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3. หลักเกณฑเกีย่ วกับการอนุญาตใหขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจไปสอนพิเศษ.............................. 1,100
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กฎ/ประกาศ/ระเบียบ/หลักเกณฑ/แนวปฏิบัติ ที่ถูกยกเลิกทั้งฉบับ และปรับเพิม่ /ยกเลิกขอความ………...1,113
……………………………….
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กฎกระทรวง
วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และมาตรา ๔๗
วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ อัน เปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติ
บางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๔๖
(๒) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้
“การประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน” หมายความว า การประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษา
การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศกํา หนดสํ า หรั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายใน ซึ่ งกระทํ า โดยบุ คลากรของสถานศึ กษานั้ น
หรือโดยหนวยงานตนสังกัดที่มีหนาที่กํากับดูแลสถานศึกษา
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“การประเมิน คุณภาพภายนอก” หมายความวา การประเมิน คุณ ภาพการจัด การศึก ษา
การติด ตาม และการตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึก ษา ซึ่ งกระทํา โดย
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือผูประเมินภายนอก
“การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พรอมทั้งเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
“การพัฒนาคุณภาพการศึกษา” หมายความวา กระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพ
ที่สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ
และโครงสรา ง การวางแผน และการดํา เนิ น งานตามแผน รวมทั้ง การสร างจิตสํ านึ กให เห็ น ว า
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน
“สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา
(องคการมหาชน)
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๓ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในเพื่ อ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและพั ฒ นา
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ตองประกอบดวย
(๑) การประเมินคุณภาพภายใน
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(๓) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขอ ๔ ระบบการประกัน คุณ ภาพภายนอกเพื่อ รับ รองมาตรฐานและมุ งพั ฒนาคุ ณภาพ
การศึกษาทุกระดับ ตองประกอบดวย
(๑) การประเมินคุณภาพภายนอก
(๒) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ขอ ๕ ใหสถานศึ กษาดําเนิน การประกั น คุณ ภาพภายในอย างต อเนื่ องเปน ประจํ าทุก ป
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ขอ ๖ ใหสถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาและเปดเผย
รายงานนั้นตอสาธารณชน
ขอ ๗ สถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปประกอบการ
จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
หมวด ๒
การประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
สวนที่ ๑
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ ๘ การประกัน คุณภาพภายในที่กําหนดในสวนนี้ ใหใ ช บังคับ แกการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แตไมรวมถึงการจัดการอาชีวศึกษา
ขอ ๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” ประกอบดวย
(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐ มนตรีแตงตั้งโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานการจัดการศึกษา
การบริ หารสถานศึ กษา หรือ การประเมิ น การจั ด การศึก ษา จํ า นวนไม เกิ น เก า คนเป น กรรมการ
ซึ่งในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากบุคคลที่ไมเปน ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน
ให เ ลขาธิ ก ารคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานแต ง ตั้ ง ข า ราชการของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐานซึ่ งดูแ ลงานด านการประกั น คุณภาพการศึกษา เปน กรรมการ
และเลขานุการ
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หนา ๒๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ขอ ๑๐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม ดังตอไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๓) ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๔) ไมเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง สมาชิกสภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่น กรรมการ
หรือผูดํารงตําแหนงซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่
พรรคการเมือง
ขอ ๑๑ กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป
ในกรณีที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงกอนวาระ ใหแตงตั้งผูอื่นดํารงตําแหนงแทน
เวนแตวาระของกรรมการผูทรงคุณวุฒิเหลือไมถึงเกาสิบวันจะไมแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทน
ก็ได และใหผูไดรับแตงตั้งแทนตําแหนงที่วางนั้นอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
ในกรณีที่มีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพิ่ม ขึ้น ในระหวางที่กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งแตงตั้งไวแลวยังมีวาระอยูในตําแหนง ใหผูซึ่งไดรับแตงตั้งอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยู
ของกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดแตงตั้งไวแลว
เมื่อครบกําหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง หากยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิขึ้นใหม
ใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระนั้นอยูในตําแหนงเพื่อดําเนินงานตอไปจนกวา
กรรมการผูทรงคุณวุฒิซึ่งไดรับแตงตั้งใหมเขารับหนาที่
ขอ ๑๒ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระ กรรมการผูทรงคุณวุฒิพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) รัฐมนตรีใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือหยอนความสามารถ
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหามอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๑๐
ขอ ๑๓ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐานมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
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หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑแ ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดับการศึกษาขั้น พื้นฐาน เพื่อสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาการประกัน คุณภาพ
ภายในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษาโดยใหนําผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(๓) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
(๔) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งตามที่ รั ฐ มนตรี ห รื อ คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
มอบหมาย
ขอ ๑๔ ใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน โดยดํ า เนิ น การ
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(๓) จัดระบบบริหารและสารสนเทศ
(๔) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๕) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(๖) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๗) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(๘) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ใหสถานศึกษายึดหลักการมีสวนรวมของชุมชนและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยการสงเสริม สนับสนุน และกํากับดูแลของหนวยงาน
ตนสังกัด
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมสามารถปฏิบัติงานบางประการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่งได
ใหหนวยงานตนสังกัดหรือสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษา แลวแตกรณี ประกาศผอนผันการปฏิบัติ
และวางแนวทางในการประกันคุณภาพภายในใหเหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น
แลวรายงานใหรัฐมนตรีทราบ
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หนา ๒๗
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ขอ ๑๕ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ ๑๔ (๑) ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ เอกลักษณของสถานศึกษา และมาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานตามที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประกาศกํ า หนด และต อ งครอบคลุ ม สาระการเรี ย นรู
และกระบวนการเรียนรู รวมทั้งคํานึงถึงศักยภาพของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่นดวย
ขอ ๑๖ การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาตามข อ ๑๔ (๒)
ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ศึกษาสภาพปญหาและความตองการที่จําเปนของสถานศึกษาอยางเปนระบบ
(๒) กําหนดวิสัยทัศน พัน ธกิจ เปาหมาย และความสําเร็จของการพัฒนาไวอยางชัดเจน
และเปนรูปธรรม
(๓) กําหนดวิธีดํ าเนิ น งานที่มีหลั กวิช า ผลการวิจัย หรื อขอ มูลเชิ งประจักษ ที่อางอิงได
ใหครอบคลุมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาดานการจัดประสบการณการเรียนรู กระบวนการเรียนรู
การสงเสริมการเรียนรู การวัดและประเมินผล การพัฒนาบุคลากร และการบริหารจัดการ เพื่อนําไปสู
มาตรฐานการศึกษาที่กําหนดไว
(๔) กําหนดแหลงวิทยาการภายนอกที่ใหการสนับสนุนทางวิชาการ
(๕) กําหนดบทบาทหนาที่ใหบุคลากรของสถานศึกษาและผูเรียนรับผิดชอบและดําเนินงาน
ตามที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ
(๖) กํ า หนดบทบาทหน า ที่ แ ละแนวทางการมี ส ว นร ว มของบิ ด า มารดา ผู ป กครอง
และองคกรชุมชน
(๗) กําหนดการใชงบประมาณและทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
(๘) จัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
ขอ ๑๗ ใหสํานักงานเขตพื้น ที่การศึกษาวิเคราะห วิจัย และเผยแพรน วัตกรรมเกี่ยวกับ
รูปแบบและเทคนิควิธีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน และรวม
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
ขอ ๑๘ ใหหนวยงานตน สังกัดของสถานศึกษาขั้น พื้นฐานจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย า งน อ ยหนึ่ ง ครั้ ง ในทุ ก สามป แ ละแจ ง ผลให ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานทราบ
รวมทั้งใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

สวนที่ ๒
การอาชีวศึกษา
ขอ ๑๙ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการ
อาชีวศึกษา” ประกอบดวย
(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานการจัดการศึกษา
การบริ หารสถานศึ กษา หรือ การประเมิ น การจั ด การศึก ษา จํ า นวนไม เกิ น เก า คนเป น กรรมการ
ซึ่งในจํานวนนี้จะตองแตงตั้งจากบุคคลที่ไมเปน ขาราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีตําแหนง
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน
ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแตงตั้งขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๒๐ ใหนําความในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ มาใชบังคับกับคุณสมบัติ ลักษณะ
ตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน การแตงตั้งกรรมการเพิ่ม และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๑๙ (๓) โดยอนุโลม
ขอ ๒๑ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษามีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑแ ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณ ภาพภายในการอาชีว ศึ กษา เพื่ อส งเสริ ม สนั บสนุน และพัฒ นาการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
การอาชีวศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
(๒) เสนอแนะแนวทางปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาแกสถานศึกษา โดยนําผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(๓) แต ง ตั้ ง คณะทํ างานเพื่ อ ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา
อาชีวศึกษา
(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอาชีวศึกษามอบหมาย
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๒๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ขอ ๒๒ ใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในตามหลักเกณฑ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) กําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๒) จัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุงคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(๓) ดําเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
(๔) จัดใหมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
(๕) จัดใหมีการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
(๖) จัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพภายใน
(๗) จัดใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
การดํ า เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให ส ถานศึ ก ษายึ ด หลั ก การมี ส ว นร ว มของบุ ค ลากร
ในสถานศึกษา ผูเรียน ชุมชน สถานประกอบการ และหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
โดยการสงเสริม สนับสนุนและกํากับดูแลของหนวยงานตนสังกัด
ขอ ๒๓ การกําหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ ๒๒ (๑) ตองสอดคลองกับ
มาตรฐานการศึ กษาของชาติ และมาตรฐานการศึก ษาการอาชีวศึก ษาตามที่กระทรวงศึก ษาธิการ
ประกาศกําหนด และตองครอบคลุมสมรรถนะวิชาชีพทุกหลักสูตรและสาขาวิชา รวมทั้งเหมาะสมกับ
สภาพผูเรียน สถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน ทองถิ่นและเทคโนโลยี
ขอ ๒๔ ใหสถานศึกษาอาชีว ศึกษาจัดโครงสรา งการบริหารที่เอื้อ ตอการพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาและสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพภายใน
ขอ ๒๕ การจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามขอ ๒๒ (๒) จะตอง
สอดคลองกับแนวทางที่สถานศึกษาไดกําหนดไว ดังตอไปนี้
(๑) วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย กลยุทธ และแผนดําเนินการของสถานศึกษา
(๒) กระบวนการเรียนรูและการฝกประสบการณ
(๓) การวิจัยและนวัตกรรม
(๔) การบริการทางวิชาการแกชุมชนและสังคม
(๕) การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา และนันทนาการ
(๖) การบริหารและการจัดการสถานศึกษา
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๓๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

(๗) การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
(๘) การเงินและงบประมาณของสถานศึกษา
ขอ ๒๖ สถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาต อ งดํ า เนิ น การตามแผนพั ฒ นาการจั ด การศึ ก ษา
ของสถานศึ ก ษา โดยให มีก ารกํ า กั บ และติ ด ตามตรวจสอบการดํ า เนิ น งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
และตอเนื่อง
ขอ ๒๗ ให ส ถานศึ ก ษาอาชี ว ศึ ก ษาจั ด ให มี ก ารประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ แก ผู เ รี ย น
ตามหลักสูตรที่เปดสอนครบทุกสาขาวิช า ตามโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษา หรือตามระยะเวลา
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเห็นสมควร
ขอ ๒๘ ใหหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานประกอบการที่มีสวน
รวมในการจัดการอาชีวศึกษา สงเสริม สนับสนุนและรวมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษาอาชีวศึกษา
ขอ ๒๙ ใหหนวยงานตน สังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดใหมีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกสามปและแจงผลใหสถานศึกษาอาชีวศึกษาทราบ รวมทั้ง
ใหเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
สวนที่ ๓
การอุดมศึกษา
ขอ ๓๐ ให มี ค ณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว า “คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา” ประกอบดวย
(๑) กรรมการผูทรงคุณวุฒิตาม (๓) ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนประธานกรรมการ
(๒) เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนรองประธานกรรมการ
(๓) กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง โดยคํ า แนะนํ า ของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา จากผูมีความรูความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณในดานการจัดการศึกษา
การบริ หารสถานศึ กษา หรือ การประเมิ น การจั ด การศึก ษา จํ า นวนไม เกิ น เก า คนเป น กรรมการ
ซึ่ง ในจํ า นวนนี้ จ ะต อ งแต ง ตั้ ง บุ ค คลที่ ไ ม เ ป น ข า ราชการหรื อ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ตํ า แหน ง
หรือเงินเดือนประจําจํานวนไมนอยกวาหาคน
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๓๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ใหเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาแตงตั้งขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาซึ่งดูแลงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ
ขอ ๓๑ ใหนําความในขอ ๑๐ ขอ ๑๑ และขอ ๑๒ มาใชบังคับกับคุณสมบัติ ลักษณะ
ตองหาม วาระการดํารงตําแหนง การแตงตั้งกรรมการแทน การแตงตั้งกรรมการเพิ่ม และการพนจาก
ตําแหนงของกรรมการผูทรงคุณวุฒิตามขอ ๓๐ (๓) โดยอนุโลม
ขอ ๓๒ คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษามีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) วางระเบียบหรือออกประกาศกําหนดหลักเกณฑแ ละแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพภายในระดั บอุดมศึกษา เพื่ อสงเสริม สนับสนุน และพั ฒนาการประกัน คุ ณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(๒) เสนอแนะแนวทางปรั บปรุ งและพั ฒนาคุ ณภาพการศึ กษาแก สถานศึ กษาโดยนํ าผล
การประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอกไปปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง
(๓) แตงตั้งคณะทํางานเพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในระดับอุดมศึกษา
(๔) ปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวของตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการการอุดมศึกษามอบหมาย
ขอ ๓๓ ใหสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน โดยยึดหลัก
เสรี ภาพทางวิช าการและความมีอิ สระในการดํา เนิน การของสถานศึก ษา เพื่ อใหมีป ระสิทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผ ลในการพัฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึ กษาของสถานศึก ษาระดั บอุ ดมศึก ษา
อยางตอเนื่อง และเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ขอ ๓๔ หลักเกณฑการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ใหพิจารณาจาก
(๑) ระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของคณะวิ ช าและสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา
โดยคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด
(๒) ผลการปฏิบัติงานของคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาตามระบบการประกัน
คุณภาพภายในที่กําหนดไว
(๓) ประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลการดํา เนิน งานตามระบบการประกัน คุณภาพภายใน
ที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาตามตัวบงชี้คุณภาพการศึกษา
ขอ ๓๕ วิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษา ให ใ ช แ นวปฏิ บั ติ
ดังตอไปนี้
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๓๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

