
มคอ. 2   

รายละเอียดของหลักสูตร 

หลักสูตร ....................................................................... 

สาขาวิชา.......................................................................  

 หลักสูตรใหม ่พ.ศ ........... 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ .......... 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

วิทยาเขต (ถ้ามี)............ คณะ………  ภาควิชา(หรือเทยีบเท่า)……………  
 

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : ………………………………………. 

ภาษาอังกฤษ :  …………………………………………… 

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

 ภาษาไทย : ช่ือเต็ม   ………………..(…………………….)  

  : ชื่อย่อ    ……… (…………………….).  

 ภาษาอังกฤษ : ชื่อเต็ม   Bachelor of …………(……….…….) 

  : ชื่อย่อ    ……… (…………………….) 
 

3. วิชาเอก (ถ้ามี) ………………………………………………………….. 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรยีนตลอดหลักสูตร 

จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ……  หนว่ยกิต  
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

 5.1 รูปแบบ  

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตร ี หลักสูตร ….. ปี   

 5.2 ภาษาที่ใช้  

 ภาษาไทย  

 ภาษาต่างประเทศ (เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ)  
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 5.3 การรับเข้าศึกษา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 นักศึกษาไทย  

 นักศึกษาต่างชาต ิ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  

 เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันฯ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอี่น 

 ชื่อสถาบัน  ………………………………….   ประเทศ ……………… 

 รูปแบบของการร่วม 

  ร่วมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ให้ปริญญา 

  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน  

5.5 การให้ปรญิญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

กรณีหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  

กรณีหลักสูตรร่วมกับสถาบันอื่น 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของแต่ละสถาบัน 

 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมกับ …………………………     

 ให้ปริญญามากกว่าหนึ่งสาขาวิชา  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 มีผลบังคับใช้ตัง้แต่ภาคการศกึษาที่ …………   ปีการศึกษา ………….…  

 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ .........../...............   

เมื่อวันที.่............เดือน........................พ.ศ................ 

 สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลักสูตร ในการประชุมครั้งที่........./…….... 

เมื่อวันที.่......เดือน...........................พ.ศ................... 

 สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ให้การรับรอง เมื่อวันที่............เดือน..................................พ.ศ.............. 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ ในปีการศกึษา …………  

 

 



 3 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (สัมพันธ์กับสาขาวิชา)  

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 …………………………………... 

 ………………………………….. 

 

9. ชื่อ ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (อย่างน้อย 2 คน 

และไม่ซ้ ากันในแต่ละหลักสูตร โดยเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร วุฒิปริญญาโทหรือ

เทียบเท่าในสาขาวิชาน้ันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าผู้ช่วย

ศาสตราจารย์)  

ชื่อ-สกุล 

(ระบุต าแหน่งวิชาการ) 

คุณวุฒกิารศึกษาสูงสุด (สาขาวิชา), 

ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

เลขประจ าตัว

ประชาชน 

1.   (x xxxx xxxxx xx x) 

2.   (x xxxx xxxxx xx x) 
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

 ในสถานที่ตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 นอกสถานที่ตั้ง ได้แก่ ...................................... 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรอืการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผนหลักสูตร  

1.1 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผน

หลักสูตรขึ้นอยู่กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554) ที่

กล่าวถึง……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

1.2 สถานการณ์หรอืการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  

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

....................................................................................................................................................... 
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ

ของสถาบัน  

12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

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

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

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

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

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

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

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

 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น  

 หมวดวิชาศกึษาทั่วไป 

 หมวดวิชาเฉพาะ 

 หมวดวิชาเลือกเสรี 

13.2 กลุ่มวิชา/กระบวนวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนและสามารถให้ภาควชิา/หลักสูตรอื่นมา

เรยีนเป็น  

 วิชาศกึษาทั่วไป 

 วิชาเฉพาะ 

 วิชาเลือก 

 ไม่มี 

13.3 การบรหิารจัดการ  

  การบริหารจัดการเป็นแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์

เป็นไปตามค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชาใน มคอ.3 
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หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญา  

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

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

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

 

1.2 วัตถุประสงค์  

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

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

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

 

