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ตัวอย่างการจัดทาเอกสารรายละเอียดหลักสู ตร

คาชี้แจง
รายละเอียดของเอกสารนี้เป็ นเพียงตัวอย่างที่ทางสานักงานพัฒนาการศึกษาและบริ การจัดทา
ขึ้นเท่านั้น หลักสู ตรสามารถจัดทาเอกสารรายละเอียดหลักสู ตรได้ตามที่ เห็นว่าเหมาะสม โดย
ประกอบด้วยรายการหัวข้อตามที่ สป.อว. และ มจธ. กาหนดไว้ให้ครบถ้วน ส่ วนรู ปแบบการ
นาเสนอนั้น ขึ้นอยูก่ บั แต่ละหลักสู ตร
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หลักสู ตร........................................ สาขาวิชา......................................
(หลักสู ตรพหุวทิ ยาการ) หรื อ (หลักสู ตรสหวิทยาการ)
เลือกใช้ขอ้ ความเพียง 1 ข้อความ เฉพาะหลักสูตรที่มีลกั ษณะข้างต้นตามที่ระบุในส่วนที่ 2
ข้อ (2.3.1) การกาหนดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหลักสูตร b) ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

(หลักสู ตรนานาชาติ) หรื อ (หลักสู ตรภาษาอังกฤษ)
เลือกใช้ขอ้ ความเพียง 1 ข้อความ ที่คณะเสนอหลักสูตรมายังมหาวิทยาลัย

(หลักสู ตร 5 ปี )
เฉพาะหลักสูตรที่มีการจัดการเรี ยนการสอน 5 ปี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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สารบัญรายละเอียดของหลักสู ตร

ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ดังนี้

หน้ า

ส่ วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร

....

ส่ วนที่ 2 รายละเอียดการออกแบบหลักสู ตรและแนวคิด

....

2.1) ที่มาของการปรับปรุ งหลักสู ตรและกระบวนการได้มาซึ่งกรอบแนวคิดภาพรวม
ของหลักสูตร
2.1.1) กระบวนการหาความต้องการจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสาคัญของหลักสูตร
(Voice Of Customer; VOC) และกระบวนการเปลี่ยน VOC เป็ น VOP
เพื่อนามาสู่ การปรับปรุ งหลักสู ตรในครั้งนี้
2.1.2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อหลักสูตร
2.1.3) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในของหลักสูตร

....

2.2) การกาหนดกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสูตร (Product concept)
2.2.1) คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
2.2.2) กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตร
2.2.3) การกาหนดตาแหน่งของหลักสูตรในตลาด
2.2.4) จุดเด่นหรื อจุดเน้นของหลักสูตรที่สร้างความสามารถในการแข่งขัน
2.2.5) แนวทางการปรับปรุ งหลักสูตร /สาระการปรับปรุ งหลักสู ตร

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

2.3) การออกแบบรายละเอียดหลักสูตร
2.3.1) การกาหนดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหลักสูตร
2.3.2) แนวคิดในการออกแบบโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา
2.3.3) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรี ยนรู ้
2.3.4) แนวคิดในการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรี ยนรู ้
2.3.5) แนวคิดในการกาหนดสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
2.3.6) กลไกการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพของหลักสูตร

....
....
....
....
....
....
....
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หน้ า
ส่ วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสู ตร (Program Specification)
1) รหัสหลักสูตร
2) ชื่อหลักสูตร
3) ชื่อปริ ญญาและสาขาวิชา
4) วิชาเอก (ถ้ามี)
5) จานวนหน่วยกิตที่เรี ยนตลอดหลักสูตร
6) รู ปแบบ
7) ประเภทของหลักสูตร
8) ภาษาที่ใช้
9) ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
10) การให้ปริ ญญาแก่ผสู ้ าเร็ จการศึกษา
11) สถานที่จดั การเรี ยน
12) วัน-เวลาในการดาเนินการเรี ยนการสอน
13) ระบบการศึกษา
14) ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผรู ้ ับผิดชอบหลักสูตร
15) คุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา
16) สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสูตร
17) ความพร้อมในการเผยแพร่ หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
18) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ส่ วนที่ 4 ภาคผนวก

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

ภาคผนวก ก ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกและการดาเนินการตามคาแนะนา

....

ภาคผนวก ข รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร

....

ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในหลักสู ตร

....

ภาคผนวก ง คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตร

....

ภาคผนวก จ ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

....

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี / บัณฑิตศึกษา
ภาคผนวก ฉ ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)
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ส่ วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
ชื่ อหลักสู ตร: ...............................................................คณะ:....................................................................................
รอบการปรับปรุง: .................................................... ภาคการศึกษาที่เริ่มใช้ : .........................................................