(๑) ใหค ณะวิช าและสถานศึกษาระดับ อุด มศึ กษาจัด ใหมี หน วยงานหรือ คณะกรรมการ
ที่ รั บ ผิ ด ชอบการดํ า เนิ น การด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาขึ้ น โดยมี ห น า ที่ พั ฒ นา บริ ห าร
และติดตามการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตลอดจนประสานกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหเกิด
ความมั่นใจวาการจัดการศึกษาจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
เพื่อใชกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพภายใตกรอบนโยบาย
และหลักการที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(๓) ใหคณะวิชาและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน โดยถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
(๔) ใหคณะวิช าและสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดใหมีระบบและกลไกควบคุม คุณภาพ
ขององคประกอบตาง ๆ ที่ใชในการผลิตบัณฑิต ดังตอไปนี้
(ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาตาง ๆ
(ข) คณาจารยและระบบการพัฒนาคณาจารย
(ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
(ง) หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น
(จ) อุปกรณการศึกษา
(ฉ) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา
(ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของนักศึกษา
(ซ) องคประกอบอื่นตามที่แตละสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาเห็นสมควร
ให แ ต ล ะคณะวิ ช าและสถานศึก ษาระดับ อุ ดมศึ กษาจัด ใหมี ระบบการติ ด ตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามที่ เ ห็ น สมควร โดยให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาส ง เสริ ม
และสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับคณะวิชาของสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาอยางตอเนื่อง
ขอ ๓๖ ให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด ของสถานศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาจั ด ให มี ก ารติ ด ตาม
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษานั้ น อย า งน อ ยหนึ่ ง ครั้ ง ในทุ ก สามป แ ละแจ ง ผลให ส ถานศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตอสาธารณชน
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๓๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

หมวด ๓
การประกันคุณภาพภายนอก
ขอ ๓๗ การประกันคุณภาพภายนอกใหคํานึงถึงจุดมุงหมายและหลักการ ดังตอไปนี้
(๑) เพื่อใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๒) ยึดหลักความเที่ยงตรง เปนธรรม และโปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปน
จริงและมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
(๓) สร างความสมดุ ล ระหว า งเสรี ภาพทางการศึ กษากับ จุด มุง หมายและหลัก การศึก ษา
ของชาติ โดยใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึ่งสถานศึกษาสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถานศึกษาและผูเรียน
(๔) สงเสริม สนับสนุน และรวมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษา
(๕) สงเสริมการมีสวนรว มในการประเมิน คุณ ภาพ และพัฒนาการจัดการศึ กษาของรั ฐ
เอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
(๖) ความเปนอิสระ เสรีภาพทางวิชาการ เอกลักษณ ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ
และเปาหมายของสถานศึกษา
ขอ ๓๘ ในการประกั น คุณภาพภายนอก ใหสํา นักงานทําการประเมิน คุณ ภาพภายนอก
สถานศึกษาแตละแหงตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลักเกณฑในเรื่อง ดังตอไปนี้
(๑) มาตรฐานที่วาดวยผลการจัดการศึกษาในแตละระดับและประเภทการศึกษา
(๒) มาตรฐานที่วาดวยการบริหารจัดการศึกษา
(๓) มาตรฐานที่วาดวยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(๔) มาตรฐานที่วาดวยการประกันคุณภาพภายใน
ในกรณีที่มีความจําเปน ตองทําการประเมิน คุณภาพภายนอกจากมาตรฐานอื่น เพิ่ม เติมจาก
มาตรฐานที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหสํานักงานประกาศกําหนดมาตรฐานอื่นไดโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี
ขอ ๓๙ วิธีการในการประกันคุณภาพภายนอก ใหเปนไปตามระเบียบที่สํานักงานกําหนด
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๓๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

ขอ ๔๐ ในกรณี ที่ ผ ลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอกแสดงว า ผลการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษาไดไมผานเกณฑมาตรฐาน ใหสํานักงานแจงเปนหนังสือพรอมแสดงเหตุผลที่ไมผานเกณฑ
มาตรฐานแกหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษานั้น และใหสถานศึกษานั้นปรับปรุงแกไขโดยจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพและดําเนินการตามแผน เพื่อขอรับการประเมินใหมภายในสองปนับแตวันที่ไดรับ
แจงผลการประเมินครั้งแรก
ใหสถานศึกษาเสนอแผนพัฒนาคุณภาพตอสํานักงานเพื่อพิจารณาอนุมัติภายในสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับแจงผลการประเมินตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๔๑ ในกรณีที่สถานศึกษาไมดําเนินการปรับปรุงแกไขภายในกําหนดเวลาตามขอ ๔๐
ให สํ า นั ก งานรายงานต อ คณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน คณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา
หรือคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือหนวยงานตนสังกัดอื่น แลวแตกรณี เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๓๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๔๗ แหงพระราชบัญ ญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ทั้งนี้ ระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว ใหเปนไปตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง

หนา ๕๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา
ในสถาบันอุดมศึกษาไทย
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่ เ ป น การสมควรกํ า หนดแนวทางการจั ด การศึ ก ษาหลั ก สู ต รควบระดั บ ปริ ญ ญาตรี
๒ ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย เพื่อสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดอยาง
หลากหลาย ทันสมัย มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสอดคลองกับความกาวหนาดานวิชาการและ
วิช าชีพ เพื่อ ใหผูศึ กษาไดศึกษาใน ๒ หลักสูตรที่แตกต างกัน แตมีสวนสนับสนุน ซึ่งกัน และกั น
ในระยะเวลาเดียวกันได ซึ่งอาจใชเวลาศึกษาสั้นลงและประหยัดคาใชจายในการศึกษา ทําใหผูศึกษา
มีความเชี่ยวชาญในศาสตรทั้ง ๒ ศาสตร และสามารถเชื่อมโยงศาสตรเหลานั้น ไดอยางบูรณาการ
เพื่อประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๘ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. ๒๕๔๖ รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยคํ า แนะนํ า ของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
จึงกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ในสถาบันอุดมศึกษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา (Dual Bachelor’s Degree Program)
หมายถึง หลักสูตรระดับปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ใหผูเรียนศึกษาพรอมกัน โดยผูสําเร็จการศึกษา
จะไดรับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร
ขอ ๔ ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร ระบบการจัดการศึกษา การคิดหนวยกิต
โครงสรางหลักสูตร การรับและเทียบโอนหนวยกิต จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตร
คุณ สมบัติ ข องผูเ ขา ศึ กษา การลงทะเบี ยนเรี ย น ระยะเวลาการศึก ษา เกณฑก ารสํ าเร็จ การศึก ษา
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๘๖ ง

หนา ๕๒
ราชกิจจานุเบกษา

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒

การกําหนดชื่อปริญญา การประกัน คุณภาพของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร ใหเปน ไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่
๒๑ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๘ และหลักเกณฑหรือแนวทางที่เกี่ยวของ
ขอ ๕ หลักสูตรที่จะนํามาจัดการศึกษาแบบควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญา ตองเปน
หลักสูตรที่สถาบันเปดสอนแยกเปนสองหลักสูตร
ขอ ๖ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรี ๒ ปริญญา ตองกําหนด
วิช าที่ส ามารถเรี ยนร วมกั น ได และวิ ช าเฉพาะที่ ตอ งการให ศึ กษาจากทั้ งสองหลั กสู ต รให ชัด เจน
ทั้งจํานวนวิชาและจํานวนหนวยกิต
ขอ ๗ ผูเขาศึกษาตองลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาที่ กําหนดไวใ นแตละหลักสูต ร
ซึ่งอาจเปนแผนการศึกษาที่ศึกษาตอเนื่องกันอยางครบถวน
ขอ ๘ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศนี้ ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ ๔)
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชากายอุปกรณศาสตร และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร
เปนการเพิ่มเติม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๔๑ (๔) แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐ มนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน
๒๕๕๒ จึงกําหนดชื่อปริญญา ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๒”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เปนตนไป
ขอ ๓ สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร ใชชื่อในระดับปริญญาตรีวา กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
(Bachelor of Prosthetics and Orthotics) และใชชื่อในระดับปริญญาโทวา กายอุปกรณศาสตรมหาบัณฑิต
(Master of Prosthetics and Orthotics)
ขอ ๔ สาขาวิ ช าดุ ริ ย างคศาสตร ใช ชื่อ ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ว า ดุ ริ ย างคศาสตรบั ณ ฑิ ต
(Bachelor of Music) ใชชื่อในระดับปริญญาโทวา ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Music) และใชช่ือ
ในระดับปริญญาเอกวา ดุริยางคศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Music) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(Doctor of Philosophy)
ขอ ๕ การกําหนดชื่อและอักษรยอปริญญาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ของสาขาวิชากายอุป
กรณศาสตร และสาขาวิชาดุริยางคศาสตร ดังตอไปนี้
ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) (ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
๑) สาขาวิชากายอุปกรณศาสตร
๑) กายอุปกรณศาสตรบัณฑิต
กอ.บ. ๑) Bachelor of Prosthetics and Orthotics B.PO.
M.PO.
๒) กายอุปกรณศาสตรมหาบัณฑิต กอ.ม. ๒) Master of Prosthetics and Orthotics
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เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๒๑ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๑๐ กุมภาพันธ ๒๕๕๓

ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก) (ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก)
๒) สาขาวิชาดุริยางคศาสตร
B.M.
๑) ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
ดศ.บ. ๑) Bachelor of Music
M.M.
๒) ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต
ดศ.ม. ๒) Master of Music
D.M.
๓) ดุริยางคศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
ดศ.ด. ๓) Doctor of Music
หรือ Doctor of Philosophy
Ph.D
หรือ ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
ปร.ด.

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๒ ง

หนา ๒๖
ราชกิจจานุเบกษา

๘ มิถุนายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปน การสมควรกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิช าการแพทยแ ผนจีน เปน การเพิ่มเติม
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ มาตรา ๑๖ และมาตรา ๔๑ (๔) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพัน ธ ๒๕๕๓
จึงกําหนดชื่อปริญญา ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๓ เปนตนไป
ขอ ๓ สาขาวิชาการแพทยแผนจีน ใชชื่อในระดับปริญญาตรีวา การแพทยแผนจีนบัณฑิต
(Bachelor of Traditional Chinese Medicine) ใชชื่อในระดับปริญญาโทวา การแพทยแ ผนจีน
มหาบัณฑิต (Master of Traditional Chinese Medicine) และใชชื่อในระดับปริญญาเอกวา การแพทย
แผนจีนดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Traditional Chinese Medicine)
ขอ ๔ การกํ า หนดชื่ อ และอั ก ษรย อ ปริ ญ ญาภาษาไทย ภาษาอั ง กฤษ ของสาขาวิ ช า
การแพทยแผนจีน ดังตอไปนี้
ชื่อปริญญาภาษาไทยและอักษรยอ
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษและอักษรยอ
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
(ตามระดับปริญญาตรี ปริญญาโท
และปริญญาเอก)
และปริญญาเอก)
B.CM.
๑) การแพทยแผนจีนบัณฑิต
พจ.บ. ๑) Bachelor of Traditional
Chinese Medicine
M.CM.
๒) การแพทยแผนจีนมหาบัณฑิต
พจ.ม. ๒) Master of Traditional
Chinese Medicine
๓) การแพทยแผนจีนดุษฎีบัณฑิต
พจ.ด. ๓) Doctor of Traditional
D.CM.
Chinese Medicine
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๔ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่ อ ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาของรั ฐ ใช เ ป น แนวทางในการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง
อย า งมี คุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา ๕ และมาตรา ๓๑
แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุม
ครั้ ง ที่ ๑๐/๒๕๕๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒ ตุ ล าคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ในประกาศกระทรวงนี้
“นอกสถานที่ตั้ง” หมายความวา สถานที่จัดการศึกษาอื่นใดของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ซึ่งมิใชเปนที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
“สภาสถาบัน” หมายความวา สภาสถาบันอุดมศึกษาแตละแหง
ขอ ๒ ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในสวนงานที่สภาสถาบันกําหนด
ขอ ๓ สถาบันอุดมศึกษาจะจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งดวยวิธีการเรียนการสอนในชั้นเรียน
หรือวิธีการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวนตามที่สภาสถาบัน
กําหนดก็ได
ขอ ๔ การจัด การศึ ก ษาของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ให จั ด การศึก ษาในที่ ตั้ งเป นหลั ก เว น แต
มีเหตุผลและความจําเปนเพื่อประโยชนตอการจัดการเรียนการสอนแกผูเรียน สถาบันอุดมศึกษาจะจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งก็ไดตามเงื่อนไข ดังตอไปนี้
(๑) จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดิมที่ไดเปดสอนในที่ตั้งแลว
(๒) ดําเนินการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานครบถวนตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ
(๓) จัดการเรียนการสอนที่เนนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและ
มีการประเมินผลเพื่อพัฒนาหลักสูตร
(๔) จัดสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาใหเพียงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในที่ตั้ง
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๗๔ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๒

