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ค าช้ีแจง 

     รายละเอียดของเอกสารน้ีเป็นเพียงตวัอย่างท่ีทางส านักงานพฒันาการศึกษาและบริการ
จดัท าข้ึนเท่านั้น หลกัสูตรสามารถจดัท าเอกสารรายละเอียดหลกัสูตรไดต้ามท่ีเห็นว่าเหมาะสม   
แต่ต้องประกอบด้วยรายการหัวขอ้อย่างน้อยตามท่ี สป.อว. และ มจธ. ก าหนดไวใ้ห้ครบถว้น    
ส่วนรูปแบบการน าเสนอนั้นข้ึนอยูก่บัแต่ละหลกัสูตร 
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ส่วนท่ี 1 บทสรุปผู้บริหาร 

ช่ือหลกัสูตร: ...............................................................คณะ:.................................................................................... 

รอบการปรับปรุง: ....................................................   ภาคการศึกษาท่ีเร่ิมใช้: ......................................................... 

 

 

สาระส าคัญของการเสนอปรับปรุงหลักสูตร (หรือการเปิดหลักสูตรใหม่) และกระบวนการหรือข้ันตอน           
การก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรในคร้ังนี ้พร้อมแสดงเหตุผล 

อธิบายและแสดงให้เห็น แนวคิด ประเด็นหลกั และสาระส าคญัของการเปิดหรือปรับปรุงหลกัสูตร รวมถึงส่ิงท่ี
เปล่ียนแปลงไปจากหลกัสูตรฉบบัก่อน โดยยอ่ -   ไม่ควรเกิน 3 หนา้ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................................ 
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ส่วนท่ี 2 แนวคิดและรายละเอยีดการออกแบบหลกัสูตร 

2.1) ท่ีมาของการปรับปรุงหลกัสูตรและกระบวนการได้มาซ่ึงกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร 

แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มทั้งภายนอก: Skill mapping ตามความตอ้งการของประเทศ ภาค
การผลิต/อุตสาหกรรม/ผูใ้ช้บณัฑิต ผูเ้รียนปัจจุบนั และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียส าคญักลุ่มอ่ืนๆ รวมถึง
การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายในของหลกัสูตร ท่ีจะน ามาใช้เป็นขอ้มูลส าคญัในการออกแบบ
หลกัสูตรน้ี และแสดงให้เห็นว่าจากบทวิเคราะห์สถานการณ์ เช่ือมโยงมาสู่การออกแบบหลกัสูตร 
การปรับปรุงหลกัสูตรและการก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรในคร้ังน้ีอยา่งไร 

2.1.1) ก ร ะ บ ว น ก า ร ห า ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร จ า ก ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย ส า คั ญ ข อ ง ห ลั ก สู ต ร                            
(Customer requirement) และกระบวนการเปลี่ยนความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น 
VOP (Voice of Process)  เพ่ือน ามาสู่การปรับปรุงหลกัสูตรในคร้ังนี ้

 อธิบายถึงกระบวนการไดม้าซ่ึงความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียของหลกัสูตร การเลือกกลุ่ม    
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญัและตวัแทน รวมถึงเคร่ืองมือ วิธีการ ช่วงเวลาท่ีใช้ในการส ารวจ และ  
ผลส ารวจ  
- หลกัสูตรตอ้งแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและเกณฑ์การก าหนดผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียส าคญัท่ีมี
ความสมเหตุสมผลของเหตุผลในการเลือก  

- หลกัสูตรตอ้งแสดงกระบวนการได้มาซ่ึงความต้องการของผูมี้ส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร     
การเลือกกลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญั รวมถึงเคร่ืองมือ วิธีการ ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการส ารวจให้
ไดเ้สียงของลูกคา้ (Voice of Customer) และน า VOC มาวิเคราะห์หาความตอ้งการ (Requirements)  

- แสดงความเช่ือมโยงของ นโยบาย วิสัยทศัน์ พนัธกิจ ของมหาวิทยาลยั คณะหน่วยงาน  
- หลกัสูตรตอ้งแสดงกระบวนการเปล่ียน Customer Requirement >VOP เพื่อน ามาสู่การปรับปรุง
หลกัสูตรในคร้ังน้ี ประกอบดว้ย 

2.1.1.1) การส ารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต (Labor Market)  

กระบวนการได้มา ซ่ึงข้อมูล  ตั้ งแต่การเลือกกลุ่มผู ้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวนท่ี เหมาะสม                         
การใชเ้คร่ืองมือ วิธีการ ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการส ารวจ และผลส ารวจ และการวิเคราะห์ผลส ารวจนั้น 

2.1.1.2) การส ารวจความต้องการของผู้เรียน (Current Student)  

กระบวนการได้มาซ่ึงข้อมูล ตั้ งแต่การเลือกกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลส าคัญ จ านวนท่ีเหมาะสม การใช้
เคร่ืองมือ วิธีการ ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการส ารวจ และผลส ารวจ และการวิเคราะห์ผลส ารวจนั้น 
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2.1.1.3) การส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มอ่ืนๆ  

ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ศิษยเ์ก่า ผูเ้รียนในอนาคต (potential learner) อาจารยผ์ูส้อน เจา้หนา้ท่ีสายสนบัสนุน 
เป็นตน้ กระบวนการไดม้าซ่ึงขอ้มูล ตั้งแต่การเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั จ านวนท่ีเหมาะสม การใช้
เคร่ืองมือ วิธีการ ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการส ารวจ และผลส ารวจ และการวิเคราะห์ผลส ารวจนั้น 

 
2.1.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อหลกัสูตร: 

2.1.2.1) การวิเคราะห์อุปสงค์ (Demand) ของตลาดแรงงาน ก าลังการผลิต (Supply) ของ
ประเทศ (ข้อมูลเชิงปริมาณ) 

 การวิเคราะห์และประมาณการอุปสงค์ (ขอ้มูลเชิงปริมาณ) 2 ส่วน คือ (1) อุปสงค์ของผูส้นใจเขา้
ศึกษาในหลกัสูตรน้ี และ (2) อุปสงคบ์ณัฑิตท่ีจบจากหลกัสูตรน้ีในตลาดแรงงาน โดยแสดงให้เห็น
ถึงอุปสงค ์ท่ีมีทั้งในปัจจุบนัและอนาคต รวมทั้งแสดงจ านวนหลกัสูตรท่ีเป็นสาขาวิชาเดียวกนัหรือ
สาขาวิชาท่ีใกลเ้คียงกนัทั้งหมดในประเทศ [การแสดงให้เห็นว่าหลกัสูตรน้ีมีความตอ้งการในตลาด
และสามารถขายหรือแข่งขนัได ้

 ตัวอย่างเช่น  
 การพิจารณาทักษะท่ีจ าเป็น (Skill Mapping) เป็นการรวบรวมและแสดงทกัษะท่ีจ าเป็นส าหรับ    
แต่ละต าแหน่งงานในปัจจุบนั (Demand Side) และทกัษะท่ีหลกัสูตรแต่ละหลกัสูตรเสริมสร้างให้
ผูเ้รียน (Supply Side) เพื่อช่วยในการวางแผนทรัพยากรบุคคลของประเทศ  และการออกแบบ
หลกัสูตรท่ีตอบสนองความตอ้งการอยา่งแทจ้ริง 

2.1.2.2) การวิเคราะห์คู่แข่งขันหรือคู่เปรียบเทียบในตลาด 

การวิเคราะห์คู่แข่งขนัหรือคู่เปรียบเทียบ คือ การวิเคราะห์ว่าใครคือคู่แข่งขนั/คู่เปรียบเทียบของ
หลกัสูตร และประเด็นการวิเคราะห์ และสรุปภาพรวมสุดทา้ยของหลกัสูตรท่ีตอ้งการเป็นหรือ
หลกัสูตรก าหนดว่าตนเองอยู่ในส่วนตลาด (segment)ใด และวางต าแหน่ง (position) ตนเองไวท่ี้ใด 
รวมทั้งแสดงถึงจุดเด่นหรือความสามารถในการแข่งขนัท่ีหลกัสูตรตั้งใจสร้างขึ้นคืออะไร 

2.1.2.3) ปัจจัยจากภายนอกอ่ืน ๆ 
อาทิ การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี นโยบาย และส่ิงแวดลอ้มอ่ืนๆในบริบทโลก หรือ การวิเคราะห์
ส่ิงแวดลอ้มมหภาคท่ีมีผลต่อหลกัสูตรไดแ้ก่ ประชากรศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
เทคโนโลยี การเมือง นโยบายหรือกฎหมาย ท่ีเก่ียวข้อง เพื่อมองหาโอกาสหรืออุปสรรคจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก ตลอดจนผลกระทบท่ีมีศกัยภาพจากปัจจยัเหล่าน้ีท่ีจะมีผลต่อหลกัสูตร    
เป็นตน้ ทั้งน้ี หลกัสูตรตอ้งผลิตบณัฑิตท่ีมีความสอดคลอ้งกับทิศทางนโยบายของประเทศ และ   
พนัธกิจ ยทุธศาสตร์ของสถาบนัท่ีสอดคลอ้งกบัการจดักลุ่มสถาบนัอุดมศึกษา 
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2.1.3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลกัสูตร: 

  การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน เป็นการวิเคราะห์สภาพองคก์รหรือหน่วยงานในปัจจุบนั เพื่อ
คน้หาจุดแข็ง จุดอ่อน หรือส่ิงท่ีอาจเป็นอุปสรรคส าคญัในการด าเนินงาน อนัมีผลต่อการปรับปรุง
หลกัสูตร ไดแ้ก่ 

2.1.3.1) การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาของหลกัสูตร  

 วิเคราะห์ขอ้มูลอย่างนอ้ย 5 ปียอ้นหลงั เช่น แผน-ผลของการรับนกัศึกษา อตัราการส าเร็จการศึกษา
และการลาออกกลางคนัของนักศึกษาในหลกัสูตร ระยะเวลาของการศึกษาในหลกัสูตร ภาวะการมี
งานท าของผูส้ าเร็จการศึกษา ความกา้วหนา้ในอาชีพหลงัส าเร็จการศึกษา (กรณีบณัฑิตท่ีมีงานท าอยู่
ก่อนแล้ว) ผลการประเมินตนเองย้อนหลัง เป็นต้น และการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดลอ้มภายใน ฯลฯ 

 
2.2) การก าหนดกรอบแนวคิดภาพรวมของหลกัสูตร (Product concept) 

- แสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงว่า หลกัสูตรน าผลท่ีได้จากการการส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลใน
 หัวขอ้ 2.1 ไปใชใ้นการก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรอย่างไร หรือประเด็นใดถูกน าไปใช้
 ในการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังน้ีในส่วนใดบา้ง อยา่งไร 
- จากการส ารวจและวิเคราะห์ขอ้มูลในหวัขอ้ 2.1 น ามาสู่การสรุปกรอบแนวคิดภาพรวมของหลกัสูตร 
 (Product concept) ประกอบดว้ย  

2.2.1) คุณลกัษณะบัณฑิตของหลกัสูตร 

2.2.2) กลุ่มเป้าหมายของหลกัสูตร  

2.2.3) การก าหนดต าแหน่งของหลกัสูตรในตลาด 

2.2.4) จุดเด่นหรือจุดเน้นของหลกัสูตรท่ีสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

2.2.5) แนวทางการปรับปรุงหลกัสูตร / สาระการปรับปรุงหลกัสูตร 
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2.3) การออกแบบรายละเอยีดหลกัสูตร 

จากกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (หัวข้อ 2.2) น ามาสู่การออกแบบรายละเอียดของ
หลกัสูตร ประกอบดว้ย 

 2.3.1) การก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร  

2.3.1.1) แนวคิดหรือที่มาหรือกระบวนการในการได้มาซ่ึงผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร; PLOs  

แสดงใหเ้ห็นถึงวิธีการท่ีหลกัสูตรไดน้ าผลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ ส่วน 2.1 และ 2.2ไปใชใ้นการก าหนด
ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร หรือประเด็นใดถูกน าไปใชใ้นการปรับปรุงหลกัสูตรคร้ังน้ี 

  

ประเด็นพิจารณาในการตรวจสอบและรับรอง: 
➢ ผูเ้รียนมีการเปล่ียนแปลงหรือพฒันาการของผลลพัธ์การเรียนรู้แต่ละดา้นระหวา่งเรียน และ       

มีการสะสมจนมัน่ใจไดว้า่จะบรรลุผลลพัธ์การเรียนรู้โดยรวมท่ีก าหนดในหลกัสูตร 
➢ ผลลพัธ์การเรียนรู้ตามคุณวุฒิแต่ละระดบั ตอ้งสอดคลอ้งกบัอตัลกัษณ์ของหลกัสูตร 

สถาบนัอุดมศึกษา วิชาชีพ ประเทศชาติ และบริบทโลก ประกอบดว้ยอยา่งนอ้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่
ความรู้ ทกัษะ จริยธรรม และลกัษณะบุคคล [TQF (4 ขอ้) Clarification and PLOs composition] 

2.3.1.2) ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ และปรัชญาการศึกษาของหลกัสูตร 

- ระบุ ความส าคญั วตัถุประสงค์ในการเปิด (หรือปรับปรุง) หลกัสูตรคร้ังน้ี (หลกัสูตรน้ีมีขึ้นเพื่อ
อะไร ท าไมจึงควรมีหลกัสูตรน้ี) โดยตอ้งสอดคลอ้งกับปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความ รู้
ความสามารถอยา่งไร 

- ปรัชญาการศึกษาของหลกัสูตรจะเป็นส่ิงท่ีหลกัสูตรยึดมัน่ในการผลิตบณัฑิต และตอ้งสัมพนัธ์กบั
ความส าคัญ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร กลยุทธ์การสอน การวัดและ
ประเมินผล อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา ซ่ึงเป็นแนวคิดเบ้ืองต้นของ Outcome Based Education 
(OBE) 

 

2.3.1.3) ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร; PLOs 
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2.3.1.4) ผลลพัธ์การเรียนรู้ตามล าดับข้ันของการพฒันาผู้เรียน; Stage-LOs 

- วตัถุประสงคข์องการก าหนด Stage-Learning Outcome เพื่อเป็นการประเมินพฒันาการเรียนรู้ของผูเ้รียน
ท่ีด าเนินการอย่างเป็นระยะและต่อเน่ืองตลอดการเรียนการสอนของหลกัสูตร  ว่าผูเ้รียนไดรั้บการพฒันา
ตามท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละขั้นแลว้หรือไม่ ซ่ึงหากไม่ไดแ้ลว้จะไดด้ าเนินการแกไ้ข (correction) เพื่อให้เกิด
ความพร้อมก่อนการพฒันาในระยะต่อไป นอกจากน้ียงัสามารถใชผ้ลการประเมินมาด าเนินการปรับปรุง
กระบวนการจดัการเรียนการสอนในอนาคต  

- Stage-LOs จะเป็นการระบุถึงจุดควบคุม (Control Point) ของผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั โดยเขียนใน
ลกัษณะผลลพัธ์การเรียนรู้รวบยอดท่ีสะทอ้นถึงสมรรถนะหรือความสามารถของผูเ้รียนในระดบัการ
พฒันา (จากการเรียนรู้) ขั้นหน่ึงๆ โดยหลกัสูตรควรพิจารณา ใหส้อดคลอ้งกบั CLOs ของรายวิชาต่างๆ ท่ี
นกัศึกษาได ้เรียนรู้ในขั้นนั้นๆ และตอ้งมัน่ใจวา่ในปีสุดทา้ย นกัศึกษาจะตอ้งได ้PLOs ครบทุกขอ้ ทั้งน้ี 
Stage–LOs ไม่จ าเป็นตอ้งก าหนดเป็นรายปี แต่ขอให้ระบุช่วงเวลาประเมินและวิธีการประเมินผลของแต่
ละขั้นไวด้ว้ย 

2.3.1.5) ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร กับ คุณลักษณะ 
บัณฑิตท่ีพึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT student 
QF) และผลลพัธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 
2.3.2) แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างหลกัสูตรและรายวิชา 

ประเด็นพิจารณาในการตรวจสอบและรับรอง: 
➢ หลกัสูตรมีการก าหนดผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียและวิธีการไดม้าซ่ึงความตอ้งการและความคาดหวงั

อย่างไร ท่ีน าไปสู่การก าหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีสะทอ้นความตอ้งการและความคาดหวงัของ
ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ท่ีครอบคลุมตามมาตรฐานผลลพัธ์การเรียนรู้ และสะทอ้นเป้าหมายการ
พฒันาผูเ้รียนทั้งระยะสั้นและระยะยาวอยา่งไร 

➢ การออกแบบโครงสร้างหลกัสูตรการศึกษาและรายวิชา  หรือโมดูลการเรียนรู้มีความสัมพนัธ์
กบัผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัของหลกัสูตรอย่างไร ท าให้ผูเ้รียนสามารถสร้างองค์ความรู้ 
ทกัษะ    คุณลกัษณะทางวิชาการและวิชาชีพใหก้บัผูเ้รียนไดจ้ริง 
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2.3.2.1)  แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างและเน้ือหาของหลักสูตร ท่ีจะใช้ในการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุตามผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรท่ีตั้งไว้ รวมถึงแนวคิดในการออกแบบ OBEM  

แสดงแนวคิดในการน าผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร มาออกแบบโครงสร้างและเน้ือหารายวิชา
ของหลกัสูตรท่ีสอดคลอ้งเหมาะสมต่อการพฒันาผูเ้รียน โดยแสดงให้เห็นถึง ท่ีมาของโครงสร้าง 
การจดัวางล าดบั ความสมเหตุสมผล การบูรณาการ และความทนัสมยั 

2.3.2.2) การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา 
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 

a)  การเปรียบเทียบโครงสร้างหลกัสูตรกบัประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เร่ือง 
เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565 

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
ที่แตกต่าง 

เกณฑ์ อว. หลักสูตรเดิม 
พ.ศ. 25.... 

หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 25... 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ≥ 24    

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชา..................... 
2.2 กลุ่มวิชา..................... 
2.3 กลุ่มวิชา..................... 
2.4 กลุ่มวิชา..................... 

≥ 72 (4 ปี) 
≥ 90 (5 ปี) 

   

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ≥ 6    

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ≥ 120    

 
b) การเปรียบเทียบรายวิชาทีเ่ปลีย่นแปลงระหว่างหลกัสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง [กรณี
หลกัสูตรปรับปรุง]  
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 256... หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 256... หมายเหตุ 

ระบุรายวิชาแยกตามหมวดวิชาท่ี
ปรากฏในโครงสร้างหลกัสูตร 

ระบุรายวิชาแยกตามหมวดวิชาท่ี
ปรากฏในโครงสร้างหลกัสูตร 

ระบุการเปล่ียนแปลงให้ชดัเจน เช่น ปรับ
ช่ือรายวิชาภาษาไทย/ภาษาองักฤษ เพ่ิม
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชา ปรับค าอธิบาย
รายวิชา เปิดรายวิชาใหม่ ยกเลิกรายวิชา ยา้ย
รายวิชาไปอยูห่มวดอื่น เป็นตน้  

ระบุรายวิชาท่ีเปิดสอนส าหรับ
นกัศึกษานอกหลกัสูตร (ถา้มี) 

ระบุรายวิชาท่ีเปิดสอนส าหรับ
นกัศึกษานอกหลกัสูตร (ถา้มี) 
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c)  สาระส าคัญหรือเหตุผลส าคัญของการเปลี่ยนแปลง [กรณีหลกัสูตรปรับปรุง] 

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

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

 

 

2.3.2.3) รายละเอยีดของโครงสร้างหลกัสูตรและรายวิชา 
a) จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร ............... หน่วยกิต 
b) โครงสร้างหลกัสูตร [แยกตามหมวดวิชา] 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 24 หน่วยกติ 
ข.หมวดวิชาเฉพาะ 

-  วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ 
-  วิชาพื้นฐานทางวิทยาสาสตร์และคณิตศาสตร์ 
-  วิชาบงัคบัสาขาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 
-  วิชาเลือกวิศวกรรม 

108 หน่วยกติ 
22 
21 
56 
9 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกติ 
ง. หมวด OBEM                                                        .................... 

c) องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม [ฝึกงาน/สหกจิศึกษา/WILs/Practice school] (ถ้ามี) 
o ผลลพัธ์การเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
o ช่วงเวลา 
o จ านวนหน่วยกิต 
o การเตรียมการ 
o การจดัการเรียนการรู้ 
o กระบวนการประเมินผล 

d) ข้อก าหนดเกีย่วกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
o ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
o ช่วงเวลา 
o จ านวนหน่วยกิต 
o การเตรียมการ 
o การจดัการเรียนการรู้ 
o กระบวนการประเมินผล 
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2.3.3) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้  

        การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีตั้งไว้ 

ประเด็นพิจารณาในการตรวจสอบและรับรอง: 
➢ การจดักระบวนการเรียนรู้กระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ รู้จกัวิธีแสวงหาความรู้ ปลูกฝังให้

ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เกิดกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ไดอ้ยา่งไร 
➢ การจดักระบวนการเรียนรู้ท าให้มัน่ใจไดว้่าผูเ้รียนสามารถน าส่ิงท่ีเรียนรู้ไปใชก้บัโลกของการ

ท างานจริงไดแ้ละตอบสนองความตอ้งการของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญัและสอดคลอ้งกบั
ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงั 

2.3.3.1)  แนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพฒันาผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตรและ
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา 

- อธิบายถึงการวางเส้นทางการเรียนรู้ (Learning path) และกลยุทธ์การเรียนการสอนท่ีจะใช้ใน
รายวิชาต่างๆของหลกัสูตร เพื่อท่ีจะพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุตามผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร   
ท่ีตั้ งไว ้โดยแนวคิดการออกแบบวิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีมีความสอดคล้อง     
ความเหมาะสมกบั PLOs และ CLOs ของหลกัสูตร 

- อธิบายถึงกลยุทธ์การเรียนการสอนท่ีจะใชใ้นรายวิชาท่ีเป็นรูปแบบ OBEM เพื่อท่ีจะพฒันาผูเ้รียน
ใหบ้รรลุตามผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้

- อธิบายถึงการวางเส้นทางการเรียนรู้ (Learning path) และแนวคิดของกลยุทธ์ในการพัฒนา           
ผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยแสดงให้เห็นถึงความสอดคลอ้งของผลลพัธ์การเรียนรู้ (PLOs/CLOs) 
กลยทุธ์การสอนท่ีใชพ้ฒันาการเรียนรู้ และกลยทุธ์การประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุ
ตามผลลพัธ์ท่ีหลกัสูตรก าหนด (Constructive Alignment)] 

2.3.3.2) เส้นทางการเรียนรู้ (Learning Path) และแผนการศึกษา 
แผนการศึกษา  (ส าหรับใชบ้นัทึกขอ้มูลในระบบ New Acis) 

          ชั้นปีท่ี ……   ภาคการศึกษาท่ี .......          จ านวนหน่วยกิต 

XXX   xxx      ………. ช่ือวิชา ………………                  x(x-x-x)                        

XXX   xxx      ………. ช่ือวิชา ………………                 x(x-x-x)                        

รวม  x(x-x-x) 

                ชัว่โมง /สัปดาห์   = x 
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2.3.3.3)  ตารางแสดงความสัมพนัธ์ระหว่างผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตรกบัผลลพัธ์การเรียนรู้
ระดับรายวิชา (PLO-CLO Curriculum mapping) หรือรูปแบบอ่ืนๆ 

ค าแนะน า 
หลกัสูตรระดับปริญญาตรี ควรจัดท าแบบแยกตามรายปีการศึกษา และหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควร
จัดท าแบบแบ่งตามรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก และแยกตามแผนการศึกษา  โดยก าหนดเป็นระดับ
ผลลพัธ์การเรียนรู้ (Level) ท่ีเป็นตัวเลขหรือตัวอกัษร 

  ตัวอย่าง 
      1.1 หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี (แบบแยกตามรายปีการศึกษา) 

รายวิชา 
PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 1          
XXX xxx …………………………………. 1    1  1   
XXX xxx ………………………………….  2    1  1  
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาท่ี 2          
XXX xxx ………………………………….   2 1     1 
XXX xxx ………………………………….   2   2    
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 1          
XXX xxx ………………………………….  3        
XXX xxx ………………………………….   3 3      
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษาท่ี 2          
XXX xxx …………………………………. 3    3   3  
XXX xxx ………………………………….      3    
รายวิชาเลือก          
XXX xxx ………………………………….          

1.2 หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา (แนะน าใหจ้ดัท าแบบแบ่งตามรายวิชาบงัคบัและรายวิชาเลือก และแยก
ตามแผนการศึกษา) 

 
                               รายวิชา 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

แผนการศึกษา 1.2          

รายวิชาบังคับ          
XXX xxx …………………………………. 3    3   3  
XXX xxx ………………………………….      3    



15 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือการจดัท าหลกัสูตรและรายละเอียดของหลกัสูตร ฉบบั มจธ. 
KMUTT Curriculum Blueprint (08/02/66) 

 
                               รายวิชา 

PLO 1 PLO 2 PLO 3 PLO 4 

1A 1B 1C 2A 2B 3A 3B 4A 4B 

แผนการศึกษา 2.2          
XXX xxx …………………………………. 3    3   3  
XXX xxx ………………………………….      3    
รายวิชาเลือก          
XXX xxx ………………………………….          