สาระสาคัญของการเสนอปรั บปรุ งหลักสู ตร (หรื อการเปิ ดหลักสู ตรใหม่ ) และกระบวนการหรื อขั้นตอนการ
กาหนดผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตรในครั้งนี้ พร้ อมแสดงเหตุผล
[อธิบายและแสดงให้เห็น แนวคิด ประเด็นหลัก และสาระสาคัญของการเปิ ดหรื อปรับปรุ งหลักสูตร โดยย่อ -ไม่
ควรเกิน 3 หน้า)
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................
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................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
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ส่ วนที่ 2 รายละเอียดการออกแบบหลักสู ตรและแนวคิด
2.1) ที่มาของการปรับปรุงหลักสู ตรและกระบวนการได้ มาซึ่งกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสู ตร
[แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก: Skill mapping ตามความต้องการของประเทศ ภาค
การผลิต/อุตสาหกรรม/ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ผูเ้ รี ยนปั จจุบนั และผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสาคัญกลุ่มอื่นๆ รวมถึง
การวิเคราะห์สภาพภายใน ที่จะนามาใช้เป็ นข้อมูลสาคัญในการออกแบบหลักสู ตรนี้ และแสดงให้
เห็นว่าจากบทวิเคราะห์สถานการณ์ เชื่อมโยงมาสู่ การออกแบบหลักสูตร การปรับปรุ ง หลักสูตร และ
การกาหนดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหลักสู ตร ในครั้งนี้อย่างไร] ประกอบด้วย
2.1.1) กระบวนการหาความต้ องการจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยสาคัญของหลักสู ตร (Voice Of Customer;
VOC) และกระบวนการเปลีย่ น VOC เป็ น VOP (Voice of Production) เพื่อนามาสู่ การปรับปรุ ง
หลักสู ตรในครั้งนี้
[อธิบายถึงกระบวนการได้มาซึ่งความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของหลักสู ตร การเลือกกลุ่ม
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาคัญและตัวแทน รวมถึงเครื่ องมือ วิธีการ ช่วงเวลาที่ใช้ในการสารวจ และผล
สารวจ]
- หลักสู ตรต้องแสดงให้เห็นถึงกระบวนการและเกณฑ์การคัดเลือกผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยสาคัญที่มี
ความ สมเหตุสมผลของเหตุผลในการเลือก โดยตัวแทนต้องสามารถให้ขอ้ มูลได้จริ งและตรงกับ
สิ่ งที่คาดหวังว่าจะได้จากกลุ่มนั้นๆ
- หลักสู ตรต้องแสดงกระบวนการได้มาซึ่งความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของหลักสู ตร การ
เลือกกลุ่มผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาคัญและตัวแทน รวมถึงเครื่ องมือ วิธีการ ช่วงเวลาที่ใช้ในการ
สารวจ การวิเคราะห์และสรุ ปผลการสารวจทั้งหมด
- แสดงความเชื่อมโยงของ นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย คณะหน่วยงาน
- หลักสูตรต้องแสดงกระบวนการเปลี่ยน VOC-->VOP เพื่อนามาสู่ การปรับปรุ งหลักสู ตรในครั้งนี้
ประกอบด้วย
2.1.1.1) การสารวจความต้ องการของผู้ใช้ บัณฑิต (Labor Market)
กระบวนการได้ม าซึ่ ง ข้อ มู ล ตั้ง แต่ ก ารเลื อกกลุ่ ม ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ส าคัญ จานวนที่ เหมาะสม การใช้
เครื่ องมือ วิธีการ ช่วงเวลาที่ใช้ในการสารวจ และผลสารวจ และการวิเคราะห์ผลสารวจนั้น
2.1.1.2) การสารวจความต้ องการของผู้เรียน (Current Student)
กระบวนการได้ม าซึ่ ง ข้อ มู ล ตั้ง แต่ ก ารเลื อกกลุ่ ม ผูใ้ ห้ข ้อ มู ล ส าคัญ จานวนที่ เหมาะสม การใช้
เครื่ องมือ วิธีการ ช่วงเวลาที่ใช้ในการสารวจ และผลสารวจ และการวิเคราะห์ผลสารวจนั้น
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2.1.1.3) การสารวจความต้ องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสี ยกลุ่มอื่นๆ
ได้แก่ ผูบ้ ริ หาร ศิษย์เก่า อาจารย์ผสู ้ อน เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เป็ นต้น กระบวนการได้มาซึ่งข้อมูล
ตั้งแต่การเลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ จานวนที่เหมาะสม การใช้เครื่ องมือ วิธีการ ช่วงเวลาที่ใช้ในการ
สารวจ และผลสารวจ และการวิเคราะห์ผลสารวจนั้น
2.1.2) การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่ อหลักสู ตร:
2.1.2.1) การวิเคราะห์ ความต้ องการ (Demand) ของตลาดแรงงาน กาลังการผลิต (Supply) ของ
ประเทศ (ข้ อมูลเชิงปริมาณ)
[การวิเคราะห์และประมาณการความต้องการ (ข้อมูลเชิงปริ มาณ) 2 ส่ วน คือ (1) ความต้องการของ
ผูส้ นใจเข้าศึกษาในหลักสู ตรนี้ และ (2) ความต้องการบัณฑิตที่จบจากหลักสู ตรนี้ ในตลาดแรงงาน
โดยแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่มีท้ งั ในปั จจุบนั และอนาคต รวมทั้งแสดงจานวนหลักสู ตรที่เป็ น
สาขาวิชาเดียวกันหรื อสาขาวิชาที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดในประเทศ [การแสดงให้เห็นว่าหลักสู ตรนี้ มี
ความต้องการในตลาดและสามารถขายหรื อแข่งขันได้]
ตัวอย่างเช่ น
การพิจารณาทักษะที่จาเป็ น (Skill Mapping) เป็ นการรวบรวมและแสดงทักษะที่จาเป็ นส าหรั บ
แต่ละตาแหน่งงานในปั จจุบนั (Demand Side) และทักษะที่หลักสู ตรแต่ละหลักสู ตรเสริ มสร้างให้
ผูเ้ รี ย น (Supply Side) เพื่ อ ช่ ว ยในการวางแผนทรั พ ยากรบุ ค คลของประเทศ และการออกแบบ
หลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการอย่างแท้จริ ง
2.1.2.1) การวิเคราะห์ คู่แข่ งขันหรื อคู่เปรียบเทียบในตลาด
[การวิเคราะห์คู่แข่งขันหรื อคู่เปรี ยบเทียบ คือ การวิเคราะห์ว่าใครคือคู่แข่งขัน/คู่เปรี ยบเทียบของ
หลักสู ตร และประเด็นการวิเคราะห์ และสรุ ปภาพรวมสุ ดท้ายของหลักสู ตรที่ ตอ้ งการเป็ นหรื อ
หลักสู ตรกาหนดว่าตนเองอยุ่ในส่ วนตลาด (segment)ใด และวางตาแหน่ง (position) ตนเองไว้ที่ใด
รวมทั้งแสดงถึงจุดเด่นหรื อความสามารถในการแข่งขันที่หลักสู ตรตั้งใจสร้างขึ้นคืออะไร]
2.1.2.1) ความเสี่ยงและผลกระทบจากภายนอก
อาทิ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี นโยบาย และสิ่ งแวดล้อมอื่นๆในบริ บทโลก หรื อ การวิเคราะห์
สิ่ งแวดล้อมมหภาคที่มีผลต่อหลักสู ตรได้แก่ ประชากรศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี การเมื อ ง นโยบายหรื อ กฎหมาย ที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ มองหาโอกาสหรื อ อุ ป สรรคจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศกั ยภาพจากปั จจัยเหล่านี้ที่จะมีผลต่อหลักสู ตร เป็ น
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ต้น ทั้งนี้ หลักสู ตรต้องผลิตบัณฑิตที่มีความสอดคล้องกับทิศทางนโยบายของประเทศ และพันธกิจ
ยุทธศาสตร์ของสถาบันที่สอดคล้องกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
2.1.3) การวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมภายในของหลักสู ตร:
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน คือ เป็ นการวิเคราะห์สภาพองค์กรหรื อหน่วยงานในปั จจุบนั
เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน หรื อสิ่ งที่อาจเป็ นปั ญหาสาคัญในการดาเนิ นงาน อันมีผลต่อการปรับปรุ ง
หลักสูตร ได้แก่
2.1.3.1) การวิเคราะห์ ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของหลักสู ตร
[วิเคราะห์ขอ้ มูลอย่างน้อย 5 ปี ย้อนหลัง เช่น อัตราการสาเร็ จการศึกษาและการลาออกกลางคันของ
นักศึกษาในหลักสู ตร ระยะเวลาของการศึกษาในหลักสู ตร ภาวการณ์มีงานทาของผูส้ าเร็ จการศึกษา
ความก้าวหน้าในอาชีพหลังสาเร็ จการศึ กษา (กรณี บณ
ั ฑิตที่ มีงานทาอยู่ก่อนแล้ว) ผลการประเมิน