(๕) จั ด ให มี ก ารให คํ า ปรึ ก ษาทางวิ ช าการ การแนะแนวอาชี พ การจั ด บริ ก ารสวั ส ดิ ก าร
นักศึกษา และบริการดานอื่นใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในที่ตั้ง
(๖) จัดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอการจัดการศึกษา มีความปลอดภัยและมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกอยางเพียงพอ
(๗) ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ แ ละแนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
ขอ ๕ ใหอธิการบดีขออนุญาตจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งตอสภาสถาบัน พรอมทั้งเสนอ
เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณา ดังตอไปนี้
(๑) โครงการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ที่ มี ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ รู ป แบบ วิ ธี ก ารและ
ระยะเวลาจัดการศึกษา พรอมทั้งที่ตั้งและแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร
(๒) เอกสารแสดงการเป น ผู มี ก รรมสิ ท ธิ์ ใ นที่ ดิ น ที่ จ ะใช เ ป น ที่ จั ด การเรี ย นการสอนหรื อ
หลักฐานแสดงการเปนผูมีสิทธิในการเชาที่ดิน หรือหลักฐานแสดงการเปนผูมีสิทธิในการใชที่ดินหรือ
อาคารสถานที่ตามระยะเวลาที่กําหนดใน (๑)
ขอ ๖ เมื่ อ สภาสถาบั น พิ จ ารณาให เ ห็ น ชอบแล ว ให อ ธิ ก ารบดี แ จ ง ต อ คณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเพื่อทราบภายในสามสิบวัน
ขอ ๗ ในกรณี ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไม ส ามารถดํ า เนิ น การจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง
ไดภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน ใหสถาบันอุดมศึกษา
แจ ง ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาทราบ และในกรณี ที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
มีขอเสนอแนะใดใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงแกไข ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการแลวเสนอผลการ
ดําเนินการนั้นตอสภาสถาบัน และคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
ขอ ๘ ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเสนอสภาสถาบั น พิ จ ารณาทบทวนและให ค วามเห็ น ชอบ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งกอนวันที่ประกาศกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับตามแนวปฏิบัติขางตนและ
แจงให คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายในเกาสิบ วัน นั บแตที่ ประกาศกระทรวงนี้ใ ชบังคั บ
เพื่อเสนอตอสาธารณชนตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง หลักเกณฑและแนวปฏิบัตเิ กี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตงั้ ของสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๒
..............................
โดยที่เปนการสมควรกําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา เพือ่ ประโยชนในการรักษาไวซงึ่ คุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และการบริหารดานวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาใหดําเนินการไปไดดวยดี
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความ ขอ ๔(๗) ของกฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๑ ออกตามความในมาตรา ๗ และมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการ วาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๒
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึง
กําหนดหลักเกณฑและแนวปฏิบตั ิเกี่ยวกับการพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถาน
ที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ดังตอไปนี้
๑. สถาบันอุดมศึกษาที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวนของ
หลักสูตรในสถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่จัดตั้ง ตองไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบันกอนการเปด
ดําเนินการ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๓๐ วัน นับตัง้ แตวันทีไ่ ดรับความเห็นชอบ
จากสภาสถาบัน
๒. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรหรือเฉพาะบางสวนของ
หลักสูตรในสถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่จัดตั้ง จะตองมีสถานที่ตงั้ หลักของสถาบันอุดมศึกษา
ในกรณีของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองมีสถานทีต่ ั้งหลักตามทีร่ ะบุไวในขอกําหนด
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
๓. ในกรณีที่เปนการเชาสถานที่และอาคารเพื่อดําเนินการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
จะตองไมเปนการเชาชวงโดยเปนการดําเนินการเพียงชั่วคราว ซึ่งสถาบันตองระบุกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด
ใหชัดเจน
กรณีที่เปนความรวมมือกับหนวยงานอื่น เพื่อใชสถานที่และอาคารในการจัดการศึกษา
สถาบันตองไดรับความยินยอมใหใชสถานที่และอาคารจากหัวหนาหนวยงาน หรือผูมีอํานาจของหนวยงาน
นั้น ๆ
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๔. สถานที่และอาคารที่ใชในการจัดการศึกษา จะตองมีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอ
การจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา มีความปลอดภัย มีสิ่งอํานวยความสะดวก และมีสิ่งสนับสนุนทางการ
ศึกษาอยางเพียงพอเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง เชน หองเรียน หองทํางานของอาจารย
สถานที่หองปฏิบัติการ และอุปกรณการศึกษาอันจําเปนตอการเรียนการสอนในแตละสาขาวิชาที่เปดสอน
หองสมุด จํานวนหนังสือในสาขาวิชาที่เปดสอน รายชื่อฐานขอมูลในสาขาวิชา (กรณีบัณฑิตศึกษา)
คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ตความเร็วสูง เปนตน
๕. สถาบันตองจัดใหมีบริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ การจัดบริการ
สวัสดิการนักศึกษา และบริการดานอื่น ๆ ที่มีมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานทีต่ ั้ง และ
ตองแจงใหนักศึกษาไดรับทราบถึงบริการเหลานั้นดวย
๖. หลักสูตรทีจ่ ัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง ตองเปนหลักสูตรเดิมที่ไดเปดสอน
ในสถานทีต่ ั้งแลวไมนอยกวา ๑ ภาคการศึกษา และเปนหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบเรียบรอยแลว
๗. หลักสูตรทีจ่ ัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งถือเปนอีกหนึ่งหลักสูตร สถาบันตอง
จัดหาอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอีกชุดหนึ่งที่ไมซ้ําซอนกับในสถานที่ตั้ง
โดยมีคุณวุฒิและคุณสมบัตติ ามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๘. กรณีที่สถาบันประสงคจะจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งเฉพาะบางสวนของ
หลักสูตรทีเ่ ปดดําเนินการในสถานที่ตั้ง สถาบันสามารถจัดการเรียนการสอนไดไมเกินครึ่งหนึ่งของ
จํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรที่เปดสอน ซึง่ สถาบันสามารถใชอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับในสถานที่ตั้งได
๙. ขอมูลและหลักฐานที่สถาบัน จะตองเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อประกอบการพิจารณารับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประกอบดวย
๙.๑ โครงการการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งที่ระบุ เหตุผล ความจําเปน และ
วัตถุประสงค ในการใชสถานที่และอาคารทีม่ ิใชสถานทีต่ ั้งตามที่ระบุไวในขอกําหนดของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน หรือตามพระราชบัญญัติของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐหรือในกํากับ ระยะเวลาที่จะเปดสอนและ
ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ หลักสูตรทีเ่ ปดสอน หรือรายวิชาทีเ่ ปดสอน (กรณีสอนเฉพาะบางสวนของ
หลักสูตร) จํานวนนักศึกษาในแตละหลักสูตรในแตละปการศึกษา
๙.๒ สําเนาสัญญาเชาและรายละเอียดแนบทายสัญญาเชา หรือสําเนาหนังสือยินยอม
เกี่ยวกับการใชสถานที่และอาคารที่มิใชสถานที่ตั้ง ในกรณีที่เปนสถานที่หรืออาคารเชาหรือ ความรวมมือ
กับหนวยงานอื่นในการใชสถานที่และอาคาร
๙.๓ ขอมูลแผนผังแสดงบริเวณและอาคาร ที่ระบุรายละเอียดของพื้นที่ของการใช
ประโยชนในสวนตางๆ ของบริเวณและอาคารนั้น ๆ ขอมูลแสดงสิ่งอํานวยความสะดวก สิ่งสนับสนุน
ทางการศึกษา และอุปกรณการศึกษา
๙.๔ ขอมูลของอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนในสถานที่ตั้งและนอกสถานที่ตงั้ ที่สอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
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๙.๕ ขอมูลเกี่ยวกับการจัดใหมีการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ
การจัดบริการ สวัสดิการนักศึกษา และบริการดานอื่นที่มีมาตรฐาน
๙.๖ ขอมูลอื่นๆ ตามทีส่ ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงใหสถาบันจัดสง
ขอมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อประกอบการพิจารณา
๑๐. ขอมูลการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบัน ที่ไดรับความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน และสถาบันไดแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบแลว สํานักงานคณะกรรมการการอุดม
ศึกษาจะเผยแพรขอมูลการเปดดําเนินการหลักสูตรนอกสถานทีต่ ั้งของสถาบัน เพื่อใหสาธารณะไดรบั ทราบ
๑๑. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง สถาบันตอง
รายงานใหสภาสถาบันทราบ และแจงใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต
วันที่สภาสถาบันรับทราบ
๑๒. คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจดําเนินการใหมีการติดตามและประเมินผลการ
จัดการศึกษานอกสถานที่ตงั้ ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศฉบับนี้
๑๓. ในกรณีทไี่ มสามารถปฏิบัตติ ามหลักเกณฑและแนวปฏิบตั ินี้ได หรือมีความจําเปน
ตองปฏิบัตินอกเหนือที่กําหนดในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษา และให
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปนอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารยวิจารณ พานิช)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
9 มิถุนายน 2553

เรื่อง การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน/ในกํากับ/มหาวิทยาสงฆ
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเคยแจงใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
ถื อ ปฏิ บั ติ เรื่ อ งการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ของสถาบั น ตามแนวทางที่ กํ า หนดในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ พ.ศ. 2552
และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาประเมิน
คุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 รายละเอียดตามหนังสือที่
ศธ 0506(2)/ว402 ลงวันที่ 8 เมษายน 2552 หนังสือที่ ศธ 0506 (2)/ว744 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2552
และหนังสือที่ ศธ 0506(2)/ว1366 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 ตามลําดับนั้น
เนื่ อ งจาก คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/2553 เมื่ อ วั น ที่
6 พฤษภาคม 2553 ไดพิจารณาเรื่องแนวปฏิบัติในการดําเนินการเรื่องการรับทราบการจัดการศึกษา
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาแลว มีมติดังนี้
1. สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดยั ง ไม ไ ด แ จ ง เรื่ อ งการจั ด การศึ ก ษานอกสถานที่ ตั้ ง ให
เรงดําเนินการแจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ไดรับแจง (วันที่
ได รั บ หนั ง สื อ ฉบั บ นี้ ) หากพ น กํ า หนดจะถื อ ว า สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาไม รั บ ทราบ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนั้น
2. กรณีที่สถาบันอุดมศึกษา ไดเคยแจงเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งมายัง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีหนังสือ
ขอขอมูลเพิ่มเติมไปแลวนั้น ขอใหสถาบันอุดมศึกษาสงขอมูลกลับภายใน 2 เดือน นับจากวันที่ไดรับแจง
(วันที่ไดรับหนังสือฉบับนี้) หากพนกําหนดจะถือวาสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมรับทราบ
การจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนั้น เชนกัน
3. คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ประสานกับ สํ านั กงาน ก.พ. เรื่องการรั บรองคุ ณวุฒิผูสํ าเร็จ การศึกษาตามหลักสู ต รที่ จัดการศึ กษา
นอกสถานที่ตั้งตอไปดวย
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-2อนึ่ ง คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ได มี ข อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ การจั ด การศึ ก ษา
นอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. ไมควรจัดการศึกษานอกที่ตั้งทับซอนในพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น เวนแตใน
พื้นที่นั้นไมมีการจัดการศึกษาหลักสูตรนั้นและอาจมีความรวมมือกับหนวยงานที่จะพัฒนาบุคลากรเปน
การเฉพาะกิจแลวยุบเลิกเมื่อสิ้นสุดภารกิจ
2. ไมควรจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก ณ นอกสถานที่ตั้งของสถาบัน
3. เหตุผลและความจําเปนในการเสนอจัดการศึกษานอกที่ตั้ง จะตองมีความชัดเจน
จึ ง เรี ย นมาเพื่ อ โปรดทราบและพิ จ ารณาดํ า เนิ น การต อ ไป ทั้ ง นี้ โ ปรดแจ ง ให ส ภา
สถาบันอุดมศึกษาทราบตอไปดวย จักขอบคุณยิ่ง

(ลงชื่อ) กําจร ตติยกวี
(รองศาสตราจารยกําจร ตติยกวี)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทรศัพท 0-2610-5382
โทรสาร 0-2354-5530 , 0-2354-5481
-------------หมายเหตุ แจงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ศธ 0506(2)/ว 699 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2552
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ที่ ศธ 0506(4)/ว 1602

