ว

มายังอีเมล kanoklada.nun@mail.kmutt.ac.th
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มท่ีนี่ (shorturl.at/ijqwQ)

Start
พ.ศ.2564

mailto:kanoklada.nun@mail.kmutt.ac.th


ตัวอย่างบันทึกแบบฟอร์ม Booking ช่วงเวลาการเสนอหลักสูตร

ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการของคณะ



1. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

เอกสารส าหรับการจัดท าหลักสูตร

2. บทสรุปผู้บริหาร

3. Checklist ระดับหลักสูตร

4. Checklist ระดับคณะ



ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรเพื่อเข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมอนุกรรมการวิชาการ



สรุปจ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ครบรอบปรบัปรุงเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2565

ล าดับ คณะ
จ านวนหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี

1 วิศวกรรมศำสตร์ 4
2 วิทยำศำสตร์ 7
3 ครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 1
4 สถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ 2

รวมทั้งสิ้น 14

ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษำยน 2564



รายชื่อและข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ครบรอบการปรับปรงุเริม่ใช้ในปีการศึกษา 2565

ล าดับที่ คณะ
รหัสหลักสูตร

CHECO
มคอ.1 คุณวุฒิ สาขาวิชา

ปีท่ีเริ่มใช้
ครั้งแรก

1 วิศวกรรมศำสตร์ 25540141103831 สำขำวิศวกรรมศำสตร์
พ.ศ. 2553

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล 1/2514

2 วิศวกรรมศำสตร์ 25430141100352 สำขำวิศวกรรมศำสตร์
พ.ศ. 2553

วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลและพลังงำน 1/2553

3 วิศวกรรมศำสตร์ 25510141104737 สำขำวิศวกรรมศำสตร์
พ.ศ. 2553

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ำ (ระบบไฟฟ้ำ 
อิเล็กทรอนิกส์ก ำลัง และพลังงำน)

1/2553

4 วิศวกรรมศำสตร์ 25530141102669 สำขำวิศวกรรมศำสตร์
พ.ศ. 2553

วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้ำสื่อสำรและอิเล็กทรอนิกส์ 
(หลักสูตรนำนำชำติ)

1/2553

1. คณะวิศวกรรมศำสตร์ จ ำนวน 4 หลักสูตร



รายชื่อและข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ครบรอบการปรับปรงุเริม่ใช้ในปีการศึกษา 2565

ล าดับที่ คณะ
รหัสหลักสูตร

CHECO
มคอ.1 คุณวุฒิ สาขาวิชา

ปีท่ีเริ่มใช้
ครั้งแรก

1 วิทยำศำสตร์ 25440141100206 สำขำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ พ.ศ. 2554

วท.บ. คณิตศำสตร์ 1/2519

2 วิทยำศำสตร์ 25400141100494 สำขำวิทยำศำสตร์และ
คณิตศำสตร์ พ.ศ. 2554

วท.บ. เคมี 1/2520

3 วิทยำศำสตร์ 25520141104661 ไม่มี วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรสองภำษำ) 1/2519
4 วิทยำศำสตร์ 25450141100534 ไม่มี วท.บ. วิทยำกำรคอมพิวเตอร์ประยุกต์ 1/2546
5 วิทยำศำสตร์ 25520141104672 ไม่มี วท.บ. สถิติ 1/2548
6 วิทยำศำสตร์ 25250141100025 ไม่มี วท.บ. จุลชีววิทยำ 1/2525
7 วิทยำศำสตร์ 25400141100483 ไม่มี วท.บ. วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร 1/2540

2. คณะวิทยำศำสตร์ จ ำนวน 7 หลักสูตร



รายชื่อและข้อมูลหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ครบรอบการปรับปรงุเริม่ใช้ในปีการศึกษา 2565

ล าดับที่ คณะ
รหัสหลักสูตร

CHECO
มคอ.1 คุณวุฒิ สาขาวิชา

ปีท่ีเริ่มใช้
ครั้งแรก

1 ครุศำสตร์ฯ 25510141104546 
(รอรับทรำบ)

ไม่มี ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสำหกรรม 1/2551

4. คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์และกำรออกแบบ จ ำนวน 2 หลักสูตร

3. คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลย ีจ ำนวน 1 หลักสูตร

ล าดับท่ี คณะ
รหัสหลักสูตร

CHECO
มคอ.1 คุณวุฒิ สาขาวิชา

ปีท่ีเริ่มใช้
ครั้งแรก

1 สถำปัตยกรรม
ศำสตร์ฯ

25520141104841 สำขำศิลปกรรมศำสตร์
พ.ศ. 2558

ศล.บ. ออกแบบนิเทศศิลป์ (หลักสูตรนำนำชำติ) 1/2546

2 สถำปัตยกรรม
ศำสตร์ฯ

25510141102184 ไม่มี ศล.บ. มีเดียอำตส์ 1/2551



ชี้แจงแนวทางการจัดท า
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)



วัตถุประสงค์ของการปรับปรุงแบบฟอร์ม มคอ.2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

1. เพื่อใหส้อดคล้องกับ 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



4. ปรับข้อความบังคับตาม
ระเบียบ/แนวทางด าเนินการ
ของมหาวิทยาลัยฯ

1. ประเด็นบังคับที่
หลักสูตรตอ้งด าเนินการ 

3. หัวข้อที่ยกเลิก 

2. เพ่ิมหัวข้อย่อยเพ่ือให้
ครบถ้วน สอดคล้องกับ กกอ. 

5. เพ่ิมค าอธิบายหัวข้อและ
ตัวอย่างเพื่อความชัดเจน

ชี้แจงแนวทางการจัดท าบทสรุปผู้บริหารและมคอ.2 (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ประเด็นส าคัญที่
ปรับปรุง

3. หัวข้อที่ยกเลิก 



1. ประเด็นบังคับที่หลกัสูตรต้องด าเนินการ 

1. หน้ำปกหลักสูตร กรณีหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นหลักสูตรพหุ
วิทยำกำร หรือ หลักสูตรสหวิทยำกำร และ/หรือ หลักสูตร 5 ปี 
ให้ระบุใน“หน้ำปก” หลักสูตรให้ชัดเจน

ตัวอย่าง
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต

สำขำวิชำกำรบูรณำกำรกำรออกแบบด้วยพหุปัญญำ
(หลักสูตรพหุวิทยำกำร) (หลักสูตรนำนำชำต)ิ

(หลักสูตร 5 ปี)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565



1. ประเด็นบังคับที่หลกัสูตรต้องด าเนินการ 

2. หมวดที่ 4 ตำรำง PLOs Curriculum Mapping 
ให้ก ำหนดเป็นระดับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Level) ที่
เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร โดยต้องระบุนิยามตัวเลข
หรือตัวอักษรให้ชัดเจน



1. ประเด็นบังคับที่หลกัสูตรต้องด าเนินการ 

ตัวอย่าง PLOs Curriculum Mapping ที่ก ำหนดเป็นระดับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ (Level) ที่เป็นตัวเลขหรือตัวอักษร



1. ประเด็นบังคับที่หลกัสูตรต้องด าเนินการ 

3. หมวดที่ 7 ข้อ 7 KPI ต้องด ำเนินกำรตำมตัวบ่งช้ีและเป้ำหมำยที่กกอ. ก ำหนด ส ำหรับ KPI ข้อ 7 “มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้จำกผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนในรายงานผล
การด าเนินการของหลักสูตรปีทีแ่ล้ว”

*รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ประกอบด้วย
1. ข้อมูลทั่วไป
2. ข้อมูลเชิงสถิติ ที่ส าคัญ ได้แก่ ร้อยละของนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำตำมผลลัพธ์กำรเรียนรู้ท่ีคำดหวัง
3. คุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง ได้แก่ 1. ร้อยละของนักศึกษำท่ีส ำเร็จกำรศึกษำท่ีบรรลุผลลัพธ์

กำรเรียนรู้ตำมท่ีคำดหวัง 2. ปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้คุณภำพกำรจัดกำรศึกษำไม่เป็นไปตำมท่ีคำดหวัง
4. แนวทางการปรับปรุงเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง

หัวข้อข้างต้นเป็นส่วนที่ 2 ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กกอ. ที่ทุกหลักสูตรต้องรายงานผลการด าเนินการของหลักสตูรทกุๆ ปีการศึกษา 
โดยต้องแสดงข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ อยู่ระหว่างด าเนินการร่างแบบฟอร์ม มคอ.3-7 (ชื่อเดิม) เพ่ือให้สอดคล้องกับหัวข้อ
ข้างต้น และจะประกาศให้ทุกหลักสตูรทราบอีกคร้ัง



2. เพิ่มหัวข้อย่อยเพื่อให้ครบถ้วน สอดคล้องกับ กกอ. 
หัวข้อแบบฟอร์ม (เดิม) หัวข้อแบบฟอร์ม (ปรับปรุงใหม)่ 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 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบกำรณภ์ำคสนำม (กำร
ฝึกงำน หรือสหกิจศึกษำ)
4.4 การเตรียมการ 
4.5 กระบวนการประเมินผล 

หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้  กลยุทธ์กำรสอนและกำร
ประเมินผล

หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้  กลยุทธ์กำรสอนและกำร
ประเมินผล

เพิ่มหัวข้อย่อย ข้อ 4.1 แผนการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ คงเดิม

หมวดท่ี 6 กำรพัฒนำอำจำรย์ หมวดท่ี 6 กำรพัฒนำอำจำรย์ คงเดิม



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 ทั้งเร่ืองการเรียนหรือเร่ืองอื่นๆ รวมท้ังมีการติดตามและรายงาน
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



2. เพิ่มหัวข้อย่อยเพื่อให้ครบถ้วน สอดคล้องกับ กกอ. 
หัวข้อแบบฟอร์ม (เดิม) หัวข้อแบบฟอร์ม (ปรับปรุงใหม่) เพ่ิมหัวข้อย่อย

หมวดที่ 8 กำรประเมินและปรบัปรุงกำร
ด ำเนินกำรของหลักสูตร

หมวดที่ 8 กำรประเมินและปรบัปรุงกำรด 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 ำหลกัสูตร และอำจำรย์พิเศษ
ภำคผนวก ง ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ/ปรับปรงุหลักสูตร
ภำคผนวก จ ระเบียบมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำ

ธนบุรี ว่ำด้วยกำรศึกษำระดับปริญญำตร/ีบัณฑิตศึกษำ
ภำคผนวก ฉ ควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืน (ถ้ำมี)
ภำคผนวก ช อื่นๆ



3. หัวข้อที่ยกเลิก 

1. ยกเลิกกำรกรอกข้อมูล “ประวัติกำรศึกษำ” ของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำหลกัสูตร ได้แก่
- หมวดที่ 1 ข้อ 9 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- หมวดที่ 3 ข้อ 3.2.1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ทั้งน้ี ใหร้ะบุเพียงจุดเดียวคือ ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ



3. หัวข้อที่ยกเลิก 

2. หมวดที่ 4 ข้อ 1 กำรพัฒนำคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษำ
ระบไุว้ในบทสรุปผู้บริหารแทน



4. ปรับข้อความตามระเบียบ/แนวทางด าเนินการของมหาวิทยาลัยฯ

ปรับข้อควำมบังคับตำมที่มหำวิทยำลัยฯ ก ำหนด ที่เป็นรำยละเอียดเก่ียวกับกระบวนกำรที่มหำวิทยำลัยฯ ด ำเนินกำรอยู่ หรือที่
อ้ำงอิงระเบียบมหำวิทยำลัยฯ เป็นต้น
ตัวอย่ำงเช่น 

- หมวดที่ 3 ข้อ 1.ระบบกำรจัดกำรศึกษำ และข้อ 2.8 กำรเทียบโอนหน่วยกิต รำยวิชำและกำรลงทะเบียนเรียนข้ำม
มหำวิทยำลัย

- หมวดที่ 6 ข้อ 1 กำรเตรียมกำรส ำหรับอำจำรย์ใหม่ในระดับมหำวิทยำลัย และข้อ 2 กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะ
ให้แกอ่ำจำรย์ในระดับมหำวิทยำลัย

- หมวดที่ 7 ข้อ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน
เป็นต้น



5. เพิ่มค าอธิบายหัวข้อและตัวอย่างเพือ่ความชัดเจน

ตัวอย่างเช่น
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป



5. เพิ่มค าอธิบายหัวข้อและตัวอย่างเพือ่ความชัดเจน

ตัวอย่างเช่น
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร



5. เพิ่มค าอธิบายหัวข้อและตัวอย่างเพือ่ความชัดเจน

ตัวอย่างเช่น
หมวดที่ 3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลกัสูตร



ค าแนะน าส าหรับ
การจัดท าบทสรุปผู้บริหาร
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บทสรุปผู้บริหาร
ส าหรับ

การจัดท าหลักสูตร

บทสรุปผู้บริหำร เป็นส่วนของกำรสรุปถึ งแนวคิดและ
รำยละเอียดในกำรออกแบบหลักสูตร เพื่อสื่อสำรไปยังผู้ที่
เกี่ยวข้อง

บทสรุปผู้บริหำรมีควำมส ำคัญ เพรำะเป็นส่วนแรกที่ผู้สนใจจะ
อ่ำน และจำกส่วนนี้จะตัดสินใจต่อว่ำจะอ่ำนรำยละเอียดของ
หลักสูตรในเล่ม มคอ.2 ต่อหรือไม่

คุณภำพของบทสรุปผู้บริหำร จะสะท้อนให้เห็นถึง คุณภำพของ
หลักสูตรผ่ำนแนวคิดในกำรออกแบบหลักสูตรโดยรวม ดังนั้นจึง
ควรให้เวลำกับกำรเขียนส่วนนี้อย่ำงยิ่ง
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บทสรุปผู้บริหาร
ส าหรับ

การจัดท าหลักสูตร

ควรแสดงให้เห็นถึง .....

 ที่มาที่ไปของการสร้างหลักสูตรใหม่ หรือการปรับปรุง
หลักสูตรในครั้งนี้

 รายละเอียดส าคัญของหลักสูตร

 จุดเด่นที่สร้างความสามารถในการแข่งขันและจูงใจ
ผู้สนใจเข้าศึกษา

32



บทสรุปผู้บริหารใหม่ (KMUTT)

วัตถุประสงค์:
o ตรวจสอบว่ามีแนวคิดและกระบวนการออกแบบเป็น

อย่างไร เป็นไปตามแนวทาง OBE หรือไม่
o ถ่ายทอดแนวคิดในการออกแบบหลักสูตรแก่ผู้อื่น

จัดท าขึ้นโดย มจธ.

ฟอร์ม มคอ.2.

วัตถุประสงค:์
• ตรวจสอบว่าเป็นไปตามเกณฑ์

หรือไม่

จัดท าขึ้นโดย สป.อว.
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ส่วนของบทสรุปผู้บริหาร
ที่ปรับเปลี่ยนไป
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หัวข้อที่ 1. ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตร

1.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในของ
หลักสูตร
a. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก:

a1) กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
a2) สรุปข้อมูลควำมคิดเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกและ

กำรด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำ
a3) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อมมหภำคที่มีผลต่อหลักสูตร
a4) กำรวิเครำะห์คู่แข่งขันหรือคู่เปรียบเทียบ

b. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

1.2 สำระส ำคัญของกำรเสนอปรับปรุงหลักสูตร 

พร้อมแสดงเหตุผล

หัวข้อที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

2.1 ปรัชญำ ควำมส ำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2.2 คุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร

2.3 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตร

หัวข้อที่ 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ และการประเมินผลผู้เรียน

3.1 กำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตรในแต่ละข้อ

3.2 Stage-Learning Outcome

3.3 โครงสร้ำงหลักสูตร

หัวข้อที่ 4 ปัจจัยน าเข้า
4.1 คุณสมบัติผู้เข้ำศึกษำ

หัวข้อในบทสรุปผู้บริหาร รอบปรับปรุง 2564

หน้ำ 35
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หัวข้อที่ 1. ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตร

1.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในของหลักสูตร
a. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก:

a1) กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
a2) สรุปข้อมูลควำมคิดเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกและ

กำรด ำเนินกำรตำมค ำแนะน ำ
a3) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อมมหภำคท่ีมีผลต่อหลักสูตร
a4) กำรวิเครำะห์คู่แข่งขันหรือคู่เปรียบเทียบ

b. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

1.2 สำระส ำคัญของกำรเสนอปรับปรุงหลักสูตร 

พร้อมแสดงเหตุผล

หัวข้อที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

2.1 ปรัชญำ ควำมส ำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2.2 คุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร

2.3 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตร

หัวข้อที่ 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ และการประเมินผลผู้เรียน

3.1 กำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตรในแต่ละข้อ

3.2 Stage-Learning Outcome

3.3 โครงสร้ำงหลักสูตร

หัวข้อที่ 4 ปัจจัยน าเข้า: คุณสมบัติผู้เข้ำศึกษำ

หัวข้อที่ 5 ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการด าเนินการ
ตามค าแนะน า

หัวข้อในบทสรุปผู้บริหาร 
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หัวข้อที่ 1. ที่มาของการปรับปรุงหลักสูตร

1.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอกและภำยในของหลักสูตร
a. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก:

a1) กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
a2) กำรวิเครำะห์สิ่งแวดล้อมมหภำคท่ีมีผลต่อหลักสูตร
a3) กำรวิเครำะห์คู่แข่งขันหรือคู่เปรียบเทียบ

b. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

1.2 สำระส ำคัญของกำรเสนอปรับปรุงหลักสูตร 

พร้อมแสดงเหตุผล

หัวข้อที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

2.1 ปรัชญำ ควำมส ำคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

2.2 คุณลักษณะพิเศษของหลักสูตร

2.3 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตร

หัวข้อที่ 3 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ และการประเมินผลผู้เรียน

3.1 กำรพัฒนำผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตรในแต่ละข้อ

3.2 Stage-Learning Outcome

3.3 โครงสร้ำงหลักสูตร

หัวข้อที่ 4 ปัจจัยน าเข้า : คุณสมบัติผู้เข้ำศึกษำ

หัวข้อที่ 5 ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการด าเนินการ
ตามค าแนะน า

หัวข้อในบทสรุปผู้บริหาร รอบปรับปรุง 2565
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จุดผิดพลาดที่พบบ่อย

 “ บทสรุป ” ที่เหมือน “ ไม่สรุป ” (ไม่ควรเกิน 20 หน้า) 

 บทสรุปผู้บริหารไม่อธิบายถึงแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร แต่ ลอกข้อความที่กรอกใน มคอ.2 มา
ให้อีก

 “ ข้อความในบทสรุปผู้บริหาร”  ไม่ตรงกับ “ ข้อความในเล่ม มคอ.2 ”

 ตอบไม่ตรงประเด็น สิ่งที่ยกมาอธิบายไม่สัมพันธ์หรอืไม่ได้ถูกน ามาใช้ในการออกแบบหลักสูตร
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ตัวช่วยส าหรับการจัดท าหลักสูตร
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เอกสารค าแนะน า

2) ค าแนะน าในการจัดท ารายละเอียดหลักสูตตาม
แนวทาง OBE

หน้ำ 40

1) ค าแนะน าในการจัดท าบทสรปุผู้บริหาร
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3) ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละขั้นของการพัฒนาผู้เรียน (Stage Learning 
Outcome)
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การให้การสนับสนุนหลักสูตรของส านักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ

• ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ของหลักสูตร
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
www.eds.kmutt.ac.th > CURRICULUM > บริการหลักสูตร

http://www.eds.kmutt.ac.th/


เอกสารอื่นๆ
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บริการให้ค าปรึกษาปัญหาเก่ียวกับ ......
o กำรออกแบบหลักสูตรตำมแนวทำง OBE
o เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และเกณฑ์ต่ำงๆท่ีเกี่ยวข้อง
o องค์ประกอบที่ 1 กำรก ำกับมำตรฐำน
o แนวทำงกำรรำยงำน SAR
o Newให้ค ำแนะน ำในกำรจัดท ำรำยละเอียดหลักสูตร

ส ำหรับหลักสูตรส ำหรับหลักสูตรปรับปรุงรอบปีกำรศึกษำ
2565

รูปแบบการให้บริการ:
กรอกรำยละเอียดของประเด็นค ำถำม ตำมแบบฟอร์มขอรับบริกำร
OBE Clinic ส่งมำท่ีอีเมล์ obe.clinic.kmutt@gmail.com

ติดตามและพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้รว่มกันได้ที่
FACEBOOK: KMUTT X Classroom & OBE Clinic
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