ตนเองย้อนหลัง เป็ นต้น รวมทั้งอื่นๆ เช่น การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน
ฯลฯ]
2.2) การกาหนดกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสู ตร (Product concept)
- แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่า หลักสู ตรได้นาผลที่ได้จากการการสารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลใน
หัวข้อ 2.1 ไปใช้ในการกาหนดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรอย่างไร หรื อประเด็นใดถูกนาไปใช้
ในการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งนี้ในส่ วนใดบ้างอย่างไร
- จากการสารวจและวิเคราะห์ขอ้ มูลในหัวข้อ 2.1 นามาสู่การสรุ ปกรอบแนวคิดภาพรวมของหลักสู ตร
(Product concept) ประกอบด้วย
2.2.1) คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสู ตร
2.2.2) กลุ่มเป้ าหมายของหลักสู ตร
2.2.3) การกาหนดตาแหน่ งของหลักสู ตรในตลาด
2.2.4) จุดเด่ นหรื อจุดเน้ นของหลักสู ตรที่สร้ างความสามารถในการแข่ งขัน
2.2.5) แนวทางการปรับปรุงหลักสู ตร / สาระการปรับปรุงหลักสู ตร
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2.3) การออกแบบรายละเอียดหลักสู ตร
- จากกรอบแนวคิ ด ภาพรวมของหลัก สู ต ร (หัว ข้อ 2.2) น ามาสู่ ก ารออกแบบรายละเอี ย ดของ
หลักสูตร ประกอบด้วย
2.3.1) การกาหนดผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตร
2.3.1.1) แนวคิดหรื อที่มาหรื อกระบวนการในการได้มาซึ่งผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตร; PLOs
แสดงให้เห็นถึงวิธีการที่หลักสูตรได้นาผลที่ได้จากการวิเคราะห์ ส่วน 2.1 และ 2.2ไปใช้ในการกาหนด
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรอย่างไร หรื อประเด็นใดถูกนาไปใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งนี้
ประเด็นพิจารณาในการตรวจสอบและรับรอง:
➢ ผูเ้ รี ยนมีการเปลี่ยนแปลงหรื อพัฒนาการของผลลัพธ์การเรี ยนรู ้แต่ละด้านระหว่างเรี ยน และมี
การสะสมจนมีแนวโน้มที่มนั่ ใจได้วา่ จะบรรลุผลลัพธ์การเรี ยนรู ้โดยรวมที่กาหนดในหลักสูตร
➢ ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ตามคุณวุฒิแต่ละระดับ ต้องสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษา วิชาชีพ ประเทศชาติ และบริ บทโลก ประกอบด้วยอย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่
ความรู ้ ทักษะ จริ ยธรรม และลักษณะบุคคล [TQF (4 ข้อ) Clarification and PLOs composition]
2.3.1.2) ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
- ระบุปรัชญา ความสาคัญ วัตถุประสงค์ในการเปิ ด (หรื อปรับปรุ ง) หลักสู ตรครั้งนี้ (หลักสู ตรนี้ มีข้ ึน
เพื่ออะไร ทาไมจึงควรมีหลักสู ตรนี้ ) โดยต้องสอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
สถาบัน และมาตรฐานวิ ช าการ/วิ ช าชี พ หรื อการผลิ ต บัณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ลัก ษณะและความรู ้
ความสามารถอย่างไร
- ปรัชญาของหลักสู ตรจะเป็ นสิ่ งที่หลักสู ตรยึดมัน่ ในการผลิตบัณฑิต และส่ วนของปรัชญานี้ จะต้อง
สัมพันธ์กบั ความสาคัญ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ระดับหลักสู ตร กลยุทธ์การสอน การวัด
และประเมินผล อาชีพหลังสาเร็ จการศึกษา ซึ่ งเป็ นแนวคิดเบื้องต้นของ Outcome Based Education
(OBE)
2.3.1.3) ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตร; PLOs
2.3.1.4) ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ตามลาดับขั้นของการพัฒนาผู้เรียน; Stage-LOs
- Stage-Learning Outcome เป็ นการประเมินพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนที่ดาเนิ นการอย่างเป็ นระยะและ
ต่อเนื่องตลอดการเรี ยนการสอนของหลักสูตร เพื่อตรวจสอบว่าผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตามที่ต้ งั ไว้ในแต่ละ
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ขั้นแล้วหรื อไม่ ซึ่ ง หากไม่ได้แล้วจะได้แก้ไขปรับปรุ งกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน เพื่อให้สามารถ
พัฒนาผูเ้ รี ยนได้ตามผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรที่ต้ งั ไว้
- Stage-LOs จะเป็ นการระบุถึงจุดควบคุม (Control Point) หรื อจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลัพธ์
การเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง โดยเขียนในลักษณะผลลัพธ์การเรี ยนรู ้รวบยอดที่สะท้อนถึงสมรรถนะหรื อ
ความสามารถของผูเ้ รี ยนในระดับการพัฒนา (จากการเรี ยนรู ้) ขั้นหนึ่งๆ โดยหลักสูตรควรพิจารณา ให้
สอดคล้องกับ CLOsของรายวิชาต่างๆ ที่นกั ศึกษาได้ เรี ยนรู ้ในขั้นนั้นๆ และต้องมัน่ ใจว่าในปี สุ ดท้าย
นักศึกษาจะต้องได้ PLOs ครบทุกข้อ ทั้งนี้ Stage–LOs ไม่จาเป็ นต้องกาหนดเป็ นรายปี หลักสูตรสามารถ
กาหนดโดยไม่ข้ นึ กับเวลาหรื อชั้นปี ก็ได้ แต่ขอให้ระบุช่วงเวลาประเมินและวิธีการประเมินผลของแต่ละ
ขั้นไว้ดว้ ย
2.3.1.5) ตารางแสดงความสั ม พัน ธ์ ร ะหว่ า งผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องหลั ก สู ต ร กั บ คุ ณ ลั ก ษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ าธนบุรี (KMUTT student
QF) และผลลัพธ์ การเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
2.3.2) แนวคิดในการออกแบบโครงสร้ างหลักสู ตรและรายวิชา
ประเด็นพิจารณาในการตรวจสอบและรับรอง:
➢ หลักสู ตรมีการกาหนดผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและวิธีการได้มาซึ่งความต้องการและความคาดหวัง
อย่างไร ที่นาไปสู่ การกาหนดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่สะท้อนความต้องการและความคาดหวังของ
ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ที่ครอบคลุมตามมาตรฐานผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ และสะท้อนเป้ าหมายการ
พัฒนาผูเ้ รี ยนทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างไร
➢ การออกแบบโครงสร้างหลักสู ตรการศึกษาและรายวิชา หรื อโมดูลการเรี ยนรู ้มีความสัม พันธ์
กับผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่คาดหวังของหลักสู ตรอย่างไร ทาให้ผูเ้ รี ยนสามารถสร้างองค์ความรู ้
ทักษะ คุณลักษณะทางวิชาการและวิชาชีพให้กบั ผูเ้ รี ยนได้จริ ง
2.3.2.1) แนวคิดในการออกแบบโครงสร้ างและเนื้อหาของหลักสู ตร ที่จะใช้ ในการพัฒนาผู้เรียนให้
บรรลุตามผลลัพธ์ การเรียนรู้ ของหลักสู ตรที่ต้งั ไว้ รวมถึงแนวคิดในการออกแบบ OBEM
[แสดงให้เห็นถึง แนวคิดในการนาผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ระดับหลักสู ตร มาออกแบบโครงสร้างและ
เนื้อหาของรายวิชาของหลักสู ตรที่สอดคล้องเหมาะสมต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยน โดยแสดงให้เห็นถึง ที่มา
ของโครงสร้าง การจัดวางลาดับ ความสมเหตุสมผล การบูรณาการ และความทันสมัย]
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2.3.2.2) การเปรี ยบเทียบโครงสร้ างหลักสู ตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึ กษา
เรื่ อง เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
a) การเปรียบเทียบโครงสร้ างหลักสู ตรกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่ อง
เกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2565
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชา.....................
2.2 กลุ่มวิชา.....................
2.3 กลุ่มวิชา.....................
2.4 กลุ่มวิชา.....................
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร

เกณฑ์ อว.

จานวนหน่ วยกิต
จานวนหน่ วยกิต
หลักสู ตรเดิม หลักสู ตรปรับปรุง
ที่แตกต่ าง
พ.ศ. 25....
พ.ศ. 25...

≥ 24

≥ 72 (4 ปี )
≥ 90 (5 ปี )

≥6
≥ 120

b) การเปรียบเทียบรายวิชาทีเ่ ปลีย่ นแปลงระหว่ างหลักสู ตรเดิมและหลักสู ตรปรับปรุง [กรณี
หลักสู ตรปรับปรุ ง]
หลักสู ตรเดิม พ.ศ. 256...
หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 256...
หมายเหตุ
ระบุรายวิชาแยกตามหมวดวิชาที่ ระบุรายวิชาแยกตามหมวดวิชาที่ ระบุการเปลี่ยนแปลงให้ชดั เจน เช่น ปรับ
ปรากฏในโครงสร้างหลักสู ตร ปรากฏในโครงสร้างหลักสู ตร ชื่อรายวิชาภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ เพิ่ม
จานวนหน่วยกิตของรายวิชา ปรับคาอธิบาย
รายวิชา เปิ ดรายวิชาใหม่ ยกเลิกรายวิชา ย้าย
รายวิชาไปอยูห่ มวดอื่น เป็ นต้น
ระบุรายวิชาที่เปิ ดสอนสาหรับ ระบุรายวิชาที่เปิ ดสอนสาหรับ
นักศึกษานอกหลักสู ตร (ถ้ามี) นักศึกษานอกหลักสู ตร (ถ้ามี)

c) สาระสาคัญหรื อเหตุผลสาคัญของการเปลี่ยนแปลง [กรณีหลักสู ตรปรับปรุง]
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
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2.3.2.3) รายละเอียดของโครงสร้ างหลักสู ตรและรายวิชา
a) จานวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ............... หน่ วยกิต
b) โครงสร้ างหลักสู ตร [แยกตามหมวดวิชา]
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ข.หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์
- วิชาพื้นฐานทางวิทยาสาสตร์ และคณิ ตศาสตร์
- วิชาบังคับสาขาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
- วิชาเลือกวิศวกรรม
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
ง. หมวด OBEM

31 หน่ วยกิต
108 หน่ วยกิต
22
21
56
9
6 หน่ วยกิต
....................

c) รายวิชา [รหัสวิชา ชื่ อวิชาไทย/อังกฤษ หน่ วยกิต หมวดวิชา คาอธิบาย CLOs] – อาจจะแนบท้าย
d) องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม [ฝึ กงาน/สหกิจศึกษา/WILs/Practice school] (ถ้ามี)
o ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของประสบการณ์ภาคสนาม
o ช่วงเวลา
o จานวนหน่วยกิต
o การเตรี ยมการ
o การจัดการเรี ยนการรู ้
o กระบวนการประเมินผล
e) ข้อกาหนดเกีย่ วกับการทาโครงงานหรื องานวิจัย (ถ้ามี)
o ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
o ช่วงเวลา
o จานวนหน่วยกิต
o การเตรี ยมการ
o การจัดการเรี ยนการรู ้
o กระบวนการประเมินผล
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2.3.3) แนวคิดในการออกแบบการจัดการเรียนรู้
การจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ ผ้ เู รียนบรรลุผลลัพธ์ การเรียนรู้ ที่ต้งั ไว้
ประเด็นพิจารณาในการตรวจสอบและรับรอง:
➢ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้กระตุน้ ให้ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ รู ้จกั วิธีแสวงหาความรู ้ ปลูกฝังให้
ผูเ้ รี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต เกิดกรอบคิดแบบเติบโต (Growth Mindset) ได้อย่างไร
➢ การจัดกระบวนการเรี ยนรู ้ทาให้มนั่ ใจได้ว่าผูเ้ รี ยนสามารถนาสิ่ งที่เรี ยนรู ้ไปใช้กบั โลกของการ
ทางานจริ งได้และตอบสนองความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยที่สาคัญและสอดคล้องกับ
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
2.3.3.1) แนวคิดในการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตรและ
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับรายวิชา
- อธิ บ ายถึ ง การวางเส้นทางการเรี ย นรู ้ (Learning path) และกลยุทธ์ก ารเรี ย นการสอนที่จะใช้ใน
รายวิชาต่างๆของหลักสู ตร เพื่อที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุตามผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรที่ต้ งั
ไว้ โดยแนวคิ ดการออกแบบวิธีสอนและกิจกรรมการเรี ย นการสอนที่ มีความสอดคล้องความ
เหมาะสมกับ PLOs และ CLOs ของหลักสูตร
- อธิบายถึงกลยุทธ์การเรี ยนการสอนที่จะใช้ในรายวิชาที่เป็ นรู ปแบบ OBEM เพื่อที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยน
ให้บรรลุตามผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่ต้ งั ไว้
- อธิบายถึงการวางเส้นทางการเรี ยนรู ้ (Learning path) และแนวคิดของกลยุทธ์ในการพัฒนาผลการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน โดยแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ (PLOs/CLOs) กลยุทธ์
การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุตาม
ผลลัพธ์ที่หลักสูตรกาหนด (Constructive Alignment)]
2.3.3.2) เส้ นทางการเรียนรู้ (Learning Path) และ แผนการศึกษา
แผนการศึกษา (สาหรับใช้บนั ทึกข้อมูลในระบบ New Acis)
ชั้นปี ที่ …… ภาคการศึกษาที่ .......
XXX xxx ………. ชื่อวิชา ………………
XXX xxx ………. ชื่อวิชา ………………
รวม
ชัว่ โมง /สัปดาห์

ตัวอย่างการจัดทารายละเอียดหลักสูตร v.2 (02/11/65)
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2.3.3.3) ตารางแสดงความสั มพันธ์ ระหว่ างผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตรกับผลลัพธ์ การเรียนรู้
ระดับรายวิชา (PLO-CLO Curriculum mapping) หรื อรู ปแบบอื่นๆ
ตัวอย่างเช่ น
หลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี ควรจัดทาแบบแยกตามรายปี การศึ กษา และหลักสู ตรระดับบัณฑิต ศึ กษา
ควรจัดทาแบบแบ่ งตามรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก และแยกตามแผนการศึ กษา โดยกาหนดเป็ น
ระดับผลลัพธ์ การเรียนรู้ (Level) ที่เป็ นตัวเลขหรื อตัวอักษร
1.1 หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี (แบบแยกตามรายปี การศึกษา)
รายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 1
XXX xxx ………………………………….
XXX xxx ………………………………….
ภาคการศึกษาที่ 1 ปี การศึกษาที่ 2
XXX xxx ………………………………….
XXX xxx ………………………………….
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 1
XXX xxx ………………………………….
XXX xxx ………………………………….
ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษาที่ 2
XXX xxx ………………………………….
XXX xxx ………………………………….
รายวิชาเลือก
XXX xxx ………………………………….