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
27 ธันวาคม 2553

เรื่อง แนวปฏิบัติในการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ/สถาบันอุดมศึกษาเอกชน/ในกํากับ
อางถึง หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0506(2)/ว 701 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2553
ตามหนั ง สื อ ที่ อ า งถึ ง สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาได เ คยแจ ง ให
สถาบันอุดมศึกษาทราบและถือปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่
5/2553 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2553 เรื่องแนวปฏิบัติในการรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง
ของสถาบันอุดมศึกษามาแลวครั้งหนึ่ง นั้น
บั ด นี้ คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 11/2553 เมื่ อ วั น ที่ 4
พฤศจิกายน 2553 ได เห็นชอบในหลักการกําหนดแนวปฏิบัติ เ พิ่มเติมเกี่ยวกับ การรับทราบการจัด
การศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1. กรณี สถาบันอุ ดมศึ กษาแจงเรื่องการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง และสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาขอขอมูลเพิ่มเติมโดยกําหนดใหสงขอมูลกลับภายใน 2 เดือน นับจากวันที่
ไดรับหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากตรวจสอบพบวายังไมสอดคลองตาม
หลักเกณฑใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงการดําเนินงานได
อีก 1 ครั้ง โดยกําหนดใหสงขอมูลกลับภายใน 2 เดือน นับจากวันไดรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการ
การอุด มศึก ษา และหากพ นกําหนดแล ว ยั งไมได รับ ขอมู ล ใหถือว าคณะกรรมการการอุด มศึ ก ษาไม
รับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนั้น
2. กรณีสถาบันอุดมศึกษาเปดดําเนินการหลักสูตรสาขาวิชาเพิ่มในสถานที่นอกที่ตั้งเดิม
หรือการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในสถานที่ใหม และแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับ ทราบการจั ดการศึ กษานอกสถานที่ ตั้ง หากพบวาสถาบันอุดมศึก ษาไม ได แจงใหสํานั กงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับจากวันที่ไดรับอนุมัติจากสภาสภาบัน ใหถือวา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไมรับทราบการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งนั้น เชนกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป และแจงใหสภาสถาบันทราบตอไปดวย
จะขอบคุณยิ่ง
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) กําจร ตติยกวี
(รองศาสตราจารยกําจร ตติยกวี)
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทรศัพท 0-2610-5832
โทรสาร 0-2345-5530
-------------หมายเหตุ แจงอธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ที่ ศธ 0506(4)/ว 1599 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2553
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒

ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กําหนดใหมีระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรใหจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติขึ้น เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเปนการประกันคุณภาพ
ของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐานดานตาง ๆ
เพื่อใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงออกประกาศไวดังนี้
๑. ประกาศนี้ เ รี ย กว า “ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒. ใหใชประกาศนี้สําหรับการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อใหบัณฑิต มีคุณภาพ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา และใหใชบังคับ
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๓. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร การจั ดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหส ามารถผลิตบัณฑิ ต
ที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย
๔.๑ ระดับคุณวุฒิ ไดแก
ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป)
ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หนา ๑๘
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ ๔ ปริญญาโท
ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
๔.๒ คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิช าตาง ๆ ตองเปน ไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
(๒) ดานความรู
(๓) ดานทักษะทางปญญา
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๕) ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สารและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํ า หรั บ สาขา/สาขาวิ ช าที่ เ น น ทั ก ษะทางปฏิ บั ติ ต อ งเพิ่ ม มาตรฐานผลการเรี ย นรู
ดานทักษะพิสัย
โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตร
อยางนอยตองเปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวในแนวทางการปฏิบัติ ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๔.๓ ชื่อปริญญา จํานวนหนวยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบโอน ผลการเรียนรู
ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๕. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไปพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ของแตละระดับคุณวุฒิ เพื่อสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อใหคุณภาพของบัณฑิต
ที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติ และ
ระดับสากล
๖. ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแตละสาขา/สาขาวิช า โดยจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
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เลม ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หนา ๑๙
ราชกิจจานุเบกษา

๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กําหนด และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผลเพื่อใหมั่นใจวา บัณฑิต
มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามขอ ๔.๒
๗. ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร โดยมี ตั ว บ ง ชี้
การประกั น คุณภาพของหลักสูต ร การจั ดการเรี ยนการสอน และเกณฑ การประเมิน ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ
๘. ใหสถาบัน อุดมศึกษาจัดใหมีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอย
ทุก ๆ ๕ ป
๙. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่ดําเนิน การไดม าตรฐาน
ตามประกาศนี้ตอสาธารณะตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๐. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหมเปนครั้งแรกตั้งแตปการศึกษา
๒๕๕๓ เปนตนไปตามประกาศนี้ สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับ
ประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕
๑๑. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ ดูแ ล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศนี้
๑๒. ในกรณี ที่ไมส ามารถปฏิบัติ ตามหลักเกณฑขางตน ได หรื อมีความจําเปน ตอ งปฏิบั ติ
นอกเหนื อ จากที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศนี้ ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา
ที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัตติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
-------------------------------เพื่ อ อนุ วั ติ ใ ห เ ป น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อ
วั น ที่ ๔ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึ ง ออกประกาศแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจะเสนอมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ข องแต ล ะระดั บ และสาขา/
สาขาวิ ช าซึ่ ง ครอบคลุ ม หั ว ข อ ต า งๆ ตามแบบ มคอ.๑ ท า ยประกาศนี้ เพื่ อ ให รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรตอไป
๒. ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดสองวิธี ดังนี้
๒.๑ ใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒินั้น เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
๒.๒ ใช ประกาศกระทรวงศึกษาธิ การ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดม
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่กระทรวง
ศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น
๓. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน โดยครอบคลุมหัวขอตางๆ ตามแบบ มคอ.๒
มคอ.๓ และ มคอ.๔ ทายประกาศนี้
๔. ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร และตองอนุมัติหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน
๕. ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอนแลวให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
๖. ใหส ถาบัน อุด มศึก ษาบริห ารจัด การหลัก สูต รเพื ่อ ใหบ ัณ ฑิต มีค ุณ ลัก ษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒินั้นๆ และธํารงไวซึ่งคุณภาพมาตรฐานดังกลาว โดยดําเนินการ ดังนี้
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๒
๖.๑ พัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการ วิธีการสอนและวิธกี ารวัดผลอยางตอเนื่อง
๖.๒ จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรีย นการสอนและการวิจัย ใหเ พีย งพออยา งมี
คุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนว ยงานอื่นเพื่อใชท รัพยากรรว มกันใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
๖.๓ จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาทีค่ รอบคลุมมาตรฐานผล
การเรียนรูในทุกๆ ดาน ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๖.๔ จั ด ให มี ก ารรายงานผลการจั ด การศึ ก ษาเป น รายวิ ช า ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ทุกภาคการศึกษา และเปนรายหลักสูตรทุกปการศึกษา โดยมีหัวขอตามแบบ มคอ.๕
มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดับที่แนบทายประกาศนี้
๖.๕ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง และรายงาน
ผลการจัดการศึกษาตอสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปการศึกษา
๖.๖ ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องอยางนอยทุกๆ ๕ ป
๗. ให สถาบันอุ ดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนอยาง
ตอเนื่องทุกหลักสูตร โดยดําเนินการดังนี้
๗.๑ กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่สะทอนการดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๗.๒ ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
หลักสูตร
๗.๓ รายงานผลการดําเนินการตอสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสาธารณะ
๗.๔ นําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพและทันสมัยอยูเสมอ
๘. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรใหม/ปรับปรุงที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาไดเปดสอนไปแลว
อยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๘.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและได
แจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น
๘.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กํ าหนดไว ในรายละเอียดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแตหลักสูตร
ใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการ
ประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆกําหนด จึงจะ
ไดรับการเผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ป หรือนอยกวาใหพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน
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๓
๘.๓ หลั ก สู ต รใดที ่ไ มไ ดร ับ การเผยแพร ใหส ถาบัน อุด มศึก ษาดํ า เนิน การ
ปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๘.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับ
ดูแลใหมีการรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการ
เผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการ
เผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๙. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางตอเนื่อง กรณีที่พบวาไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด ใหมีการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. ขั้นตอนการดําเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวของปรากฏในเอกสารกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบัติที่แนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารยวิจารณ พานิช)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
การพั
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
ดานการสรางและสังคม
ฐานความรูและสงเสริมความรู

ดานการบริหารการจัดการ
การอุดมศึกษา

ดานคุณภาพบัณฑิต

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

สกอ.
มหาวิทยาลัย
?

ทุกป

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา

รายละเอียดของหลักสูตร
(Program Specifications)

เสนอ

สภาสถาบัน
อนุมัติ

เสนอ

ใช
สกอ.
ขึ้น
ทะเบียน
หลักสูตร

หลักเกณฑการเทียบโอน
เกณฑ/แนวทางอืน่ ๆ

5 ป

รายงานประจําภาคและประจําปการศึกษา
(Semester/Annual Program Report)

1

เกณฑกําหนดชื่อปริญญา

มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา

รับรอง
หลักสูตรและ
เผยแพร

ไม
ใช

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

รายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)
(Course + Field Experience
Specifications)

กระบวนการเรียนการสอน
(ที่ทําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง)

รายงานรายวิชา
(Course Reports)

การวัดและประเมินผล
(มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต)

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนด
ไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูจางงานและสังคม)

1 กก.อ. กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร
และ
บันทึกไว
ในฐาน
ขอมูล

(POD Network)
Teaching Unit
การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม

๑ เม.ย. ๕๒
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
และ
แนวทางการปฏิบัติ

เอกสารแนบทาย
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
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ก

คํานํา
เอกสารแนวทางการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทาง
การปฏิบัติ ประกอบดวย ๓ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญที่ตองการใหความรูความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน ความหมาย หลักการสําคัญ วัตถุประสงคของการจัดทํา
โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เปนตน
สวนที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ประกอบด ว ยขั้ น ตอนและรายละเอี ย ดที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการเพื่อใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สวนที่ ๓ ภาคผนวก
ประกอบดวย แบบฟอรมตางๆ ที่จะตองใชในการดําเนินการ ๗ แบบฟอรม ดังนี้
๑. แบบ มคอ. ๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ....................สาขา/สาขาวิชา.................
๒. แบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร
๓. แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
๔. แบบ มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
๕. แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
๖. แบบ มคอ. ๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
๗. แบบ มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
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สารบัญ
คํานํา
สวนที่ ๑ สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๑. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๒. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๓. วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๔. โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๔.๑ ระดับคุณวุฒิ
๔.๒ การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
๔.๓ มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ
๔.๔ ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ
๔.๕ จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
๔.๖ การกําหนดชื่อคุณวุฒิ
๔.๗ การเทียบโอนความรูห รือประสบการณ
๕. ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตร
และมาตรฐานผลการเรียนรู
๖. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของแตละระดับคุณวุฒิ
๗. การทวนสอบมาตรฐาน
๘. ปจจัยสูความสําเร็จที่จาํ เปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน
๙. สถาบันที่จัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๑๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สวนที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
๑. การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตละระดับคุณวุฒิ
๒. การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
๓. การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และประสบการณ
ของภาคสนาม (Field Experience Specification)
๔. การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา
๕. การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๗. การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report)
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report)
(ถามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report)

หนา
ก
๒
๒
๓
๔-๑๗
๔
๖
๗
๑๕
๑๖
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๓
๒๔
๒๕
๒๕

๒๖
๓๐
๓๓
๓๓
๓๓
๓๔
๓๔
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สารบัญ (ตอ)
๘. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๙. การเผยแพรหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications
Register : TQR)
๑๐. การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

สวนที่ ๓ ภาคผนวก
๑. แบบ มคอ.๑
๒. แบบ มคอ.๒
๓. แบบ มคอ.๓
๔. แบบ มคอ.๔
๕. แบบ มคอ.๕
๖. แบบ มคอ.๖
๗ แบบ มคอ.๗