2.   แผนพัฒนาปรับปรุง 

แผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี 

โดยพิจารณาจาก KPI ที่อยู่ใน

การประเมนิคุณภาพการศกึษาที่

เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

รวบรวมตดิตามผลการประเมิน 

QA ของหลักสูตรรวมทุก 5 ป ีใน

ด้านความพึงพอใจ และ

ภาวะการได้งานของบัณฑิต 

 ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญา

ตรทีี่ได้งานท าและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป ี

 ร้อยละของบัณฑติระดับปริญญา

ตรทีี่ได้รับเงนิเดือนเริ่มต้นเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

 ระดับความพึงพอใจของนายจา้ง 

ผูป้ระกอบการ และผูใ้ช้บัณฑติ 
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หมวดที่ 3. ระบบการจดัการศกึษา การด าเนนิการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  

1.1 ระบบ  

 ระบบการศกึษาตลอดปี  (ไม่น้อยกว่า ......... สัปดาห์) 

 ระบบทวิภาค 

 ระบบหนว่ยการศกึษา (Module) 
 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

 มีภาคฤดูร้อน       

 ไม่มภีาคฤดูร้อน 
 

1.3 การเทยีบเคยีงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  (ในกรณีที่มใิช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 

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

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

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

 

2. การด าเนินการหลักสูตร  

2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

 ระบบการศกึษาตลอดปี (เดือนเมษายน ถึงมีนาคม) 

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 

 

 ระบบทวิภาค 

ภาคการศกึษาที่ 1 ตั้งแตเ่ดือนมถิุนายน ถึง ตุลาคม 

ภาคการศกึษาที่ 2 ตั้งแตเ่ดือนพฤศจกิายน ถึง มีนาคม 

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 

   

  ระบบหนว่ยการศกึษา (เดือนเมษายน ถึงมีนาคม) 

  ในเวลาราชการ 

  นอกเวลาราชการ โปรดระบุ.............................. 
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2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

 ความรูด้้านภาษาต่างประเทศไม่เพียงพอ 

 ความรูด้้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตรไ์ม่เพียงพอ 

 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศกึษา  

 นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลือกได้ 

 อื่นๆ .................................... 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

 จัดสอนเสริมเตรียมความรู้พืน้ฐานก่อนการเรียน 

 จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ แนะน าการวางเป้าหมายชวีิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลา 

 จัดให้มรีะบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อท าหน้าที่สอดส่องดูแล ตักเตอืน ให้ค าแนะน าแก่

นักศึกษา และให้เน้นย้ าในกรณีที่นักศึกษามปีัญหาตามข้างตน้เป็นกรณีพิเศษ 

 จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนักศกึษา 

ได้แก่ วันแรกพบระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ วันพบผูป้กครอง การตดิตามการเรียน

ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 จากอาจารย์ผู้สอน และจัดกิจกรรมสอนเสริมถ้าจ าเป็น 

 อื่นๆ ………………………………… 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ี(เลือกตารางให้สอดคล้อง

กับหลักสูตร) 

ตารางหลักสูตร 4 ป ี

จ านวนนักศกึษา 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 

ช้ันปีที่ 1      

ช้ันปีที่ 2      

ช้ันปีที่ 3      

ช้ันปีที่ 4      

รวม      

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา      
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ตารางหลักสูตร 5 ป ี

จ านวนนักศกึษา 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ช้ันปีที่ 1       

ช้ันปีที่ 2       

ช้ันปีที่ 3       

ช้ันปีที่ 4       

ช้ันปีที่ 5       

รวม       

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา       

ตารางหลักสูตร 6 ปี 

จ านวนนักศกึษา 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 

ช้ันปีที่ 1        

ช้ันปีที่ 2        

ช้ันปีที่ 3        

ช้ันปีที่ 4        

ช้ันปีที่ 5        

ช้ันปีที่ 6        

รวม        

คาดว่าจะส าเร็จการศกึษา        
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2.6 งบประมาณตามแผน  

 1. รายงานข้อมูลงบประมาณภาพรวมระดับคณะ 3 ปี โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการ

เสนอตั้งงบประมาณ 

  