PLO 1
1A 1B 1C

PLO 2
2A 2B

PLO 3
3A 3B

1

1

1
2

1
2
2

1

3

3

PLO 4
4A 4B

1
1

2

3

3

3

3
3

1.2 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (แนะนาให้จดั ทาแบบแบ่งตามรายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก และแยก
ตามแผนการศึกษา)
รายวิชา
แผนการศึกษา 1.2
รายวิชาบังคับ
XXX xxx ………………………………….
XXX xxx ………………………………….
แผนการศึกษา 2.2
ตัวอย่างการจัดทารายละเอียดหลักสูตร v.2 (02/11/65)

PLO 1
1A 1B 1C

3

PLO 2
2A 2B

PLO 3
3A 3B

3

PLO 4
4A 4B

3
3
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รายวิชา
XXX xxx ………………………………….
XXX xxx ………………………………….
รายวิชาเลือก
XXX xxx ………………………………….

PLO 1
1A 1B 1C
3

PLO 2
2A 2B
3

PLO 3
3A 3B

PLO 4
4A 4B
3

3

2.3.4) แนวคิดในการออกแบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้
การวัดและประเมินผลสั มฤทธิ์ของผู้เรียนตาม PLOs
ประเด็นพิจารณาในการตรวจสอบและรับรอง:
➢ มีวิธีการอย่างไรในการออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลลัพธ์การเรี ยนรู ้และพัฒนาการของ
ผูเ้ รี ยนด้วยวิธีการ เครื่ องมือ และการกาหนดเกณฑ์การตัดสิ นผลที่น่าเชื่อถือ สะท้อนผลลัพธ์การ
เรี ยนรู ้ที่แท้จริ งของผูเ้ รี ยน
➢ มีวิธีการอน่างไรในการทบทวน ตรวจสอบ กากับการให้ขอ้ มูลป้อนกลับและการรายงานผลการ
เรี ยนรู ้ ที่นามาสู่ การพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอน ทั้งของผูส้ อนและผูเ้ รี ยน เพื่อให้มนั่ ใจว่า
ผูเ้ รี ยนบรรลุ ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่หลักสูตรและรายวิชาคาดหวัง
2.3.4.1) แนวคิดในการวัดและประเมินผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับหลักสู ตร ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับ
รายวิชา ตลอดจนการสาเร็จการศึกษาจากหลักสู ตร
- อธิ บายกลยุทธ์การวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสู ตร ที่จะประเมินผลการ
เรี ย นรู ้ ข องผูเ้ รี ย นว่า สามารถบรรลุ ตามผลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องหลัก สู ตรที่ ต้ งั ไว้หรื อไม่ โดย
แนวคิดการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนที่มีความสอดคล้องความเหมาะสมกับ PLOs และ CLOs
ของหลักสู ตร โดยวิธีการวัดและการประเมินผลจะต้องสะท้อนถึงความถูกต้อง น่ าเชื่ อถือ (มี
มาตรฐานในการวัด และประเมิ น ) และเป็ นธรรม ทั้ง นี้ กลยุ ท ธ์ ก ารวัด และประเมิ น นั้น ควร
ออกแบบตั้ง แต่ การประเมิ นแรกเข้า การประเมิ นระหว่า งเรี ย น และการประเมิ นเมื่ อส าเร็ จ
การศึกษา รวมถึงกลไกการให้ขอ้ มูล ย้อนกลับจากผูส้ อนที่ทนั เวลา เพื่อใช้ในการปรับปรุ งการ
เรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
- แสดงขั้นตอนหรื อกระบวนการ ติดตาม วัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนเป็ นระยะ /การการันตีวา่ ผูเ้ รี ยน
บรรลุ PLOs ตามที่ต้ งั ไว้เมื่อจบการศึกษา
- อธิบายถึงกลยุทธ์การวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาที่เป็ นรู ปแบบ OBEM เพื่อที่จะพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้บรรลุตามผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่ต้ งั ไว้
- หลักสู ตรสามารถเพิ่มเติมตัวอย่าง rubric ที่ใช้ (ถ้ามี) หรื ออาจนาไปไว้ในภาคผนวกก็ได้
ตัวอย่างการจัดทารายละเอียดหลักสูตร v.2 (02/11/65)
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2.3.4.2) เกณฑ์ การสาเร็จการศึกษาตามหลักสู ตร
ระบุถึงเกณฑ์การสาเร็ จการศึกษาของหลักสูตร ตัวอย่างเช่น
• เป็ นไปตามระเบี ย บมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี หรื อ หากมี เงื่ อนไขอื่ นๆ ที่
นอกเหนือจากระเบียบ มจธ. โปรดระบุ
• นักศึกษาบรรลุผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหลักสูตรครบ
หลักสูตรอธิบายวิธีการวัดผล แผนการวัด ทาเมื่อไร ความถี่ ช่วงเวลา เป็ นต้น
2.3.5) แนวคิดในการกาหนดสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ของผู้เรียน
2.3.5.1) ความพร้ อมและศักยภาพของอาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ของหลักสู ตร
- อาจารย์แ ละเจ้า หน้า ที่ ท้ ัง หมดของหลัก สู ต ร: อาจารย์ผูร้ ั บ ผิ ด ชอบหลัก สู ต ร / อาจารย์ป ระจา
หลักสูตร/ เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเรี ยนการสอน / อื่นๆ
- หลักสู ตรแสดงให้เห็นว่าอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในหลักสู ตรมีศกั ยภาพ ความพร้อม เพียงพอ และ
เอื้ อ ต่ อ การพัฒ นาผู เ้ รี ย นให้ บ รรลุ PLOs ตามที่ ต้ ัง ไว้ รวมทั้ง สอดคล้อ งตรงกับ เกณฑ์ต่ างๆที่
เกี่ยวข้อง]
[การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น เพื่ อ แสดงให้เ ห็ น ว่าอาจารย์แ ละเจ้า หน้า ที่ ใ นหลัก สู ต รมี ค วามพร้ อม
เพียงพอ และเอื้ อต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุ PLOs ตามที่ ต้ งั ไว้ รวมทั้ง สอดคล้องตรงกับเกณฑ์
ต่างๆที่เกี่ยวข้อง]
สิ่ งที่ควรพิจารณา ได้แก่
- จานวนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร ครบถ้วนเป็ นไปตามเกณฑ์ต่างๆที่กาหนด
- คุณสมบัติ คุณลักษณะ สมรรถนะของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตรของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
ในหลักสูตร เป็ นตามเกณฑ์ต่างๆที่กาหนด และสอดคล้องกับนโนบายของมหาวิทยาลัย คณะ และ
ภาควิชา
- สัดส่ วนอาจารย์และเจ้าหน้าที่ต่อผูเ้ รี ยนเหมาะสม (เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของ สป.อว.)
- คุณสมบัติ คุณลักษณะ สมรรถนะ ความรู ้ความเชี่ยวชาญของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในหลักสู ตร
เป็ นไปตามที่หลักสู ตรต้องการ ซึ่งเอื้อต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุ PLOs ตามที่ต้ งั ไว้
เป็ นต้น
- แนวทางการพัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของหลักสูตร
[หลักสู ตรมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือก บริ หารจัดการ วัดและประเมินผล รวมทั้งแนวทางการ
พัฒนาอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในหลักสู ตรทั้งคนใหม่และคนที่มีอยู่เดิม เพื่อให้มนั่ ใจในคุณภาพของ
หลักสู ตรและมัน่ ใจได้วา่ หลักสู ตรจะสามารถพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุตาม PLOs ที่ต้ งั ไว้ได้]
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สิ่ งที่ควรพิจารณา ได้แก่
- แนวทางการสรรหาและคัดเลือกอาจารย์และเจ้าหน้าที่
- แนวทางการเตรี ยมการสาหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่ใหม่
- แนวทางการส่งเสริ มและพัฒนาความรู ้และทักษะให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ท้ งั ใหม่และที่มีอยูเ่ ดิม
- การวัดและประเมินสมรรถนะของอาจารย์และเจ้าหน้าที่
เป็ นต้น
2.3.5.2) การบริหารจัดการสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ (Facilities & Infrastructure) และ การให้ บริการ
นักศึกษา (Student support service)
[ หลักสู ตรแสดงให้เห็นถึงรู ปแบบการให้บริ การและการเตรี ยมสิ่ งสนับสนุนการเรี ยนการสอนที่เอื้อต่อ
การพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุตาม PLOs ที่ต้ งั ไว้]
สิ่ งที่ควรพิจารณา ได้แก่
- สิ่ งสนับสนุ นการสอนและการให้บ ริ ก ารของหลักสู ตร (ทรัพยากรสาคัญหรื อเครื่ องมื อเฉพาะที่
จาเป็ นสาหรับหลักสูตร) ที่เอื้อต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุ PLOs ตามที่ต้ งั ไว้
- การประเมินความเพียงพอและความพร้อมของสิ่ งสนับสนุ นการสอนและการให้บริ การผูเ้ รี ยน อัน
จะช่ วยส่ ง เสริ ม การบรรลุ ผ ลลัพ ธ์ ก ารเรี ย นรู ้ ข องหลัก สู ต รที่ ต้ งั ไว้ เช่ น มี จานวนที่ เพี ย งพอหรื อ
สัดส่ วนที่เหมาะสมต่อผูเ้ รี ยน การเข้าถึงบริ การต่างๆอย่างทัว่ ถึง การให้บริ การที่ดี สาธารณู ปโภค
ขั้นพื้นฐานที่เหมาะสม การให้ทุนสนับสนุน เป็ นต้น
- แผนการบริ หารจัดการสิ่ งสนับสนุนการสอนและการให้บริ การของหลักสู ตร เพื่อให้มนั่ ใจได้ว่าสิ่ ง
สนับสนุนการเรี ยนการสอนนั้นมีความพร้อมและเพียงพอต่อผูเ้ รี ยนอยู่เสมอ
2.3.5.3) การบริหารงบประมาณรายรับและรายจ่ ายของหลักสู ตร
a) แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
o จานวนนักศึกษาตามแผนของหลักสู ตร (สาหรับการพิจารณาของ สป.อว.)
รายละเอียด
2566 2567 2568 2569 2570
แบบ 1.1 สาหรับผู้สาเร็จระดับปริญญาโท
ชั้นปี ที่ 1
2
2
2
2
2
ชั้นปี ที่ 2
2
2
2
2
ชั้นปี ที่ 3
2
2
2
รวม
2
4
6
6
6
แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จระดับปริญญาโท
ชั้นปี ที่ 1
2
2
2
2
2
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รายละเอียด
ชั้นปี ที่ 2
ชั้นปี ที่ 3
รวม
รวมทุกแผนการศึกษา
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2566
2
4
-