2.3.4) แนวคิดในการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 

 การวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนตาม PLOs 

ประเด็นพิจารณาในการตรวจสอบและรับรอง: 
➢ มีวิธีการอย่างไรในการออกแบบวิธีการวดัและประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้และพฒันาการของ

ผูเ้รียน กระบวนการประเมินผลตอ้งแสดงวิธีการ เคร่ืองมือ และการก าหนดเกณฑก์ารตดัสินผลท่ี
น่าเช่ือถือ และสามารถประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียน 

➢ มีวิธีการอยา่งไรในการทบทวน ตรวจสอบ ก ากบัการให้ขอ้มูลป้อนกลบัและการรายงานผลการ
เรียนรู้  ท่ีน ามาสู่การพฒันาปรับปรุงการเรียนการสอน ทั้งของผูส้อนและผูเ้รียน เพื่อให้มัน่ใจว่า
ผูเ้รียนบรรลุ ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีหลกัสูตรและรายวิชาคาดหวงั 

2.3.4.1) แนวคิดในการวัดและประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับ
รายวิชา ตลอดจนการส าเร็จการศึกษาจากหลกัสูตร 

- อธิบายกลยุทธ์การวดัและประเมินผลท่ีจะใชใ้นรายวิชาต่างๆ ในหลกัสูตร ท่ีจะประเมินผลการ
เรียนรู้ของผูเ้รียนว่าสามารถบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรท่ีตั้ งไวห้รือไม่  โดย
แนวคิดการวดัและประเมินผลผูเ้รียนท่ีมีความสอดคล้องกับ PLOs และ CLOs ของหลกัสูตร 
วิธีการวดัและการประเมินผลจะตอ้งมัน่ใจว่าไดค้่าการวดัท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ (มีมาตรฐานในการ
วดัและประเมิน) และเป็นธรรม ทั้งน้ีกลยุทธ์การวดัและประเมินนั้นควรก าหนดตั้งแต่ การ
ประเมินแรกเขา้ การประเมินระหวา่งเรียน และการประเมินเม่ือส าเร็จการศึกษา รวมถึงกลไกการ
ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัจากผูส้อนท่ีทนัเวลา เพื่อใชใ้นการปรับปรุงการเรียนรู้ของผูเ้รียน 

- แสดงขั้นตอนหรือกระบวนการ ติดตาม วดัและประเมินผลผูเ้รียนเป็นระยะ /การการันตีวา่ผูเ้รียน
บรรลุ PLOs ตามท่ีตั้งไวเ้ม่ือจบการศึกษา 

- อธิบายถึงกลยุทธ์การวดัและประเมินผลท่ีจะใชใ้นรายวิชาท่ีเป็นรูปแบบ OBEM เพื่อท่ีจะพฒันา
ผูเ้รียนใหบ้รรลุตามผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีตั้งไว ้

- หลกัสูตรสามารถเพิ่มเติมตวัอยา่ง rubric ท่ีใช ้(ถา้มี) หรืออาจน าไปไวใ้นภาคผนวกก็ได ้
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2.3.4.2) เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 

ระบุถึงเกณฑก์ารส าเร็จการศึกษาของหลกัสูตร ตวัอยา่งเช่น 
• เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี หรือ หากมีเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ี

นอกเหนือจากระเบียบ มจธ. โปรดระบุ 
• นกัศึกษาบรรลุผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรครบ 
หลกัสูตรอธิบายวิธีการวดัผล แผนการวดั ท าเม่ือไร ความถ่ี ช่วงเวลา เป็นตน้ 

 

2.3.5) แนวคิดในการก าหนดส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียน 

2.3.5.1)  ความพร้อมและศักยภาพของอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีของหลกัสูตร  

- อาจารย์และเจ้าหน้าท่ีทั้ งหมดของหลักสูตร: อาจารย์ผูรั้บผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์ประจ า
หลกัสูตร/ เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน / อ่ืนๆ 

- หลกัสูตรแสดงให้เห็นว่าอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีในหลกัสูตรมีศกัยภาพ ความพร้อม เพียงพอ และ
เอ้ือต่อการพัฒนาผูเ้รียนให้บรรลุ PLOs ตามท่ีตั้ งไว้ รวมทั้ ง สอดคล้องตรงกับเกณฑ์ต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง] 

การวิเคราะห์และประเมินเพื่อแสดงให้เห็นวา่อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีในหลกัสูตรมีความพร้อม เพียงพอ 
และเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุ PLOs ตามท่ีตั้ งไว  ้รวมทั้ง สอดคล้องตรงกับเกณฑ์ต่างๆท่ี
เก่ียวขอ้ง 
ส่ิงท่ีควรพิจารณา ไดแ้ก่  
- จ านวนของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีในหลกัสูตร ครบถว้นเป็นไปตามเกณฑต์่างๆท่ีก าหนด 
- คุณสมบติั คุณลกัษณะ สมรรถนะของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีในหลกัสูตรของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี

ในหลกัสูตร เป็นตามเกณฑต์่างๆท่ีก าหนด และสอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลยั คณะ และ
ภาควิชา 

- สัดส่วนอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีต่อผูเ้รียนเหมาะสม (เทียบกบัเกณฑม์าตรฐานของ สป.อว.) 
- คุณสมบติั คุณลกัษณะ สมรรถนะ ความรู้ความเช่ียวชาญของอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ีในหลกัสูตร 

เป็นไปตามท่ีหลักสูตรต้องการ ซ่ึงเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนให้บรรลุ PLOs ตามท่ีตั้ งไว ้ดังนั้น
หลกัสูตรควรก าหนดคุณสมบติั ความสามารถและความรู้ความเช่ียวชาญของอาจารยแ์ละเจา้หน้าท่ี
ในหลกัสูตรท่ีเพียงพอต่อการพฒันาผูเ้รียน นอกเหนือจากท่ีระบุในเกณฑม์าตรฐานต่าง ๆ 

เป็นตน้ 
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- แนวทางการพฒันาอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีของหลกัสูตร 
หลกัสูตรมีกระบวนการสรรหาและคดัเลือก บริหารจดัการ วดัและประเมินผล รวมทั้งแนวทางการ
พฒันาอาจารยแ์ละเจ้าหน้าท่ีในหลกัสูตรทั้งคนใหม่และคนท่ีมีอยู่เดิม เพื่อให้มัน่ใจในคุณภาพของ
หลกัสูตรและมัน่ใจไดว้า่หลกัสูตรจะสามารถพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุตาม PLOs ท่ีตั้งไวไ้ด ้
ส่ิงท่ีควรพิจารณา ไดแ้ก่ 
- แนวทางการสรรหาและคดัเลือกอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
- แนวทางการเตรียมการส าหรับอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีทั้งใหม่และท่ีมีอยู่เดิมให้มีความพร้อมต่อการ
ท างานในหลกัสูตรท่ีออกแบบหรือปรับปรุง 
- การวดัและประเมินสมรรถนะของอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ี 
- แนวทางการส่งเสริมและพฒันาความรู้และทกัษะใหแ้ก่อาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีทั้งใหม่และท่ีมีอยูเ่ดิม 

เป็นตน้ 

2.3.5.2) การบริหารจัดการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilities & Infrastructure) และ การให้บริการ
นักศึกษา (Student support service)  

หลกัสูตรแสดงให้เห็นถึงรูปแบบการให้บริการและการเตรียมส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีเอ้ือต่อ 
การพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุตาม PLOs ท่ีตั้งไว ้
ส่ิงท่ีควรพิจารณา ไดแ้ก่ 
- ส่ิงสนับสนุนการสอนและการให้บริการของหลักสูตร (ทรัพยากรส าคัญหรือเคร่ืองมือเฉพาะท่ี
 จ าเป็นส าหรับหลกัสูตร) ท่ีเอ้ือต่อการพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุ PLOs ตามท่ีตั้งไว ้ 
- การประเมินความเพียงพอและความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการสอนและการให้บริการผูเ้รียน อนั
 จะช่วยส่งเสริมการบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรท่ีตั้ งไว ้ เช่น มีจ านวนท่ีเพียงพอหรือ
 สัดส่วนท่ีเหมาะสมต่อผูเ้รียน การเขา้ถึงบริการต่างๆอย่างทัว่ถึง การให้บริการท่ีดี สาธารณูปโภค
 ขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะสม การใหทุ้นสนบัสนุน เป็นตน้ 
- แผนการบริหารจดัการส่ิงสนบัสนุนการสอนและการให้บริการของหลกัสูตร เพื่อให้มัน่ใจไดว้่าส่ิง

สนับสนุนการเรียนการสอนนั้นมีความพร้อมและเพียงพอต่อผูเ้รียนอยู่เสมอ ครอบคลุมตั้งแต่        
การเตรียมความพร้อมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคการศึกษา การตรวจเช็คและ
บ ารุงรักษาระหวา่งภาคการศึกษา จนไปถึงการประเมินผลการใชง้านเม่ือจบภาคการศึกษา 
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2.3.5.3)  การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ายของหลกัสูตร 
a) แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  
o จ านวนนักศึกษาตามแผนของหลกัสูตร (ส าหรับการพจิารณาของ สป.อว.) 