แผนงาน 

ปีงบประมาณ 

2554 2555 2556 

งบประมาณ

แผ่นดิน 

งบประมาณ

เงินรายได ้
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ

เงินรายได ้

งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ 

เงินรายได ้
การเรียนการสอน       

วจิัย       

บริการวิชาการแก่สังคม       

การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้ม 

      

สนับสนุนวชิาการ       

บริหารมหาวทิยาลัย       

รวม       

รวมทั้งสิ้น    

 

2. ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ข้อมูลจากกองแผน) 
 

2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบช้ันเรยีน 

 แบบทางไกลผา่นสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 

 แบบทางไกลผา่นสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 

 แบบทางไกลทางอเิล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 

 แบบทางไกลทางอนิเตอร์เนต 

 อื่นๆ (ระบุ) .............................................................. 
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2.8 การเทยีบโอนหน่วยกิต กระบวนวิชาและการลงทะเบียนเรยีนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
1) กระบวนวิชาที่มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่จะพิจารณารับโอน จะต้องเป็นกระบวนวิชาทีม่ี

เนือ้หาอยู่ในระดับเดียวกันหรอืมีความใกล้เคียงกับกระบวนวิชาที่ก าหนดไว้ในโครงสร้าง

หลักสูตรสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หรอืเป็นกระบวนวิชาที่เป็นประโยชน์ตอ่

การเรียนของนักศกึษา และต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะที่เกี่ยวข้อง 

2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะพิจารณาโอนกระบวนวิชา จ านวนหน่วยกิต ล าดับขั้นของ

กระบวนวิชาที่นักศึกษาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยอื่น โดยความเห็นชอบของคณะที่

เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อาจต้องมีการพิจารณาปรับเข้าสู่ระบบล าดับขั้นตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี 

 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  

3.1 หลักสูตร  
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ……. หนว่ยกิต  

3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
(1) หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  หนว่ยกิต 

- กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร หนว่ยกิต 
- กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  หนว่ยกิต 
- กลุ่มวชิาวิทยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์ หนว่ยกิต 
- กลุ่มวชิาการเรียนรู้ผา่นกิจกรรม หนว่ยกิต 

(2) หมวดวิชาเฉพาะ หนว่ยกิต 
- วิชาแกน หนว่ยกิต 
- วิชาเอก หนว่ยกิต 
 เอกบังคับ หนว่ยกิต 
 เอกเลือก หนว่ยกิต 
- วิชาโท (ถ้ามี) หนว่ยกิต 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี        หนว่ยกิต 
 

3.1.3 กระบวนวิชา 
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        หนว่ยกิต 
 ……………… ………….... ………………………………………………… ....(...-...-...) 
 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    
 ……………… ………….... ………………………………………………… ....(...-...-...) 

  

(3) หมวดวิชาเลือกเสร ี
 ……………… ………….... ………………………………………………… ....(...-...-...) 
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หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสกระบวนวิชา 
รหัสกระบวนวิชาที่ใชก้ าหนดเป็นตัวเลข 6 หลัก ดังตอ่ไปนี ้
1. เลข 3 ตัวแรก แสดงถึง คณะ และภาควิชา/สาขาวิชา ที่กระบวนวิชานั้นสังกัด 
2. เลข 3 ตัวท้าย จ าแนกได้ดังนี้ 

1) เลขตัวแรก (หลักร้อย) แสดงถึง ระดับของกระบวนวิชา 
“1” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 1 
“2” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 2 
“3” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 3 
“4” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 4 
“5” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 5 
“6” แสดงถึง กระบวนวิชาในระดับปีที่ 6 

2) เลขตัวกลาง (หลักสิบ) แสดงถึง หมวดหมูใ่นสาขาวิชา 
3) เลขตัวท้าย (หลักหน่วย) แสดงถึง อนุกรมในหมวดหมู่ของสาขาวิชา 

 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 

ชั้นปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1  
……………….  .................. …………………………………………. ....(...-...-...) 

  (………………………………………..) 
 

