คำนำ
หลักสูตร (มคอ.2) คือ ข้อกำหนดที่ประกอบด้วยหลักกำรจุดมุ่งหมำย
โครงสร้ ำ ง เนื้ อ หำ กิ จ กรรม กำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน วิ ธี ก ำรเรี ย นรู้ กำรวั ด และ
ประเมินผล ซึ่งใช้เป็นแนวทำงปฏิบัติ ในกำรจัดกำรศึกษำ ผู้ที่ใช้หลักสูตร ได้แก่ ผู้บริหำร
อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักศึกษำ และบุคคลทั่วไป
กำรสร้ำงหรือกำรพัฒนำหลักสูตรนั้นจะต้องให้ได้ตำมมำตรฐำน มีควำม
ละเอียด เกิดข้อผิดพลำดในหลักสูตรน้อย ดังนั้นสำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
จึงได้ร วบรวมแผนกำรปรับ ปรุงหลัก สูต รที่ค รบรอบในปี พ.ศ. 2557 แนวคิดใน กำร
วิเครำะห์ หลั กสู ตรสมรรถนะร่ว มกั บผลกำรเรีย นรู้ ของ TQF ตลอดจน กฎเกณฑ์
ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิของสภำฯ และประสบกำรณ์ เป็นคู่มือเพื่อใช้ประโยชน์
ในกำรสร้ำงหรือพัฒนำหลักสูตรต่อไป
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
กรกฎำคม 2557

สำรบัญ
หน้ำ
1.
2.
3.

แผนกำรปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2557
แผนกำรดำเนินกำร เพื่อให้หลักสูตรที่ครบรอบใช้จัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2558
แนวทำงและเงื่อนไขกำรจัดทำหลักสูตรระดับปริญญำตรีและระดับบัณฑิตศึกษำ (พ.ศ. 2558-2560)
3.1 โครงสร้ำงหลักสูตรระดับปริญญำตรี
3.2 กำรกำหนดจำนวนหน่วยกิตของกลุ่มวิทยำศำสตร์กับคณิตศำสตร์ของระดับปริญญำตรี
3.3 จำนวนชั่วโมงทฤษฎี-ปฏิบัติของหลักสูตรระดับปริญญำตรี
3.4 รำยละเอียดแนวทำงกำรเพิ่มเติมรำยวิชำศึกษำทั่วไประดับปริญญำตรี
3.5 รำยละเอียดแนวทำงกำรเพิ่มเติมรำยวิชำชีพระดับปริญญำตรี
4. คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร
5. กำรออกแบบเพือ่ พัฒนำหลักสูตร
6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
7. กำรดำเนินกำรหลักสูตร
8. คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
9. กำรกำหนดรหัสรำยวิชำ
10. เทคนิคกำรเพิ่มชัว่ โมงปฏิบัติในหลักสูตรให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
11. กำรจัดแผนกำรศึกษำของหลักสูตร
12. ประกันคุณภำพหลักสูตร
13. แผนกำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
14. กำรกำหนดงบประมำณของหลักสูตร
15. อำจำรย์ประจำหลักสูตรและอำจำรย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
16. เงื่อนไขกำรสำเร็จกำรศึกษำในระดับบัณฑิตศึกษำ
17. กำรเขียนคำอธิบำยรำยวิชำ
18. ภำคผนวก
ภำคผนวก
- ขั้นตอนกำรเสนอหลักสูตร
- สรุปข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลำพัฒนำ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2560
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุรี
- สรุปข้อมูลกำรจำแนกจำนวนหน่วยกิตทฤษฎี-ปฏิบัติ หลักสูตรระดับปริญญำตรี
- รูปแบบกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
- วิธีกำรสอน/พัฒนำ

-

รูปแบบกำรประเมิน

1
5
6
6
8
8
10
11
15
15
19
20
20
22
23
25
26
27
27
28
31
31
32
37
59
79
87
97
101
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1. แผนการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2557
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ดาเนินการจัดทาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) แล้วเมื่อ พ.ศ. 2553 ต่อมาใน
ปี พ.ศ. 2557 เป็นการครบรอบหลักสูตรตามกรอบที่ต้องมีการพัฒนาหลักสูตร ทุก ๆ
5 ปี โดยแยกตามหน่วยงาน (คณะ/วิทยาลัย) สรุปดังตารางที่ 1 และตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงจานวนหลักสูตรที่ครบรอบของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2557
หน่วยงาน
(คณะ/วิทยาลัย)
1. คณะศิลปศาสตร์
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์
5. คณะบริหารธุรกิจ
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์
8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
11. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย
รวมทั้งหมด

จานวนหลักสูตรที่ครบรอบ
ของมหาวิทยาลัยฯพ.ศ. 2557
ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา
2
7
3
14
1
7
1
4
1
12
5
2
51
8
59
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ตารางที่ 2

แสดงชื่ อ ของหลั ก สู ต ร /สาขาวิ ช า ที่ ค รบรอบของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ต้องพัฒนาในปี
พ.ศ. 2557

หน่วยงาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(สาขาวิชา)

1. คณะศิลปศาสตร์ 1. การท่องเที่ยว
2. การโรงแรม
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์

หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
(สาขาวิชา)
ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1. เทคโนโลยีภูมิทัศน์
2. ประมง
3. วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
4. สัตวศาสตร์
5. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
6. การผลิตพืช
7. วิศวกรรมแปรรูปผลิตผลเกษตร
1. วิศวกรรมไฟฟ้า
2. วิศวกรรมเครื่องกล
3. วิศวกรรมอุตสาหการ
4. วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
5. วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ
6. วิศวกรรมสิ่งทอ
7. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
8. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
9. วิศวกรรมเคมี
10. วิศวกรรมพลาสติก
11. วิศวกรรมพอลิเมอร์

1. เทคโนโลยีการผลิตพืช
2. การบริหารศัตรูพืช
แบบยั่งยืน
3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
1. วิศวกรรมเคมี
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หน่วยงาน
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ต่อ)

5. คณะบริหารธุรกิจ

6. คณะเทคโนโลยี
คหกรรมศาสตร์

7. คณะศิลปกรรมศาสตร์

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(สาขาวิชา)

หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
(สาขาวิชา)

12. วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
13. วิศวกรรมอาหาร
14. วิศวกรรมเกษตร
1. บริหารธุรกิจ
1. การตลาด
2. การจัดการ
3. การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ
4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5. การเงิน
6. หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
7. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
1. อาหารและโภชนาการ
1. เทคโนโลยีคหกรรม2. สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
ศาสตร์
3. อุตสาหกรรมงานอาหาร
4. ออกแบบแฟชั่นและการจัดการสินค้า
1. เครื่องหนัง
2. การออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
3. ศิลปะไทย
4. จิตรกรรม
5. ศิลปะภาพพิมพ์
6. ประติมากรรม
7. ออกแบบนิเทศศิลป์
8. ออกแบบผลิตภัณฑ์
9. ออกแบบภายใน
10. เครื่องปั้นดินเผา
11. หัตถกรรม
12. ดนตรีสากล

ไม่มี
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หน่วยงาน
8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

9. คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
(สาขาวิชา)
1. เทคโนโลยีการถ่ายภาพและภาพยนตร์
2. เทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง
3. เทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
4. เทคโนโลยีการพิมพ์
5. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย

หลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา
(สาขาวิชา)
ไม่มี

ไม่มี

1. ชีววิทยาประยุกต์
2. เคมีนวัตกรรม

10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ไม่มี

ไม่มี

11.วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

ไม่มี

ไม่มี

หมายเหตุ
1. ขอให้พิจารณาหลักสูตรที่มีผู้สมัครและผู้เรียนลดลงจนจานวนไม่พอกับจานวนแผนรับ
ควรจะปิดหลักสูตรหรือไม่และถ้ามีการปิดหลักสูตร คณะฯ ก็ไม่ควรเพิ่มอัตราอาจารย์
ใหม่ในสาขาเหล่านี้ต่อไป
2. ขอให้พิจารณาหลักสูตรที่ซ้าซ้อนหรือชื่อใกล้เคียงกันมากในคณะฯ เดียวกันว่าควรยุบ
รวมกั น แล้ ว ท าเป็ นแขนงแทนก็ ได้ โดยมี วิ ชาชี พพื้ นฐานบั งคั บร่ วมกั น สามารถใช้
ทรัพยากรร่วมกันในรูปของ Clusterได้
3. ขอให้พิจารณาหลักสูตรที่ซ้าซ้อนหรือชื่อใกล้เคียงกันในระหว่างคณะฯ เช่น สาขาทาง
คอมพิวเตอร์สาขาทางแฟชั่นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย สาขาทางอาหารเป็นต้น ควรแบ่ง
ให้ชัดเจน ของแต่ละคณะฯ ว่าจะ แบ่งงานกันทาอย่างไรหรือโดดเด่นต่างกันอย่างไร
โดยบางคณะจะต้องทาในรูปของ Cluster เพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันได้เช่น
ผู้สอน ห้องทดลอง เครื่องมืออุปกรณ์ (พื้นฐานควรทาเป็น Lab รวม)
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2. แผนการดาเนินการ เพื่อให้หลักสูตรที่ครบรอบใช้จัดการเรียน
การสอนในปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการกาหนดแผนการดาเนินการเป็นขั้นตอนดังนี้

หมายเหตุ คณะ/วิทยาลัยจะต้องไปกาหนดแผนของตนเอง โดยให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินการ
ข้างต้น
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3. แนวทางและเงื่อนไขการจัดทาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
และระดับบัณฑิตศึกษา (พ.ศ.2558 - 2560)
3.1 โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี
(หลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาศึกษา 4 ปี หน่วยกิตควรอยูร่ ะหว่าง 125-149 หน่วยกิต)
รายละเอียด
1. จานวนหน่วยกิตรวม
ตลอดหลักสูตร
2. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร์
2.2 กลุ่มวิชาภาษา
2.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์
2.4 กลุ่มวิชานันทนาการ
2.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ

จานวนหน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า 120
ไม่น้อยกว่า 30
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 12
ไม่น้อยกว่า 6
ไม่น้อยกว่า 1
ไม่น้อยกว่า 5

หมายเหตุ
1.กลุ่มวิชาภาษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.1 บังคับทุกหลักสูตรเรียนรายวิชา
ภาษาอังกฤษรวม 9 หน่วยกิต เนื้อหา เน้น
การสนทนามากขึ้นกว่าปกติ (เน้นเพื่อใช้
ทดสอบTOEIC ในปี 4)
1.2 ต้องมีรายวิชาภาษาไทยหรือภาษาอื่น
ให้เลือกไม่ต่ากว่า 3 หน่วยกิต
2. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
เพิ่ ม แ ละบั ง คั บ รา ย วิ ช า ทั ก ษะ ก ารใช้
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
ทดสอบมาตรฐาน IC-3เป็ น หลัก โดยให้
ส่าหรับสาขาวิชาที่ไม่มีเนื้อหาหรือ การสอน
ทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี
สารสนเทศ
3. กลุ่มวิชาบูรณาการ 5 หน่วยกิต บังคับ
ให้ทุกหลักสูตรต้องเรียน รายวิชา ทักษะทาง
สังคม (Soft Skills) จ่านวน 3 หน่วยกิต
4. การเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไป ส่าหรับ
หลักสูตรที่เปิดรับ ปวส. โดยใช้วธิ ีเทียบโอน
ควรเพิ่มรายวิชาศึกษาทัว่ ไปให้มีจ่านวนมาก
ขึ้นส่าหรับให้ มีจ่านวนรายวิชาเลือกมากขึ้น
กว่าปกติเพื่อใช้เทียบโอนได้สะดวก
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รายละเอียด

จานวนหน่วยกิต

3. หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า 84
3.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
ไม่น้อยกว่า 32
วิชาชีพ
3.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
ไม่น้อยกว่า 30
3.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
ไม่น้อยกว่า 15
3.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้าง
ไม่น้อยกว่า 7
ประสบการณ์ในวิชาชีพ

4. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไม่น้อยกว่า 6

หมายเหตุ
1. ลักษณะของหลักสูตร
1.1 กรณีเ ป็ นหลั กสู ต รเดี่ย ว จ่ า นวน
หน่วยกิตรวมของกลุ่มวิชาชีพเลือก ต่่ากว่า
15 หน่วยกิตได้ ไม่มีเกณฑ์ก่าหนด อาจ
แบ่งวิชาชีพเลือกเป็นกลุ่มย่อยๆ หลายกลุ่ม
แต่สามารถเลือ กข้ า มกลุ่มได้ หรือ จั ดเพีย ง
กลุ่มเดียวก็ได้
1.2 กรณีเป็นหลักสูตรผสม ภายในแยก
เป็ น แขนง (ต้ อ งมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบที่ มี คุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาตรง หรือใกล้เคียงแขนงละไม่น้อย
กว่า 3 คน )
- กลุ่มวิชาชีพบังคับแบ่งเป็นบังคับร่วมและ
บังคับแขนง
- กลุ่มวิชาชีพเลือกของแต่ละแขนงไม่น้อ ย
กว่า 15 หน่วยกิต
2. ทุ กหลั กสู ตรต้องมี สหกิจศึกษา เป็น
บังคับหรือทางเลือก
(ยกเว้นหลักสูตรสายครู)
3. การวัดผลทุกรายวิชากลุ่มวิชาเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในวิชาชีพ .ให้เกรดเป็น S/U
4. เพิ่มรายวิชาเลือก ในกลุ่มวิชาเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในวิชาชีพได้แก่
ประสบการณ์วิชาชีพทาง………..……ใน
ต่างประเทศ
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3.2
การก าหนดจ านวนหน่ ว ยกิ ต ของกลุ่ ม วิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ กั บ
คณิตศาสตร์ของระดับปริญญาตรี ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 แสดงการจัดกลุม่ ของหลักสูตร
กลุ่มของหลักสูตร

จานวนหน่วยกิตของ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
กับคณิตศาสตร์

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์

ไม่น้อยกว่า 21

กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ไม่น้อยกว่า 21

กลุ่มครุศาสตร์อุตสาหกรรม,
กลุ่มเทคโนโลยี

ไม่น้อยกว่า 18

กลุ่มสังคมศาสตร์

ไม่น้อยกว่า 12

หมายเหตุ

มีอยู่ในหมวดศึกษาทั่วไป
แล้ว ไม่ต่ากว่า 6 หน่วยกิต
และอนุโลมให้สามารถนับ
รวมรายวิชาในกลุ่มวิชาชีพ
เพื่อให้ครบตามที่กาหนด

ที่มา : การประชุมสภาวิชาการฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554

3.3 จานวนชั่วโมงทฤษฎี : ปฏิบัติ ของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
เพื่อให้ตอบสนองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการผลิต บัณฑิตนักปฏิบัติ
จึงกาหนดให้เพิ่มจานวนชั่วโมงปฏิบัติในหลักสูตรมากขึ้น โดยให้เป็นไปตามกลุ่มของ
หลักสูตรจานวนชั่วโมงทฤษฎี : ปฏิบัติให้เป็นไปตามกาหนด ดังตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 แสดงสัดส่วนจานวนชั่วโมงทฤษฎี : ปฏิบัติ รวมของหลักสูตร
กลุ่มของหลักสูตร

จานวนชั่วโมง
ทฤษฎี:ปฏิบตั ิ

กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
กลุ่มวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
กลุ่มครุศาสตร์อุตสาหกรรม,
กลุ่มเทคโนโลยี

30 : 70

กลุ่มสังคมศาสตร์

40 : 60

หมายเหตุ
1. ชั่วโมงปฏิบัติให้นับรวมรายวิชา ในกลุ่ม
เสริมสร้างประสบการณ์วิชาชีพเช่น สหกิจ
ศึกษา การฝึกภาคสนาม การฝึกงานการ
ฝึกสอน
2. การเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติ 2-3 ชั่วโมงเท่ากับ 1
หน่ วยกิต จะต้องเป็นรายวิชาที่มีลักษณะ
ปฏิบัติได้จริง ในห้องเรียน ห้องทดลอง ห้อง
ออกแบบ โรงงานในภาคสนาม เป็ นต้ น
การสอนต้ อ งมี ใ บงานใบความรู้ ใบ
ปฏิบัติงานเป็นต้น
3. สาขาวิชาที่ไม่สามารถจั ดได้ตามสัดส่วนที่
กาหนด ต้องจัดให้ชั่วโมงปฏิบัติ มากกว่า
ชั่วโมงทฤษฎี อาจเกิดจากสาเหตุ
3.1 มีหน่วยกิตมาก ( ใกล้เคียง 150 หน่วย
กิต ) ทาให้การจัดแผนการเรียนในแต่
ละภาคมีชั่วโมงรวมเกินกว่า 35ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ จะต้องเหลือ 5 ชั่วโมงต่อ
สั ป ดาห์ ส าหรั บ สอนชดเชย (ภาค
การศึกษาปกติ 1 สัปดาห์มี 40 ชั่วโมง)
3.2 มีสภาวิชาชีพกาหนดหน่ วยกิตทฤษฎี
ในรายวิชาบังคับให้ตามที่กาหนด

การคิดชั่วโมงทฤษฎี:ปฏิบัติ ให้คิดในหมวดวิชาเฉพาะเท่านั้นโดยรายวิชาเลือกให้ใช้วิธีประมาณจาก
แผนการเรี ยนของหลั กสู ตรที่ คาดว่ าจะเปิ ดสอน หากสาขาวิ ช าใดได้ สั ด ส่ ว นตามตารางแล้ ว ก็ ไ ม่
จาเป็นต้องเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติ และถ้าสาขาวิชาที่ต้องเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ในข้อ 10
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3.4 รายละเอียดของแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรายวิชาศึกษาทั่วไประดับ
ปริญญาตรี มีดังนี้
1. รายวิชาภาษาอังกฤษจานวน 9 หน่วยกิต (กลุ่ มวิชาภาษา) แบ่ งเป็ น 3
รายวิชา วิชาละ 3 หน่วยกิต ดังนี้ (เนื้อหาเน้นการสนทนามากขึ้นกว่าปกติ
มีชั่วโมงปฏิบัติประกอบ) ได้แก่
1) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1
3(2-2-5)
2) ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2
3(2-2-5)
3) สนทนาภาษาอังกฤษ
3(2-2-5)
คณะ/วิทยาลัย ควรจัดแผนการเรียนแบบภาคการศึกษาเว้นภาค
การศึกษา โดยในภาคการศึกษาใดที่ไม่ได้จัดรายวิชาภาษาอังกฤษ ควร
แนะน่ า ให้ นั ก ศึ ก ษาไปศึ ก ษาและฝึ ก ปฏิ บั ติ จ ากโปรแกรมส่ า เร็ จ รู ป ที่
มหาวิทยาลัยเปิดบริการออนไลน์หรือลงทะเบียนเรียนใหม่ในกรณีที่เรียนไม่
ผ่าน(วัตถุประสงค์เพื่อใช้ทดสอบ TOEIC ในชั้นปีที่4) (คณะศิลปศาสตร์
เป็นผูร้ ับผิดชอบ)
2. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(2-2-5) เป็นรายวิชา
ในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
เนื้อหา ความรู้ พื้ น ฐานการใช้ ง านคอมพิ ว เตอร์ ก ารใช้ ง านโปรแกรม
สานักงาน เช่น โปรแกรมประมวลผลคา (Microsoft Word) การ
ใช้โปรแกรมตารางคานวณ (Microsoft Excel)การใช้โปรแกรมงาน
นาเสนอ (Microsoft Power Point) การใช้งานอินเทอร์เน็ตและ
การสื่อสารสังคมออนไลน์ เช่น เครือข่ายคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี
การสื่อสารข้อมูลจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แบบภายในและภายนอก
องค์กร การท่องเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
โลกออนไลน์ ( วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ ส อบมาตรฐาน IC-3 (The
Internet and Computing Core) รับรองโดยกระทรวงไอซีที
กระทรวงวั ฒนธรรม และสมาคมคอมพิ วเตอร์ แ ห่ ง ประเทศไทย)
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สามารถทดสอบได้ ถ้ า นั ก ศึ ก ษาพร้ อ ม (คณะวิท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยีเป็นผูร้ ับผิดชอบ)
3. ทักษะทางสังคม 3(3-0-6) เป็นรายวิชาในกลุ่มวิชาบูรณาการ
เนื้อหา สภาพสังคมกับความสาคัญของการพัฒนาทักษะทางสังคมการพัฒนา
สุขภาพจิตและการปรับตัว การพัฒนาบุคลิกภาพ การเสริมสร้าง
มนุ ษ ยสัม พั น ธ์ การเป็ น ผู้ น าและผู้ต ามที่ ดี มารยาททางสั งคม
องค์กร และการทางานเป็นทีม การคิดและการแก้ปัญหา ความ
รับผิดชอบต่อตนเองและการมีจิตสาธารณะ ตลอดจนแนวทางการ
สร้างนิสัยในสถานประกอบการ (วัตถุประสงค์เพื่อน่าความรู้ไปใช้
ปฏิบัติจริงในกิจกรรมต่างๆ ของการพัฒนานักศึกษา การเรียนการ
สอน และน่าไปประกอบอาชีพต่อไป) (คณะศิลปศาสตร์ เป็น
ผู้รับผิดชอบ)

3.5 รายละเอียดของแนวทางการเพิ่มเติมรายวิชาด้านวิชาชีพระดับ
ปริญญาตรี
การสร้างรายวิชาที่เน้นทักษะด้านปฏิบัติในกลุ่มวิชาต่างๆ นั้น สามารถดาเนินการ
ได้ดังนี้
1.

กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
สายวิท ยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ค วรสร้ า งรายวิ ชาที่มี ทั ก ษะด้ า นปฏิ บั ติ
พื้นฐานที่เน้นการปฏิบัติเป็นหลักให้กับทุกๆ สาขาวิชาในคณะเรียนเหมือนกัน
ควรให้นักศึกษาได้ผ่านทักษะด้านปฏิบัติ พื้นฐานทุกกระบวนการ คือต้องทา
เป็นได้หลายอย่างอาจารย์ทุกๆสาขาวิชาร่วมกันสอนทั้งคณะอาจทาเป็นสถานี
ฝึ ก หลายๆสถานี แ ล้ ว ให้ นั ก ศึ ก ษาเวี ย นปฏิ บั ติ ไ ปจนครบก็ ไ ด้ ร ายวิ ชาควร
กาหนดเป็นรหัสวิชากลางของคณะนั้นๆ ให้นักศึกษาปีที่ 1 เรียน อาจมีการ
ผสมผสานกั บ การไปศึ ก ษาดู ง านจริ งในสถานประกอบการ เพื่ อ ให้ เ กิ ด
แนวความคิดเบื้องต้นก่อนที่จะลงลึกในรายสาขา
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2.

กลุ่มวิชาชีพบังคับ ต้องสร้างรายวิชาที่มีทักษะด้านปฏิบัติเฉพาะด้านของแต่
ละสาขาวิชา
สายวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ควรสร้ า งรายวิ ชาที่ ส ามารถบู ร ณา
การ(Work Integrated Learning) ได้คือ สามารถคิดเป็นออกแบบเป็น
และสร้างเป็นนวัตกรรมได้เช่น ในชั้นปีที่ 2 สร้างรายวิชา Mini-Project หรือ
รายวิชา Concept Design ในชั้นปีที่ 3 ควรสร้างรายวิชา Pre- Project และ
ชั้นปีที่ 4 สร้างรายวิชา Project เป็นต้น โดยเน้นใช้เทคนิคการสอนแบบ
PBL(Project–BasedLe arnin g) หรือเทคนิคการสอนแบบ C D IO
(Conceiving - Designing–Implementing-Operating)
สายวิทยาศาสตร์อาจใช้รายวิชาที่สามารถบูรณาการได้ โดยใช้เทคนิคการ
สอนแบบSTEM (Sciences–Technology Engineering Mathematics)
หรื อ แบบเน้ น เป็ น ลั ก ษณะวิ จั ย RBL (ResearchBased Learning) ก็ ไ ด้

3. กลุ่มวิชาชีพเลือก เป็นรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา บาง
รายวิ ชาอาจออกแบบร่ วมกั บ สถานประกอบการแล้ ว ท าความร่ว มมื อ กั น
(MOU/MOA) (เหมาะกับหลักสูตรเฉพาะทางที่เป็นทั้งสายสังคมและสาย
เทคโนโลยี รายวิชาจะปรับเปลี่ยนไปตามสถานประกอบการนั้นๆ) ทาได้
หลายรูปแบบดังนี้
1) เรียนทฤษฎีบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยสอนโดยอาจารย์ภายใน
หรือร่วมกับอาจารย์พิเศษจากสถานประกอบการและส่งนักศึกษา
ฝึกงานหรือฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการแห่งนี้โดยมีอาจารย์
ภายในร่วมนิเทศกับพี่เลี้ยงของสถานประกอบการเป็นระยะๆ
(นักศึกษาจะออกไปทางานสลับกับการเรียน)
2) การส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนทฤษฎีบางรายวิชามากกว่าแบบแรก
ร่ ว มกั บ การฝึ ก งานในสถานประกอบการจริ ง โดยมี อ าจารย์
ภายในร่วมนิเทศ และ/หรือเข้าฝังตัวในสถานประกอบการนี้ด้วย
(นั ก ศึ ก ษาจะออกไปท างานตลอดภาคเรี ย นสลั บ กั บ การเรี ย น
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รายวิชาอื่นๆ ที่เหลืออยู่ในมหาวิทยาลัยฯ ในวันศุกร์ – วันเสาร์ วันอาทิตย์ ถ้ามี)
3) การส่งนักศึกษาเข้าไปเรียนทฤษฎีและปฏิบัติจานวน 15 หน่วยกิต
ตลอดภาคการศึก ษา โดยมีอ าจารย์ภ ายในร่ว มสอนร่ว มนิเ ทศ
และ/หรือ เข้า ฝัง ตัว ในสถานประกอบการนี ้ด ้ว ยลัก ษณะนี้
เรียกว่า TM-15
4) เป็นโครงการผลิตบุคลากรให้กับสถานประกอบการ จะต้องร่วมกับ
สถานประกอบการออกแบบรายวิชาให้เข้าไปใช้ประโยชน์ในการ
ทางานปัจจุบันและอนาคตได้ร่วมกับจัดการเรียนการสอนในสถาน
ประกอบการนั้นเป็นส่วนใหญ่ (จะเป็นหลักสู ตรเฉพาะกิจเมื่อหมด
โครงการก็ไปทาให้กับสถานประกอบการอื่นๆต่อไป)
4. กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ จานวน 7 หน่วยกิต (โดยขอให้
ก่าหนดเป็นรหัสวิชากลางของแต่ละคณะโดยใช้ชื่อวิชาเดียวกัน)
 รายวิช าเตรีย มความพร้อมฝึก ประสบการณ์วิช าชีพ เพื่อออก
สหกิจศึก ษา หรือ การฝึก งานการออกเป็นรหัส กลางของแต่ล ะ
คณะนั้น ๆ เพื่อ สอนในภาพรวมของคณะ โดยเชิญวิทยากรจาก
สถานประกอบการบรรยายในบางรายหัวข้อที่เป็นเฉพาะทางได้
หรืออาจทาเป็นโครงการจัดอบรมเสริมให้กับนักศึกษาโดยใช้เงิน
จากโครงการสหกิจศึกษาของคณะนั้นๆ จะสามารถเบิกค่าวิทยากร
จากภายนอกได้สะดวก
 รายวิชาสหกิจศึกษา ควรกาหนดให้เป็นรหัสกลางของแต่ละคณะ
เช่นกัน ส่วนการจัดแผนการศึกษาที่มีสหกิจศึกษานั้นจะต้องจัด
แผนก่อนภาคการศึกษาสุดท้าย และจะต้องมีความพร้อมทุกๆ ด้าน
จึงจะเกิดประสิทธิภาพที่ดีโดยต้องมีอาจารย์นิเทศซึ่งผ่านการอบรม
ที่ได้มาตรฐานต้องมีสถานประกอบการที่ได้มาตรฐานรองรับและ
เพี ย งพอกั บ จ านวนนั ก ศึ ก ษาในการฝึ ก มี พี่ เ ลี้ ย งของสถาน