รายละเอยีด 2566 2567 2568 2569 2570 

แบบ 1.1 ส าหรับผู้ส าเร็จระดับปริญญาโท 
ชั้นปีท่ี 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีท่ี 2 - 2 2 2 2 
ชั้นปีท่ี 3 - - 2 2 2 
รวม 2 4 6 6 6 

แบบ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จระดับปริญญาโท 
ชั้นปีท่ี 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีท่ี 2 - 2 2 2 2 
ชั้นปีท่ี 3 - - 2 2 2 
รวม 2 4 6 6 6 

รวมทุกแผนการศึกษา 4 8 12 12 12 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  - - 4 4 4 
o จ านวนนักศึกษาท้ังหมดของหลกัสูตร (ส าหรับการพจิารณาของมหาวิทยาลัย) 

รายละเอยีด 2566 2567 2568 2569 2570 

แบบ 1.1 ส าหรับผู้ส าเร็จระดับปริญญาโท 
ชั้นปีท่ี 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีท่ี 2 1 2 2 2 2 
ชั้นปีท่ี 3 1 1 2 2 2 
รวม 4 5 6 6 6 
แบบ 2.1 ส าหรับผู้ส าเร็จระดับปริญญาโท 

ชั้นปีท่ี 1 2 2 2 2 2 
ชั้นปีท่ี 2 1 2 2 2 2 
ชั้นปีท่ี 3 2 1 2 2 2 
รวม 5 5 6 6 6 

รวมทุกแผนการศึกษา 9 10 12 12 12 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา  3 2 4 4 4 
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b) งบประมาณตามแผน 
o อตัราค่าเล่าเรียน (ส าหรับจดัท าประกาศอตัราค่าบ ารุงการศึกษาฯ) 
o งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท) 
o งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท) 

2.3.6) กลไกการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร เพ่ือการประกนัคุณภาพของหลักสูตร 

2.3.6.1) การก ากบัมาตรฐาน 
2.3.6.2) บัณฑิต 
2.3.6.3) นักศึกษา 
2.3.6.4) อาจารย์ 
2.3.6.5) หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
2.3.6.6) ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  
2.3.6.7) ความเส่ียงของหลกัสูตร 
 

ประเด็นพิจารณาในการตรวจสอบและรับรอง: 
➢ หลกัสูตรมีการวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และ
 การบริหารความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินการหลกัสูตร รวมถึงการจดัการขอ้
 ร้องเรียนและการอุทธรณ์อยา่งไร 
➢ หลักสูตรมีการน าข้อมูลการประเมินผลการจัดการศึกษาดังกล่าวมาใช้ในการทบทวนและ
 ปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement) ของหลกัสูตรอย่างไร เพื่อให้ผูเ้รียนบรรลุมาตรฐาน
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีก าหนดและผูใ้ช้บณัฑิตมัน่ใจว่าจะได้บุคลากรท่ีมีความสามารถตรงตาม
 ความตอ้งการ 
➢ มีวิธีการอยา่งไรในการส่ือสารและเผยแพร่ขอ้มูลของหลกัสูตรใหผู้มี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีส าคญัได้
 รับทราบ 
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• หลกัสูตรอธิบายถึงกลไกหรือกระบวนการเพื่อการประกันคุณภาพ (ครอบคลุมการวางแผนคุณภาพ      
การควบคุมคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ) ท่ีเป็นการด าเนินงานของหลักสูตรเอง ให้ครอบคลุม       
ทุกประเด็น อาทิ ดา้นบณัฑิต นกัศึกษา หลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน ฯลฯ เพื่อใหม้ัน่ใจไดว้า่ผูเ้รียน
จะบรรลุตามผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตรท่ีตั้งไว ้ 

• กระบวนการเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร ควรแสดงให้เห็นว่า หลักสูตรจะท ากิจกรรมใด         
ท าอย่างไร ท าเม่ือไร ใครเป็นผูรั้บผิดชอบ รวมทั้ งผลจากกิจกรรมน าไปใช้ท าอะไรอย่างไรต่อไป            
การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานเป็นอยา่งไร ซ่ึงกระบวนการดงักล่าวนั้น ทางหลกัสูตรตอ้ง
ปฏิบัติได้จริง ด าเนินการจริง เพื่อการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพหลกัสูตรอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งเพื่อ
รองรับการตรวจสอบการด าเนินการจดัการศึกษา (Post Audit) จากภายนอกต่อไป 

• การตรวจสอบการด าเนินการจัดการศึกษา (Post Audit) จะมองหาการด าเนินการจัดการศึกษาท่ีมี
กระบวนการควบคุมท่ีมัน่ใจไดว้่าเกิดผลลพัธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวงัไดจ้ริง ตลอดจนมีกระบวนการติดตาม
และพฒันาสมรรถนะการด าเนินการอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้ งไว ้ซ่ึงประเด็นหลกัท่ี
พิจารณา คือ (1) ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู ้เ รียนและผู ้ส าเร็จการศึกษาตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้                  
(2) การด าเนินการตามระบบการบริหารจดัการศึกษาท่ีออกแบบไว ้และ (3) การปรับปรุงและพฒันา
คุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 

• การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การท ากิจกรรมหรือการปฏิบติัภารกิจหลกั
อย่างเป็นระบบตามแบบแผนท่ีก าหนดไว ้โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนท าให้เกิดความมัน่ใจใน
คุณภาพ และมาตรฐานของดัชนี ช้ีว ัดระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและผลลัพธ์ของ                          
การจดัการศึกษา 
o การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) เป็นส่วนท่ีหลกัสูตรจะตอ้งจดัให้มีระบบ

 และกลไกการควบคุมคุณภาพภายในองค์ประกอบต่างๆ ท่ีจะมีผลต่อคุณภาพของบณัฑิตและตอ้ง
 ด าเนินการอยา่งเป็นระบบ โดยใชห้ลกัการของการควบคุมคุณภาพท่ีเหมาะสม พร้อมทั้งการมีระบบ
 ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการภายในดว้ย 

o การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบผลการด าเนินการของระบบ
 และกลไกควบคุมคุณภาพภายในท่ีหลกัสูตรได้จัดให้มีขึ้น โดยจะเป็นการตรวจสอบเชิงระบบ
 มุ่งเน้นการพิจารณาว่า หลกัสูตรได้มีระบบการควบคุมคุณภาพหรือไม่  ได้ใช้ระบบท่ีพฒันาขึ้น
 เพียงใด และมีขั้นตอนการด าเนินการท่ีจะท าให้เช่ือถือไดห้รือไม่ว่าการจดัการศึกษาจะเป็นไปอย่าง
 มีคุณภาพ 
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o การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการด าเนินการของ
 หลกัสูตรโดยรวมว่า เม่ือไดมี้การใชร้ะบบประกนัคุณภาพหรือระบบควบคุมคุณภาพแลว้ไดท้ าให้
 เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากนอ้ยเพียงใด 
 ทั้ งน้ี การตรวจสอบและประเมินคุณภาพน้ีกระท าอย่างเป็นระบบ โดยมีกฎเกณฑ์และแนวทาง                

การด าเนินการท่ีชดัเจน 
• ค าแนะน า:  หลกัสูตรควรก าหนดแผนการปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตรเพื่อการประกันคุณภาพของ

หลกัสูตร ดงัน้ี 
1. ก าหนดองคป์ระกอบหรือประเด็นท่ีจะควบคุมคุณภาพของหลกัสูตร 

o องค์ประกอบหรือประเด็นการประกันคุณภาพ ได้แก่ บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร   
  การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ การก ากบัมาตรฐานหลกัสูตร 
  เป็นตน้ 

o การก าหนดองคป์ระกอบหรือประเด็นการประกนัคุณภาพ อาจพิจารณาจาก ขั้นตอนการ 
  ด าเนินงานพฒันาหลกัสูตร ตั้งแต่ การออกแบบหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การวดัและ
  ประเมินผล การปรับปรุงและพฒันาหลกัสูตร ผลลพัธ์ของหลกัสูตร (Output & Outcome)  

o การก าหนดองค์ประกอบหรือประเด็นการประกนัคุณภาพ อาจพิจารณาจาก กระบวนการเชิง
  ระบบในการด าเนินงานของหลกัสูตร ตั้งแต่ 

➢ ปัจจัยน าเข้า (Input) เป็นการประกันคุณภาพของตัวป้อนท่ีจะส่งผลให้หลักสูตร
 ขับเคล่ือนไปอย่างมีคุณภาพ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าท่ี ระบบและส่ิง
 สนบัสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ฯลฯ 

➢ กระบวนการ (Process) เป็นการประกนัคุณภาพของกระบวนการในการน าหลกัสูตรสู่
 การปฏิบติังานตามแผนงานท่ีวางไว ้ไดแ้ก่ การจดัการเรียนการสอนและการให้บริการ
 ต่างๆ (เร่ิมตั้งแต่ การวางแผนการจดัการเรียนรู้ การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การวดัและ
 ประเมินผลการเรียนรู้ และการป้อนกลบัผลประเมินเพื่อการปรับปรุง)  