2567 2568 2569 2570
2
2
2
2
2
2
2
4
6
6
6
8
12
12
12
4
4
4

o จานวนนักศึกษาทั้งหมดของหลักสู ตร (สาหรับการพิจารณาของมหาวิทยาลัย)
รายละเอียด
2566 2567 2568 2569 2570
แบบ 1.1 สาหรับผู้สาเร็จระดับปริญญาโท
ชั้นปี ที่ 1
2
2
2
2
2
ชั้นปี ที่ 2
1
2
2
2
2
ชั้นปี ที่ 3
1
1
2
2
2
รวม
4
5
6
6
6
แบบ 2.1 สาหรับผู้สาเร็จระดับปริญญาโท
ชั้นปี ที่ 1
2
2
2
2
2
ชั้นปี ที่ 2
1
2
2
2
2
ชั้นปี ที่ 3
2
1
2
2
2
รวม
5
5
6
6
6
รวมทุกแผนการศึกษา
9
10
12
12
12
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา 3
2
4
4
4
b) งบประมาณตามแผน
o อัตราค่าเล่าเรี ยน (สาหรับจัดทาประกาศอัตราค่าบารุ งการศึกษาฯ)
o งบประมาณรายรับ (หน่วย: บาท)
o งบประมาณรายจ่าย (หน่วย: บาท)
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2.3.6) กลไกการปรับปรุ งและพัฒนาหลักสู ตร เพื่อการประกันคุณภาพของหลักสู ตร
2.3.6.1) การกากับมาตรฐาน
2.3.6.2) บัณฑิต
2.3.6.3) นักศึกษา
2.3.6.4) อาจารย์
2.3.6.5) หลักสู ตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
2.3.6.6) สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
2.3.6.7) ความเสี่ ยงของหลักสู ตร
ประเด็นพิจารณาในการตรวจสอบและรับรอง:
➢ หลักสู ตรมีการวางแผนคุณภาพ (Quality Planning) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) และ
การบริ หารความเสี่ ยงที่ อาจเกิ ดขึ้นในระหว่างการดาเนิ นการหลักสู ตร รวมถึ งการจัดการข้อ
ร้องเรี ยนและการอุทธรณ์อย่างไร
➢ หลัก สู ตรมี ก ารนาข้อมู ล การประเมิ นผลการจัดการศึ ก ษาดังกล่าวมาใช้ใ นการทบทวนและ
ปรับปรุ งคุณภาพ (Quality Improvement) ของหลักสู ตรอย่างไร เพื่อให้ผูเ้ รี ยนบรรลุมาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ ที่กาหนดและผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตมัน่ ใจว่าจะได้บุคลากรที่ มีความสามารถตรงตาม
ความต้องการ
➢ มีวิธีการอย่างไรในการสื่ อสารและเผยแพร่ ขอ้ มูลของหลักสูตรให้ผมู ้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ที่สาคัญได้
รับทราบ
• หลักสู ตรอธิบายถึงกลไกหรื อกระบวนการเพื่อการประกันคุณภาพที่เป็ นการดาเนินงานของหลักสู ตรเอง
ให้ครอบคลุมทุกประเด็น อาทิ ด้านบัณฑิต นักศึกษา หลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน ฯลฯ เพื่อให้
มัน่ ใจได้วา่ ผูเ้ รี ยนจะบรรลุตามผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหลักสูตรที่ต้ งั ไว้
• กระบวนการเพื่อการประกันคุณภาพของหลักสู ตร ควรแสดงให้เห็นว่า หลักสู ตรจะทากิจกรรมใด ทา
อย่า งไร ท าเมื่ อไร ใครเป็ นผูร้ ั บ ผิ ดชอบ รวมทั้ง ผลจากกิ จกรรมนาไปใช้ท าอะไรอย่า งไรต่ อไป การ
ตรวจสอบและประเมิ นผลการดาเนิ นงานเป็ นอย่างไร ซึ่ งกระบวนการดังกล่าวนั้น ทางหลักสู ตรต้อง
ปฏิบัติได้ จริ ง ดาเนินการจริ ง เพื่อการปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพหลักสู ตรอย่างต่อเนื่ อง รวมทั้งเพื่อ
รองรับการตรวจสอบการดาเนินการจัดการศึกษา (Post Audit) จากภายนอกต่อไป
• การตรวจสอบการด าเนิ น การจัด การศึ ก ษา (Post Audit) จะมองหาการด าเนิ น การจัด การศึ ก ษาที่ มี
กระบวนการควบคุมที่มนั่ ใจได้ว่าเกิดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่คาดหวังได้จริ ง ตลอดจนมีกระบวนการติดตาม
และพัฒนาสมรรถนะการดาเนิ นการอย่างต่ อเนื่ อง เพื่ อให้บ รรลุ เป้ า หมายที่ ต้ งั ไว้ ซึ่ ง ประเด็ นหลักที่
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พิจารณา คือ (1) ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนและผูส้ าเร็ จการศึกษาตามที่หลักสู ตรกาหนดไว้ (2) การ
ดาเนินการตามระบบการบริ หารจัดการศึกษาที่ออกแบบไว้ และ (3) การปรับปรุ งและพัฒนาคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง
• การประกันคุณภาพการศึกษา (Quality Assurance) หมายถึง การทากิจกรรมหรื อการปฏิบตั ิภารกิจหลัก
อย่างเป็ นระบบตามแบบแผนที่กาหนดไว้ โดยมีการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การตรวจสอบ
คุณภาพ (Quality Auditing) และการประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) จนทาให้เกิดความมัน่ ใจใน
คุ ณ ภาพ และมาตรฐานของดัช นี ช้ ี ว ดั ระบบและกระบวนการผลิ ต ผลผลิ ต และผลลัพ ธ์ ข องการจัด
การศึกษา
o การควบคุมคุณภาพภายใน (Internal Quality Control) เป็ นส่ วนที่หลักสู ตรจะต้องจัดให้มีระบบ
และกลไกการควบคุมคุณภาพภายในองค์ประกอบต่างๆ ที่จะมีผลต่อคุณภาพของบัณฑิตและต้อง
ดาเนินการอย่างเป็ นระบบ โดยใช้หลักการของการควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม พร้อมทั้งการมีระบบ
ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการภายในด้วย
o การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Auditing) หมายถึง การตรวจสอบผลการดาเนิ นการของระบบ
และกลไกควบคุมคุณภาพภายในที่ หลักสู ตรได้จัดให้มี ข้ ึน โดยจะเป็ นการตรวจสอบเชิ ง ระบบ
มุ่งเน้นการพิจารณาว่า หลักสู ตรได้มีระบบการควบคุมคุณภาพหรื อไม่ ได้ใช้ระบบที่ พฒ
ั นาขึ้น
เพียงใด และมีข้นั ตอนการดาเนิ นการที่จะทาให้เชื่อถือได้หรื อไม่ว่าการจัดการศึกษาจะเป็ นไปอย่าง
มีคุณภาพ
o การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง กระบวนการประเมินผลการดาเนิ นการของ
หลักสู ตรโดยรวมว่า เมื่อได้มีการใช้ระบบประกันคุณภาพหรื อระบบควบคุมคุณภาพแล้วได้ทาให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพมากน้อยเพียงใด
ทั้ง นี้ การตรวจสอบและประเมิ นคุ ณภาพนี้ ก ระทาอย่างเป็ นระบบ โดยมี ก ฎเกณฑ์และแนวทางการ
ดาเนินการที่ชดั เจน
• คาแนะนา: หลักสู ตรควรกาหนดแผนการปรั บปรุ งและพัฒนาหลักสู ตรเพื่ อการประกันคุณภาพของ
หลักสู ตร ดังนี้
1. กาหนดองค์ประกอบหรื อประเด็นที่จะควบคุมคุณภาพของหลักสูตร
o องค์ป ระกอบหรื อประเด็ นการประกันคุ ณภาพ ได้แก่ บัณฑิ ต นัก ศึ ก ษา อาจารย์ หลัก สู ตร
การเรี ยนการสอน การประเมินผูเ้ รี ยน สิ่ งสนับสนุ นการเรี ยนรู ้ การกากับมาตรฐานหลักสู ตร
เป็ นต้น
o การกาหนดองค์ประกอบหรื อประเด็นการประกันคุณภาพ อาจพิจารณาจาก ขั้นตอนการ
ดาเนิ นงานพัฒนาหลักสู ตร ตั้งแต่ การออกแบบหลักสู ตร การจัดการเรี ยนการสอน การวัดและ
ประเมินผล การปรับปรุ งและพัฒนาหลักสูตร ผลลัพธ์ของหลักสูตร (Output & Outcome)
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o การกาหนดองค์ประกอบหรื อประเด็นการประกันคุณภาพ อาจพิจารณาจาก กระบวนการเชิง
ระบบในการดาเนินงานของหลักสู ตร ตั้งแต่
➢ ปั จ จัย น าเข้า (Input) เป็ นการประกัน คุ ณ ภาพของตัว ป้ อ นที่ จ ะส่ ง ผลให้ ห ลัก สู ต ร
ขับ เคลื่ อ นไปอย่ า งมี คุ ณ ภาพ ได้แ ก่ นัก ศึ ก ษา อาจารย์แ ละเจ้า หน้า ที่ ระบบและสิ่ ง
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ต่างๆ ฯลฯ
➢ กระบวนการ (Process) เป็ นการประกันคุณภาพของกระบวนการในการนาหลักสู ตรสู่
การปฏิบตั ิงานตามแผนงานที่วางไว้ ได้แก่ การจัดการเรี ยนการสอนและการให้บริ การ
ต่างๆ (เริ่ มตั้งแต่ การวางแผนการจัดการเรี ยนรู ้ การจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้ การวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ และการป้อนกลับผลประเมินเพื่อการปรับปรุ ง)
➢ ผลลัพธ์และผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ (Output & Outcome) เป็ นการประกันคุณภาพของผลที่
เกิดจากการปฏิบตั ิงาน ได้แก่ สมรรถนะของบัณฑิต ผลลัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน อัตราการ
จ้างงาน ความก้าวหน้าในการทางาน ความพึงพอใจของนายจ้าง ฯลฯ
2. กาหนดกลไกหรื อกระบวนการในการควบคุมคุณภาพในองค์ประกอบต่างๆ ตามที่กาหนดไว้
3. กาหนดระบบการตรวจสอบผลการดาเนินงานของกระบวนการควบคุมคุณภาพ
4. กาหนดกระบวนการประเมินผลการดาเนินงานของหลักสูตร
o ความเสี่ ยง คือ โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสี ยหาย การรั่วไหล ความสู ญเปล่า หรื อ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ หรื อการกระทาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่ นอน
ซึ่ งอาจเกิดขึ้นในอนาคตและมีผลกระทบหรื อทาให้การดาเนิ นงานไม่ประสบความสาเร็ จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสู ตร ทั้งในด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบตั ิงาน การเงินและการ
บริ หาร รวมถึงมีผลต่อความอยูร่ อดของหลักสูตร
o ความเสี่ ยงของหลักสู ตร เช่น หลักสู ตรถูกปิ ด ไม่มีคนสมัครเข้าเรี ยนในหลักสู ตรหรื อไม่ได้
ผูเ้ รี ยนตามแผนที่ ต้ งั ไว้ มี คู่แข่งขันในตลาดเพิ่มขึ้น หลักสู ตรล้าสมัยไม่มีความต้องการแล้ว
อาจารย์ในหลักสู ตรลาออกกลางคัน อาจารย์ผสู ้ อนไม่สามารถสอนได้ตามที่หลักสู ตรกาหนด
บัณฑิตไม่มีงานทา (ตลาดไม่ตอ้ งการ) ผูเ้ รี ยนตกออกหรื อลาออกกลางคันจานวนมาก เป็ นต้น
o การบริหารความเสี่ ยง คือ กระบวนการดาเนินงานของหลักสู ตรที่เป็ นระบบและต่อเนื่ อง เพื่อ
ช่วยให้องค์กรลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดความเสี ยหาย ให้ระดับของความเสี ยหายและ
ขนาดของความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยู่ในระดับที่หลักสู ตรยอมรับได้ ประเมินได้
ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ โดยคานึ งถึงการบรรลุวตั ถุประสงค์หรื อเป้ าหมาย
ของหลักสูตรเป็ นสาคัญ
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ตัวอย่างเช่ น
องค์ประกอบ