3.1.5 ค าอธิบายลักษณะกระบวนวชิา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 
ระบุไว้ในภาคผนวก 

 

3.2 ชื่อ ต าแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์  

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ 

และเลขประจ าตัวประชาชน) 

คุณวุฒิการศกึษาสูงสุด(สาขา), 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุงหลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1  

(x xxxx xxxxx xx x) 

     

2  

(x xxxx xxxxx xx x) 

     

3  

(x xxxx xxxxx xx x) 

     

4  

(x xxxx xxxxx xx x) 

     

5  

(x xxxx xxxxx xx x) 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า  

ที ่
ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ 

และเลขประจ าตัวประชาชน) 

คุณวุฒิการศกึษา(สาขา), 

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน/สัปดาห ์

ปัจจุบัน เมื่อเปิดสอน/

ปรับปรุงหลักสูตร 

ตรี บศ. ตรี บศ. 

1  

(x xxxx xxxxx xx x) 

     

2  

(x xxxx xxxxx xx x) 

     

3  

(x xxxx xxxxx xx x) 

     

4  

(x xxxx xxxxx xx x) 

     

5  

(x xxxx xxxxx xx x) 

     

* ผลงานทางวชิาการ การค้นคว้า วจิัย หรือการแตง่ต ารา ระบุในภาคผนวก 

 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ   

ที ่ ชื่อ-นามสกุล 

(ระบุต าแหน่งทางวิชาการ(ถ้าม)ี และเลขประจ าตัวประชาชน) 

คุณวุฒ ิ

1  

(x xxxx xxxxx xx x) 

 

2  

(x xxxx xxxxx xx x) 

 

3  

(x xxxx xxxxx xx x) 

 

4  

(x xxxx xxxxx xx x) 

 

5  

(x xxxx xxxxx xx x) 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 

4.1 ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

ความคาดหวังในผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มดีังนี้ 

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

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

 

4.2 ช่วงเวลา  

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

 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  

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

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ  

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

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

 

5.2 ผลการเรียนรู้  

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

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

  

5.3 ช่วงเวลา  

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

 

5.4 จ านวนหน่วยกิต  

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

 

5.5 การเตรยีมการ  

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

................................................................................................................................ 
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5.6 กระบวนการประเมินผล  

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

................................................................................................................................ 
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หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้และกลยุทธ์การสอนและการประเมนิผล 

 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศกึษา (ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ)  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรอืกิจกรรมนักศึกษา 

  

  

  

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

2.1 คุณธรรม จรยิธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

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

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

 

2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จรยิธรรม  

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

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

 

2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  

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

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

2.2 ความรู้ 

2.2.1 ผลการเรยีนรู้ด้านความรู้  

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

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

 

2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้  

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

................................................................................................................................ 
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  

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

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

 

2.3 ทักษะทางปัญญา 

2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

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

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

 

2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

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

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

 

2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

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

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

 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน

การรับผิดชอบ  

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

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

 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรับผิดชอบ  

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

................................................................................................................................ 
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2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ

ความรับผิดชอบ  

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

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

 

2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

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

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

 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

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

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

2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ

สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

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

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

 

2.6 ทักษะพิสัย (ถ้ามี โปรดระบุ)



3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่กระบวนวิชา (Curriculum mapping)  

   

กระบวนวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม 

ความรู ้

 

ทักษะทาง

ปัญญา 

 

ทักษะ

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

 

ทักษะการ

วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การ

สือ่สาร และการ

ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล

และความ

รับผดิชอบ 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

                     

หมายเหตุ    ใหร้ะบุเฉพาะความรับผดิชอบหลัก   

 



ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังน้ี 
คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จรยิธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจรติ มีจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ 

1.2 มีวนิัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่างๆ ขององค์กรและสังคม 

1.3 มีภาวะความเป็นผู้น าและผู้ตาม สามารถท างานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขัดแย้งและล าดับ
ความส าคัญ 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
ความรู้ 

2.1 มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในเนือ้หาที่ศึกษา 
2.2 สามารถวิเคราะหป์ัญหา รวมทั้งประยุกต์ความรูท้ักษะ และการใช้เครื่องมอืที่เหมาะสมกับการ

แก้ไขปัญหา 
2.3 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการ และมีความรูใ้นแนวกว้างของสาขาวิชาที่ศึกษา

เพื่อให้เล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเข้าใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ๆ  
2.4 สามารถบูรณาการความรู้ในที่ศึกษาในศาสตร์ของตนกับความรูใ้นศาสตร์อื่นๆ ที่เกีย่วข้อง 