หนา
๓๕
๓๖

๓๗

ข
มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา...........สาขา/สาขาวิชา.......
รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
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สวนที่ ๑
สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โลกยุคป จจุ บันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดต อสื่อสารเปนอยางมาก
ในดานการศึกษา เกิดการเคลื่อนยายของนักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากตางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ ผูที่ทํางานและตองการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานมีจํานวนมากขึ้น จึงจําเปนตองพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว คือ การปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีความใกลเคียงกันกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีอื่นๆ
เพื่อใหเกิดความสะดวกแกการเคลื่อนยายของนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิต และนับตั้งแต
การประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปที่เมือง Bologna ประเทศ
อิตาลีเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ จนเกิดขอตกลง Bologna Process ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปจึงปรับเปลี่ยน
ระบบการจัดการศึกษา ที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ในแตละคุณวุฒิ
และขยายผลการดําเนินการไปตามประเทศตางๆ ทั่วโลก
สําหรับประเทศไทย การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สงผลกระทบใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการ
เนนหนักใหปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหคิดเปน แกปญหา
เปนและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย มีการยกระดับของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลขึ้นเปนมหาวิทยาลัย การเปดดําเนินการของวิทยาลัยชุมชน และใหอิสระในการดําเนินการ
แก ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมากขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงเหล า นี้ ทํ า ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ค วาม
หลากหลาย มีการขยายตัวเพื่อใหประชาชนมีโอกาสเขาเรียนในระดับอุดมศึกษากันไดอยางทั่วถึง
ทามกลางสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้กอใหเกิดปญหาตามมา กลาวคือ จะทําอยางไรใหสังคมเชื่อมั่น
ได ว า คุ ณ วุ ฒิ ที่ บั ณ ฑิ ต ได รั บ จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แห ง มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานที่ ส ามารถ
เทียบเคียงกันได
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป นหนวยงานกํากับและสงเสริมการ
ดํ าเนิ นการของสถาบั นอุ ดมศึ กษาจึ งได ดํ าเนิ นการโครงการจั ดทํ ากรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษา
ของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) เพื่อเปน
เครื่ อ งมื อ ในการนํ า นโยบายที่ ป รากฏในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติในสวนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปน
รูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู
(Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิ
และสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเขาใจไดตรงกันและ
เชื่ อมั่ นถึ ง ผลการเรี ยนรู ที่ บัณฑิ ต ได รับ การพั ฒนาวา มีม าตรฐานที่ส ามารถเทีย บเคี ยงกั นไดกั บ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ
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๑. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ
ซึ่งประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู
ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ
ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช การเปด
โอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้ง
ระบบและกลไกที่ ใ ห ค วามมั่ น ใจในประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาว า สามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให บ รรลุ คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู
๒. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๒.๑ ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา โดยมุงใหกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่อ งมือ ในการนํา แนวนโยบายในการพัฒ นา
คุณ ภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุด มศึก ษาไปสูก ารปฏิบัติใ นสถาบัน อุด มศึกษา
ไดอ ยา งเปน รูป ธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแ นวทางที่ชัด เจนในการ
พัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหมั่นใจวา บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวังไดจริง
๒.๒ มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่ง เปน มาตรฐาน
ขั้นต่ําเชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของไดเขาใจและ
มั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ กําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังไวกอน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองคประกอบอื่นๆ
ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหบัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการ
เรียนรูนั้นอยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ
๒.๓ มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ไดดําเนินการไวแลวเขาดวยกันและ
เชื่อมโยงเปนเรื่องเดีย วกัน ซึ่ง จะสามารถอธิบ ายใหผูเ กี่ย วขอ งไดเ ขา ใจอยา งชัด เจนเกี่ย วกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ
๒.๔ มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับ
และเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอยางเปน
ระบบ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน
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ไดอยางหลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะ
มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ
เป นที่ พึ งพอใจของผู ใช บั ณฑิ ต และเป นคนดี ของสั งคม ช วยเพิ่ มความเข มแข็ งและขี ดความสามารถ
ในการพัฒนาประเทศไทย
๓. วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๓.๑ เพื่อเปนกลไกหรือเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามที่ กําหนดไว ในพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แก ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยาง
เปนรูปธรรม ดวยการนําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
๓.๒ เพื่อกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจนโดยกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู
ของบัณฑิตที่คาดหวังในแตละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาตางๆ และเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา
และผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาไดใชเปนหลัก และเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน
วิธีการเรียนรู ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
๓.๓ เพื่อเชื่อมโยงระดับตางๆของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบ เพื่อบุคคลจะไดมี
โอกาสเพิ่มพูนความรูไดอยางตอเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและ
โปรงใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตางๆ กับนานาประเทศได
๓.๔ เพื่อชวยใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเปนกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และใชเปนกรอบอางอิงสําหรับผูประเมินของการ
ประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน
๓.๕ เพื่อเปนกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจใน
กลุมผูที่เกี่ยวของ อาทิ นักศึกษา ผูป กครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและ
ตางประเทศเกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงมี
๓.๖ เพื่อประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและ
ตางประเทศในการยายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนขามสถาบัน และการ
รับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
๓.๗. เพื่อใหมีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละสาขา/สาขาวิชา
๓.๘. เพื่อนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการใหกับสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีความเขมแข็ง
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๔. โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๔.๑ ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดั บ ของคุ ณวุ ฒิแ สดงถึง การเพิ่มขึ้ นของระดั บ สติปญญาที่ ตองการ และความ
ซับ ซ อ นของการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง นอกจากนี้ ก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ
ยังกําหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับแรกเขาหลังจากสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย เพราะเปนพื้นฐาน
ความรู ความสามารถที่สําคัญในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มตนที่ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) และสิ้นสุดที่ระดับที่
๖ ปริญญาเอก ดังนี้
ระดับที่ ๑
อนุปริญญา (๓ ป)
ระดับที่ ๒
ปริญญาตรี
ระดับที่ ๓
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ ๔
ปริญญาโท
ระดับที่ ๕
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ ๖
ปริญญาเอก
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สงู ขึน้
แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลักเกณฑการเขาศึกษาตอของแตละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจขึ้นอยูกับคะแนน
เฉลี่ย สะสม หรื อเงื่ อนไขอื่ นเพื่ อให มั่นใจวาผูส มัค รเขา ศึกษาต อจะมี โ อกาสประสบความสํ าเร็ จ
ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและซับซอนยิ่งขึ้น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแบงสายวิชาเปน ๒ สาย ไดแก สายวิชาการ เนนศาสตรบริสุทธิ์
ทางดานศิลปศาสตรหรือดานวิทยาศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชานั้นๆเปนหลัก
ไมไดสัมพันธโดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซึ่งมุงเนนการศึกษาในลักษณะของ
ศาสตรเชิงประยุกต เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะระดับสูงซึ่งจําเปนตอการประกอบอาชีพ และ
นําไปสูการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่สําคัญทั้งในการทํางานและการ
ดํารงชีพในชีวิตประจําวัน สวนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวของกับความเขาใจ การวิจัยและความรู
ทางทฤษฎี ใ นสาขา/สาขาวิ ช าและสาขา/สาขาวิ ช าอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งทั่ ว ถึ ง และพั ฒ นา
ความสามารถในการคิดและการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ อยางไรก็ตามหลักสูตรทั้ง
สองสายดังกลาวมีจุดเนนที่แตกตางกัน ซึ่งควรสะทอนใหเห็นในรายละเอียดของเนื้อหาสาระสําคัญ
และในชื่อปริญญา ผูสําเร็จการศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศึกษาตอระดับสูงขึ้นในอีกสาย
วิชาหนึ่งได ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกําหนดเงื่อนไขบางประการของการเขาศึกษาได เพื่อใหผูเรียนมี
พื้นฐานความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอสําหรับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ และบรรลุผลการเรียนรู
ตามที่หลักสูตรนั้นๆ คาดหวัง

๔
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โครงสรางของระดับคุณวุฒิในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ซึ่งเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งสูอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้น ดังแผนภูมิตอไปนี้
ระดับ
๖

ปริญญาทางสายวิชาการ
ปริญญาเอกทางการวิจัย
(ปร.ด.)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง

๕

๔

ปริญญาทางสายวิชาชีพ
ปริญญาเอกทางวิชาชีพ
(เชน บธ.ด., วศ.ด., ศษ.ด.)

ปริญญาโททางการวิจัย
(เชน ศศ.ม., วท.ม.)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

๓

๒

๑

ปริญญาโททางวิชาชีพ
(เชน บธ.ม., วศ.ม., ศษ.ม.)

ปริญญาตรี
(เชน ศศ.บ., วท.บ.)

ปริญญาตรี ( เชน บธ.บ., วศ.บ.,
ศษ.บ., ทล.บ.)

อนุปริญญา (๓ ป)

-

แรกเขา
หมายเหตุ :

เสนทึบ แสดงถึง เสนทางการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิ
เสนประ แสดงถึง เสนทางที่เปนไปไดในการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิและสายวิชา
แตอาจตองศึกษาเพิ่มเติมในการเปลี่ยนเสนทางการศึกษาเพื่อใหมั่นใจวานักศึกษา
มีพื้นฐานความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอ สําหรับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ

๕
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๔.๒ การเรี ย นรู แ ละมาตรฐานผลการเรี ย นรู ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง
จากประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนด
ผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมี อยางนอย ๕ ดาน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยใน
การประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความ
สามารถในการปรับ วิถีชีวิต ในความขัดแยง ทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติต นตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม
(๒) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด
และการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการ
ตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได
(๓) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะหสถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ
ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึง
ภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการ
เรียนรูของตนเอง
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง
ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน
การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตอง
เพิ่มการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)
มาตรฐานผลการเรี ย นรู คื อ ข อ กํ า หนดเฉพาะซึ่ ง เป น ผลที่ มุ ง หวั ง ให ผู เ รี ย น
พัฒนาขึ้นจากการเรียนรูทั้ง 5 ดานที่ไดรับการพัฒนาระหวางการศึกษา จากการเรียนและการเขา
รวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู
ความเขาใจและความสามารถจากการเรียนรูเหลานั้นไดอยางเปนที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชา
หรือหลักสูตรนั้นแลว
มาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งมีอยางนอย ๕ ดาน ดังกลาวขางตน เปนมาตรฐานผล
การเรียนรูของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพิ่มขึ้น เมื่อ
ระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทัก ษะและความรูจ ะเปน การสะสมจากระดับ คุณวุฒิที่ต่ํา กวา สูร ะดับ ที่สูง ขึ้น
ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรูของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรูใน
สาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาดวย
๖
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มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใชกับนักศึกษาทุกคน แมวา
บางสาขา/สาขาวิ ช านั ก ศึ ก ษาจํ า เป น ต อ งพั ฒ นาเป น การเฉพาะ เช น จรรยาบรรณของแพทย
นักบัญชี และนักกฎหมาย เปนตน
มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู และดานทักษะทางปญญา จะเกี่ยวของ
โดยตรงกับสาขา/สาขาวิชาที่เ รียน ซึ่ง ตอ งระบุร ายละเอีย ดของความรูแ ละทัก ษะของสาขา/
สาขาวิชาที่เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิไวในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบมุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูดานเหลานี้
มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ มุ ง หวั ง ให นั ก ศึ ก ษาทุก คนไมว า จะเปน ระดับ คุณ วุฒ ิส าขา/
สาขาวิช าใด ตอ งบรรลุม าตรฐานผลการเรีย นรู ด า นนี ้ แตสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในสาขา/
สาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรูนี้จะตองเน น ใหมี ค วามชํา นาญมากกวา
นัก ศึก ษาสาขา/สาขาวิช าอื่น ๆ เช น นัก ศึก ษาที่ เ รี ย นสาขาวิช าเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมี
ความชํานาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูและดานทักษะทางปญญาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓ มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ที่ คาดหวั งในระดับแรกเข า (สํ าเร็ จการศึ กษาระดั บมั ธยมศึ กษา
ตอนปลาย)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯมีแนวคิดพื้นฐานวานักเรียนที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษา
จะตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่มีพื้นฐานความรูและทักษะ
เพียงพอที่จะเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ พื้นฐานในที่นี้รวมถึงความรู
ความสามารถในสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม ตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค และประยุกตใชความรูและทักษะทางปญญาเหลานั้นเขา
กับสาขา/สาขาวิชาที่จะเรียนในสถานการณใหมๆ ได ซึ่งนักเรียนบางคนอาจมีพื้นความรูและทักษะที่
จําเปนสําหรับสาขาวิชาที่เขาเรียนไมเพียงพอ ตองเสริมความรูพื้นฐานเพื่อใหมั่นใจวานักเรียนมีทักษะที่
จําเปนทางภาษา ทักษะทางการเรียน และพื้นฐานทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาตอในระดับอุดม
ศึกษาไดสําเร็จ ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะตองมีมาตรฐานผลการเรียนรู
ในแตละดาน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
มีความเขาใจและซาบซึ้งในคานิยมของไทยและระบบของคุณธรรม จริยธรรม
สามารถปฏิ บั ติ ต นได อ ย า งกลมกลื น กั บ ความเชื่ อ และค า นิ ย มส ว นตั ว ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต อ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นปญหาซึ่งเปนความขัดแยง
ทางคานิยม สามารถสรุปผลการโตแยงและยอมรับผิดชอบตอการตัดสินใจที่ไดทําลงไป
๗
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(๒) ดานความรู
มีความเขาใจอยางครอบคลุมถึงความรู และทักษะที่สําคัญในกลุมสาระการเรียนรู
ทั้ ง ๘ กลุ ม ได แ ก ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม
กลุ ม พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ (สุ ขศึ กษาและพลานามั ย) ศิ ลปะดนตรี การงานอาชี พและเทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ มีการเพิ่มเติมองคความรูในกลุมสาระ/สาขาวิชาที่เลือกเรียนเพื่อเตรียมความพรอม
ในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาหรือในระดับอุดมศึกษา
(๓) ดานทักษะทางปญญา
มี ค วามเข า ใจในแนวคิ ด หลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ในวิ ช าที่ ศึ ก ษา
มีความสามารถในการประยุกตใชความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งในการวิเคราะหขอโตแยงและปญหาใหมๆ
ในวิชาตางๆ ที่เรียนและในชีวิตประจําวัน ตระหนักในประเด็นปญหาสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการมีปฏิสัมพันธกับประเทศอื่นๆ สามารถประยุกตความเขาใจ
อันถองแทจากการศึกษาเลาเรียนมาใชในการวิเคราะหปญหาเหลานั้น
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะริเริ่ม
และพัฒนาการเรียนรูทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่นๆ ของตนเองไดโดยมีการแนะนําบาง
เล็กนอย สามารถที่จะไววางใจใหทํางานไดอยางอิสระและทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จ โดยอาศัย
การแนะนําปรึกษาแตเพียงเล็กนอย สามารถทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจุดมุงหมาย
รวมกัน
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ตลอดจนใชทักษะทาง
คณิตศาสตรขั้นพื้นฐานในการแกไขปญหาในการศึกษาในการทํางาน และในสภาพแวดลอมของสังคม
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป)
มาตรฐานผลการเรียนรูแ ตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) อยางนอย
ตองเปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนหรือของกลุม ตระหนักและประพฤติปฏิบัติได
อยางสอดคลองกับระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยขอคําปรึกษาเมื่อจําเปน สามารถระบุและ
ประเมินผลกระทบจากการกระทําของตนที่มีตอผูอื่นในสถานการณที่อาจนําไปสูขอขัดแยงทางคานิยมหรือ
ความสําคัญกอนหลังก็สามารถอธิบายลักษณะของความขัดแยงนั้นไดอยางชัดเจน และสามารถตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่ควรกระทําได