นักศึกษา

1.1) กระบวนการรับนักศึกษาและการเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
กลไกหรื อกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของหลักสู ตร:
หลักสู ตรมีการกาหนดกระบวนการในการรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็ นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยการตั้ง
เกณฑ์เกรดเฉลี่ยรวมและใช้เกณฑ์ร่วมกับการสอบสัมภาษณ์ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการสัมภาษณ์ และมีการประเมิน
และพิจารณาว่านักศึ กษาต้องเรี ยนปรั บพื้นฐานก่ อนเข้ามาศึ กษาต่อหรื อไม่อย่างไร รวมทั้งการประเมิ นเบื้ องต้นตาม
ใบรับรองการศึกษา ซึ่ งทางหลักสู ตรมีการกาหนดเกณฑ์และประเด็นการสอบสัมภาษณ์ไว้ชดั เจน มีเว็บไซต์ให้ขอ้ มูลและ
ติดต่อสอบถาม มีการเผยแพร่ แนะแนวและทาการประชาสัมพันธ์หลักสู ตรแก่นกั ศึกษากลุ่มเป้าหมาย ซึ่งได้แก่ นักศึกษาที่
มี พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ และพื้นฐานวิศวกรรมศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรื อสาขาวิชาอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ทั้งนี้ ข้ ึนอยู่กับการ
พิจารณาของ คณะกรรมการประจาหลักสู ตรนอกจากนี้ หลักสู ตรมีการจัดเตรี ยมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ดังนี้
- จัดให้มีการเรี ยนการสอนความรู ้พ้นื ฐานเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานแก่นกั ศึกษาให้แก่นกั ศึกษาใน ด้านที่ยงั ขาด โดย
การจัดโครงการปรับพื้นฐานความรู ้ และระหว่างที่ผา่ นการปรับพื้นฐานความรู ้ แล้ว หากนักศึกษายังมีปัญหาใน
การเรี ยนรู ้ ทางหลักสู ตรได้มีกิจกรรมนอกหลักสู ตรเพื่อเพิ่มพูน ความรู ้ให้นกั ศึกษาเพิ่มเติม โดยการจัดกิจกรรม
จะขึ้นกับการประเมินความรู ้ที่นกั ศึกษายังขาด หรื อมีความพร้อมไม่พอ
- นอกจากนี้ทางหลักสู ตรได้จดั กิจกรรมเสริ มนอกหลักสู ตรตลอดระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษา เช่นโครงการ
ปรับพื้นฐานด้านคณิ ตศาสตร์ โครงการกิจกรรมเสริ มเพื่อเพิ่มทักษะการใช้ ภาษาอังกฤษ journal club และการ
แข่งขัน pitching ด้านงานวิจยั การเยี่ยมชมหน่วยงาน ภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ทางด้านวิศวกรรมชีวภาพ
- จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริ มและเพิ่มประสิ ทธิภาพการเรี ยนรู ้ผา่ นการอบรมเชิงปฏิบตั ิการต่าง ๆ
- หลัก สู ต รได้ส นับสนุ นให้นัก ศึ ก ษาได้ไ ปแลกเปลี่ ย น ณ ห้ อ งปฏิ บัติ ก ารของหน่ ว ยงานภายนอกทั้ง ใน และ
ต่างประเทศ และมีโครงการสนับสนุนการน าเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เป็ นต้น
ซึ่ งโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่หลักสู ตรจัดขึ้นนั้น เป็ นการที่หลักสู ตรพยายามให้นักศึกษาได้เกิดการพัฒนา
ตนเองทั้งด้านความรู ้ ความสามารถ ทักษะการใช้ชีวิตทั้งด้านวิชาการและสังคม
การตรวจสอบแลละประเมินผลการดาเนินงาน:
หลักสู ตรกาหนดให้มีกิจกรรมการวิเคราะห์และประเมินผลการรับนักศึกษาในแต่ละปี การศึกษา (ปี ละ 1 ครั้ง) ช่วง
จบการคัดเลือกนักศึกษา ซึ่ งจะแต่งตั้งคณะทางานฝ่ านการรับนักศึกษา โดยคณะทางานฯ จะร่ วมกันวิเคราะห์และประเมิน
ความสามารถในการรับนักศึกษาภายหลังจากสิ้ นสุ ดการคัดเลือก โดยพิจารณาว่า การรับสมัครในแต่ละช่องทางว่าเป็ น
อย่างไร สามารถรับได้ตามแผนที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ (ทั้งจานวนรับและคุณสมบัติของผูเ้ รี ยน) วิธีการคัดเลือกเหมาะสมหรื อไม่
และปั ญหาที่พบคืออะไร ซึ่ งผลที่ได้ครั้งนี้จะถูกนาไปใช้ประกอบการวางแนวทางปรับปรุ งแก้ไขเพื่อการวางแผนการรับ
สมัครในปี การศึกษาถัดไป รวมทั้งใช้เป็ นข้อมูลในการปรับปรุ งหลักสู ตรในรอบต่อไป
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ส่ วนที่ 3 รายละเอียดเฉพาะของหลักสู ตร (Program Specification)
1) รหัสหลักสู ตร: ...............ระบุรหัส 14 หลักในระบบ CHECO..............
2) ชื่ อหลักสู ตร (ภาษาไทย) : หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering Program in Environmental Engineering
3) ชื่ อปริญญาและสาขาวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)
3.1 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)
: วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม)
(ภาษาอังกฤษ) : Bachelor of Engineering (Environmental Engineering)
3.2 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)
: วศ.บ. (วิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม)
(ภาษาอังกฤษ) : B.Eng. (Environmental Engineering)
4) วิชาเอก (ถ้ามี):
ไม่มี
5) จานวนหน่ วยกิตที่เรียนตลอดหลักสู ตร:
145 หน่วยกิต
6) รู ปแบบ: หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี 4 ปี หรื อ 5 ปี / ปริ ญญาโท 2 ปี แผน…... / ปริ ญญาเอก 3 ปี แผน…...
หรื อ 5 ปี แผน…...
7) ประเภทของหลักสู ตร: หลักสูตรระดับปริ ญญาตรี ทางวิชาการ หรื อ วิชาชีพ หรื อ ปฏิบตั ิการ / หลักสูตรระดับ
ปริ ญญาโททางวิชาการ หรื อ วิชาชีพ / หลักสูตรระดับปริ ญญาเอกทางวิชาการ
8) ภาษาที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็ นภาษาไทย โดยใช้หนังสื อและเอกสารประกอบการสอนที่เป็ นภาษาอังกฤษ และ/
หรื อภาษาไทย
9) ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น
เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง
หรื อ เป็ นหลักสูตรที่มีความร่ วมมือกับสถาบันอื่น ดังนี้
- ความร่ วมมือกับสถาบันอื่นที่มี MOU : ........................................................
- ความร่ วมมือกับสถาบันอื่นที่ไม่มี MOU : ...................................................
ระบุวา่ เป็ นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จดั การเรี ยนการสอนโดยตรง หรื อ เป็ นหลักสูตรมีความร่ วมมือกับ
สถาบันการศึกษา / หน่วยงานอื่น ๆ โดยต้องระบุชื่อสถาบันการศึกษา / หน่วยงานที่ทาความร่ วมมือด้วย
กรณีเป็ นความร่ วมมือกับที่มี MOU ให้แนบเอกสารในภาคผนวก โดยต้องไม่เป็ น MOU ที่หมดอายุแล้ว
10) การให้ ปริญญาแก่ ผ้ สู าเร็จการศึกษา .......................................................................................
ระบุวา่ ให้ปริ ญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรื อให้ปริ ญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (กรณีทวิปริ ญญา) หรื อปริ ญญา
อื่นๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรื อเป็ นปริ ญญาร่ วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ข้อตกลงความร่ วมมือ
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11) สถานที่จัดการเรียน
ภาควิชาวิศวกรรมสิ่ งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12) วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน / แปะปฏิทินการศึกษา ตามฟอร์มเดิม
ในวันเวลาราชการปกติ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)
ทั้งนี้ วันเวลาในการดาเนินการเรี ยนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปฏิทินการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่ มเปิ ดสอนในเดือนสิ งหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่ มเปิ ดสอนในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม และ
ภาคการศึกษาพิเศษ เริ่ มเปิ ดสอนในเดือนมิถุนายน – เดือนสิ งหาคม (ถ้ามี)
โปรดระบุวนั – เวลาในการดาเนินการเรี ยนการสอนให้ชดั เจน และ ระบุภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบ
ทุกภาค โดยมีเดือนที่เริ่ มต้นการเรี ยนการสอนและเดือนที่ สิ้นสุ ดการเรี ยนการสอนให้ชดั เจน ดังนี้
ตัวอย่าง
- ในวัน-เวลาราชการปกติ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.) และ
- นอกเวลาราชการ (จันทร์ – ศุกร์ เวลา 18.00 – 20.00 น. และเสาร์ – อาทิตย์ เวลา 09.00 -18.00 น.)
ทั้งนี้ วันเวลาในการดาเนินการเรี ยนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ปฏิทินการศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่ มเปิ ดสอนในเดือนสิ งหาคม – เดือนธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เริ่ มเปิ ดสอนในเดือนมกราคม – เดือนพฤษภาคม และ
ภาคการศึกษาพิเศษ เริ่ มเปิ ดสอนในเดือนมิถุนายน – เดือนสิ งหาคม (ถ้ามี)
13) ระบบการศึกษา / แปะตามฟอร์มเดิม
ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปี การศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 15 สัปดาห์ โดยมีระบบการศึกษาเป็ นแบบชั้นเรี ยน และ/หรื อ
การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
14) ชื่ อ สกุล ตาแหน่ ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ ผ้ ูรับผิดชอบหลักสู ตร (เพิ่ม * ประธานหลักสูตร)
ลาดับที่
ชื่ อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), สถาบันที่สาเร็จการศึกษา,
ประเทศที่สาเร็จการศึกษา (ปี ที่สาเร็จการศึกษา)
(เรียงจากคุณวุฒิสูงสุ ดจนถึงระดับปริญญาตรี)

ตัวอย่างการจัดทารายละเอียดหลักสูตร v.2 (02/11/65)

25
15) คุณสมบัติของผู้เข้ าศึกษา
1. ต้องระบุวา่ “รับนักศึกษาไทย” หรื อ “นักศึกษาต่างชาติ” หรื อ “รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ”
2. ระบุคุณลักษณะและคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาที่หลักสู ตรตั้งไว้ โดยที่คุณสมบัติและคุณลักษณะของ
ผูเ้ ข้าศึกษา ที่หลักสู ตรคาดหวังไว้น้ นั จะต้องเพียงพอที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถจบการศึกษาได้ตามที่
หลักสูตรออกแบบไว้
3. คุณลักษณะและคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา สามารถเขียนแยกตามข้อกาหนดของแต่ละแผนการศึกษาได้
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
16) สถานภาพของหลักสู ตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสู ตร
 หลักสูตรใหม่
กาหนดเปิ ดสอนเดือน......................................พ.ศ. .......................
ภาคการศึกษาที่................... ปี การศึกษา........................................
 หลักสูตรปรับปรุ ง กาหนดเปิ ดสอนเดือน......................................พ.ศ. .......................
ภาคการศึกษาที่................... ปี การศึกษา.......................................
- เริ่ มใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ........ระบุปี พ.ศ. ของหลักสู ตรนี้ที่เปิ ดสอนครั้งแรก...........
- โดยปรับปรุ งจากหลักสูตร............ สาขาวิชา................. หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุ ง พ.ศ. .........
ระบุชื่อหลักสู ตร/สาขาวิชา ปี พ.ศ. ของหลักสู ตรฉบับปัจจุบนั ก่อนการปรับปรุ งครั้งนี้
ได้พิจารณากลัน่ กรองโดยสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ ............/.............
เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ. ......................
ได้รับอนุมตั ิ/เห็นชอบหลักสู ตรจากสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งที่ ....................
เมื่อวันที่................... เดือน............................. พ.ศ. ......................
ส่ วนกลางของมหาวิทยาลัย ฯ จะเพิ่มข้อมูลการพิ จารณาจากสภาวิช าการและสภามหาวิทยาลัย ฯ ให้
หลังจากหลักสูตรอนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยฯ แล้ว
17) ความพร้ อมในการเผยแพร่ หลักสู ตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่ คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565
ในปี การศึกษา ..........
ระยะเวลาการเผยแพร่ ควรเป็ นระยะเวลาครึ่ งหนึ่งของระยะเวลาการจัดการศึกษาของหลักสูตร (หมายถึง
ต้นปี การศึกษา)
สาหรับหลักสู ตรครบรอบปรับปรุ งเริ่ มใช้ 1/2566 ให้ระบุ “ปี การศึกษาที่หลักสู ตรพร้อมเผยแพร่ ” ดังนี้
ปริ ญญาตรี หลักสูตร 4 ปี = ปี การศึกษา 2568 หรื อ หลักสูตร 5 ปี = ปี การศึกษา 2569
ปริ ญญาโท หลักสูตร 2 ปี = ปี การศึกษา 2567
ปริ ญญาเอก หลักสูตร 3-5 ปี = ปี การศึกษา 2568
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18) อาชีพที่สามารถประกอบได้ หลังสาเร็จการศึกษา
(1) …………………………………………………………………………………………….………..
(2) ………………………………………………………………………………………….…………..
(3) ………………………………………………………….………………………………………….
อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษาต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และควร
เป็ นอาชีพหลักที่หลักสูตรมุ่งหวัง
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ส่ วนที่ 4 ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