➢ ผลลพัธ์และผลลพัธ์การเรียนรู้ (Output & Outcome) เป็นการประกันคุณภาพของผลท่ี
 เกิดจากการปฏิบติังาน ไดแ้ก่ สมรรถนะของบณัฑิต ผลลมัฤทธ์ิทางการเรียน อตัราการ
 จา้งงาน ความกา้วหนา้ในการท างาน ความพึงพอใจของนายจา้ง ฯลฯ 

o ก าหนดกลไกหรือกระบวนการในการควบคุมคุณภาพในองคป์ระกอบต่างๆ ตามท่ีก าหนดไว ้
o ก าหนดระบบการตรวจสอบผลการด าเนินงานของกระบวนการควบคุมคุณภาพ 
o ก าหนดกระบวนการประเมินผลการด าเนินงานของหลกัสูตร 
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o ความเส่ียง คือ เหตุการณ์หรือปัจจยัท่ีอยู่นอกการควบคุมท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคตและส่งผล
ท าให้การด าเนินงานของหลกัสูตรไม่ประสบความส าเร็จ ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของหลกัสูตร ทั้งใน
ดา้นยทุธศาสตร์ การปฏิบติังาน การเงินและการบริหาร รวมถึงมีผลต่อความอยูร่อดของหลกัสูตร 

o ความเส่ียงของหลักสูตร เช่น หลกัสูตรถูกปิด ไม่มีคนสมคัรเขา้เรียนในหลกัสูตรหรือไม่ได้
 ผูเ้รียนตามแผนท่ีตั้งไว ้ มีคู่แข่งขนัในตลาดเพิ่มขึ้น หลกัสูตรลา้สมยัไม่มีความตอ้งการแลว้ 
 อาจารยใ์นหลกัสูตรลาออกกลางคนั อาจารยผ์ูส้อนไม่สามารถสอนไดต้ามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
 บณัฑิตไม่มีงานท า (ตลาดไม่ตอ้งการ) ผูเ้รียนตกออกหรือลาออกกลางคนัจ านวนมาก เป็นตน้ 

o การบริหารความเส่ียง คือ กระบวนการด าเนินงานของหลกัสูตรท่ีเป็นระบบและต่อเน่ือง เพื่อ
ช่วยให้องค์กรลดโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายจากปัจจยัท่ีควบคุมไม่ได้ หรือลดระดับของความเสียหายท่ี
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีหลกัสูตรยอมรับได ้โดยค านึงถึงการบรรลุวตัถุประสงคห์รือเป้าหมาย
ของหลกัสูตรเป็นส าคญั 
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ตัวอย่างเช่น 
  องค์ประกอบ นักศึกษา 

1.1)  กระบวนการรับนกัศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา 

 กลไกหรือกระบวนการรับนกัศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษาของหลกัสูตร: 
   หลกัสูตรมีการก าหนดกระบวนการในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั  โดยการ        

ตั้งเกณฑเ์กรดเฉล่ียรวมและใชเ้กณฑร่์วมกบัการสอบสัมภาษณ์ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ และมีการประเมิน
และพิจารณาว่านักศึกษาต้องเรียนปรับพ้ืนฐานก่อนเข้ามาศึกษาต่อหรือไม่อย่างไร รวมทั้ งการประเมินเบ้ืองต้น               
ตามใบรับรองการศึกษา ซ่ึงทางหลกัสูตรมีการก าหนดเกณฑ์และประเด็นการสอบสัมภาษณ์ไวช้ดัเจน มีเวบ็ไซตใ์ห้ขอ้มูล
และติดต่อสอบถาม มีการเผยแพร่แนะแนวและท าการประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรแก่นักศึกษากลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงได้แก่ 
นกัศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ และพ้ืนฐานวิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือสาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บั
การพิจารณาของ คณะกรรมการประจ าหลกัสูตรนอกจากน้ี หลกัสูตรมีการจดัเตรียมความพร้อมก่อนเขา้ศึกษา ดงัน้ี  

- จดัให้มีการเรียนการสอนความรู้พ้ืนฐานเพ่ิมเติมเพ่ือปรับพ้ืนฐานแก่นกัศึกษาให้แก่นกัศึกษาใน ดา้นท่ียงัขาด โดย
การจดัโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้ และระหว่างท่ีผา่นการปรับพ้ืนฐานความรู้ แลว้ หากนกัศึกษายงัมีปัญหาใน
การเรียนรู้ ทางหลกัสูตรไดมี้กิจกรรมนอกหลกัสูตรเพ่ือเพ่ิมพูน ความรู้ให้นกัศึกษาเพ่ิมเติม โดยการจดักิจกรรม
จะขึ้นกบัการประเมินความรู้ท่ีนกัศึกษายงัขาด หรือมีความพร้อมไม่พอ  

- นอกจากน้ีทางหลกัสูตรไดจ้ดักิจกรรมเสริมนอกหลกัสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษาของนกัศึกษา เช่นโครงการ
ปรับพ้ืนฐานด้านคณิตศาสตร์ โครงการกิจกรรมเสริมเพ่ือเพ่ิมทักษะการใช้ ภาษาองักฤษ journal club และ         
การแข่งขนั pitching ด้านงานวิจัย การเยี่ยมชมหน่วยงาน  ภายนอกท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิจยัทางดา้นวิศวกรรม
ชีวภาพ  

- จดัให้มีกิจกรรมส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ผา่นการอบรมเชิงปฏิบติัการต่าง ๆ  
- หลักสูตรได้สนับสนุนให้นักศึกษาได้ไปแลกเปล่ียน ณ ห้องปฏิบัติการของหน่วยงานภายนอกทั้งใน และ
ต่างประเทศ และมีโครงการสนบัสนุนการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดบันานาชาติ เป็นตน้  
ซ่ึงโครงการและกิจกรรมต่างๆ ท่ีหลกัสูตรจดัขึ้นนั้น เป็นการท่ีหลกัสูตรพยายามให้นักศึกษาไดเ้กิดการพฒันา
ตนเองทั้งดา้นความรู้ ความสามารถ ทกัษะการใชชี้วิตทั้งดา้นวิชาการและสังคม 

การตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน: 
     หลกัสูตรก าหนดให้มีกิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  (ปีละ 1 คร้ัง)      

ช่วงจบการคดัเลือกนักศึกษา ซ่ึงจะแต่งตั้งคณะท างานฝ่ายการรับนักศึกษา โดยคณะท างานฯ จะร่วมกนัวิเคราะห์และ
ประเมินความสามารถในการรับนกัศึกษาภายหลงัจากส้ินสุดการคดัเลือก โดยพิจารณาว่า การรับสมคัรในแต่ละช่องทางว่า
เป็นอย่างไร สามารถรับไดต้ามแผนท่ีตั้งไวห้รือไม่ (ทั้งจ านวนรับและคุณสมบติัของผูเ้รียน) วิธีการคดัเลือกเหมาะสม
หรือไม่ และปัญหาท่ีพบคืออะไร ซ่ึงผลท่ีไดค้ร้ังน้ีจะถูกน าไปใช้ประกอบการวางแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อการวาง
แผนการรับสมคัรในปีการศึกษาถดัไป รวมทั้งใชเ้ป็นขอ้มูลในการปรับปรุงหลกัสูตรในรอบต่อไป 
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ส่วนท่ี 3 รายละเอยีดเฉพาะของหลกัสูตร (Program Specification)  

1) รหัสหลกัสูตร:   ...............ระบุรหสั 14 หลกัในระบบ CHECO.............. 
2) ช่ือหลกัสูตร        (ภาษาไทย) : หลกัสูตรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  

                      (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering  
3) ช่ือปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาองักฤษ) 

3.1 ช่ือเตม็ (ภาษาไทย)  : วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม)  
                  (ภาษาองักฤษ) : Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)  
3.2 ช่ือยอ่ (ภาษาไทย)  : วศ.บ. (วิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม)  
                 (ภาษาองักฤษ)  : B.Eng. (Environmental Engineering) 

4) วิชาเอก (ถ้ามี): ไม่มี 
5) จ านวนหน่วยกติท่ีเรียนตลอดหลกัสูตร: 145  หน่วยกิต 
6) รูปแบบ:   หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 4 ปี หรือ 5 ปี / ปริญญาโท 2 ปี แผน…... / ปริญญาเอก 3 ปี แผน…... 

หรือ 5 ปี แผน…...   
7) ประเภทของหลกัสูตร:  หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทางวิชาการ หรือ วิชาชีพ หรือ ปฏิบติัการ / หลกัสูตรระดบั

ปริญญาโททางวิชาการ หรือ วิชาชีพ / หลกัสูตรระดบัปริญญาเอกทางวิชาการ 
8) ภาษาที่ใช้ 

หลกัสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยใชห้นงัสือและเอกสารประกอบการสอนท่ีเป็นภาษาองักฤษ และ/
หรือภาษาไทย 

9) ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน  
เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง  

หรือ เป็นหลกัสูตรท่ีมีความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน ดงัน้ี 
- ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืนท่ีมี MOU : ........................................................ 
- ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืนท่ีไม่มี MOU : ................................................... 