14





ประกอบการช่ ว ยดู แ ล มี ง านที่ ต รงเหมาะสมกั บ ทั ก ษะของ
สาขาวิ ช านั้ น ๆ ให้ ฝึ ก และต้ อ งมี Project ให้ ฝึ ก ปฏิ บั ติ เช่ น
เสนอแนะการปรับปรุงกระบวนการทางานการออกแบบหรือสร้าง
อุปกรณ์ช่วยในการทางานเป็นต้น ดังนั้นคณะหรือสาขาวิชาควร
ดาเนินการเริ่มคัดเลือก/พิจารณาสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน
แล้ว ทาข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการนั้นๆ
เพื่อที่จะได้จัดส่งนักศึกษาเข้าฝึกสหกิจฯได้ตลอดปี
ให้เพิ่มรายวิชาประสบการณ์วิชาชีพทาง.........…ในต่างประเทศ
จานวน 3 หน่วยกิตในกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
(สานักสหกิจศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ)
เนื้ อหาการศึ กษาดู งาน และ/หรื อฝึ กอบรม และ/หรื อฝึ กปฏิ บั ติ
ทางด้าน……………………....…….
ในต่ างประเทศทั้ งนี้ ต้ องอยู่ ภายใต้ การดู แลของอาจารย์ ที่ จะติ ดตาม
ความก้าวหน้าของนักศึกษาซึ่งนักศึกษาจะต้องมีการจัดทาโครงงานแล้ว
รายงานเมื่ อ เสร็ จสิ้ น ภารกิ จ นั้ น เพื่ อการประเมิ น ผล การศึ ก ษา
(วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ กั บ นั ก ศึ ก ษาที่ มี ค วามสามารถทาง
ภาษาต่ า งประเทศดี ไปฝึ ก ประสบการณ์ ใ นต่ า งประเทศ แต่ มี
ระยะเวลาน้อยกว่าของสหกิจศึกษาในโครงการ ร่วมมือระหว่าง
ประเทศเป็นต้น)
การจัดรูปแบบเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพอาจจัดร่วม
ผสมผสานกัน เช่น
1) ฝึกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่ 1โดยเริ่มออกก่อนเปิดภาค
การศึกษา 2 เดือน (แบบขยายเวลารวมเป็น 6 เดือน)
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2) หรือฝึกสหกิจศึกษาภาคการศึกษาที่2โดยกลับช้าหลังจาก
ปิดภาคการศึกษาเพิ่มเวลาอีก 2 เดือน (แบบขยายเวลารวม
เป็น 6 เดือน)
3) การฝึกงานภาคการศึกษาฤดูร้อนมากกว่า 1 ครั้ง ร่วม
กับสหกิจศึกษา 1 ครั้ง
4) การเรีย นรายวิช าร่ว มกับ สถานประกอบการและออก
ฝึกสหกิจศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป

4. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
คณะ/วิ ทยาลั ย จั ดท าค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการพั ฒนาปรั บปรุ งหลั กสู ตร
คณะกรรมการวิ พ ากษ์ ห ลั ก สู ต รมี ผู้ ท รงคุ ณวุ ฒิ ภ ายนอก เช่ น สถานประกอบการ
อาจารย์ สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ชุมชน เป็นต้น (ให้เก็บหลักฐานหนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเพื่อใช้ตรวจประกันคุณภาพภายหลัง)

5. การออกแบบเพื่อพัฒนาหลักสูตร
เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ ต้องการให้คณะ/วิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรให้สามารถ
ตอบสนองกับความต้องการของสถานประกอบการมากขึ้นโดยมีการวิเคราะห์สมรรถนะ
จากอาชีพต่างๆกระบวนการเริ่มจากการกาหนดอาชีพที่นักศึกษานาไปประกอบอาชีพ
เมื่อนักศึกษาสาเร็จการศึกษา (กาหนดอาชีพหลักและอาชีพรอง) แล้วจึงกาหนดเป็น
สมรรถนะต่างๆ ในภาพรวมของหลักสูตรที่ต้องการและอาจทาเป็น สมรรถนะย่อยเพิ่ม
อีกก็ได้จากนั้นอาจกาหนดแบ่งให้ในแต่ละชั้นปีต้องการให้เกิดสมรรถนะต่างๆ ในทาง
ปฏิบัติอะไรบ้าง (สาขาวิชาละ 5 -10 สมรรถนะหลัก ๆ) ข้อสังเกตสมรรถนะอาจจะ
เกิดมากในชั้นปีที่ 3 - 4 มากเพราะปีแรกจะเป็นความรูพ้ ื้นฐานและแต่ละสมรรถนะต้อง
ศึกษาจากรายวิชาใดหรือทากิจกรรมใดบ้าง (กิจกรรมของพัฒนานักศึกษา) รวมทั้งแต่
ละรายวิชามีผลการเรียนรู้ 5 ด้านอะไรบ้าง ดังนั้นจะต้องปรับปรุงโดยเพิ่มเติมเนื้อหา
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หรือตัดลดรายวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสมรรถนะของหลักสูตรและแต่ละรายวิชาต้อง
กาหนดให้ผลการเรียนรู้ที่ต้องมีทุกรายวิชาคือ ด้านคุณธรรมและจริยธรรมและ ด้าน
ความรู้การวิเคราะห์โดยให้ใช้ตารางสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรแบบสมรรถนะ และ
แบบควบคู่กับ TQF ด้วย (ควรวิเคราะห์ในกระดาษ A2 หรือ A3 จะเห็นภาพได้
ชัดเจน) ตลอดจนแนวทางหรือวิธีการสอนการวัดและประเมินผลสมรรถนะ
หมายเหตุ แนวทางการวัดประเมินสมรรถนะทาได้หลายแบบดังนี้
1. การสอบวัดสมรรถนะเขิงบูรณาการจากกลุ่มวิชาที่ ต่อเนื่องกัน เช่ น
รายวิ ชาภาษาอั งกฤษเพื่ อ การสื่ อสาร1รายวิ ชาภาษาอั งกฤษเพื่ อการ
สื่อสาร 2 และรายวิชาสนทนาภาษาอังกฤษและกิจกรรมจากโปรแกรม
สาเร็จรูป (วัด สมรรถนะทางภาษาโดยทดสอบTOEIC ในชั้น ปีที่4)
หรือ
2. การวัดสมรรถนะในแต่ละชั้นปี เป็นสมรรถนะของภาพรวมของแต่ละ
ชั้นปีสะสมไว้ (ออกเป็นใบประกาศภาพรวมปีที่จบการศึกษา) หรือ
3. การสอบวัดสมรรถนะเฉพาะรายวิชาที่เป็นปฏิบัติหลักๆ ในแต่ละ
ภาคการศึกษาสะสมไว้ โดยใช้คะแนน ปฏิบัติจัดแบ่งเป็นระดับของ
Skill(ออกใบประกาศภาพรวมปีที่จบการศึกษา) เช่น รายวิชาทักษะ
การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศและกิจกรรมจากการ
อบรม (วัดโดย IC-3) หรือ
4. อาจสอบวัดสมรรถนะ โดยทาในรูปของการแข่งขันทักษะต่างๆ ตาม
สมรรถนะ ได้เช่นกัน

17
Cur 03

ตารางสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรแบบสมรรถนะสาขาวิชา…………………..
(ระบุในภาคผนวกของหลักสูตร)
อาชีพ

สมรรถนะ
หลัก/ย่อย

1.
2.
3.

1.
2.
3.

รายวิชา/
กิจกรรม

ชั้นปี

ปีที่
1

ปีที่
2

ปีที่
3

ปีที่
4

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

กระบวนการ
เรียนการสอน/
วิธีสอน

วิธีการวัด
สมรรถนะ
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ตารางสรุปการวิเคราะห์หลักสูตรแบบสมรรถนะควบคู่กับ TQF หลักสูตร..........
สาขาวิชา…………….(ใช้วิเคราะห์ภาพรวมไม่ต้องแนบในหลักสูตร)
ผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
อาชีพ สมรรถนะ ชัน้ ปี รายวิชา

1 คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง

ระหว่างบุคคลและ

ตัวเลขการสื่อสารและการ

ความรับผิดชอบ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
1

1

1

1.1

2

2

2

1.2

3

3

3

1.3
2.1
2.2
2.3
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

วิธีการวัด
สมรรถนะ
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หมายเหตุ การเขียนสมรรถนะหลักให้นาหน้าด้วย ทักษะ……….ส่วนสมรรถนะย่อยให้
ใช้กริยานา เช่น ทดลอง ออกแบบสร้าง เลือก ประกอบ ซ่อม วัด ใช้ ติดตั้ง เป็นต้น
ตัวอย่างเช่น
1. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ (สมรรถนะหลัก)
1.1 ติดตั้งคอมพิวเตอร์ได้ (สมรรถนะย่อย)
1.2 ใช้โปรแกรมสานักงานได้ (สมรรถนะย่อย)
1.3 ใช้อินเทอร์เน็ตได้ (สมรรถนะย่อย)

6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เป็ น การก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะหรื อ สมรรถนะของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตาม
หลักสูตร ด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรม และทักษะ ที่นักศึกษาจะต้อง
ได้รับการพัฒนา ตามแผนการศึกษาที่คณะ/วิทยาลัย จัดให้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สอดคล้อง
กับคุณลักษณะที่กาหนดไว้ในแต่ละระดับการศึกษาที่จัด
2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา สาขาวิชา (กรณีที่มีการประกาศฯ
ใช้แล้ว)
3. มาตรฐานด้านวิชาชีพที่กาหนดโดยองค์กรวิชาชี พ ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม
4. ปรัชญาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ คณะ/วิทยาลัย
5. ผลการประเมินผลักสูตร ผลการวิเคราะห์สมรรถนะของบัณฑิต
6. ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง
7. ความถู ก ต้ อ ง ความสมบู ร ณ์ และความทั น สมั ย ของศาสตร์ เ ฉพาะ
สาขาวิชาที่จะพัฒนา
8. ธรรมชาติของสาขาวิชา/รายวิชา
9. บริบททางสังคม สภาพปัญหาและความต้องการด้านต่างๆ ฯลฯ
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ลักษณะวัตถุประสงค์ที่ดี
1. เขียนกระชัด ชัดเจน มีความสมบูรณ์ และสื่อความหมายได้ตรง
2. ครอบคลุม ความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์
3. เขียนได้สอดคล้องกับระดับของวัตถุประสงค์ เช่น ระดับหลักสูตร ระดับ
กลุ่มหรือหมวดวิชา ระดับรายวิชา ระดับการสอน
4. ตอบโจทย์ได้ตรง แก้ปัญหาได้จริง
5. นาไปปฏิบตั ิได้

7. การดาเนินการหลักสูตร
วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – กรกฎาคม

8. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ระดับปริญญาตรี
1. รั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย แผนการเรี ย น
………………………….... หรื อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพ(ปวช.) สาขา…………………………..หรือเทียบเท่า
2. รับผู้สาเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัต รวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (ถ้ามี)
สาขา………………….. โดยใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุรี ว่ าด้ว ยการเทีย บโอนผลการเรี ยน พ.ศ.
2550 และระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่าด้วยการ
เทียบโอนผลการเรียน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552
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3. มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธั ญ บุ รี ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี พ .ศ.2550 และประกาศ
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยีร าชมงคลธัญ บุรี และโดยความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร (เอกสารระเบียบหรือประกาศที่กล่าวมา
จะต้องแนบในภาคผนวกของหลักสูตร)
ระดับบัณฑิตศึกษา
1. ปริญญาโท
แผน ก แบบ ก1

(ท าวิจั ย อย่ า งเดี ย ว) ให้ พิ จ ารณารั บ คุ ณ วุ ฒิ
การศึกษาสายตรงและมีผลการเรียนดี
แบบ ก2 (เรี ย นรายวิช าและท าวิ จั ย ) จะรั บ คุ ณ วุ ฒิ
การศึกษา สายตรงหรือสายใกล้เคียงนามาปรับ
พื้นฐานก็ได้
แผน ข สายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่สามารถเปิดได้ (เว้นแต่ใน
สาขานั้นๆ ทาวิจัยได้ขอบเขตจากัดแต่ก็ต้องเปิดควบคู่ทั้งแผน
ก และแผน ข )

2. ปริญญาเอก
แบบ 1 (ทาวิจัยอย่างเดียว)
แบบ 1.1 ควรรับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทสายตรงและมีผลการเรียนดี
แบบ 1.2 ต้องรับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสายตรงและมีผลการ
เรียนดีมาก
แบบ 2 (เรียนรายวิชาและทาวิจัย)
แบบ 2.1 จะรับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาโทสายตรงหรือสายใกล้เคียง
นามาปรับพื้นฐาน
แบบ 2.2 ต้องรับคุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรี สายตรงที่มีผลการเรียนดี
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9.การกาหนดรหัสรายวิชา

หมายเหตุ
1. ตาแหน่งที่ 6 ปีที่ควรศึกษากาหนดให้ใช้ตัวเลข
1-5 ใช้สาหรับระดับปริญญาตรี
6-7 ใช้สาหรับระดับปริญญาโท(วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระให้ใช้ 7)
8-9 ใช้สาหรับระดับปริญญาเอก (ดุษฎีนิพนธ์ให้ใช้ 9)
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หมายเหตุ การคานวณชั่วโมงการศึกษานอกเวลา มีวิธีคานวณได้ 2 วิธี ดังนี้
วิธีที่ 1 คิดจากจานวนหน่วยกิตทฤษฎี (คาบเรียนทฤษฏี) คูณด้วย 2 บวก
กับชั่วโมงปฏิบัติ (คาบเรียนปฏิบตั ิ) หารด้วย 2 ถ้ามีเศษจะปัด
ออกเป็นจานวนเต็ม เช่น
วิชา A 3(2-3-5) วิธีคานวณ (2 X 2) + (3/2) = 5 ชั่วโมง
วิธีที่ 2 คิดจากจานวนหน่วยกิตรวมบวกด้วยหน่วยกิตทฤษฎี (คาบเรียน
ทฤษฏี) เช่น
วิชา A 3(2-3-5) วิธีคานวณ 3+2 = 5 ชั่วโมง

10. เทคนิคการเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติในหลักสูตรให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ
เมื่อกาหนดสมรรถนะของหลักสูตรได้แล้วให้นารายวิชาไประบุตามสมรรถนะ
ส่วนรายวิชาที่ไม่เกี่ยวข้องจะถูกตัดออกไปและการเพิ่มชั่วโมงปฏิบั ติสามารถดาเนินการ
ได้ดังนี้
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10.1 นารายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรเดิมที่เป็นทฤษฎีอย่างเดียวและตรงกับที่
สมรรถนะกาหนดโดยเพิ่มชั่วโมงปฏิบัติแต่หน่วยกิตรวมคงเดิม เช่น
รายวิชาใน