๘
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(๒) ดานความรู
มี ค วามรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ขอบข า ยและลั ก ษณะของสาขาวิ ช าที่ เ รี ย น และรู ลึ ก ใน
ความรูบางสวนในสาขา รวมถึงทฤษฏี แนวคิด และหลักการที่สําคัญ มีความเขาใจในปญหาและ
งานวิจัยใหมๆ สําหรับหลักสูตรที่มีการเตรียมนักศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพหรือผูชวยนักวิชาชีพ
นักศึกษาจะตองมีความรูเกี่ยวกับพัฒนาการใหมๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ตลอดถึงความรู
เกี่ยวกับขอกําหนดทางเทคนิคและขอบังคับที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลทางเทคนิคและขอมูลการวิจัย และใช
ในการปฏิบัติโดยอาศัยคําแนะนําเพียงเล็กนอย สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของในการทํางานในการวิเคราะหปญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีในการแกไข
รวมถึงสามารถอธิบายผลกระทบของการตัดสินใจ
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถคิดและแสดงออกไดอยางเสรี มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคในกลุมทํางานที่
มีจุดมุงหมายรวมกัน มีภาวะผูนําในกลุมขนาดเล็ก และความรับผิดชอบในภาระที่ไดรับมอบหมาย
สามารถคนหาขอบกพรองในความรูและทักษะของตนเอง มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใชเทคนิคทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตรพื้นฐานในการศึกษาคนควา
และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
วิเคราะหปญหา คนควาหาขอมูล และการจัดทําการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน การอภิปราย เพื่อนําเสนอ ผลการวิเคราะหและสรุปผล
อยางกระชับในรูปแบบที่ถูกตอง
ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี อยางนอยตอง
เปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจั ด การป ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และวิ ช าชี พ โดยใช ดุ ล ยพิ นิ จ
ทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ทางด า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม อาทิ มี วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต เสี ย สละ เป น
แบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น และเขาใจโลก เปนตน
(๒) ดานความรู
มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและ
ทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของ
๙
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ความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและ
การตอยอดองคความรู สวนหลักสูตรวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่ น ๆ
ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับ
หลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุม ไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือ
สมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรม
ใหมๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง
และของกลุม รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใช
เทคนิค ทางสถิต ิห รือ คณิต ศาสตรที ่เ กี ่ย วขอ งอยา งเหมาะสมในการศึก ษาคน ควา และเสนอ
แนะแนวทางในการแก ไขป ญหา ใช เทคโนโลยี สารสนเทศในการเก็ บรวบรวมข อ มู ล ประมวลผล
แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลื อกใชรูปแบบของการนํ าเสนอที่ เหมาะสมสําหรั บกลุมบุค คลที่
แตกตางกันได
ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อยางนอยตองเปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาชีพโดยใชการวินิจฉัย
ทางคานิยม ทางศีลธรรม ทางความรูสึกของผูอื่น ทางคานิยมพื้นฐานและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมระดับสูงในสถานการณที่เกี่ยวของกับความ
ขัดแยงทางคานิยมและความสําคัญกอนหลัง แสดงออกซึ่งความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมระหวางเปาหมายและจุดประสงคสวนตัวและสวนรวม เปนแบบอยางและ
เปนผูนําในการทํางานทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน
๑๐
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(๒) ดานความรู
มีความรู ระดั บสู งทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนมี
ความรูในสาขาอื่นที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกัน มีความรูเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมใหมๆ ในการ
ปฏิบัติ งานวิ ชาชี พ ตลอดจนผลกระทบของความกาวหน าตอ ทฤษฎี แ ละการปฏิบัติที่ ไดรั บ การ
ยอมรับ
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎี และประสบการณ ทางภาคปฏิบัติ เพื่อศึกษา
ประเด็นหรือปญหาที่ซับซอน สามารถระบุแหลงขอมูล หรือเทคนิคการวิเ คราะหเ พิ่ม เติม ตามที่
ตอ งการและคํา นึง ถึง สถานการณจ ริง ที่แ ตกตา งกัน ในการวิเ คราะหป ระเด็น สรุป ผลและการ
จัดทําขอเสนอในการแกไขปญหาหรือกลยุทธในการปฏิบัติ
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพดวยตนเองและเปนกลุมในสถานการณที่หลาก
หลายรวมทั้งสถานการณใหมหรือที่ตองการไหวพริบและความฉับไวอยางสูง แสดงความรับผิดชอบ
อยางสูงในหนาที่การงานหรือสถานการณอื่นๆทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะ
ใหมๆ และความรูที่ตองการ ทั้งหนาที่การงานในปจจุบันและการพัฒนาในอนาคต
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหที่หลากหลายอยางชาญฉลาดในการศึกษา
คนควาและเสนอแนวทางแกไขปญหา สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูด การเขียน
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส มีการประเมินความสําเร็จของการสื่อสาร
ตอกลุมบุคคลตางๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
ระดับที่ ๔ ปริญญาโท
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท อยางนอยตอง
เปน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดย
คํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น และเมื่อไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับ
เพี ยงพอที่จะจั ดการกั บปญหาที่เกิดขึ้น ก็ สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยความยุติธรรมและชั ดเจน
มีหลักฐาน และตอบสนองปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของ
ปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูที่ไดรับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู
เพื่อการทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการ
สงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของการทํางานและใน
ชุมชนที่กวางขวางขึ้น
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(๒) ดานความรู
มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุม
วิชาเฉพาะในระดับแนวหนา มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกต ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ
ตระหนัก ในระเบีย บข อ บัง คั บ ที่ใ ช อ ยู ใ นสภาพแวดลอ มของระดับ ชาติ แ ละนานาชาติที่ อ าจมี
ผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
(๓) ดานทักษะทางปญญา
ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทาง
วิ ช าการและวิ ช าชี พ และพั ฒนาแนวคิ ด ริ เ ริ่ ม และสร า งสรรค เ พื่ อ ตอบสนองประเด็ น หรื อ ป ญ หา
สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและใช
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการ
ใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทายสามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง
ในการวิ เ คราะห ป ระเด็ น หรื อ ป ญ หาที่ ซั บ ซ อ นได อ ย า งสร า งสรรค รวมถึ ง พั ฒ นาข อ สรุ ป และ
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญ
หรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติ
ในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ
(๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวย
ตนเองสามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได มีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตาง ๆ
แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการทํางานของกลุม
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควา
ปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการ
นําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
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ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มาตรฐานผลการเรี ย นรู แ ต ล ะด า นของคุ ณ วุ ฒิร ะดั บ ที่ ๕ ประกาศนี ย บั ต รชั้ น สู ง
อยางนอยตองเปน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจั ด การกั บ ป ญ หาทางคุณ ธรรม จริย ธรรมที่ซั บ ซ อ นในเชิ งวิ ช าการและ
วิชาชีพได ในกรณีที่ปญหาใดมีกฎ ระเบียบ หรือขอมูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติไมเพียงพอ
ก็สามารถวินิจฉัยไดอยางเที่ยงตรงและยุติธรรมบนพื้นฐานของคานิยมและหลักการที่ดี แสดงออก
หรือสื่อสารขอสรุปโดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ริเริ่มการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อ
การทบทวนและปรับปรุงแกไข สงเสริมผูอื่นอยางจริงจังในการใชวิจารณญาณที่ประกอบดวย
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น แสดงภาวะผูนําในการสงเสริม
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในที่ทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(๒) ดานความรู
มีความรูอยางลึกซึ้งและทันสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ในสาขาวิชาเฉพาะของตนเองและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของที่มีผลกระทบตอสาขาวิชา ตระหนักถึง
การดําเนินการวิจัยในปจจุบันและทฤษฎีที่จะเกิดขึ้น และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซึ่งจะมี
ผลตอความเชื่อมั่ นในการตัดสิ นใจอยางมื ออาชีพ มี ความรูและความเขาใจในกฎ ระเบีย บและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพอยางลึกซึ้งในสาขาวิชา
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถวิเคราะหสถานการณใหมๆ ที่ซับซอน และใชความรูทางการวิจัยและการ
ปฏิบัติลาสุดในการพัฒนาและใชวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมที่สุดในแตละกรณี สามารถริเริ่มและ
วิเคราะหปญหาที่ซับซอนไดอยางเขมขนโดยรวบรวมและประเมินคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญจาก
แหลงตาง ๆ ตามความเหมาะสม สามารถติดตามผลที่เกิดขึ้นพรอมทั้งแปลความหมาย และแปลง
ผลที่เกิดขึ้นนี้ใหเปนความรูทั่วไปที่จะชวยพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใชทักษะทางปญญาอยาง
สม่ําเสมอเมื่อตองปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระ และสามารถริเริ่มกิจกรรมทางวิชาชีพใน
สาขาวิชาของตน รับผิดชอบกิจกรรมของตนเองไดอยางเต็มที่ มีการประเมินผลและปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการประเมินวัต ถุประสงคในการทํางานและวางแผน
สําหรับการปรับปรุง ปฏิบัติตอผูอื่นและผูรวมงานในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกความเปนผูนําในทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควา
ปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะสามารถ
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สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
มาตรฐานผลการเรี ย นรู แ ต ล ะด า นของคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ที่ ๖ ปริ ญ ญาเอก อย า งน อ ย
ตองเปน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจั ด การเกี่ ย วกั บ ป ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ ซับ ซ อ นในบริ บ ททาง
วิชาการหรือวิช าชีพ ในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได ก็สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐาน ดวย
หลั ก การที่ มี เ หตุ ผ ลและค า นิ ย มอั น ดี ง าม แสดงออกหรือ สื่ อ สารขอ สรุ ป ของป ญ หาโดยคํ านึ ง ถึ ง
ความรูสึกของผูอื่นที่จะไดรับผลกระทบ ริเริ่มชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบัน
เพื่อทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการกับความขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการ
สงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(๒) ดานความรู
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งใน
องคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดที่เปนรากฐาน มีความรูที่เปนปจจุบันในสาขาวิช า รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญที่จะเกิดขึ้น
รูเทคนิคการวิจัยและพัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาไดอยางชาญฉลาด สําหรับหลักสูตร
ในสาขาวิชาชีพ จะตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงใน
วิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชา
ที่ศึกษาคนควา
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการ
วิเคราะหประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวย
วิธีการใหมๆ สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจใหมที่
สรางสรรค โดยบูรณาการแนวคิดตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
สามารถออกแบบและดํา เนิน การโครงการวิจัย ที่สํา คัญ ในเรื่อ งที่ซับ ซอ นที่เ กี่ย วกับ การพัฒ นา
องคความรูใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผน
วิเคราะหและแกป ญหาที่ซับ ซอนสูงมากด วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและ
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องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึง
ความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาใน
ประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ โดยเจาะลึก
ในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคล
ตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบ
ที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือ
โครงการคนควาที่สําคัญ
๔.๔ ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ
จากมาตรฐานผลการเรี ย นรู ข องแต ล ะคุ ณ วุ ฒิ ใ นข อ ๔.๓ จะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นา
หลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ซึ่งมีลักษณะ วัตถุประสงคแตกตางกัน หลักสูตรของแตละคุณวุฒิควร
มีลักษณะอยางนอย ดังนี้
(๑) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป )
หลักสูตรในระดับอนุปริญญา (๓ ป) ตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาทั้งคุณธรรม
จริยธรรม ความรู และทักษะที่จําเป นตอการทํางานในสาขา/สาขาวิชาทางดานการบริหารหรือ
ทางดานสนับสนุนนักวิช าชี พ เปนการพัฒนาความรูทางทฤษฎีและการวิจัยเพื่ อเป นพื้นฐานใน
การศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
(๒) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต อ งออกแบบมาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ความรูความเขาใจในสาขาวิชาอยางกวางๆ เนนใหรูลึกในบางสวนที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห
การพั ฒ นาและผลการวิ จั ย ล า สุ ด นั ก ศึ ก ษาควรตระหนั ก ถึ ง ความรู แ ละทฤษฎี ใ นสาขาวิ ชาอื่ นที่
เกี่ยวของสัมพันธกัน ปริญญาตรีเปนคุณวุฒิขั้นพื้นฐานสําหรับการเขาสูอาชีพในสาขาตางๆ ที่ใชทักษะความ
ชํ านาญสู งและการศึ ก ษาต อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รจะต อ งพั ฒ นาผู เ รี ย นทั้ ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความรู และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติในวิชาชีพ และพื้นฐานความรูภาคปฏิบัติและ
ภาคทฤษฏี และการวิจัยที่จําเปนตอการศึกษาตอดวย
(๓) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลั ก สู ต รในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต เป น หลั ก สู ต รที่ เ บ็ ด เสร็ จ ในตั ว เอง
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตองการปรับปรุงความรู และทักษะทางวิชาชีพ แตขาด
คุณสมบัติในการเขาศึกษาตอหรือไมตองการที่จะศึกษาตอระดับปริญญาโท แตเมื่อสําเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตแลว ก็สามารถที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาโทได โดยอาจตอง
เรียนรายวิชาเพิ่มเติม
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(๔) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโทมีจุดมุงหมายที่จะใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรูและทักษะ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมากแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการ
เรียนดี โดยมุงเนนการพัฒนาความชํานาญทางดานการวิจัย หรือพัฒนาความชํานาญระดับสูงทาง
วิชาชีพ หลักสูตรจึงอาจเนนการคนควาวิจัยที่นําไปสูการทําวิทยานิพนธ หรืออาจผสมผสานระหวาง
การศึกษารายวิชากับวิทยานิพนธ หรือการศึกษารายวิชาและการคนควาอิสระ
(๕) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเปนคุณวุฒิวิชาชีพระดับสูงที่เปดสอนใน
สาขาวิชาชีพเฉพาะบางสาขาที่กําหนดใหมีคุณวุฒิระหวางปริญญาโทและปริญญาเอก สวนมากเปน
หลักสูตรที่เปดสอนทางดานการแพทยและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เชน เภสัชศาสตร และวิทยาศาสตร
การแพทย
(๖) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
หลั กสู ตรปริ ญญาเอกเป นหลั กสู ตรที่ เน นให นั กศึ กษามี คุ ณธรรม จริ ยธรรม และมี
การศึกษาคนควาที่ลุมลึกในระดับสูงอยางมีอิสระ มีความเชี่ยวชาญในพัฒนาการลาสุดขององคความรู
ในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษาคนควา ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกตใชความรูเพื่อเพิ่มพูน
และพั ฒ นาเนื้ อ หาสาระของรายวิ ช าของสาขา/สาขาวิ ช าและวิ ช าชี พ หลั ก สู ต รอาจจะเน น การ
คนควาวิจัยที่นําไปสูการทําวิทยานิพนธเพื่อเพิ่มพูนองคความรูที่มีอยู หรืออาจผสมผสานระหวาง
วิทยานิพนธกับการศึกษารายวิชาระดับสูงในสาขาวิชาชีพหรือสาขา/สาขาวิชาประยุกต
๔.๕ จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
ระบบหนวยกิตเป นระบบที่ใชเพื่ออธิบายปริมาณการเรียนรูที่คาดหวังวานั กศึ กษา
จะไดรับในการศึกษาแตละระดับคุณวุฒิ ระยะเวลาการศึกษาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวใน
หลักสูตรที่สาขา/สาขาวิชาตางกันแมในระดับเดียวกันอาจแตกตางกันได เชน ระยะเวลาศึกษา
ในระดับคุณวุฒิปริญญาตรีอาจจะเปน ๔ ป ๕ ป หรือ ๖ ป ขึ้นอยูกับปริมาณการเรียนรูที่คาดหวัง
และระดับความซับซอนของสาขาวิชานั้นๆ และระยะเวลาเรียนเทากันในหลักสูตรที่ตางกัน อาจนําไปสู
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทได เพียงแตการเรียนในระดับปริญญาโทจะเขมขนกวาระดับ
คุณวุฒิจะขึ้นอยูกับระดับของการเรียนหรือความซับซอนของการเรียนมากกวาที่จะขึ้นอยูกับระยะ เวลา
ที่เรียน แมวาจะมีการกําหนดหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรไวก็ตาม (จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาใน
การศึกษาของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร)
๔.๖ การกําหนดชื่อคุณวุฒิ
ชื่อคุณวุฒิที่ผูสําเร็จการศึกษาไดรับ แสดงถึง
(๑) ระดับคุณวุฒิไดแก อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก ซึ่งสัมพันธกับความซับซอนของการเรียนรู
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(๒) สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) เชน สายวิชาการของศาสตรดานศิลปศาสตร
จะใชชื่อคุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อทั่วไป
(๓) สาขาวิชาหรือเนื้อหาหลักของการเรียนรู ซึ่งอาจเปนสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขา
วิชาในสัดสวนที่เทากัน สองสาขาวิชาในสัดสวนที่ไมเทากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือ หลายสาขา
วิชารวมกันเปนสหวิทยาการ เชน สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเปนสาขาวิชาเดี่ยว ใชชื่อคุณวุฒิวา
“ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ)” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อเฉพาะสําหรับสาขาวิชา
สิ่ ง สํ า คั ญ คื อ การกํ า หนดชื่ อ คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ปริ ญ ญาในสาขาวิ ช าต า งๆ ต อ งเป น
มาตรฐานสากล ถูกตอง แมนยํา หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาตางๆ เปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๗ การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ
นักศึกษาที่สามารถแสดงไดวามีความรู ทักษะเพียงพอและเทียบเคียงไดกับผลการ
เรียนรูที่กําหนดไวในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาหรือประสงคจะศึกษา
ควรไดรับการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรูหรือประสบการณที่มีเพื่อการสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตและไมตองเสียเวลาเรียนสิ่งที่ตนรูอยูแลวอีก การเทียบโอนความรูหรือประสบการณให
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เขาสูการศึกษาในระบบ และเรื่อง ขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ
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๕. ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐาน
ผลการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐานผล
การเรียนรู แสดงไดดังตารางตอไปนี้
มาตรฐานผลการเรียนรู