ระบุวา่เป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัท่ีจดัการเรียนการสอนโดยตรง หรือ เป็นหลกัสูตรมีความร่วมมือกบั
สถาบนัการศึกษา / หน่วยงานอ่ืน ๆ โดยตอ้งระบุช่ือสถาบนัการศึกษา / หน่วยงานท่ีท าความร่วมมือดว้ย 
กรณีเป็นความร่วมมือกบัท่ีมี MOU ให้แนบเอกสารในภาคผนวก โดยตอ้งไม่เป็น MOU ท่ีหมดอายแุลว้ 

10) การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา .......................................................................................  

ระบุวา่ใหป้ริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือใหป้ริญญามากกวา่ 1 สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญา
อ่ืนๆ ในช่วงกลางของหลกัสูตร หรือเป็นปริญญาร่วมระหวา่งสถาบนัอุดมศึกษากบัสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมี
ขอ้ตกลงความร่วมมือ 
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11) สถานท่ีจัดการเรียน 
ภาควิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรี 

12) วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน / แปะปฏิทินการศึกษา ตามฟอร์มเดิม 
ในวนัเวลาราชการปกติ (จนัทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) 
ทั้งน้ี วนัเวลาในการด าเนินการเรียนการสอนอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ปฏิทินการศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เร่ิมเปิดสอนในเดือนสิงหาคม  – เดือนธนัวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เร่ิมเปิดสอนในเดือนมกราคม  – เดือนพฤษภาคม และ 
ภาคการศึกษาพิเศษ เร่ิมเปิดสอนในเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม (ถา้มี) 
โปรดระบุวนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอนใหช้ดัเจน และ ระบุภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนใหค้รบ
ทุกภาค โดยมีเดือนท่ีเร่ิมตน้การเรียนการสอนและเดือนท่่ีส้ินสุดการเรียนการสอนใหช้ดัเจน ดงัน้ี 
ตัวอย่าง 
  - ในวนั-เวลาราชการปกติ (จนัทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) และ  
  - นอกเวลาราชการ (จนัทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น. และเสาร์ – อาทิตย ์เวลา 09.00 -18.00 น.) 
 ทั้งน้ี วนัเวลาในการด าเนินการเรียนการสอนอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
ปฏิทินการศึกษา 
ภาคการศึกษาท่ี 1 เร่ิมเปิดสอนในเดือนสิงหาคม  – เดือนธนัวาคม 
ภาคการศึกษาท่ี 2 เร่ิมเปิดสอนในเดือนมกราคม  – เดือนพฤษภาคม และ 
ภาคการศึกษาพิเศษ เร่ิมเปิดสอนในเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม (ถา้มี) 

 
13) ระบบการศึกษา / แปะตามฟอร์มเดิม 

ระบบการจดัการศึกษา ใชร้ะบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ยกวา่ 15 สัปดาห์ โดยมีระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียน และ/หรือ
การใชส่ื้ออิเลก็ทรอนิกส์ 

14) ช่ือ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร (เพิ่ม * ประธานหลกัสูตร) 
ล าดับที่ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา, 

ประเทศท่ีส าเร็จการศึกษา (ปีท่ีส าเร็จการศึกษา) 
(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดจนถึงระดับปริญญาตรี) 
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15) คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
1. ตอ้งระบุวา่ “รับนกัศึกษาไทย” หรือ “นกัศึกษาต่างชาติ” หรือ “รับทั้งนกัศึกษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ” 
2. ระบุคุณลกัษณะและคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษาท่ีหลกัสูตรตั้งไว ้โดยท่ีคุณสมบติัและคุณลกัษณะของ               

ผูเ้ขา้ศึกษา ท่ีหลกัสูตรคาดหวงัไวน้ั้นจะตอ้งเพียงพอท่ีจะท าใหผู้เ้รียนสามารถจบการศึกษาไดต้ามท่ี
หลกัสูตรออกแบบไว ้  

3. คุณลกัษณะและคุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา สามารถเขียนแยกตามขอ้ก าหนดของแต่ละแผนการศึกษาได ้ 
...................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................... 

16) สถานภาพของหลกัสูตรและการพจิารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลกัสูตร  

 หลกัสูตรใหม่   ก าหนดเปิดสอนเดือน......................................พ.ศ. .......................   
   ภาคการศึกษาท่ี................... ปีการศึกษา........................................ 
 หลกัสูตรปรับปรุง  ก าหนดเปิดสอนเดือน......................................พ.ศ. .......................   
   ภาคการศึกษาท่ี................... ปีการศึกษา....................................... 

- เร่ิมใชม้าตั้งแต่ปี พ.ศ. ........ระบุปี พ.ศ. ของหลกัสูตรน้ีท่ีเปิดสอนคร้ังแรก........... 
- โดยปรับปรุงจากหลกัสูตร............ สาขาวิชา................. หลกัสูตรใหม่/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. ......... 

ระบุช่ือหลกัสูตร/สาขาวิชา ปี พ.ศ. ของหลกัสูตรฉบบัปัจจุบนัก่อนการปรับปรุงคร้ังน้ี 
ไดพ้ิจารณากลัน่กรองโดยสภาวิชาการ  ในการประชุมคร้ังท่ี ............/............. 
เม่ือวนัท่ี................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 
ไดรั้บอนุมติั/เห็นชอบหลกัสูตรจากสภามหาวิทยาลยัฯ ในการประชุมคร้ังท่ี .................... 
เม่ือวนัท่ี................... เดือน............................. พ.ศ. ...................... 

ส่วนกลางของมหาวิทยาลยัฯ จะเพิ่มขอ้มูลการพิจารณาจากสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลยัฯ ให้
หลงัจากหลกัสูตรอนุมติัจากสภามหาวิทยาลยัฯ แลว้ 

17) ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลกัสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2565  
ในปีการศึกษา .......... 
ระยะเวลาการเผยแพร่ควรเป็นระยะเวลาคร่ึงหน่ึงของระยะเวลาการจดัการศึกษาของหลกัสูตร (หมายถึงต้นปี
การศึกษา) 
ส าหรับหลกัสูตรครบรอบปรับปรุงเร่ิมใช ้1/2566 ใหร้ะบุ “ปีการศึกษาท่ีหลกัสูตรพร้อมเผยแพร่” ดงัน้ี  
ปริญญาตรี  หลกัสูตร 4 ปี = ปีการศึกษา 2568 หรือ หลกัสูตร 5 ปี = ปีการศึกษา 2569 
ปริญญาโท  หลกัสูตร 2 ปี = ปีการศึกษา 2567 
ปริญญาเอก  หลกัสูตร 3-5 ปี = ปีการศึกษา 2568 
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18) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเร็จการศึกษา  
(1) …………………………………………………………………………………………….……….. 
(2) ………………………………………………………………………………………….………….. 
(3) ………………………………………………………….…………………………………………. 
อาชีพท่ีสามารถประกอบไดห้ลงัส าเร็จการศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร และควร
เป็นอาชีพหลกัท่ีหลกัสูตรมุ่งหวงั 
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ส่วนท่ี 4 ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผูท้รงคุณวุฒิภายนอกและการด าเนินการตามค าแนะน า   

ภาคผนวก ข รายละเอียดของรายวิชาในหลกัสูตร       

ภาคผนวก ค ประวติัอาจารยแ์ละเจา้หนา้ท่ีในหลกัสูตร  

ภาคผนวก ง ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร     

ภาคผนวก จ  ระเบียบมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้ธนบุรี    

  วา่ดว้ยการศึกษาระดบัปริญญาตรี / บณัฑิตศึกษา 

ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน (ถา้มี)  
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ภาคผนวก ก  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการด าเนินการตามค าแนะน า 

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการด าเนินการตามค าแนะน า 

- สรุปขอ้มูลความคิดเห็นจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอกและการด าเนินการตามค าแนะน า 
- ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าถา้ตอ้งปรับแก้ ได้ปรับแก้ไวใ้นส่วนไหน อย่างไร และรายงานเฉพาะในส่วนท่ี
สะทอ้นถึงคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนในหลกัสูตรเท่านั้น ทั้งน้ีการด าเนินการของหลักสูตร
จะตอ้งสอดคลอ้งกบัขอ้เสนอแนะของผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 

ตวัอยา่งการน าเสนอ 
ช่ือ-สกุล ……………………………………………........................................................……………. 
ต าแหน่ง .................................................................................................................................................    
สังกดั ……………………………….............................................................................................…… 
ผูท้รงคุณวุฒิดา้น ..(บทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิตามท่ีได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เช่น ด้านวิชาการ เป็นต้น).. 
เห็นดว้ยกบัรายละเอียดของหลกัสูตร แต่มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

ขอ้เสนอแนะ การด าเนินการของหลกัสูตร 
ขอ้มูลท่ีไม่ควรน ามาเขียน เน่ืองจากเป็นขอ้เสนอแนะ
ท่ีไม่สะทอ้นถึงคุณภาพของการจดัการเรียนการสอน 
ตวัอยา่งเช่น 
1. ช่ือรายวิชา xxx123 ในหนา้ 23 ไม่ตรงกบัหนา้ท่ี 145 
2. พบตวัสะกดผิดจ านวนมาก 