ทักษะทางปัญญา 
3.1 คิดอย่างมวีิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น รวบรวม ศกึษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหา เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา

อย่างสร้างสรรค์ 
3.3 สามารถประยุกต์ความรูแ้ละทักษะกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารกับกลุ่มคนหลากหลายทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 
4.2 สามารถใช้ความรูใ้นศาสตร์มาชี้น าสังคมในประเด็นที่เหมาะสม และเป็นผู้รเิริ่มแสดงประเด็นใน

การแก้ไขสถานการณ์ทั้งส่วนตัวและส่วนรวม พร้อมทั้งแสดงจุดยืนอย่างพอเหมาะทั้งของ
ตนเองและของกลุ่ม 

4.3 มีความรับผดิชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ั้งของตนเองและทางวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 
ทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใชเ้ครื่องมอืที่จ าเป็นที่มีอยู่ในปัจจุบันต่อการท างานที่เกี่ยวกับการใชส้ารสนเทศ
และเทคโนโลยีสื่อสารอย่างเหมาะสม 

5.2 สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้สารสนเทศทางคณิตศาสตร์ หรอืน าสถิตมิาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องอย่างสร้างสรรค์ 

5.3 สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของสื่อการ
น าเสนออย่างเหมาะสม 
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ทักษะพิสัย (ถ้ามี โปรดระบุ) 
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑใ์นการประเมนิผลนักศกึษา 
1. กฎระเบียบหรอืหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน  
 ใช้ระบบล าดับขั้น และค่าล าดับขั้นในการวัดและประเมินผล นอกจากกระบวนวิชาที่ก าหนดให้วัด
และประเมินผลดว้ยอักษร S และ U เป็นล าดับขั้น ซึ่งไม่มีค่าล าดับขั้น 
 สัญลักษณ์และความหมายของการวัดและประเมินผลกระบวนวิชาตา่งๆ ให้ก าหนดดังนี้ 
 (1) อักษรล าดับขั้นที่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้ 
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย ค่าล าดับขั้น 
  A ดีเยี่ยม (EXCELLENT) 4.00 
  B+ ดีมาก (VERY GOOD) 3.50 
  B ดี (GOOD) 3.00 
  C+ ดีพอใช้ (FAIRLY GOOD) 2.50 
  C พอใช้ (FAIR) 2.00 
  D+ อ่อน (POOR) 1.50 
  D อ่อนมาก (VERY POOR) 1.00 
  F ตก (FAILED) 0.00 
 (2) อักษรล าดับขั้นที่ไม่มคี่าล าดับขั้น ให้ก าหนดดังนี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  S เป็นที่พอใจ (SATISFACTORY) 
  U ไม่เป็นที่พอใจ (UNSATISFACTORY) 
  V ผูเ้ข้าร่วมศกึษา (VISITOR) 
  W การถอนกระบวนวิชา (WITHDRAWN) 
    CE หนว่ยกิตที่ได้จากการทดสอบ 
     (CREDITS FROM EXAMINATION) 
    CP หนว่ยกิตที่ได้จากการเสนอแฟ้มสะสมงาน  
     (CREDITS FROM PORTFOLIO) 
    CS หนว่ยกิตที่ได้จากการทดสอบมาตรฐาน  

(CREDITS FROM STANDARDIZED TESTS) 
    CT หน่วยกิตที่ได้จากการประเมินหรืออบรมที่จัดโดยหน่วยงานต่างๆ 
     (CREDITS FROM TRAINING) 
    CX หนว่ยกิตที่ได้รับจากการยกเว้นการเรียน   
      (CREDITS FROM EXEMPTION) 
 (3) อักษรล าดับขั้นที่ยังไม่มกีารประเมินผล ให้ก าหนดดังนี้  
                     อักษรล าดับขั้น ความหมาย 
  I การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE)  
  P การเรียนการสอนยังไม่สิน้สุด (IN PROGRESS) 
 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ล าดับขั้น A, B+, B, C+, C, D+, D หรอือักษร S เท่านั้น จึงจะนับ
หนว่ยกิตของกระบวนวิชานั้นเป็นหนว่ยกิตสะสม 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศกึษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

• การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา...................... 
• การทวนสอบในระดับหลักสูตร............................ 