รายวิชาในหลักสูตร

หลักสูตรเดิม

ที่พัฒนา

การทาอาหาร
3(3-0-3)

วิธีการ

การทาอาหาร
3(2-2-5)

ลดหน่ ว ยกิ ต ทฤษฏี แ ละเพิ่ ม
หน่วยกิตการปฏิบัติ

ปฏิบัติการทาอาหาร
3(1-6-4)

เปลี่ ย นชื่ อ และลดหน่ วย กิ ต
ทฤษฏี แ ละเพิ่ ม หน่ ว ยกิ ต การ
ปฏิบัติ

10.2 การสร้างรายวิชาใหม่ให้ตอบสมรรถนะได้โดยเน้นให้เป็นรายวิชาที่มี
ชั่ ว โมงปฏิ บั ติ ม าก และตั ด รายวิ ชาในหลั ก สู ต รที่ ไ ม่ ส อดคล้ อ งกั บ
สมรรถนะออก โดยวิธีนี้หน่วยกิตของหลักสูตรยังคงเดิมได้
10.3 การสร้ า งรายวิ ช าใหม่ ต้ อ งให้ ต อบสมรรถนะได้ โดยเน้ น ให้ เ ป็ น
รายวิชาที่มีจานวนชั่วโมงปฏิบัติ ซึ่งอาจไม่จาเป็นต้องตัดรายวิชาใน
หลั ก สู ต รเดิ ม ออก วิ ธี นี้ ห น่ ว ยกิ ต รวมของหลั ก สู ต รจะเพิ่ ม ขึ้ น
สาหรับสาขาวิชาที่มีหน่วยกิตรวมไม่มากนัก
หมายเหตุ 1. การสร้างรายวิชาปฏิบัตินั้น ต้องเป็นรายวิชาที่นักศึกษาต้องลงปฏิบัติ
จริ ง เช่ น วิ ช าซ่ อ มเครื่ อ งยนต์ ถ่ า ยภาพ การพิ ม พ์ การสนทนา
เครื่ อ งวั ด เป็ น ต้ น มิ ฉ ะนั้ น จะท าให้ ต้ น ทุ น ค่ า สอนเพิ่ ม โดยไม่
จาเป็นเพราะชั่วโมงปฏิบัติสามารถแยกเบิกค่าสอนได้เป็น 2-3 กลุ่ม
2. สาขาวิชาใดที่มีข้อจากัดไม่สามารถทาได้ตามสัดส่วนที่กาหนดก็ให้
ระบุว่า มีการดาเนินการเพิ่มชั่ว โมงปฏิบัติม ากกว่า หลัก สูต รเดิม
เท่า ไรในแบบฟอร์ม แต่อ ย่า งไรก็ต ามชั่ว โมงปฏิบัติต้อ งมากกว่า
ทฤษฎี

25
11. การจัดแผนการศึกษาของหลักสูตร
11.1

11.2

11.3

11.4

11.5

การเรียงลาดับรายวิชาควรเริ่มจากวิชาพื้นฐานเป็นต้นไป ภาค
การศึกษาละไม่เกิน 22 หน่วยกิต (ยกเว้นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร
บัณฑิตที่สภาวิชาชีพกาหนดไม่เกิน 20-21 หน่วยกิต )
การจัดรายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพื้นฐานวิชาชีพที่ทุกสาขาวิชา
ต้อ งเรีย นหรือ รายวิชาที่ต้องใช้ ห้องทดลองที่มีจากัดจะต้อ งจัด
สลับ กันเรีย นระหว่างภาคการศึกษาที่ 1 และที่ 2 (ให้จัดสมดุล
ภายในคณะก่อน เช่น สาขาวิชา A เรียนวิชาสถิติพื้นฐานในภาค
การศึก ษาที่1 สาขาวิช า B เรีย นวิช าสถิติพื้น ฐาน ในภาค
การศึก ษาที่ 2 เป็น ต้น ถ้า ไม่ไ ด้ ก็ใ ห้ร่ว มจัด สมดุล ในระหว่า ง
คณะฯ)
จัดแผนการศึกษาเฉพาะนักศึกษาภาคปกติ (ตามระยะเวลาการศึกษา
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร) ส่วนนักศึกษาที่เป็นแผนเทียบโอนรับจาก
ปวส. ไม่ต้องจัดแผนการศึกษาไว้ในหลักสูตรส่วนรายวิชาที่ให้เลือก
ให้ใส่ว่าให้เลือกจากกลุ่มวิชาใด
การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป คณะ/วิทยาลัย ควรจัดแผนการเรียนแบบภาคการศึกษาเว้น
ภาคการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา ในภาคการศึกษาใดภาค
การศึกษาหนึ่ง ต้องก าหนดให้ลงทะเบียนรายวิชาสหกิ จศึกษา ได้
เพียงรายวิชาเดียวเท่านั้น
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12. ประกันคุณภาพหลักสูตร
การดาเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรจะมีตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน จานวน
12 ข้อ โดยตัดข้อ 13-14 จากหลักสูตรเดิมออก (ตัวอย่าง)
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13. แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
(พ.ศ. 2555-2559)
คณะ/วิทยาลัยที่จัดทาหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุงต้องเขียนและ
วิเคราะห์หลักสูตร ให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
หรือ ฉบับที่เกี่ยวข้อง ณ ปัจจุบัน

14. การกาหนดงบประมาณของหลักสูตร
14.1 รายรับ
o ค่าบารุงและค่าลงทะเบียน (ให้คานวณจากยอดเหมาจ่าย)
o เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (เงินเดือนบุคลากร วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ค่าใช้สอย)
14.2 รายจ่าย
o ค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือนบุคลากร เงินประจาตาแหน่ง)
o ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (วัสดุ ค่าสอน ค่าใช้สอย)
o ทุนการศึกษา (หมายถึงการให้ทุนการศึกษาโดยใช้เงินจากรายรับ
ใน 14.1)
o รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย (45% ของเงินค่าบารุงการศึกษาและ
ค่าลงทะเบียน)
o ครุภณ
ั ฑ์
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15. อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
- มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนั้น
- ทาหน้าที่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรตามที่สถาบันประกาศระบุไว้ใน
หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งในขณะหนึ่งๆ
- เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้
- การนาหลักสูตรฉบับเดียวกันไปเปิดสอนเป็นอีกภาษาหนึ่ง หรือเปิดสอน
นอกที่ตั้งหรือนอกเวลาราชการ ให้กาหนด อาจารย์ประจาหลักสูต ร
คนละชุด
- กรณีเป็นหลักสูตรร่วมระหว่างสถาบันหรือหลักสูตรความร่วมมือของ
หลายสถาบั น อาจารย์ ประจา ของสถาบัน ในความร่ วมมื อให้ ถือ เป็ น
อาจารย์ประจาในความหมายของเกณฑ์มาตรฐาน
- สาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี
จะต้อง
 มีประสบการณ์ในการสอน และ
 ต้องได้รับการพัฒนาให้มีคุณวุฒิสูงขึ้น และ
 ต้องได้รับการพัฒนาให้เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและการ
เรียนการสอนการพัฒนา หลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และ
หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
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จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
-

หลักสูตรระดับปริญญาตรี
 อาจารย์ประจาหลักสูตร

-

5 คน

 ในจานวนนั้น ต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิ ปริญญาโทหรื อเทียบเท่า หรือมี
ตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2 คน
หลักสูตรระดับปริญญาโท/ประกาศนียบัตรบัณฑิต/ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง
 อาจารย์ประจาหลักสูตร

5 คน

 ในจานวนนั้น ต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือมีตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า รอง
ศาสตราจารย์
-

3 คน

หลักสูตรระดับปริญญาเอก
 อาจารย์ประจาหลักสูตร

5 คน

 ในจานวนนั้นต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งเป็นผู้มีคุณวุฒิ
ปริ ญญาเอกหรือ เที ย บเท่า หรือ มีต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่ า
ศาสตราจารย์ 3 คน
ในกรณีที่คณะ/วิทยาลัย จะจัดทาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/
กลุ่มวิชา จะต้องมีกาหนดให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบ
ทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ที่เปิด
สอนและสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ
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การเรียงลาดับอาจารย์ประจาหลักสูตร
 ลาดับที่ 1 ต้องเป็นประธานหลักสูตร
 ลาดับที่ 2-5 ให้เรียงตามตาแหน่งวิชาการและถ้าตาแหน่งเท่ากัน
ให้เรียงคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าก่อน และถ้าคุณวุฒิเท่ากันอีก ให้
ใช้ ต ามอายุ ร าชการที่ ม ากกว่ า ก่ อ น (กรณี ห ลั ก สู ต รระดั บ
บัณฑิตศึกษาให้ใส่ * ท้ายชื่ออาจารย์ที่รับผิดชอบหลักสูตร)
ลาดับ
1

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง

คุณวุฒิ – สาขาวิชา

วิชาการ

(ป.เอก-ป.ตรี)
ถ้ า เ ป็ น ห ลั ก สู ต ร
น า น า ช า ติ ใ ห้ ใ ช้
ภาษาอังกฤษได้ (กรณี
สาเร็จภายในประเทศ)

สาเร็จจาก

ปีที่จบ

ระบุ ชื่ อ เต็ ม และตรงกั บ
ป ริ ญ ญ า ที่ ส า เ ร็ จ ก รณี
ส าเร็ จ การต่ า งประเทศให้
ระบุรัฐด้วย

2
3
4
5

ผลงานทางวิชาการใช้กับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ชื่อผลงานทางวิชาการ (ควรเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เปิด และไม่
เป็นส่วนหนึ่งของการจบการศึกษา ให้เขียนในลักษณะเอกสารอ้างอิง )
1) …………………………………
….….……………………………………….
2) …………………………………
….….……………………………………….
3) …………………………………
….….……………………………………….
4) …………………………………
….….……………………………………….
5) …………………………………
….….……………………………………….
หมายเหตุ
หลั กสู ตรบัณฑิ ตศึ กษาในสายวิ ทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ต้ องเน้ นการท า
วิทยานิพนธ์ และเน้นทาวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ โดยมีโครงการความร่วมมือกับ
สถานประกอบการในและต่างประเทศ

31
16. เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ต้องกาหนดเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาให้ครบถ้วน ได้แก่
16.1 ผ่านรายวิชาครบตามที่หลักสูตรกาหนด
16.2 กาหนดค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (เกรด) ไม่ต่ากว่าเท่าไร เช่น ไม่
ต่ากว่า 3.00
16.3 การสอบผ่านการสอบวิทยานิพนธ์และส่งรู ปเล่มฉบับสมบูรณ์ของ
วิทยานิพนธ์ภายในระยะเวลากาหนดเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
16.4 มีเกณฑ์การเผยแพร่วิทยานิพนธ์เช่นการตีพิม พ์ในวารสารระดับชาติ
หรื อ นานาชาติ หรื อ น าเสนอในการประชุ ม วิ ชาการระดั บ ……ที่ มี
มาตรฐานระดับ……….หรือให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ
ก็ให้แนบเอกสารในภาคผนวก
16.5 ผ่านเกณฑ์ของภาษาต่างประเทศ มีมาตรฐานใด ระดับใด หรือเป็นไป
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ ก็ให้แนบเอกสารในภาผนวก

17. การเขียนคาอธิบายรายวิชา

บัณฑิตแนวการเขี
ศึกษา ยนคาอธิบายรายวิชา

ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิของสภาวิชาการฯ ให้

ข้อเสนอแนะไว้ดังนี้
17.1 การเขียนคาอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี หรือคา ไม่ต้องเขียนเป็น
ประโยค
17.2 เขียนให้กระชับ มีเฉพาะเนื้อหา โดยไม่ต้องมีส่วนของกระบวนการ
เช่นคาว่า ศึกษา….. เป็นวิชาที่ว่าด้วย…. ให้นักศึกษา……. เช่น…….
ยกตัวอย่าง…….
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17.3 คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีเนื้อความตรงกัน
การเขียนคาอธิบายรายวิชาเป็นภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน
ให้เว้นวรรคระหว่างวลีหรือคา
17.4 การเขียนคาอธิบายรายวิชาที่เป็นภาษาอังกฤษ เขีย นเป็น นามวลี
(NounPhrase) มีเนื้อความตรงกับคาอธิบายภาษาไทยโดยขึ้นต้น
อั ก ษรแรกของค าอธิ บ ายรายวิ ช าด้ ว ยตั ว พิ ม พ์ ใ หญ่ จากนั้ น ใช้
ตัว พิ ม พ์ เล็ ก ยกเว้ น ชื่ อ เฉพาะ ระหว่ า งวลี ที่ มี เ นื้อ หาเดี ยวกั น หรื อ
สัมพันธ์กัน ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกัน ให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)
เมื่ อ หมดกลุ ่ม เนื ้อ หานั ้น ให้คั ่น ด้ว ยเครื ่อ งหมายอัฒ ภาค (;)
สลับ กัน ไป จบค าอธิบ ายรายวิช าโดยไม่ต ้อ งมีเ ครื ่อ งหมาย
มหัพภาค (.) เนื่องจากไม่ใช่ประโยค

18. ภาคผนวก
แบ่งเป็นส่วนๆ ดังนี้
18.1 ภาคผนวก ก คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (ขอให้แนบ
ส าเนาค าสั่ ง ด้ ว ย ควรตรวจสอบวั น ที่ ใ นค าสั่ ง โดยให้ อ ยู่ ใ นช่ ว ง
ระหว่างเดือนมีนาคม - มิถุนายน)
18.2 ภาคผนวก ข ประวัติ ผลงานทางวิชาการ และประสบการณ์สอน
ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
18.3 ภาคผนวก ค ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา
18.4 ภาคผนวก ง ตารางวิเคราะห์หลักสูตร/สมรรถนะ

%%%%%%%%%%%%%%%%
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ตัวอย่างคาสัง่

คาสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา
หลักสูตร......................สาขาวิชา........................(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ...... / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ......)
-----------------------------------ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อให้การพัฒนาหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี / บัณฑิตศึกษา หลักสูตร..............................สาขาวิชา........................... (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....... / หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. ........) ดังรายนามต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ประธานหลักสูตร/หัวหน้าสาขาวิชา
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา (ภายนอก)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผู้แทนวิชาชีพ (ถ้ามี)
อื่นๆ (ถ้ามี)
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ประธานคณะกรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน กรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่า ๒ คน กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