ระดับคุณวุฒิ

๑.อนุปริญญา
(๓ ป)
๒.ปริญญาตรี (๔ ป)
(๕ ป)
(๖ ป)
๓.ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
๔. ปริญญาโท
๕. ประกาศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง
๖. ปริญญาเอก

หนวยกิต
ขั้นต่ํา*

๙๐
๑๒๐
๑๕๐
๑๘๐
๒๔ หลัง
ป.ตรี
๓๖ หลัง
ป.ตรี
๒๔ หลัง
ป.โท
๔ ๘ ห ลั ง
ป.โท หรือ
๗ ๒ ห ลั ง
ป.ตรี

X

X

X

X

ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
X

XX

XX

XX

XX

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

หมายเหตุ : * ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกีย่ วกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
X เครื่องหมาย X ที่มีจํานวนมากนอยตางกัน หมายถึง การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ความรู และทักษะตาง ๆ ในลักษณะสะสมของแตละคุณวุฒิ
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๖. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคของแตละระดับคุณวุฒิ
๖.๑ ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป)
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ
อยางนอยตอไปนี้
(๑) ความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในสาขา/สาขาวิชาที่
เรียนรวมถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
(๒) ความสามารถในการประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสืบคน เพื่อใชใน
การแกไขขอขัดแยงและปญหาที่เกี่ยวของกับสาขา/สาขาวิชาที่เรียนและ/หรือการทํางาน ตลอดจน
การพัฒนาแนวทางที่ดีในการแกปญหาบนพื้นฐานแหงการวิเคราะห
(๓) ความสามารถในการแปลความหมาย และประเมินผลขอมูลทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ และนําเสนอขอสรุปทั้งแบบปากเปลาและการเขียน โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เหมาะสม
(๔) ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่การงานที่รบั ผิดชอบในสาขาวิชาทีเ่ รียน
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) คิดและแสดงออกอยางอิสระ รวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกับ
กลุมหรือทีมงานอยางสรางสรรคใหบรรลุวตั ถุประสงค
(๒) ยอมรับขอจํากัดในความรูที่ตนมีและผลกระทบที่เกิดจากการนําความรูที่มีจํากัด
มาใชในการวิเคราะหและตีความ พรอมที่จะแสวงหาความรู/คําแนะนําจากแหลงตางๆ เพิ่มเติมเมื่อจําเปน
(๓) มีความคิดริเริ่มในการวางแผนเพื่อเพิม่ พูนความรูแ ละทักษะของตน
(๔) สามารถแยกแยะผลการกระทําที่กระทบตอผูอื่น และใชหลักการดานคุณธรรม
และจริยธรรมในการประเมินการกระทําของตน พรอมรับผิดชอบในการกระทําของตนเองหรือของกลุม
๖.๒ ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ที่ ๒ ปริ ญ ญาตรี โดยทั่ ว ไปจะมี ค วามรู ค วามสามารถ
อยางนอยตอไปนี้
(๑) ความรูทคี่ รอบคลุม สอดคลอง และเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอด
ถึงความเขาใจในทฤษฎีและหลักการที่เกีย่ วของ
(๒) ความสามารถที่จะตรวจสอบปญหาที่ซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแก
ปญหาไดอยางสรางสรรคจากความเขาใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรูจากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
โดยอาศัยคําแนะนําแตเพียงเล็กนอย
(๓) ความสามารถในการคนหา การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติทเี่ หมาะสมใน
การวิเคราะห และแกปญหาที่ซับซอน ตลอดจนการเลือกใชกลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห
ตอผูรับขอมูลขาวสารกลุมตางๆ
(๔) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรูและทักษะที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ
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(๕) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรู
ความเข าใจอย า งลึ ก ซึ้ ง ในผลงานวิ จั ย ต า งๆ ในสาขา/สาขาวิ ช านั้ น ความสามารถในการแปล
ความหมาย การวิเคราะห และประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองคความรูในสาขา/
สาขาวิชา
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหา และขอโตแยงทั้งในสถานการณสวนบุคคล
และของกลุม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมไปปฏิบัติได
(๒) สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษา
คนควาในสาขาวิชาของตนเพื่อใชในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการณอื่น ๆ
(๓) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ โดยยอมรับขอจํากัดของธรรมชาติของความรูในสาขาวิชาของตน
(๔) มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตรของตนใหทันสมัย และเพิ่มพูน
ความรูและความเขาใจของตนอยูเสมอ
(๕) มีจริยธรรมและความรับ ผิดชอบสู งทั้งในบริบททางวิช าการ ในวิช าชีพและ
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ
๖.๓ ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ที่ ๓ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต โดยทั่ ว ไปจะมี ค วามรู
ความสามารถอยางนอยตอไปนี้
(๑) ความรู ระดั บสู งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ และมี ประสบการณ ในสาขาวิ ชา
ทั้งดานวิชาการหรือวิชาชีพเปนอยางมาก
(๒) ความสามารถในการประยุกตทฤษฎีและการปฏิบัติไดอยางสรางสรรคในการวางแผน
และการวิจัย ดวยความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา
(๓) ความสามารถในการเลือกใชเทคนิคตางๆ ทางคณิตศาสตร และเทคนิคเชิง
วิ เ คราะห อื่น ๆ ในการค นคว า และรายงานผลเกี่ย วกับ ประเด็ นปญหาต างๆ ตลอดจนเสนอแนะ
ความคิดริเริ่มใหมๆ ดวยปากเปลา ดวยการเขียน และการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสื่อสารกับผูฟง
กลุมตางๆ ไดแก กลุมวิชาการ กลุมวิชาชีพและชุมชน
(๔) ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสูงเพื่อรับภาระความรับผิดชอบในหนาที่การ
งานและการประกอบวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) สามารถนําความรูในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ทั้งในและนอกสาขาวิชามา
ประยุกตใชอยางกวางขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปญหาใหมๆ
(๒) แสดงออกซึ่งภาวะผูนาํ ที่มีประสิทธิภาพในการริเริ่มดําเนินการเรื่องสําคัญๆ
ในที่ทํางาน และในชุมชนโดยคํานึงถึงผูอื่น โดยสอดคลองกับคานิยมและหลักแหงจริยธรรม
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(๓) ปฏิบัตติ นเปนแบบอยางในทางบวกตอผูอื่น และมีภาวะผูนําในการดํารงชีวิต
ในวงวิชาชีพและชุมชน
(๔) มีสวนรวมและชวยในการริเริ่มวางแผนใหผูอื่น เพื่อใหผูคนเหลานั้นมีพัฒนา
การที่ทันตอความกาวหนาในสาขาวิชาชีพของตน
๖.๔ ระดับ ๔ ปริญญาโท
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ที่ ๔ ปริ ญ ญาโท โดยทั่ ว ไปจะมี ค วามรู ค วามสามารถ
อยางนอยตอไปนี้
(๑) ความเขาใจอยางถองแท ในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการลาสุดในระดับ
แนวหนาทางวิชาการหรือการปฏิบัตใิ นวิชาชีพ และสิ่งที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเหลานี้ตอองค
ความรูในสาขาวิชา
(๒) ความรอบรูและความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัย เพื่อศึกษาคนควาใน
ระดับสูงเพื่อใชในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใชเทคนิคเหลานี้ในการดําเนินการวิจัย
ที่สําคัญหรือทําโครงการคนควาในวิชาชีพ
(๓) ความสามารถในการสังเคราะห และประยุกตใชผลของการวิจัย และพัฒนา
การใหมๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการ
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(๔) ความสามารถในการสือ่ ถึงผลการศึกษาคนควาและการวิจัย โดยการเผยแพร
ในรูปแบบของสื่อตางๆตอกลุมนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอืน่ ๆ ในชุมชน
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) ศึกษาคนควาปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซอนอยางสม่ําเสมอ สามารถ
แกไขปญหาอยางสรางสรรคดวยดุลยพินจิ ที่เหมาะสม และใชทักษะเหลานี้ไดในสถานการณที่จําเปน
ไดแมไมมีขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้นๆ
(๒) สามารถแสดงออกอยางเปนอิสระในการจัดการและแกไขปญหาทั้งที่คาดการณ
ไดและคาดการณไมได ทํางานรวมกับผูอื่นได และแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในกลุมไดอยางเหมาะสม
(๓) ติดตามและกระตือรือรนในการสนับสนุนใหผูอื่นรูจักประยุกตใชดุลยพินิจอยาง
มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมอั น เหมาะสมในการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ป ญ หาที่ ยุ ง ยากซั บ ซ อ นและ
ละเอียดออน ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับความขัดแยงทางคานิยม
(๔) มีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง และมีภาวะ
ผูนําในการใหโอกาสและสนับสนุนผูอื่นใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
๖.๕ ระดับ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง โดยทั่วไปจะมีความรู
ความสามารถอยางนอยตอไปนี้
(๑) การประยุกตใชความรูท ี่ทันสมัยและใชความเขาใจอยางถองแทจากผลงานวิจัย
ที่มีอยูในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได
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(๒) การประสานความรวมมือกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของ
ตนไดอยางเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆ ดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การใหคําแนะนําของตนเอง
(๓) การมีสวนรวมอยางเต็มที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้น
เพื่อดํารงไวและขยายองคความรู ประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะ
ผูนําและสนับสนุนการพัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(๔) การติดตามและสงเสริมผูอื่นอยางเขมแข็งในการประยุกตใชการวินิจฉัยดวย
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อจัดการกับปญหาทีซ่ ับซอนและมีความละเอียดออนซึ่งอาจเกี่ยวของกับความ
ขัดแยงทางคานิยม
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) สามารถประยุกตใชความรูที่ทันสมัยและใชความเขาใจผลงานวิจัยที่มีอยูอยาง
ถองแทในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได
(๒) สามารถประสานความรวมมือกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะ
ของตนไดอยางเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการใหคําแนะนําของตนเอง
(๓) มีกิจกรรมของตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้นอยางเต็มที่
เพื่อดํารงไวและขยายองคความรู และประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะ
ผูนําและสนับสนุนการพัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(๔) ติดตามและสงเสริมผูอนื่ อยางจริงจังในการประยุกตใชการวินิจฉัยอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อจัดการกับปญหาที่ซับซอนและละเอียดออนซึ่งอาจเกี่ยวกับความขัดแยง
ทางคานิยม
๖.๖ ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๖ ปริญญาเอก โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถอยางนอย
ตอไปนี้
(๑) ความเขาใจอันถองแทในองคความรูระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ
(๒) ความคุนเคยกับประเด็นปญหาที่กําลังเกิดขึ้นในระดับแนวหนาของสาขาวิชา
การหรือวิชาชีพ รวมทั้งความทาทายของประเด็นปญหาเหลานั้นตอการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน และ
ตอขอสรุปที่เปนที่ยอมรับกันอยูแลว
(๓) การศึกษาคนควาระดับสูงที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหทฤษฎีและการวิจัยใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ รวมถึงการสรางองคความรูและแปลความหมายขององคความรูใหมทางการ
วิจัยที่มีลักษณะสรางสรรคโดยเฉพาะ หรือการใชทฤษฎีและการวิจัยที่กอใหเกิดคุณประโยชนที่
สําคัญตอการปฏิบัติในวิชาชีพ
(๔) ความเขาใจอยางถองแทในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกตใชในสาขาวิชาที่ศึกษา
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(๕) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ หรือจากรายงานผล
ของโครงการและจากสิ่งตีพิมพหรือสื่อตางๆ ที่อางอิงไดในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) สามารถประยุกตใชความรูระดับสูงและ/หรือความเขาใจในวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ความรูและการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนใหกาวหนายิ่งขึ้น และใหการสนับสนุนอยางเต็มกําลัง
เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจและกลยุทธใหมๆ
(๒) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสาขาวิชาของตนในการแกไขปญหาสําคัญที่