1.  ภาวะการได้งานท าของบัณฑติ ท างานตรงสาขา 
2. การทวนสอบจากผูป้ระกอบการ 
3. การทวนสอบจากสถานศกึษาอื่น 

• อื่นๆ  (ระบุ)......................................................... 
 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศกึษาส าเร็จการศึกษา 

 • ประเมินจากบัณฑติที่จบ 
 • ประเมินจากผู้ใช้บัณฑติ 
 • อื่นๆ (ระบุ)......................................................... 
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 ระบุเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาตามเกณฑข์องมหาวิทยาลัย และเกณฑข์องสาขาวิชา 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย ์

1. การเตรยีมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบัน 

คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน 

(2) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการสอนและการ

วิจัยอย่างตอ่เนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพใน

องค์กรตา่งๆ การประชุมทางวชิาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการลาเพื่อ

เพิ่มพูนประสบการณ์ 

(3) อื่นๆ (ระบุ) ......................................... 
 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  

(1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณเ์พื่อส่งเสริมการสอนและ

การวิจัยอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนด้านการศกึษาต่อ ฝกึอบรม ดูงานทางวิชาการและ

วิชาชีพในองค์กรต่างๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรอืต่างประเทศ หรอืการ

ลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ 

(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมนิผลใหท้ันสมัย 

(3) อื่นๆ (ระบุ) ......................................... 

2.2 การพัฒนาวชิาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ  

(1) การมสี่วนรว่มในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ

คุณธรรม 

(2) มีการกระตุ้นอาจารย์ท าผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา 

(3) ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหมเ่ป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี

ความเช่ียวชาญในสาขาวิชาชีพ 

(4) อื่นๆ (ระบุ) ......................................... 
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หมวดที่  7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 

1. การบรหิารหลักสูตร  

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

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

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

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  

2.1 การบรหิารงบประมาณ 

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

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

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

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

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

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

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

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

3. การบรหิารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 

มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่

จะต้องมีวุฒกิารศกึษาและคุณสมบัติตามที่คณะ สาขาวิชา และ ก.บ. มหาวิทยาลัยก าหนด 

3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  

คณาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร (จ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80) และ

ผูส้อน จะต้องประชุมรว่มกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความเห็นชอบ

การประเมนิผลทุกกระบวนวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรยีมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร 

ตลอดจนปรึกษาหารอืแนวทางที่จะท าใหบ้รรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตเป็นไปตาม

คุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ โดยความเห็นชอบของคณะและมหาวิทยาลัย 

3.3 การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ  

การแต่งตั้งอาจารย์พิ เศษ มุ่งให้เกิดการพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้แก่นักศึกษา 

นอกเหนอืไปจากความรู้ตามทฤษฎี เพื่อเพิ่มพูนประสบการณก์ารท างานในวิชาชีพจรงิ 
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4. การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

มีการก าหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลุมภาระหน้าที่ที่ตอ้งรับผดิชอบ โดยคณะกรรมการ

คัดเลือกบุคลากร ก่อนรับเข้าท างาน  

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

มีการพัฒนาบุคลากรให้มีพัฒนาการเพิ่มพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์ในภาระงานที่

รับผิดชอบ สามารถสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการหรือหน่วยงานให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

โดยการอบรม ดูงาน ทัศนศกึษา และการวิจัยสถาบัน  

 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศกึษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา 

คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาสามารถ

ปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาในการวางแผนการเรียน การแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร  การ

เลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ที่ปรึกษาต้องก าหนด

ช่ัวโมงให้ค าปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษา

กิจกรรมเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  

นักศึกษาที่ถูกลงโทษ มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการอุทธรณ์ ภายใน 30 วัน นับแต่วัน

รับทราบค าสั่งลงโทษ โดยค าร้องต้องท าเป็นหนังสือพร้อมเหตุผลประกอบ และยื่นเรื่องผ่านงานวินัย 

กองพัฒนานักศึกษา และให้คณะกรรมการอุทธรณ์ พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่

ได้รับหนังสืออุทธรณ์ โดยค าวินจิฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