 
 
 
1. หลกัสูตรปรับแกใ้หต้รงกนัทั้งฉบบัแลว้ 
2. หลกัสูตรแกไ้ขตวัสะกดแลว้ทั้งเล่ม 

ขอ้เสนอแนะ การด าเนินการของหลกัสูตร 
ตวัอยา่งท่ีดี เช่น 
หลกัสูตรควรเพิ่มเติมการฝึกทกัษะการส่ือสารและ
การน าเสนอผลงานใหก้บัผูเ้รียน 

 
หลกัสูตรด าเนินการโดยเพิ่มรายวิชา XXX และรายวิชา
YYY ท่ีเนน้การฝึกทกัษะการน าเสนองานให้กบัผูเ้รียน
ทุกคน รวมทั้งขอให้ทุกรายวิชาสอดแทรกกิจกรรมการ
เรียนการสอนท่ีช่วยพัฒนาทักษะการส่ือสารและ
น าเสนอผลงานใหผู้เ้รียน 
 

  



30 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
คู่มือการจดัท าหลกัสูตรและรายละเอียดของหลกัสูตร ฉบบั มจธ. 
KMUTT Curriculum Blueprint (08/02/66) 

ภาคผนวก ข   รายละเอยีดของรายวิชาในหลกัสูตร 

รายละเอยีดของรายวิชาในหลกัสูตร 

รหัสวิชา ............................................................. 

ช่ือรายวิชา (ภาษาไทย):   .................................................................................................................................. 
              (ภาษาองักฤษ):  .................................................................................................................................. 

จ านวนหน่วยกติ: ......... 3(3-0-6) ......................... 

ประเภทของรายวิชา: ...... รายวิชาบงัคบั.............. 

รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนหน้า: ไม่มี 

ค าอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาองักฤษ) 
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชา: 

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

ระดับการพฒันา PLOs ของรายวิชา (Level): .................................... (สอดคลอ้งตาม Curriculum Mapping) 
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ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในหลกัสูตร  
 

จ านวนอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในหลกัสูตร ประกอบด้วย 
o อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร  จ านวน ............................... คน 
o อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรทั้งหมด  จ านวน ............................... คน 
o เจา้หนา้ท่ีในหลกัสูตรทั้งหมด  จ านวนอ...............................คน 

 

ประวัติอาจารย์ [อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร] 
ช่ือ - สกุล ภาษาไทย .......................................................... 
ช่ือ – สกุล ภาษาองักฤษ ........................................................ 

1. ประวัติการศึกษา 
ปี พ.ศ. ......... ปร.ด. (………………………..), มหาวิทยาลยั……………...…., ประเทศไทย 
ปี ค.ศ. .......... M.S. (………………………..), University of …………………., U.S.A. 
ปี ค.ศ. .......... B.S. (………………………..), University of …….....…………., U.S.A. 

คุณวุฒิและสาขาวิชา  
 คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกบัสาขาวิชาของหลกัสูตร 
 คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาของหลกัสูตร (อธิบาย) ..................... 
ส าหรับอาจารยท่ี์มีคุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาของหลกัสูตร ให้อธิบายเหตุผลประกอบ 
ตัวอย่างเช่น 
- มีความเช่ียวชาญทางดา้น  Fermentation , Animal Cell Culture และ Virus Clearance ซ่ึงสัมพนัธ์กบั
หวัขอ้วิจยัของหลกัสูตรน้ี 

- มีความเช่ียวชาญทางดา้นโรค  Postharvest pathology, Microbiology and Food safety และ Molecular 
biology in Plant pathology  ซ่ึงสามารถใหค้ าแนะน ากบังานวิจยัในหลกัสูตรได้ 
 

2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลงั 5 ปี  
กลุ่ม 1  งานวิจยั  (ตอ้งระบุว่าสามารถสืบคน้ไดจ้ากฐานขอ้มูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น scopus, web of science ฯลฯ) 

1.1 International journal (ค่าน ้าหนกั 1)  
................................................................................................................. 

1.2 National Journal (ค่าน ้าหนกั 0.4) 
................................................................................................................. 
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1.3 International Conference (ค่าน ้าหนกั 0.4) 
................................................................................................................. 

1.4 National Conference (ค่าน ้าหนกั 0.2) 
................................................................................................................. 

กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลกัษณะอ่ืน 
2.1 ผลงานทางวิชาการเพื่อุตสาหกรรม 

................................................................................................................. 
2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพฒันาการเรียนการสอนและการเรียนรู้ 

................................................................................................................. 
2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพฒันานโยบายสาธารณะ 

................................................................................................................. 
2.4 กรณีศึกษา (Case Study) 

................................................................................................................. 
2.5 งานแปล 

................................................................................................................. 
2.6 พจนานุกรม สารานุกรม นามานุกรม และงานวิชาการในลกัษณะเดียวกนั 

................................................................................................................. 
2.7 ผลงานสร้างสรรคด์า้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

................................................................................................................. 
2.8 ผลงานสร้างสรรคด์า้นสุนทรียะ ศิลปะ 

................................................................................................................. 
2.9 สิทธิบตัร 

................................................................................................................. 
2.10 ซอฟตแ์วร์ 

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

กลุ่ม 3 ผลงานวิชาการรับใชส้ังคม 
................................................................................................................. 
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กลุ่ม 4 4.1 ต ารา 
................................................................................................................. 

.2 หนงัสือ 
................................................................................................................. 

.3 บทความทางวิชาการ 
................................................................................................................. 

 

ค าแนะน า 
o ระบุผลงานท่ีสัมพนัธ์กบัสาขาวิชาและเป็นผลงานท่ีทนัสมยัเพียง 3-5 รายการ 
o กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นตามหลกัการเขียนบรรณานุกรม ดูรายละเอียดคู่มือการเขียนผลงานทาง

วิชาการตามรูปแบบบรรณานุกรม ไดท่ี้เวบ็ไซต ์EDS 
o ผลงานท่ีระบุตอ้งมีรูปแบบและการเผยแพร่สอดคลอ้งตามประกาศ ก.พ.อ. 
o ผลงาน 1.1-1.4 ตอ้งระบุวา่สามารถสืบคน้ไดจ้ากฐานขอ้มูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น scopus, web of 

science ฯลฯ 
o แยกประเภทของผลงานใหช้ดัเจน ดูประเภทของผลงานทางวิชาการตามแนบทา้ยประกาศ ก.พ.อ. เร่ือง 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์
และศาสตราจารย ์” 

 

3. ภาระงาน 
3.1) ภาระงานในปัจจุบัน 

  - ภาระงานระดบัปริญญาตรี/บณัฑิตศึกษา (รวมโครงงาน/วิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ) 
รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ชัว่โมงภาระงาน/ปีการศึกษา 

(โดยประมาณ) 
    
    

- ภาระงานอ่ืนๆ (ถา้มี) 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
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3.2) ภาระงานในหลกัสูตรนี้ 
- ภาระงานระดบัปริญญาตรี/บณัฑิตศึกษา (รวมโครงงาน/วิทยานิพนธ์/การคน้ควา้อิสระ) 

รหสัวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต ชัว่โมงสอน/ปีการศึกษา 
(โดยประมาณ) 

    
    

 
ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในหลกัสูตร  
รายช่ือเจ้าหน้าท่ีในหลกัสูตร [จนท.สนบัสนุนการศึกษา ตามหวัขอ้ 2.3.5.1) เช่น จนท.ห้องปฏิบติัการ/จนท.โรงประลอง/ครูช่าง] 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ประวัติการศึกษา
ทั้งหมด 

ภาระงานที่
รับผิดชอบ 

บรรยายประสบการณ์/ความเช่ียวชาญการ
ท างานท่ีสัมพนัธ์กับสาขาวิชาในหลักสูตรนี ้

     
     
     
     
     

 

ภาคผนวก ง    ค าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการพฒันา/ปรับปรุงหลกัสูตร 

(แนบท้ายเล่มทุกคร้ังก่อนเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา)  
     

รายช่ือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกเพื่อพิจารณาหลกัสูตร ตอ้งเป็นรายช่ือไดท่ี้เป็นไปตามท่ีสภาวิชาการเห็นชอบ 
 

ภาคผนวก จ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี/

บัณฑิตศึกษา 

(แนบท้ายเล่มทุกคร้ังก่อนเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา) 

ภาคผนวก ฉ ความร่วมมือกบัสถาบันอ่ืน (ถ้ามี) 

(แนบท้ายเล่มทุกคร้ังก่อนเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณา) 

หากหลกัสูตรก าหนดสถาบนัความร่วมมือในส่วนท่ี 3 ขอ้ 9 ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน ขอใหแ้นบเอกสาร
เพิ่มเติม (MOU) ท่ีเป็นปัจจุบนั 