อานาจหน้าที่ เพื่อดาเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................สาขา/
สาขาวิชา............... (มคอ.1 ถ้ามี) โดยให้มีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กาหนดไว้ในแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของ
หลักสูตร) ศึกษา จัดทา กาหนดคุณลักษณะเด่นหรือลักษณะพิเศษ และพัฒนาหลักสูต ร ระดับ................หลักสูต ร
.................................สาขาวิชา.....................ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่กาหนด และนาผลมา
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
สั่ง ณ

วันที่

เดือน

พ.ศ.
(...............................................................................)
ตาแหน่ง......................................................................
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
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ภาคผนวก
1. ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร
- การเสนอหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง
- แบบการเสนอหลักสูตรใหม่ (Cur 01)
- แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง (Cur 02)
2. สรุปข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาพัฒนา ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2557 – 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี
3. สรุปข้อมูลการจาแนกจานวนหน่วยกิตทฤษฎี-ปฏิบัติ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
4. รูปแบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
5. วิธีการสอน/พัฒนา
6. รูปแบบการประเมิน
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1. ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร
- การเสนอหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง
- แบบการเสนอหลักสูตรใหม่ (Cur 01)
- แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง (Cur 02)
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ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 1
1.1 คณะ/วิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
Thai Qualifications Framework of Higher Education (TQF: HEd)
1.2 คณะ/วิทยาลัย จัดทากรอบแนวคิดในการเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง
กรณีหลักสูตรใหม่ ให้วิเคราะห์
(1) ความต้องการใช้บณ
ั ฑิต / ตลาดแรงงาน
(2) ความพร้อมของคณะ/วิทยาลัย
(3) ใครคือคู่แข่ง
(4) จุดเด่นของหลักสูตรที่เหนือกว่าคูแ่ ข่ง
1.3 สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) นาเสนอคณะกรรมการด้าน
หลักสูตรและการเรียนการสอน ของสภามหาวิทยาลัยฯ
กรณี มติที่ประชุมไม่เห็นชอบ ให้คณะ/วิทยาลัยพิจารณาทบทวน หากประสงค์
จะดาเนินการให้แก้ไขปรับปรุงแล้วนาเสนอกลับเข้าสู่ขั้นตอนที่ 1 ข้อ 1.2
กรณี มติที่ประชุมเห็นชอบ (หากมีข้อเสนอแนะให้ คณะ/วิทยาลัย ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ) แล้วให้ดาเนินการในขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 2
2.1 คณะ/วิทยาลัย จัดทา (ร่าง) หลักสูตร (มคอ.2) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ดังนี้
(1) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(2) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
(สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาโท หรือหลักสูตรระดับปริญญาเอก)
(3) กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
Thai Qualifications Framework of Higher Education (TQF:HEd)
(4) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ...สาขา/
สาขาวิชา ...(ถ้ามี)
(5) สภาวิชาชีพ (ถ้ามี)
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(6) มติประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่
10/2552 วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2552 อนุมัติโครงสร้าง
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
2.2 คณะ/วิทยาลัย ส่ง (ร่าง) หลักสูตรให้ สวท. ตรวจสอบความถูกต้อง
2.3 สวท. ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตร ให้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และให้คณะ/วิทยาลัย ปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี)
2.4 สวท. นาเสนอคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย
กรณี มติที่ประชุมไม่เห็นชอบ ให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข แล้วกลับเข้าสู่ขั้นตอน
ที่ 2
กรณี มติที่ประชุมเห็นชอบ (หากมีข้อเสนอแนะให้ คณะ/วิทยาลัย ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ) แล้วให้ดาเนินการในขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 3
3.1 คณะ/วิทยาลัย ส่ง (ร่าง) หลักสูตรให้ สวท. ตรวจสอบความถูกต้อง
3.2 สวท. ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตร อีกครัง้ รวมทั้งกรณีการปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารงานวิชาการและวิจัย
3.3 สวท. นาเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ
กรณี มติที่ประชุมไม่เห็นชอบ ให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข แล้วกลับเข้าสู่ขั้นตอน
ที่ 3
กรณี มติที่ประชุมเห็นชอบ (หากมีข้อเสนอแนะให้ คณะ/วิทยาลัย ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ) แล้วให้ดาเนินการในขั้นตอนที่ 4
ขั้นตอนที่ 4
4.1 คณะ/วิทยาลัย ส่ง (ร่าง) หลักสูตรให้ สวท. ตรวจสอบความถูกต้อง
4.2 สวท. ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตร อีกครัง้ รวมทั้งกรณีการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ
4.3 สวท. นาเสนอคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ของ
สภามหาวิทยาลัยฯ
กรณี มติที่ประชุมไม่เห็นชอบ ให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข แล้วกลับเข้าสู่ขั้นตอนที่ 4
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กรณี มติที่ประชุมเห็นชอบ (หากมีข้อเสนอแนะให้ คณะ/วิทยาลัย ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ) แล้วให้ดาเนินการในขั้นตอนที่ 5
ขั้นตอนที่ 5
5.1 คณะ/วิทยาลัย ส่ง (ร่าง) หลักสูตรให้ สวท. ตรวจสอบความถูกต้อง
5.2 สวท. ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตร อีกครัง้ รวมทั้งกรณีการปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการด้านหลักสูตรและการเรียนการสอน ของ
สภามหาวิทยาลัยฯ
5.3 สวท. นาเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ
กรณี มติที่ประชุมไม่เห็นชอบ ให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข แล้วกลับเข้าสู่ขนั้ ตอน
ที่ 5
กรณี มติที่ประชุมเห็นชอบ (หากมีข้อเสนอแนะให้ คณะ/วิทยาลัย ปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ) แล้วให้ดาเนินการในขั้นตอนที่ 6
ขั้นตอนที่ 6
6.1 คณะ/วิทยาลัย จัดส่ง หลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับสมบูรณ์ให้ สวท.
6.2 สวท. ตรวจสอบหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับสมบูรณ์ รวมทั้งกรณีการปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ
6.3 สวท. เสนอ สกอ. เพื่อรับทราบการให้ความเห็นชอบ
6.4 สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ และแจ้งต่อมหาวิทยาลัยฯ
6.5 สวท. แจ้งผลการรับทราบการให้ความเห็นชอบของ สกอ.ให้คณะ/วิทยาลัย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ 1. กรณีที่มีสภาวิชาชีพให้ คณะ/วิทยาลัย ดาเนินการขอการรับรองแล้ว
แจ้งผลให้ สวท. ทราบ
2. หลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ให้ผ่านการรับรองหลักสูตร
โดยสภาวิชาชีพแล้ว จึงเสนอเสนอ สกอ. รับทราบการให้ความ
เห็นชอบ
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แบบ Cur 01

แบบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1. สาระสาคัญของหลักสูตร
1.1 ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร…………………………....…….…สาขาวิชา…………….……………….……..…
Bachelor/Master/Doctor of………….…...Program in…………………………
1.2 กลุ่มของหลักสูตร (ระบุเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
 กลุ่มครุศาสตร์อุตสาหกรรม, กลุ่มเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
 กลุ่มสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

และหลักสูตรนี้มจี านวนหน่วยกิตของคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์
รวมทั้งสิ้น………หน่วยกิต
1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชา………….……………………..คณะ………..………………….……………………
1.4 ความต้องการและความจาเป็นในการเปิดหลักสูตร
(ระบุเหตุผล ความต้องการของตลาดแรงงาน ความจาเป็นที่ต้องเปิดหลักสูตร โดยย่อ)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
1.5 การเปิดสอนหลักสูตรนี้หรือใกล้เคียงในมหาวิทยาลัยอื่น
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
1.6 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(กาหนดเป็นข้อๆ ให้ชัดเจนเป็นลักษณะวัตถุประสงค์ทั่วไป ประยุกต์จากผลการ
เรียนรู้ จาก 5 ด้าน และสมรรถนะเป็นหลัก ส่วนระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทเน้นวิจัย
ด้านพัฒนา ปริญญาเอกเน้นวิจยั พัฒนาองค์ความรู้หรือ สร้างองค์ความรู้ใหม่ )
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
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1.7 โครงสร้างหลักสูตร
(สรุปภาพรวมโครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาและจานวนหน่วยกิตตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ กระทรวงศึกษาธิการ และดาเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ : กรณีมี มคอ. 1)
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ………
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
……. หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
……. หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
…….. หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
.…... หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือนันทนาการ
…..… หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
…..… หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
….…หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
…….. หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
…….. หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
….…. หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
…..… หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
….…หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

….…หน่วยกิต

ข้อสังเกต การกาหนดหน่วยกิตของหมวดวิชาเฉพาะของกลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่ม
วิชาชีพเลือกนั้น ควรกาหนดหน่วยกิตของกลุ่มวิชาชีพบังคับให้มากกว่ากลุ่มวิชาชีพเลือก
เพื่อบ่งบอกความเป็นสาขาวิชานั้นๆ
1.8 จุดเด่นของหลักสูตร
(เป็นจุดแข็งที่ดีกว่าเมื่อเทียบกับหลักสูตรอื่นๆที่เหมือนหรือใกล้เคียง)………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
1.9 จานวน และกาหนดการเปิดรับนักศึกษา
รับนักศึกษาปีละ …………….. คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ………………
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1.10 สัดส่วนของชั่วโมงทฤษฎี : ชั่วโมงปฏิบัติ ตลอดหลักสูตร
(ระบุเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
สัดส่วน ท : ป = 30 : 70
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สัดส่วน ท : ป = 30 : 70
 กลุ่มครุศาสตร์อุตสาหกรรม, กลุ่มเทคโนโลยี สัดส่วน ท : ป = 30 : 70
 กลุ่มสังคมศาสตร์
สัดส่วน ท : ป = 40 : 60

หลักสูตรนี้มีจานวนชั่วโมงทฤษฎี : ชั่วโมงปฏิบัติ ตลอดหลักสูตรคิดเป็น .................
(ให้คิดจานวนชั่วโมงทฤษฎี : ชั่วโมงปฏิบัติ เฉพาะในหมวดวิชาเฉพาะนั้น ส่วนรายวิชาเลือกให้
ใช้วิธีประมาณจากแผนการเรียน)
1.11 การวิเคราะห์สมรรถนะของหลักสูตร/สาขาวิชา
อาชีพ

สมรรถนะหลัก
(ขึ้นต้นด้วยทักษะ)

สมรรถนะย่อย
(ขึ้นต้นด้วยกริยา)

1.12 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1
2
3
4

5

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง คุณวุฒิ – สาขาวิชา
สาเร็จจาก
วิชาการ
(ป.เอก-ป.ตรี)

ปีที่
จบ
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หมายเหตุ
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน ถ้ามีแขนงภายในหลักสูตรก็
ต้องมีแขนงละไม่ต่ากว่า 3 คน
2. รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรต้องเรียงคนแรกเป็นประธานหลักสูตร คนต่อมาให้
เรียงตามตาแหน่งวิชาการและถ้าตาแหน่งเท่ากันให้เรียงคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าก่อน และ
ถ้าเท่ากันอีกให้ตามอายุราชการที่มากกว่า (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ใส่ * ท้าย
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร )
ชื่อ
1)
2)
3)
4)
5)

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

ผลงานทางวิชาการ
(ระบุจานวนเรื่อง และช่วงปี พ.ศ. ของผลงาน)
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

(ผลงานทางวิชาการใช้เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
1.13 ความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน
(ระบุเหตุผล ความพร้อมด้านบุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ งบประมาณ สถานที่ เป็นต้น)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
2. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเสนอขอเปิดหลักสูตร………………..………สาขาวิชา……….………
ตั้งแต่ปีการศึกษา………...
(.......................................................)
คณบดี………………………..
วันที่........เดือน............พ.ศ.......... .
ปรับปรุง ณ วันที่ 1 ก.ย. 2557
ฝ่ายหลักสูตร สวท. (มทร.ธัญบุรี)
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แบบ Cur 02

แบบการเสนอหลักสูตรปรับปรุง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
1. สาระสาคัญของหลักสูตร
1.1 ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร…………………………....…….…สาขาวิชา…………….……………….……..…
Bachelor/Master/Doctor of………….…...Program in…………………………
1.2 กลุ่มของหลักสูตร (ระบุเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต
 กลุ่มครุศาสตร์อุตสาหกรรม, กลุ่มเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
 กลุ่มสังคมศาสตร์
ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

และหลักสูตรนี้มจี านวนหน่วยกิตของคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์
รวมทั้งสิ้น………หน่วยกิต
1.3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชา………….……………………..คณะ………..………………….……………………
1.4 ความต้องการและความจาเป็นในการเปิดหลักสูตร
(ระบุเหตุผล ความต้องการของตลาดแรงงาน ความจาเป็นที่ต้องเปิดหลักสูตร โดยย่อ)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
1.5 ผลการดาเนินงานหลักสูตรที่ผ่านมา
(สรุปผลการดาเนินหลักสูตรในรอบที่ใช้หลักสูตรเช่นสถิตผิ ู้สมัครในแต่ละปีและ
สถิติ นักศึกษาในแต่ละชั้นปี จานวนบัณฑิตที่จบ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหาร
หลักสูตร ดูข้อมูลจาก มคอ.7 และผลสารวจเป็นหลัก )
1.5.1 สถิติผสู้ มัครในแต่ละปีและสถิติ นักศึกษาในแต่ละชัน้ ปี และจานวน
บัณฑิตที่จบ
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ตารางสถิติผสู้ มัครในแต่ละปีและสถิติ นักศึกษาในแต่ละชั้นปี และจานวนบัณฑิตที่จบ
จานวนผู้สมัคร/นักศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2553 2554 2555 2556 2557