ความคิดเห็นของผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกและการดาเนินการตามคาแนะนา

ภาคผนวก ข

รายละเอียดของรายวิชาในหลักสูตร

ภาคผนวก ค

ประวัติอาจารย์และเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร

ภาคผนวก ง

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสู ตร

ภาคผนวก จ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี / บัณฑิตศึกษา

ภาคผนวก ฉ

ความร่ วมมือกับสถาบันอื่น (ถ้ามี)
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ภาคผนวก ก

ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดาเนินการตามคาแนะนา
ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและการดาเนินการตามคาแนะนา

- สรุ ปข้อมูลความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกและการดาเนินการตามคาแนะนา
- ขอให้ระบุให้ชัดเจนว่าถ้าต้องปรับแก้ ได้ปรับแก้ไว้ในส่ วนไหน อย่างไร และรายงานเฉพาะในส่ วนที่
สะท้อนถึ งคุณภาพของการจัดการเรี ย นการสอนในหลักสู ตรเท่า นั้น ทั้งนี้ การดาเนิ นการของหลัก สู ตร
จะต้องสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ตัวอย่างการนาเสนอ
ชื่อ-สกุล ……………………………………………........................................................…………….
ตาแหน่ง .................................................................................................................................................
สังกัด ……………………………….............................................................................................……
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ น ..(บทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ได้ รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เช่ น ด้ านวิชาการ เป็ นต้ น)..
เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสู ตร แต่มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการของหลักสูตร
ข้อมูลที่ไม่ควรนามาเขียน เนื่องจากเป็ นข้อเสนอแนะ
ที่ไม่สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการเรี ยนการสอน
ตัวอย่างเช่น
1. ชื่อรายวิชา xxx123 ในหน้า 23 ไม่ตรงกับหน้าที่ 145 1. หลักสู ตรปรับแก้ให้ตรงกันทั้งฉบับแล้ว
2. พบตัวสะกดผิดจานวนมาก
2. หลักสู ตรแก้ไขตัวสะกดแล้วทั้งเล่ม
ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการของหลักสูตร
ตัวอย่างที่ดี เช่น
หลักสู ตรควรเพิ่มเติ มการฝึ กทักษะการสื่ อสารและ หลักสู ตรดาเนิ นการโดยเพิ่มรายวิชา XXX และรายวิชา
การนาเสนอผลงานให้กบั ผูเ้ รี ยน
YYY ที่เน้นการฝึ กทักษะการนาเสนองานให้กบั ผูเ้ รี ยน
ทุกคน รวมทั้งขอให้ทุกรายวิชาสอดแทรกกิจกรรมการ
เรี ยนการสอนที่ ช่ ว ยพัฒ นาทัก ษะการสื่ อ สารและ
นาเสนอผลงานให้ผเู ้ รี ยน
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ภาคผนวก ข

รายละเอียดของรายวิชาในหลักสู ตร
รายละเอียดของรายวิชาในหลักสู ตร

รหัสวิชา .............................................................
ชื่ อรายวิชา (ภาษาไทย): ..................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ): ..................................................................................................................................
จานวนหน่ วยกิต: ......... 3(3-0-6) .........................
ประเภทของรายวิชา: ...... รายวิชาบังคับ..............
รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนหน้ า:

ไม่มี

คาอธิบายรายวิชา: (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ ระดับรายวิชา:
1. .........................................................................................................
2. ..........................................................................................................
ระดับการพัฒนา PLOs ของรายวิชา (Level): .................................... (สอดคล้องตาม Curriculum Mapping)
รายวิชาจัดการเรียนการสอนแบบ OBEM: ไม่มี /

มี จานวน ....... OBEM โดยมีรายละเอียดดังนี้

รหัสวิชา OBEM ....................................................
ชื่ อ OBEM Module 1 (ภาษาไทย): ...............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ): ................................................................................................................
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ของ OBEM 1: .................................................................................................................
Module นี้คิดเป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ ของรายวิชา: ..................................................................................................
รหัสวิชา OBEM ....................................................
ชื่ อ OBEM Module 2 (ภาษาไทย): ...............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ): ................................................................................................................
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ของ OBEM 2: .................................................................................................................
Module นี้คิดเป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ ของรายวิชา: ..................................................................................................
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รหัสวิชา OBEM ....................................................
ชื่ อ OBEM Module 3 (ภาษาไทย): ...............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ): ................................................................................................................
ผลลัพธ์ การเรียนรู้ของ OBEM 3: ..................................................................................................................
Module นี้คิดเป็ นกี่เปอร์ เซ็นต์ ของรายวิชา: ...................................................................................................
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ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ในหลักสู ตร
ประวัติอาจารย์ [อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร]
ชื่ อ - สกุล ภาษาไทย ..........................................................
ชื่ อ – สกุล ภาษาอังกฤษ ........................................................
1. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. ......... ปร.ด. (………………………..), มหาวิทยาลัย……………...…., ประเทศไทย
ปี ค.ศ. .......... M.S. (………………………..), University of …………………., U.S.A.
ปี ค.ศ. .......... B.S. (………………………..), University of …….....…………., U.S.A.
คุณวุฒิและสาขาวิชา
 คุณวุฒิและสาขาวิชาตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตร
 คุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กบั สาขาวิชาของหลักสูตร (อธิบาย) .....................
สาหรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและสาขาวิชาสัมพันธ์กบั สาขาวิชาของหลักสูตร ให้อธิบายเหตุผลประกอบ
ตัวอย่างเช่ น
- มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Fermentation , Animal Cell Culture และ Virus Clearance ซึ่งสัมพันธ์กบั
หัวข้อวิจยั ของหลักสู ตรนี้
- มีความเชี่ยวชาญทางด้านโรค Postharvest pathology, Microbiology and Food safety และ Molecular
biology in Plant pathology ซึ่งสามารถให้คาแนะนากับงานวิจยั ในหลักสูตรได้
2. ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี
กลุ่ม 1 งานวิจยั (ต้องระบุว่าสามารถสืบค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น scopus, web of science ฯลฯ)
1.1 International journal (ค่าน้ าหนัก 1)
.................................................................................................................
1.2 National Journal (ค่าน้ าหนัก 0.4)
.................................................................................................................
1.3 International Conference (ค่าน้ าหนัก 0.4)
.................................................................................................................
1.4 National Conference (ค่าน้ าหนัก 0.2)
.................................................................................................................
กลุ่ม 2 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น
2.1 ผลงานทางวิชาการเพื่อุตสาหกรรม
.................................................................................................................
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2.2 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนาการเรี ยนการสอนและการเรี ยนรู ้
.................................................................................................................
2.3 ผลงานวิชาการเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
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คาแนะนา
o ระบุผลงานที่สัมพันธ์กบั สาขาวิชาและเป็ นผลงานที่ทนั สมัยเพียง 3-5 รายการ
o กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหลักการเขียนบรรณานุกรม ดูรายละเอียดคู่มือการเขียนผลงานทาง
วิชาการตามรู ปแบบบรรณานุกรม ได้ที่เว็บไซต์ EDS
o ผลงานที่ระบุตอ้ งมีรูปแบบและการเผยแพร่ สอดคล้องตามประกาศ ก.พ.อ.
o ผลงาน 1.1-1.4 ต้องระบุวา่ สามารถสื บค้นได้จากฐานข้อมูลใดตามประกาศ ก.พ.อ. เช่น scopus, web of
science ฯลฯ
o แยกประเภทของผลงานให้ชดั เจน ดูประเภทของผลงานทางวิชาการตามแนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดารงตาแหน่ง ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์
และศาสตราจารย์ ”
3. ภาระงาน
3.1) ภาระงานในปัจจุบัน
- ภาระงานระดับปริ ญญาตรี /บัณฑิตศึกษา (รวมโครงงาน/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ)
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

ชัว่ โมงภาระงาน/ปี การศึกษา
(โดยประมาณ)

- ภาระงานอื่นๆ (ถ้ามี)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
3.2) ภาระงานในหลักสู ตรนี้
- ภาระงานระดับปริ ญญาตรี /บัณฑิตศึกษา (รวมโครงงาน/วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ)
รหัสวิชา
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ภาคผนวก ค ประวัติอาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่ในหลักสู ตร
รายชื่ อเจ้ าหน้ าที่ในหลักสู ตร [จนท.สนับสนุนการศึกษา ตามหัวข้อ 2.3.5.1) เช่น จนท.ห้องปฏิบตั ิการ/จนท.โรงประลอง/ครู ช่าง]
ลาดับ

ชื่ อ - สกุล

ประวัติการศึกษา
ทั้งหมด
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ภาระงานที่
รับผิดชอบ

บรรยายประสบการณ์ /ความเชี่ยวชาญการ
ทางานที่สัมพันธ์ กับสาขาวิชาในหลักสู ตรนี้