 มีการตดิตามการเปลี่ยนแปลงของสถานการณท์างด้านเศรษฐกิจ สังคม ของประเทศ และโลก 

เพื่อศกึษาทิศทางของตลาดแรงงานทั้งในระดับท้องถิ่น และประเทศ  

 ให้มกีารส ารวจความตอ้งการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตก่อนการ

ปรับปรุงหลักสูตร 
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7.ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) (ตารางน้ีใช้ส าหรับหลักสูตร 4 ป ี

กรณหีลักสูตร 5 ปี และ 6 ปี ให้เพิ่มช่องตาราง) 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา      

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างนอ้ยร้อยละ 80  มีสว่นร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ หรอืมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

3. มีรายละเอียดของกระบวนวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด

สอนในแต่ละภาคการศกึษาให้ครบทุกกระบวนวิชา 

     

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของกระบวนวิชา และรายงานผลการ

ด าเนนิการของประสบการณ์ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศกึษาที่เปิดสอนใหค้รบทุกกระบวนวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.7  ภายใน 

60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของกระบวนวิชา

ที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื 

การประเมนิผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน 

มคอ.7 ปีที่แล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนเิทศหรือค าแนะน าด้านการ

จัดการเรยีนการสอน 

     

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอืวิชาชีพ อย่าง

น้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี)ได้รับการพัฒนาวิชาการ 

และ/หรอืวิชาชีพ ไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศกึษาปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มตี่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลีย่ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

13. นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80      

14. บัณฑติที่ได้งานท าได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไมต่่ ากว่าเกณฑท์ี่ ก.พ.ก าหนด      
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หมวดที่ 8. กระบวนการประเมนิและปรับปรุงหลักสูตร 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 กระบวนการประเมินและปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา และน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

เพื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการสอนของอาจารย์ผู้สอน เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสม โดยอาจารย์แต่ละท่าน 

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการสอบ  

 มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการปฏิบัติงานกลุ่ม 

 วิเคราะหเ์พื่อหาจุดอ่อนและจุดแข็งในการเรียนรู้ของนักศกึษา เพื่อปรับกลยุทธ์การสอนให้

เหมาะสมกับนิสติแต่ละช้ันปี โดยอาจารย์แตล่ะท่าน 

 1.2 กระบวนการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

 ให้นักศึกษาได้ประเมนิผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งในด้านทักษะ กลยุทธ์การ

สอน และการใช้สื่อในทุกกระบวนวิชา 

 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 ประเมินโดยนักศึกษาปีสุดท้าย 

 ประเมินโดยบัณฑติที่ส าเร็จการศกึษา 

 ประเมินโดยผูใ้ช้บัณฑติ/ผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 

 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมนิคุณภาพการศกึษาประจ าปี ตามดัชนีบ่งช้ีผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 

โดยคณะกรรมการประเมินอย่างนอ้ย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างนอ้ย 1 คน ที่

ได้รับการแตง่ตั้งจากมหาวิทยาลัย 

 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

ให้กรรมการวิชาการประจ าสาขาวิชา/ภาควิชา รวบรวมข้อมูลจากการประเมินการเรียนการ

สอนของอาจารย์ นักศกึษา บัณฑิต และผูใ้ช้บัณฑิต และข้อมูลจาก มคอ. 5, 6, 7 เพื่อทราบปัญหาของ

การบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละกระบวนวิชา และน าไปสู่การด าเนินการปรับปรุง

กระบวนวิชาและหลักสูตรต่อไป ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรนั้นจะกระท าทุกๆ 5 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้

หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความตอ้งการของผูใ้ช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 

 

ค าอธิบายลักษณะกระบวนวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)  

 

xxx 251 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3 (3-0-6) 

Principles of Jurisprudence 

การศกึษาความเป็นมาของกฎหมาย ความหมาย ความส าคัญของกฎหมายประเพณี และ 

กฎหมายทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร การจัดท า การบังคับใช้ และการยกเลิกกฎหมาย รวมทั้งศกึษา 

หลักกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญา เฉพาะในส่วนที่เป็นความรู้เบื้องต้น 

A study of the development of law, the meaning and importance of traditional and 

written law and the establishment, enforcement and annulment of law. This study will 

include the general principles of Civil Law and Criminal Law. 

 

 

ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต าราของอาจารย์ประจ า   
 