ผู้สมัครแรกเข้า
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จบการศึกษา

1.5.2 ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารหลักสูตร (เช่น ผู้เข้าศึกษา โครงสร้าง
หลักสูตร รายวิชา สภาวิชาชีพ อาจารย์ประจาหลักสูตร สหกิจศึกษา )
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………..………………………………………………………………………………………
1.6 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(กาหนดเป็นข้อๆ ให้ชัดเจนเป็นลักษณะวัตถุประสงค์ทั่วไป ประยุกต์จากผลการ
เรียนรู้ จาก 5 ด้าน และสมรรถนะเป็นหลัก ส่วนระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทเน้นวิจัย
ด้านพัฒนา ปริญญาเอกเน้นวิจยั พัฒนาองค์ความรู้หรือ สร้างองค์ความรู้ใหม่ )
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………..…
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1.7 โครงสร้างหลักสูตร......(ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเก่าและหลักสูตรปรับปรุง)…
ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หัวข้อ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ……. (เดิม)
1. โครงสร้าง 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หลักสูตร ……. หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
……. หน่วยกิต
มนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
…….. หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ .…... หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
…..… หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
…..… หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
…หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
…..หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
…. หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
…. หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์
…. หน่วยกิต
ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
….…หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร
……หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. …….
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
……. หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และ
……. หน่วยกิต
มนุษยศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
…….. หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ
คณิตศาสตร์ .…... หน่วยกิต
1.4 กลุ่มวิชาพลศึกษาหรือ
นันทนาการ
…..… หน่วยกิต
1.5 กลุ่มวิชาบูรณาการ
…..… หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ
…หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
…..หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
…. หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
…. หน่วยกิต
2.4 กลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์
…. หน่วยกิต
ในวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
….…หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอด
หลักสูตร
……หน่วยกิต
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ข้อสังเกต การกาหนดหน่วยกิตของหมวดวิชาเฉพาะของกลุ่มวิชาชีพบังคับ และกลุ่ม
วิชาชีพเลือกนั้น ควรกาหนดหน่วยกิตของกลุ่มวิชาชีพบังคับให้มากกว่ากลุ่มวิชาชีพเลือก
เพื่อบ่งบอกความเป็นสาขาวิชานั้นๆ
1.8 การวิเคราะห์สมรรถนะของหลักสูตร/สาขาวิชา
อาชีพ

สมรรถนะหลัก
(ขึ้นต้นด้วยทักษะ)

สมรรถนะย่อย
(ขึ้นต้นด้วยกริยา)

1.9 จานวน และกาหนดการเปิดรับนักศึกษา
รับนักศึกษาปีละ …………….. คน เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ………………
1.10 สัดส่วนของชั่วโมงทฤษฎี : ชั่วโมงปฏิบัติ ตลอดหลักสูตร
(ระบุเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)
 กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์
สัดส่วน ท : ป = 30 : 70
 กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สัดส่วน ท : ป = 30 : 70
 กลุ่มครุศาสตร์อุตสาหกรรม, กลุ่มเทคโนโลยี สัดส่วน ท : ป = 30 : 70
 กลุ่มสังคมศาสตร์
สัดส่วน ท : ป = 40 : 60

หลักสูตรนี้มีจานวนชั่วโมงทฤษฎี : ชั่วโมงปฏิบัติ ตลอดหลักสูตรคิดเป็น .................
(ให้คิดจานวนชั่วโมงทฤษฎี : ชั่วโมงปฏิบัติ เฉพาะในหมวดวิชาเฉพาะนั้น ส่วนรายวิชาเลือกให้
ใช้วิธีประมาณจากแผนการเรียน)
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1.11 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ-นามสกุล

ตาแหน่ง คุณวุฒิ – สาขาวิชา
สาเร็จจาก
วิชาการ
(ป.เอก-ป.ตรี)

ปีที่
จบ

1
2
3
4

5
หมายเหตุ
1. จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน ถ้ามีแขนงภายในหลักสูตรก็
ต้องมีแขนงละไม่ต่ากว่า 3 คน
2. รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรต้องเรียงคนแรกเป็นประธานหลักสูตร คนต่อมา
ให้เรียงตามตาแหน่งวิชาการและถ้าตาแหน่งเท่ากันให้เรียงคุณวุฒิการศึกษาสูงกว่าก่อน
และถ้าเท่ากันอีกให้ตามอายุราชการที่มากกว่า (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ใส่
* ท้ายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร )
ชื่อ
1)
2)
3)
4)
5)

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

ผลงานทางวิชาการ
(ระบุจานวนเรื่อง และช่วงปี พ.ศ. ของผลงาน)
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

(ผลงานทางวิชาการใช้เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
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2. ผลการวิเคราะห์หลักสูตรและผลการพิจารณา
2.1 ผลการวิเคราะห์ของผู้ทรงคุณวุฒิ /สภาวิชาชีพ
(สรุปประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ความเห็น………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………………………………
2.2 ประเด็นการปรับแก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ/สภาวิชาชีพ
(ชี้แจงประเด็นการปรับแก้ไข และให้เหตุผลประเด็นที่ไม่ปรับแก้ไข).……….…………..
…………………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………………………………
2.3 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการประจาคณะ
…………………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………..…………………………………………………………………………………………………
3. ประเด็นเสนอเพื่อพิจารณา
ขอความเห็นชอบการเสนอขอเปิดหลักสูตร………………..………สาขาวิชา……….………
ตั้งแต่ปีการศึกษา………...
(.......................................................)
คณบดี………………………..
วันที่........เดือน............พ.ศ.......... .

54

หมายเหตุ
การกาหนดสมรรถนะในหลักสูตร เพื่อตอบสนองบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย
รายการทักษะ
ผู้รับผิดชอบ
การกาหนดสมรรถนะ
1. ทักษะทางภาษา
มหาวิทยาลัย
2. ทักษะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (IC3)
มหาวิทยาลัย
3. ทักษะทางสังคม
มหาวิทยาลัย
4. ทักษะการเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
มหาวิทยาลัย
5. ทักษะทางอาชีพ
คณะ/วิทยาลัย

ปรับปรุง ณ วันที่ 1 ก.ย. 2557
ฝ่ายหลักสูตร สวท. (มทร.ธัญบุรี)
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แนวปฏิบัติในการนาเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
1. หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดับและสาขาวิชานัน้ มาก่อน)
1.1 หลักสูตรที่จะเปิดสอนควรสอดคล้องนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ
นโยบายของมหาวิทยาลัย และความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงานและ
สังคม
1.2 หลักสูตรที่จะเปิดสอนควรผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากคณะกรรมการ
ระดับคณะ/วิทยาลัย คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือ
คณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
1.3 หลั ก สู ต รที่ เ ปิ ด สอน ต้ อ งมี โ ครงสร้ า งและมาตรฐานตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
หลักสูตรที่กระทรวง- ศึกษาธิการกาหนด สอดคล้องกับนโยบาย และ/หรือ
หลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกาหนด รวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
1.4 คณะ/วิทยาลัยควรมีศักยภาพและความพร้อมในการเปิดดาเนินการหลักสูตร
ทั้งด้านคณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปัจจัยเกื้อหนุน
อื่นๆ
1.5 หลักสูตรที่เสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องได้รบั ความเห็นชอบ
หรือ อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันก่อนเปิดสอน
1.6 หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมตั ิจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบัน
แล้ว ต้องเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติเพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร
หากไม่ ไ ด้ ด าเนิ น การตามระยะเวลาที่ ก าหนดอาจจะไม่ ไ ด้ รั บ การพิ จ ารณา
รับทราบหรือรับรองหลักสูตร
1.7 เอกสารที่เสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
1.7.1 หลักสูตรที่เสนอต้องมีหัวข้อและรายละเอียดการจัดทาเอกสารหลักสูตร
ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
1.7.2 แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรที่กรอกข้อมูลครบถ้วน โดยอธิการบดีลง
นามรั บ รองความถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล ทั้ ง หมด พร้ อ มประทั บ ตรา
สถาบันทุกหน้า
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1.7.3 สาเนามติ สภามหาวิ ทยาลัย หรื อสถาบั น ที่ เห็น ชอบหรื ออนุมั ติ
หลักสูตร
1.7.4 เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุงจานวน 7 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD) จานวน 2 แผ่นหากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่
อ้างถึง อาทิระเบียบหรือข้อบังคับ ให้จัดทาเป็นเอกสารผนวกแนบ
ท้ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ์
1.8 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดาเนินการเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบ
หรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วัน
2. หลักสูตรปรับปรุง
2.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุง (เป็นการปรับปรุงในสาระสาคัญของหลักสูตร อาทิ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา
เนื้อหาสาระสาคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา)
2.1.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ระดับคณะ คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือ
คณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
2.1.2 หลั ก สู ต รฉบั บ ปรั บ ปรุ งก่ อ นเสนอส านั ก งานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน
2.1.3 หลักสูตรฉบับปรับปรุง ต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2.1.4 หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ ความเห็ น ชอบหรื อ อนุ มั ติ แ ล้ ว ต้ อ งเสนอให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติ เพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูต หาก
ไม่ได้ดาเนินการตามระยะเวลาที่กาหนดอาจจะไม่ได้รับการพิจารณา
รับทราบหรือรับรองหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
2.1.5 เอกสารที่เสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย
1) หลั กสู ต รที่ เสนอต้ องมี หัว ข้อ และรายละเอี ย ดการจั ดท าเอกสาร
หลั ก สู ต รตามที่ ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนด
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และจัดทาตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรฉบับปรับปรุง
2) แบบเสนอข้อมูลหลักสูตรที่กรอกข้อมูลครบถ้วน โดยอธิการบดีลง
นามรับรองความถูกต้องของข้อมูลพร้อมประทับตราสถาบันทุกหน้า
3) ส าเนามติ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย หรื อ สถาบั น ที่ เ ห็ น ชอบหรื อ อนุ มั ติ
หลักสูตรฉบับปรับปรุง
4) เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุงจานวน 7 เล่ม พร้อมแผ่นบันทึก
ข้อมูล (CD) จานวน 2 แผ่น
5) หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่ อ้างถึง อาทิระเบียบหรือ
ข้อบังคับให้จัดทาเป็นเอกสารผนวกแนบท้าย
2.1.6 ในกรณี ที่เอกสารหลักสูตรมี ความถูกต้อง ครบถ้ วนและสมบู รณ์ ตามที่
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนด และส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาจะด าเนิ นการเสนอให้ ค ณะกรรมการ
การอุดมศึกษา พิ จารณารั บทราบหรื อรับรองหลั กสู ตรปรั บปรุ งภายใน
120 วัน
2.2 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย (เป็นการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยน
รายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคาอธิบาย
รายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ)
2.1.1 หลักสูตรปรับปรุง ควรผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ระดับคณะ คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือ
คณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่น
2.1.2 หลักสูตรที่ปรับปรุงก่อนเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2.1.3 เอกสารที่เสนอต้องมีหัวข้อและรายละเอียดสาระของหลักสูตร ในส่วนที่
ต้องการปรับปรุงแก้ ไขตามที่ สานั กงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด
2.1.4 ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทาเอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และแจ้ง
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองเป็นราย
ภาคการศึกษา
2.1.5 ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง ให้รวบรวมและสรุป
จัดทาเป็นเอกสารฉบับเดียว
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2.1.6 ให้ส่งเอกสารตามข้อ 5 จานวน 7 ฉบับ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล
(CD) จานวน 2 แผ่น
อนึ่ง การรับทราบหรือรับรองหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง จะเป็นไป
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า มหาวิทยาลัย/สถาบันได้จัดทาหลักสูตรสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลั กสู ตร นโยบาย และ/หรื อหลั กเกณฑ์ ที่ ก าหนดเท่ านั้ น หากมิ ได้ เป็ นไปตามเงื่ อนไข
ดังกล่าว สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่อาจส่งหลักสูตรดังกล่าวไปให้สานักงาน
ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพื่อประโยชน์ในการบรรจุและ
การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน รวมทั้งกาหนดเงินเดือนที่ควรได้รับและระดับตาแหน่งที่ควร
แต่งตั้ง
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2. สรุปข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาพัฒนา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557-2560
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

61

แผนการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พ.ศ. 2557-2560
ตารางที่ 1 แสดงสรุปจานวนหลักสูตรที่ครบรอบของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2557-2560
จานวนหลักสูตรทีค่ รบรอบ
ของมหาวิทยาลัยฯ พ.ศ. 2557-2560

หน่วยงาน

ระดับปริญญาตรี

ระดับบัณฑิตศึกษา

2557 2558 2559 2560 รวม 2557 2558 2559 2560 รวม

รวม

1. คณะศิลปศาสตร์

2

1

-

-

3

-

-

-

-

-

3

2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

-

8

3

-

11

-

1

1

2

4

15

3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร

7

-

-

-

7

3

-

-

-

3

10

4. คณะวิศวกรรมศาสตร์

14

-

1

-

15

1

1

9

-

11

26

5. คณะบริหารธุรกิจ

7

4

-

-

11

1

-

-

1

2

13

6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

4

-

-

2

6

1

-

-

-

1

7

7. คณะศิลปกรรมศาสตร์

12

-

-

3

15

-

-

-

-

-

-

8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

5

-

-

-

5

-

1

-

-

1

6

9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

-

-

-

7

7

3

-

-

-

3

10

10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

-

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

11. วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย

-

2

-

-

2

-

-

-

-

-

-

51

15

6

12

84

9

3

10

3

25

109

รวมทั้งหมด
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ข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาพัฒนา ตั้งแต่ปี 2557 - 2560
คณะศิลปศาสตร์

ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

หลัก
ปีอ้างอิง
สูตร
(พ.ศ.)
(ปี)

ระยะเวลาที่ครบรอบพัฒนา
(พ.ศ.)
2557 2558

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)

1

การท่องเที่ยว (Tourism)

2553 4 ปี



2

การโรงแรม (Hospitality)

2553 4 ปี



3

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล
(English for International
Communication)

2554 4 ปี

รวม
ที่มา : ข้อมูล สวท. ณ วันที่ 1 ก.พ. 2557



2



1

2559

2560

หมาย
เหตุ
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ข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาพัฒนา ตั้งแต่ปี 2557 - 2560
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ที่

1
2
3
4
5

6

7
8
9
10

หลักสูตร/สาขาวิชา

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
บัณฑิต (ค.อ.บ.)
วิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering)
วิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering)
วิศวกรรมอุตสาหการ
(Industrial Engineering)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม
(Electonics Engineering
and Telecommunication)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering)
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(อส.บ.)
เทคโนโลยีโยธา
(Civil Technology)
เทคโนโลยีไฟฟ้า
(Electrical Technology)
เทคโนโลยีเครื่องกล
(Mechanical Technology)
เทคโนโลยีอุตสาหการ
(Industrial Technology)

หลัก
ปีอ้างอิง
สูตร
(พ.ศ.)
(ปี)

ระยะเวลาที่ครบรอบพัฒนา
(พ.ศ.)
2557

2558

2554 5 ปี



2554 5 ปี



2554 5 ปี



2554 5 ปี



2554 5 ปี



2554 5 ปี



2559

หมาย
เหตุ

2560

2548 2 ปี
2548 2 ปี
รอปิด
2548 2 ปี
2548 2 ปี
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ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต
(อส.บ.)
11 เทคโนโลยีโทรคมนาคม
(Telecommunications
Technology)
12 เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
(Computer Technology)
13 การจัดการผลิตทาง
อุตสาหกรรม (Production
Management)

หลัก
ปีอ้างอิง
สูตร
(พ.ศ.)
(ปี)

2557

2558

2559

หมาย
เหตุ

2560

2548 2 ปี
รอปิด
2548 2 ปี
2548

โครง
การ
ตาม
อัธยา
ศัย

14 อุตสาหกรรมการผลิต
2554 4 ปี
(Industrial Production)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วศ.บ.)
15 วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
2555 4 ปี
(Mechatronics
Engineering)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
16 เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
(Educational Technology
and Communication)
17 คอมพิวเตอร์ศึกษา
(Educational Computer)
18 เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษา (Educational
Information Technology)

ระยะเวลาที่ครบรอบพัฒนา
(พ.ศ.)







2555 4 ปี
2554 5 ปี
2555 4 ปี
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ที่

19

20

21

22

หลักสูตร/สาขาวิชา

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
(ศษ.ม.)
เทคโนโลยีและสื่อสาร
การศึกษา
(Educational Technology
and Communications)
การวิจยั และพัฒนาหลักสูตร
(Research and
Curriculum
Development)
การบริหารการศึกษา
(Educational
Administration)
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต (ปร.ด.)
เทคนิคศึกษา (Technical
Education)

หลัก
ปีอ้างอิง
สูตร
(พ.ศ.)
(ปี)

2554 2 ปี

ระยะเวลาที่ครบรอบพัฒนา
(พ.ศ.)
2557

2558

2559

2560





2555 2 ปี

2556 2 ปี



2556 3 ปี



รวม
ที่มา : ข้อมูล สวท. ณ วันที่ 1 ก.พ. 2557

9

4

2

หมาย
เหตุ

66

ข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาพัฒนา ตั้งแต่ปี 2557 - 2560
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

ระยะเวลาที่ครบรอบพัฒนา
หลัก
ปีอ้างอิง
(พ.ศ.)
สูตร
(พ.ศ.)
(ปี) 2557 2558 2559 2560

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
เทคโนโลยีภูมิทัศน์ (Landscape
Technology)
ประมง (Fisheries)
วิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
(Animal Health Science)
สัตวศาสตร์ (Animal Science)

2553 4 ปี

 

2553 4 ปี

 

2553 4 ปี

 

2553 4 ปี

 

5

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร
2553 4 ปี
(Food Science and Technology)

 

6

การผลิตพืช (Crop Production)

2553 4 ปี

 

1
2
3
4

7

8
9
10

วิศวกรรมแปรรูปผลิตผล
การเกษตร
2553 4 ปี
(Agricultural Products
Processing Engineering)
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
เทคโนโลยีการผลิตพืช
(Crop Production Technology)
การบริหารศัตรูพชื แบบยั่งยืน
(Sustainable Pest
Management)
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
(Agro-Industry Technology)

รวม
ที่มา : ข้อมูล สวท. ณ วันที่ 1 ก.พ. 2557

หมาย
เหตุ

 

2550 4 ปี



2554

2550 4 ปี



2554

2550 4 ปี



2554

10
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ข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาพัฒนา ตั้งแต่ปี 2557 - 2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ที่

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

หลักสูตร/สาขาวิชา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิ (วศ.บ.)
วิศวกรรมโยธา
(Civil Engineering)
วิศวกรรมไฟฟ้า
(Electrical Engineering)
วิศวกรรมเครื่องกล
(Mechanical Engineering)
วิศวกรรมอุตสาหการ
(Industrial Engineering)
วิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม
(Garment Engineering)
วิศวกรรมเคมีสิ่งทอ (Textile
Chemical Engineering)
วิศวกรรมสิ่งทอ
(Textile Engineering)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม
(Electronics and
Telecommunication
Engineering)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
(Computer Engineering)
วิศวกรรมเคมี (Chemical
Engineering)
วิศวกรรมพลาสติก (Plastics
Engineering)

หลัก
ปีอ้างอิง
สูตร
(พ.ศ.)
(ปี)

ระยะเวลาที่ครบรอบพัฒนา
(พ.ศ.)
2557

2555 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



2558

2559



2560

หมาย
เหตุ
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ที่

12
13

17
18
19
20
21
22
23
24

25

หลักสูตร/สาขาวิชา

หลัก
ระยะเวลาที่ครบรอบพัฒนา
ปีอ้างอิง
สูตร
(พ.ศ.)
(พ.ศ.)
(ปี) 2557 2558 2559 2560

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
วิศวกรรมสารวจ
2553
(Survey Engineering)
วิศวกรรมพอลิเมอร์
2553
(Polymers Engineering)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
วิศวกรรมไฟฟ้า
2555
(Electrical Engineering)
วิศวกรรมโยธา
2555
(Civil Engineering)
วิศวกรรมอุตสาหการ
2555
(Industrial Engineering)
วิศวกรรมสิ่งทอ
2555
(Textile Engineering)
วิศวกรรมเครื่องกล
2555
(Mechanical Engineering)
วิศวกรรมการผลิต
2555
(Manufacturing Engineering)
วิศวกรรมเคมี
2553
(Chemical Engineering)
วิศวกรรมวัสดุ
2554
(Materials Engineering)
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และ
โทรคมนาคม
(Electronics and
Telecommunication
Engineering-Electronics)

วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
26 (Agricultural Machinery
Engineering)

รอ
ปิด

4 ปี



4 ปี



2 ปี





2 ปี





2 ปี





2 ปี



2 ปี



2 ปี



2 ปี
2 ปี



หมาย
เหตุ


 

2555 2 ปี



2556 2 ปี
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ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

หลัก
ปีอ้างอิง
สูตร
(พ.ศ.)
(ปี)

ระยะเวลาที่ครบรอบพัฒนา
(พ.ศ.)
2557

2558

2559

วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต (วศ.ด.)
หลักสูตรนานาชาติ
วิศวกรรมพลังงานและวัสดุ
27 (Energy and Materials
Engineering)

รวม
ที่มา : ข้อมูล สวท. ณ วันที่ 1 ก.พ. 2557



2556 3 ปี

15

1

10

2560

หมาย
เหตุ

70

ข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาพัฒนา ตั้งแต่ปี 2557 - 2560
คณะบริหารธุรกิจ
ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

หลัก
ปีอ้างอิง
สูตร
(พ.ศ.)
(ปี)

ระยะเวลาที่ครบรอบพัฒนา
(พ.ศ.)
2557

2558

2559

หมาย
เหตุ

2560

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
1

การตลาด (Marketing)

2553 4 ปี



2

การจัดการ (Management)
การบริหารธุรกิจระหว่าง
ประเทศ
(International Business
Administration)
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(Business Computer )
การเงิน (Finance)

2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



2548 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



3
4
5

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
(Business English)
บัณชีบัณฑิต (บช.บ.)
7
(Accounting)
เศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.)
8
(Economic)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
หลักสูตรนานาชาติ
9 Program in Marketing
Program in Computer
10
Information System
Program in International
11
Business Administration
12 Program in Business English
6

รอ
ปิด

2554 4 ปี



2554 4 ปี



2554 4 ปี



2554 4 ปี
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ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

หลัก
ปีอ้างอิง
สูตร
(พ.ศ.)
(ปี)

13 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 2553 2 ปี
ปรัชญาดุษฎบัณฑิต (ปร.ด.)
14 บริหารธุรกิจ
(Business Administration)

รวม
ที่มา : ข้อมูล สวท. ณ วันที่ 1 ก.พ. 2557

ระยะเวลาที่ครบรอบพัฒนา
(พ.ศ.)
2557

2558

2559

2560





2556 3 ปี

8

4

1

หมาย
เหตุ

72

ข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาพัฒนา ตั้งแต่ปี 2557 - 2560
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

ที่

1
2
3
4
5

หลักสูตร/สาขาวิชา

คหกรรมศาสตรบัณฑิต (คศ.บ.)
อาหารและโภชนาการ
(Food and Nutrition)
สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
(Textiles and Clothing)
ออกแบบแฟชั่น
(Fashion Design )
อุตสาหกรรมงานอาหาร
(Food Service Industry)
เทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์
(Creative Crafts Technology)

หลัก
ปีอ้างอิง
สูตร
(พ.ศ.)
(ปี)

ที่มา : ข้อมูล สวท. ณ วันที่ 1 ก.พ. 2557

2557

2553 4 ปี



2553 4 ปี



2551 4 ปี



2553 4 ปี



2558

2559

รอ
ปิด







5

หมาย
เหตุ

2560



2556 4 ปี

6 ออกแบบแฟชั่นและการจัดการ
สินค้า
2553 4 ปี
(Fashion Design and
Merchandising)
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
7 การศึกษาปฐมวัย (Early
2556 5 ปี
Childhood Education)
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.)
8 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
(Home Economics
2553 2 ปี
Technology)

รวม

ระยะเวลาที่ครบรอบพัฒนา
(พ.ศ.)

 2

73

ข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาพัฒนา ตั้งแต่ปี 2557 - 2560
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ที่

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

หลักสูตร/สาขาวิชา

ศิลปบัณฑิต (ศล.บ.)
เครื่องหนัง (Leather Work)
การออกแบบแฟชั่นและศิลปะ
สิ่งทอ (Fashion Design and
Textile Art)
ศิลปะไทย (Thai Arts)
จิตรกรรม (Painting)
ศิลปะภาพพิมพ์
(Graphic Arts)
ประติมากรรม (Sculpture)
ออกแบบนิเทศศิลป์ (Visual
Communication Design)
ออกแบบผลิตภัณฑ์
(Product Design)
ออกแบบภายใน
(Interior Design)
เครื่องปั้นดินเผา (Ceramics)
หัตถกรรม (Crafts)
ดนตรีสากล (Music)

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
ดุริยางค์ไทย
13
(Thai Instrumental Music)
ดุริยางค์สากล (Western
14
Instrumental Music)
คีตศิลป์ไทย
15
(Thai Vocal Music)

ระยะเวลาที่ครบรอบพัฒนา
หลัก
ปีอ้างอิง
(พ.ศ.)
สูตร
(พ.ศ.)
(ปี) 2557 2558 2559 2560

2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี
2553 4 ปี




2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี
2553 4 ปี
2553 4 ปี





หมาย
เหตุ

2549 5 ปี
2549 5 ปี
2549 5 ปี

รอ
ปิด

74

ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

หลัก
ปีอ้างอิง
สูตร
(พ.ศ.)
(ปี)

ระยะเวลาที่ครบรอบพัฒนา
(พ.ศ.)
2557

2558

2559

2560

ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.)
คีตศิลป์สากล
16
(Western Vocal Music)
นาฏศิลป์ไทย
17
(Thai Classical Dance)

2549 5 ปี

18 นาฏศิลป์สากล (Bullet)

2549 5 ปี

นาฏศิลป์ไทยศึกษา
19 (Thai Classical Dance
Education)

2556 5 ปี



ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา
20 (Thai Classical Music and
Vocal Education)

2556 5 ปี



ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา
21 (Western Music and Vocal
Education)

2556 5 ปี



รวม
ที่มา : ข้อมูล สวท. ณ วันที่ 1 ก.พ. 2557

หมาย
เหตุ

รอ
ปิด

2549 5 ปี

12

 3

75

ข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาพัฒนา ตั้งแต่ปี 2557 - 2560
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

เทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.)
1 เทคโนโลยีการถ่ายภาพและ
ภาพยนตร์
(Photography and
Cinematography
Technology)
2 เทคโนโลยีการโทรทัศน์และ
วิทยุกระจายเสียง
(Redio and Television
Broadcasting Technology)
3 เทคโนโลยีการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
(Advertising and Public
Relations Technology)
4 เทคโนโลยีการพิมพ์ (Printing
Technology)
5 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย
(Multimedia Technology)

ระยะเวลาที่ครบรอบพัฒนา
หลัก
ปีอ้างอิง
(พ.ศ.)
สูตร
(พ.ศ.)
(ปี) 2557 2558 2559 2560

2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



2553 4 ปี



วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
6 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
(Mass Communication
Technology)

รวม
ที่มา : ข้อมูล สวท. ณ วันที่ 1 ก.พ. 2557



2554 2 ปี

5

1



หมาย
เหตุ

76

ข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาพัฒนา ตั้งแต่ปี 2557 - 2560
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1 เคมี (Chemistry)
2
3
4
5

คณิตศาสตร์ (Mathematics)
สถิติ (Statistics)
ชีววิทยา (Biology)
วิทยาการคอมพิวเตอร์
(Computer Science)

6 เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)
7 ฟิสิกส์ประยุกต์
(Applied Physics)

หลัก
ปีอ้างอิง
สูตร
(พ.ศ.)
(ปี)

ระยะเวลาที่ครบรอบพัฒนา
(พ.ศ.)
2557

2558

2559

หมาย
เหตุ

2560

4 ปี
4 ปี
4 ปี
4 ปี






2556 4 ปี



2556 4 ปี



2556 4 ปี



2556
2556
2556
2556

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
8

คณิตศาสตร์ (Mathematics)

9 เคมีนวัตกรรม
(Innovation Chemistry)
10 ชีววิทยาประยุกต์
(Applied Biology)

รวม
ที่มา : ข้อมูล สวท. ณ วันที่ 1 ก.พ. 2557

2551 2 ปี 



2553 2 ปี





2553 2 ปี





3

 7

รอ
ปิด

77

ข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาพัฒนา ตั้งแต่ปี 2557 - 2560
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

หลัก
ปีอ้างอิง
สูตร
(พ.ศ.)
(ปี)

ระยะเวลาที่ครบรอบพัฒนา
(พ.ศ.)
2557

2558

2559

2560

สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต
(สถ.บ.)
1

สถาปัตยกรรม
(Architectural)

2555 5 ปี

 

2

สถาปัตยกรรมภายใน
(Interior Architecture)

2555 5 ปี

 

รวม
ที่มา : ข้อมูล สวท. ณ วันที่ 1 ก.พ. 2557

2

หมาย
เหตุ

78

ข้อมูลหลักสูตรที่ครบรอบระยะเวลาพัฒนา ตั้งแต่ปี 2557 - 2560
วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยประยุกต์

ที่

หลักสูตร/สาขาวิชา

หลัก
ปีอ้างอิง
สูตร
(พ.ศ.)
(ปี)

ระยะเวลาที่ครบรอบพัฒนา
(พ.ศ.)
2557

2558

2559

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
1

สุขภาพความงามและสปา
(Aesthetic Health and Spa)

2554 4 ปี



2

การแพทย์แผนไทยประยุกต์
บัณฑิต (พทป.บ.)
Bachelor of Applied Thai
Traditional Medicine

2554 4 ปี



รวม
ที่มา : ข้อมูล สวท. ณ วันที่ 1 ก.พ. 2557

2



2560

หมาย
เหตุ

79

3. สรุปข้อมูลการจาแนกจานวนหน่วยกิตทฤษฎี-ปฏิบัติ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี

81

82

83

84

85

87

4. รูปแบบการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ

89
รูปแบบการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา)

1.1 สหกิจศึกษา 1 ครั้ง
• หลักสูตรที่มีจานวนหน่วยกิต < 150 สามารถดาเนินการได้
• ทุกคณะของมหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการได้
• ปฏิบัติงานอย่างน้อย 16 สัปดาห์
• สามารถขยายเป็น 24 สัปดาห์ (ภาคฤดูร้อน + ภาคการศึกษาที่ 1)
ตามความต้องการของสถานประกอบการ
• 7 ภาคการศึกษา ประมาณ 21 หน่วยกิต/ภาค
1.2 สหกิจศึกษา 2 ครั้ง
• หลักสูตรที่มีจานวนหน่วยกิต < 132 สามารถดาเนินการได้
O เช่นคณะศิลปศาสตร์
• สถานประกอบการ 1 กับ 2 อาจเป็นคนละแห่งกัน
• ประยุกต์กับ กรณีหลักสูตร 5 ปี
O คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
O คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

90
1.3 ฝึกงาน + สหกิจศึกษา
• หลักสูตรที่มีจานวนหน่วยกิต < 150 สามารถดาเนินการได้
• ทุกคณะของมหาวิทยาลัยสามารถดาเนินการได้
• ควรเว้นระยะ ระหว่างการฝึกงาน กับ สหกิจศึกษา
- ฝึกงานภาคฤดูร้อนปี 2
- สหกิจศึกษา ปี 3 เทอม 2 หรือ ปี 4 เทอม 1
• ปฏิบัติงานได้ 8 + 16 สัปดาห์
1.4 สหกิจศึกษา 1 ครั้งสาหรับนักศึกษา 2 กลุ่ม
• รูปแบบเดียวกับสหกิจศึกษา 1 ครั้ง
• ดาเนินการได้ในกรณี นศ. 2 กลุม่ ที่มีวิชาที่ต้องเรียนใกล้เคียงกัน
• ควรไปในภาคการศึกษาที่ 6 และ 7
• นศ. กลุ่ม 1 ไป มค. - พค. / นศ. กลุ่ม 2 ไป สค. - ธค
• อาจขยายเวลาให้ทั้ง สองกลุ่มทางานต่อเนื่องกัน เพื่อส่งนักศึกษาไป
ปฏิบัติงานตลอดทั้งปี
1.5 สหกิจศึกษา 1 ครั้ง + TM15
• หน่วยกิตรวม < 141 หน่วยกิต
• เป็นรูปแบบที่คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ใช้อยู่
• นศ ปฏิบัติงานต่อหลังจากสหกิจ ที่สถานประกอบการเดิม
• 15 หน่วยกิต ณ สถานประกอบการ
• ต้องวางแผนจัด 15 หน่วยกิต วิชาเลือกอยู่เทอมสุดท้าย
• เป็นภาคสมัครใจของ นศ
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รายวิชาในกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
ให้นักศึกษาเลือกลงรายวิชาในกลุ่มวิชาเสริมสร้างประสบการณ์ในวิชาชีพ
จานวน 7 หน่วยกิต จากรายวิชาต่อไปนี้
รายวิชาที่
1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต

หมาย
เหตุ

xx-000-xxx การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
2
xx-000-xxx สหกิจศึกษา
6(0-40-0)
Cooperative Education
3
xx-000-xxx สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6(0-40-0)
International Cooperative Education
4
xx-000-xxx ฝึกงาน
3(0-40-0)
On-the-Job Training
5
xx-000-xxx ฝึกงานต่างประเทศ
3(0-40-0)
International on-the-Job Training
6
xx-000-xxx ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3(0-6-3)
Workplace Special Problem
หมายเหตุ
ให้แต่ละคณะ/วิทยาลัย กาหนดรหัสวิชาเอง โดยเป็นรหัสกลางของคณะ/วิทยาลัย
(ใช้ชื่อเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย จะไม่กาหนดเป็นรหัสรายสาขาวิชา)
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คาอธิบายรายวิชา
xx-000-xxx การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1(0-2-1)
Preparation for Professional Experience
วิชาบังคับก่อน : Pre-requisite : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรูปแบบและกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ความสาคัญของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักการเขียนจดหมายสมัคร
งาน การเลือกสถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรม
องค์ กร การพัฒนาบุ คลิ กภาพ จรรยาบรรณวิ ชาชี พ คุ ณธรรมจริ ยธรรม
กฎหมายแรงงาน การประกั นสั งคม กิ จกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพและความปลอดภัยในการทางาน การใช้งานภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร การเขียนรายงาน การนาเสนอผลงาน ทักษะการวางแผน
ทั กษะการวิ เคราะห์ ทั กษะการแก้ ปั ญหาเฉพาะหน้ าและการตั ดสิ นใจ
ความรู้ ทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและกฎหมายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูล
Basic knowledge of methods and the process of professional
experience, the importance of professional experience, how
to write application letters, considering and choosing a workplace,
job interviewing, organizational culture, personality
development, professional morality, virtue ethics, labour
laws, social security, 5S activities, quality assurance, safety
standards at work, English usage in the workplace, report
writing, presentations, planning skills, analytical skills,
immediate problem solving skills, decision making, basic
concepts of information technology, IT laws, and information
retrieval
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
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xx-000-xxx สหกิจศึกษา
6 (0-40-0)
Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : Preparation for Professional Experience
ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการเสมื อ นหนึ่ ง เป็ น พนั ก งานของสถาน
ประกอบการ ในตาแหน่งตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบ
การบริหารงานบุคคลของสถานประกอบการในระหว่างปฏิบัติงาน มีหน้าที่
รั บ ผิ ด ชอบแน่ น อนและรั บ ผิ ด ชอบงานที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงาน การติดตามและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ของ
นักศึกษา ทาให้เกิดการพัฒนาตนเองและมีประสบการณ์จากการปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการ ก่อนสาเร็จการศึกษา
Practice in a workplace as employees in relevant positions
that suit students’ field of study and abilities in a period of
no less than 16 weeks; under supervision of an assigned job
supervisor from the workplace, students take responsibility
for a particular role which has a systematic evaluation and
follow-up process throughout the course in order for
students to improve themselves and gain professional
experience before they graduate
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
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xx-000-xxx สหกิจศึกษาต่างประเทศ
6 (0-40-0)
International Cooperative Education
วิชาบังคับก่อน : เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : Preparation for Professional Experience
ปฏิ บั ติ ง านในสถานประกอบการเสมื อ นหนึ่ ง เป็ น พนั ก งานของสถาน
ประกอบการ ในตาแหน่งตามที่ตรงกับสาขาวิชาและเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ โดยต้องเป็นการ
ปฏิบัติงานในต่างประเทศไม่น้อยกว่า 12 สัปดาห์ ปฏิบัติตนตามระเบียบ
การบริห ารงานบุ คคลของสถานประกอบการในระหว่า งปฏิบั ติงาน มี
หน้าที่รับผิดชอบแน่นอนและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากสถาน
ประกอบการอย่างเต็มความสามารถ มีผู้นิเทศงาน การติดตามและการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน ของ
นั ก ศึ ก ษา ท าให้ เ กิ ด การพั ฒ นาตนเองและมี ป ระสบการณ์ จ ากการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่างประเทศ ก่อนสาเร็จการศึกษา
Practice in a workplace as employees in relevant positions
that suit students’ field of study and abilities for a period of
no less than 16 weeks in total, with at least 12 weeks of
practice in a foreign country; under supervision of an assigned
job supervisor from the workplace, students take
responsibility for a particular role which has a systematic
evaluation and follow-up process throughout the course, in
order for students to improve themselves and gain
professional experience before they graduate
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
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xx-000-xxx ฝึกงาน
3 (0-40-0)
On-the-Job Training
วิชาบังคับก่อน : เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : Preparation for Professional Experience
ฝึก ปฏิบั ติ งานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐ วิ สาหกิ จ หรื อ
รัฐบาล ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษาอย่างเป็นระบบ เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทาให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จาก
การทางานก่อนสาเร็จการศึกษา
In either the public or private sector, practice in a workplace
which has positions relevant to the students’ field of study
for a period of no less than 8 weeks, equipping students with
professional experience before they graduate
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
xx-000-xxx ฝึกงานต่างประเทศ
3 (0-40-0)
International on-the-Job Training
วิชาบังคับก่อน : เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
Pre-requisite : Preparation for Professional Experience
ฝึก ปฏิบั ติ งานจริงในสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐ วิ สาหกิ จ หรื อ
รัฐบาล ในต่างประเทศ ทางด้านที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของนักศึกษา
อย่างเป็นระบบ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทาให้นักศึกษาได้รับ
ประสบการณ์จากการทางานต่างประเทศก่อนสาเร็จการศึกษา
In either the public or private sector of a foreign country,
practice in a workplace which has positions relevant to the
students’ field of study for a period of no less than 8 weeks,
equipping students with professional experience before they
graduate
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
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xx-000-xxx ปัญหาพิเศษจากสถานประกอบการ
3 (0-6-3)
Workplace Special Problem
วิชาบังคับก่อน : ฝึกงาน หรือ ฝึกงานต่างประเทศ
Pre-requisite : On-the-Job Training or
International on-the-Job Training
นาโจทย์ปัญหาที่ได้จากสถานประกอบการภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือ
รัฐบาล ที่นักศึกษาได้ออกทาการฝึกงาน นามาศึกษา วิเคราะห์ โดยใช้
ความรู้จากวิชาชีพมาทาการประยุกต์แก้ปัญหา และจัดทาตามรูปแบบ
ของโครงการ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาค่อยแนะนาและเป็นที่
ปรึกษา
Students gather and analyze information or data from their
workplace to resolve problems derived from the Job Training
course; via the research process and using their professional
knowledge and experience, students will write a research
report under supervision of academic supervisors or experts
in the field
หมายเหตุ : การประเมินผลเป็น S และ U
หมายเหตุ : เริ่มใช้กับหลักสูตรในปี พ.ศ. 2557
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5. วิธีการสอน/พัฒนา
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วิธีการสอน/พัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

การบรรยาย
การอภิปราย
การสอนแบบสัมมนา (Seminar)
การสอนโดยใช้การนิรนัย (Deductive)
การสอนโดยใช้การอุปนัย (Induetive)
การใช้กรณีศึกษา (Case)
การแสดงบทบาทสมมติ (Role Playing)
ภาคสนาม
การไปทัศนศึกษา
การใช้สถานการณ์จาลอง (Simulation)
การแสดงละคร (Dramatization)
การสาธิต (Demonstration)
การสอนแบศูนย์การเรียน (Learning Center)
การใช้เกม (Game)
การทดลอง (Experiment)
การสอนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)/การเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน/การเรียนแบบผสมผสาน/การเรียนแบบ
ออนไลน์
การฝึกปฏิบัติ (Practice)
การฝึกงาน (รวมถึงการฝึกสอน)
การสอนโดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research-based instruction)
การสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based instruction)
การสะท้อความคิด (Reflective thinking)
การสอนแบบสืบสอบ (Inquiry- based instruction)
การศึกษาค้นคว้าโดยอิสระ (Independent study)
การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง (Self-directed learning)
การสอนโดยโครงงาน (Project-based instruction)
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

การเรียนรู้จากบุคคลต้นแบบ/ปราชญ์
การเรียนการสอนแบบจุลภาค (Micro teaching)
การนิเทศการปฏิบัติการวิชาชีพ (Supervision)
การเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative learning)
การให้คาปรึกษารายบุคคล
Tutorial group
การระดมสมอง (Brain storming)
การสรุปประเด็นสาคัญ หรือการนาเสนอผลของการสืบค้นที่ได้รับ
มอบหมาย
ฝึกงาน
กิจกรรม
การสอนข้างเตียงหรือเรียนจากผูป้ ่วย
การฝึกแสดงออกทางพฤติกรรม
การดูงาน
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
อื่นๆ ระบุ......................................
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6. รูปแบบการประเมิน
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รูปแบบการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

การสอบข้อเขียน
การสอบปากเปล่า
การสอบทักษะ
การสังเกตพฤติกรรม
การประเมินกระบวนการทางาน/บทบาทในการทากิจกรรม
การประเมินผลงาน/บทเรียนที่ถอดประสบการณ์จากนิสิต
การประเมินการบ้าน
การการประเมินรายงาน/โครงงาน
การประเมินแฟ้มพัฒนางาน/อนุทนิ (diary,journal)
Performance testing
การประเมินการวิพากษ์/การนาเสนอผลงาน
การประเมินจากการสะท้อนผลการทางานร่วมกัน
การประเมินตนเอง
การประเมินแบบ 360 องศา
การประเมินโดยเพื่อน (Peer assessment)
การนาเสนอปากเปล่า
การเข้าชั้นเรียน
อื่นๆ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหมาย ผิวสอาด
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพบูลย์ แย้มเผื่อน
ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรัณย์ ว่องไว
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

1. นางอัญชลี ตั้งจิตนบ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ
2. นางสาววารุณี กี่เอี่ยน
นักวิชาการศึกษา ชานาญการ
3. นางสาวแสงแข ทรงเลิศ
นักวิชาการศึกษา
4. นางสาวสุภัทรา ประดิษฐ์คุ้ม
นักวิชาการศึกษา

นายศุภวิทย์ ชูผล