เกิดขึ้น รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและขอสรุปตอกลุมผูเชี่ยวชาญและกลุมที่ไมใชผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) สามารถจัดการกับปญหาทางจริยธรรมที่ซับซอนในบริบทของวิชาการหรือ
วิชาชีพไดมั่นคงและรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแกไขปญหาที่มี
ผลกระทบตอชุมชน
๗. การทวนสอบมาตรฐาน
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ กํ าหนดกรอบแนวทางให แก คณาจารย นั กศึ กษา ผู ใช บั ณฑิ ต
และผูประเมินภายนอกรับรูถึงมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตในดานความรู ทักษะ
และคุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิตางๆ อยางไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
เหลานี้จะมีลักษณะกวางๆและจะตองแปลความหมายโดยผูมีประสบการณที่คุนเคยกับสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ทั้งยังตองมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานผลการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งรวมถึงของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีดวย
การทวนสอบ หมายถึง การดําเนิ นการหาหลักฐานดว ยวิธีการใด ๆ เชน การ
สังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจนวา สิ่งที่กําหนดขึ้นนั้นไดมี
การดําเนินการและบรรลุเป าหมายตามวัตถุ ประสงค การทวนสอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู ของ
นั ก ศึ ก ษาเป น ส ว นหนึ่ ง ของความรั บ ผิ ด ชอบในระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถาบั นอุดมศึกษาทุกแหงซึ่งจะตองดําเนินการที่ใหความมั่นใจไดวา มาตรฐานผลการเรียนรูที่
คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ
นั้นคือตองมีการทวนสอบ ซึ่งผูประเมินภายนอกอาจตองการตรวจสอบดวยวาไดมีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางเพียงพอและเชื่อถือได
กลยุทธที่ใชโดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
ของนักศึกษา ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบขอสอบของนักศึกษาและงานที่
รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและ
หลั ก สู ต รโดยบุ ค ลากรภายนอก และการรายงานเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะของบั ณ ฑิ ต โดยผู ใ ช บั ณ ฑิ ต
การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจจะดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีความรวมมือทาง
การศึ ก ษา แต จ ะมี ก ระบวนการอย า งไรนั้ น ขึ้ น อยู กั บ รายละเอี ย ดของการจั ด การและความมี
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ประสิ ท ธิ ภ าพของการดํ า เนิ น การร ว มกั น อย า งไรก็ ต ามสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป ด สอนจะต อ ง
รับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหมั่นใจวาจะรักษามาตรฐานไวไดอยางสม่ําเสมอ
๘. ปจจัยสูความสําเร็จทีจ่ ําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน
การเรียนรูของมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานเกิดขึ้นไดหลายวิธี ดังนั้น การบรรลุผล
สําเร็จในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานจะตางกัน การสอนจะตองใชกลยุทธการสอนที่เหมาะสม
กับรูปแบบตางๆ ของการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธการสอนนั้นๆอยาง
ตอเนื่อง ปจจัยดังกลาวจะเปนสัดสวนสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพื่อให
มั่นใจวาปจจัยสูความสําเร็จเหลานี้เปนที่เขาใจของคณาจารยผูเกี่ยวของ และนําไปใชในการเรียน
การสอน
ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน มีดังนี้
๘.๑ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การพัฒนาดานนี้เกี่ยวของกับการผสมผสานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
ปฏิบัติตนอยางถูกตองตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ยุทธศาสตรที่ใชในการ
พัฒนาจะรวมถึงการเปนแบบอยางที่ดี การวิเคราะหและสะทอนพฤติกรรมของตนเองและของผูอื่นใน
สถานการณตางๆกัน การอภิปรายเปนกลุมในเรื่องความขัดแยงทางความคิดอยางงายๆและที่ซับซอน
มากขึ้น จะชวยใหนักศึกษาเห็นคานิยมของตนเองไดชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใชหลักการ
ทั่วไปวา สิ่งที่ตนเชื่อควรเปนแนวทางกําหนดพฤติกรรมของตนเองได หลักในการถายทอดการเรียนรู
จะตองมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณที่เปนไปไดตางๆ รวมถึงสถานการณที่นักศึกษาจะตอง
เผชิญในชีวิตภายหนาและในการทํางาน แมวาผลการเรียนรูดานนี้อาจถูกจัดเปนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะ แตควรใชทุกโอกาสในการเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวมทั้ง
การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๘.๒ การแสวงหาความรู
ปจจัยสําคัญ คือ การจัดภาพรวมอยางกวางๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสรางและเนื้อหา
สาระในการเรียนการสอนไวลวงหนา และเมื่อมีขอมูลใหมเพิ่มขึ้นควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จัดไว
นั้น และเชื่อมโยงกับความรูเดิมของนักศึกษา เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและนํามาใช การใช
เครื่องมือชวยจําและการทบทวนเนื้อหาที่สําคัญเปนระยะๆจะชวยใหมั่นใจไดวาขอมูลนั้นจะอยูใน
ความทรงจําไดในระยะยาว
๘.๓ การพัฒนาทักษะทางปญญา
ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและ
การฝกปฏิบัติ การวิเคราะหสถานการณและแกไขปญหาตางๆเปนลําดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว
และต องฝ ก ปฏิ บั ติ ใ นหลายสถานการณ รวมทั้งที่ค ลา ยคลึงกั บ สถานการณที่ค าดวา จะได ใ ชใ น
อนาคตเพื่ อ ช ว ยในการถ า ยทอดความรู แ ละนํ า ไปใช ใ นสถานการณ ต า งๆตามความเหมาะสม
การพัฒนาความสามารถในการกําหนดและใชทั กษะทางปญญาในการแกไขปญหาใหมๆ ที่ไม
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คาดคิดมากอน จําเปนตองมีการทํางานในการแกปญหาแบบปลายเปดโดยใหความชวยเหลือในการ
จําแนกแยกแยะ และการประยุกตใชความรูความเขาใจ
เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดและแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค นักศึกษา
ควรถูกฝกใหสามารถสะทอนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหมๆที่ทาทายและสามารถ
พัฒนาการจัดการกลยุทธในการคิดของตนเองเมื่อตองแกไขประเด็นปญหาในลักษณะตางๆ
๘.๔ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ป จจั ยสู ความสําเร็ จ คื อ การมี โ อกาสในการเข า ร ว มกิ จ กรรมกลุ ม และได รั บ ข อ มู ล
ปอนกลับตอผลการทํางานที่สรางสรรค ขอมูลปอนกลับดังกลาวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถานักศึกษา
ไดวิเคราะหพฤติกรรมของตนเองในสภาพแวดลอมที่เอื้อ และสามารถพัฒนาเปนหลักในการแสดง
พฤติกรรมของตนเอง
การพั ฒ นาความสามารถและความรั บ ผิ ด ชอบสํ า หรั บ การเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ ง
จํา เปนต องมอบหมายงานให นักศึ กษาที่จะพัฒนาและกระตุ นความสามารถเหล านั้ นด ว ยความ
มุงหวังใหมีผลงานที่กาวหนาขึ้นตามลําดับ
๘.๕ การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ป จ จั ย สู ค วามสํ า เร็ จ คื อ การจั ด การสอนที่ มีการฝ กปฏิบั ติ เป นลํ าดับขั้นตอนตามที่
วางแผนไวพรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับและคําแนะนําในการปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางดานการคํานวณ
อย า งง า ยๆ แก นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ทั ก ษะที่ จํ า เป น ทางคณิ ต ศาสตร อ ย า งง า ยๆ และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถ
ตางกันในการใชทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบางคนตองไดรับการสอนเปน
พิเศษ ทั้งนี้อาจทําไดโดยการสอนโดยตรงรวมกับการฝกปฏิบัติ และควรใหความชวยเหลือในการ
พัฒนาทักษะเหลานี้ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามลําดับ
๙. สถาบันทีจ่ ัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
สถาบันที่จะจัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตามที่กฎหมายกําหนด
๑๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ต อ งสอดคล อ งกั บ ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะ
ผูเชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือสถาบันสามารถกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
เพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
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สวนที่ ๒
ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๑. การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เปนสวนหนึ่งของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย ซึ่งเปนกลไกในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม โดยเฉพาะดานมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาสาขา/สาขาวิชานั้นๆ
ผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือบัณฑิตมีความสําคัญในสังคม
ปจจุบันที่เปนสังคมฐานความรู เนื่องจากบัณฑิตจะตองใชความรูในการประกอบอาชีพสรางความ
มั่นคงใหแกตนเอง สังคม และประเทศชาติ และผูที่สําเร็จการศึกษาในสาขา/สาขาวิชาหนึ่งอยางนอย
ตองมีมาตรฐานผลการเรียนรูขั้นต่ําของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ เพื่อใหความมั่นใจแกสังคมไดวา
ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีความรูความสามารถที่เพียงพอในการทํางานตามสาขา/สาขาวิชานั้นได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงศึกษาธิการจึงไดสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาตางๆ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานี้ ใหหลักประกันมาตรฐานผลการเรียนรูของทุกหลักสูตร
ที่ดําเนินการตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒินี้ และเปนประโยชนในการใหแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชา และใหขอมูลประกอบการตัดสินใจ
แกผูเรียนที่สนใจเขาศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ผูตองการใชบัณฑิต และผูประเมินหลักสูตร
๑.๑ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา
หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้น ปริญญา และองค
ความรูที่เปนเนื้อหาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้นๆ เพื่อเปน
หลักประกันวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาจะเปดกวางและสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆมีโอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาใน
สวนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือ
เอกลักษณของแตละสถาบันฯ ซึ่งจะทําใหสถาบันฯตางๆสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยาง
หลากหลาย แตมีมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรในระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
ที่เทียบเคียงกันได (มีหัวขอตามแบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา........ใน
ภาคผนวก)
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๑.๒ การจั ด ทํ า มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/สาขาวิ ช า คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจะ
มอบหมายใหคณะผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา/สาขาวิชารว มกัน พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิของแตล ะ
ระดับ คุณ วุฒิแ ละสาขา/สาขาวิช า โดยใชก รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ เปนแนวทางพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ซึ่งตองคงลักษณะทางวิชาการของ
สาขา/สาขาวิชา สอดคลองตามมาตรฐานของสาขา/สาขาวิชาเดียวกันในระดับคุณวุฒิเดียวกันกับ
ประเทศตา งๆ และคํ า นึง ถึง ความตอ งการของผู ม ีส ว นไดส ว นเสีย หรือ ผู เ กี ่ย วขอ ง ไดแ ก
สถาบัน อุด มศึก ษาที่เ ปด สอนสาขา/สาขาวิช านั้น นัก ศึก ษา ผูท รงคุณ วุฒิท างวิช าการ องคก ร
วิชาชีพ ผูใชบัณฑิต ฯลฯ และใหผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ไดมีสวนรวมในการใหความคิดเห็น/
จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิส าขา/สาขาวิช า โดยจะมีก ารทบทวนเพื่อปรับ ปรุงใหเหมาะสมทันสมัย
ทุก ๕ ป ผูมีสว นไดสวนเสียหรือผูสนใจสามารถรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อประโยชนในการปรับปรุงครั้งตอไป
๑.๓ องคประกอบของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา มีดังนี้
(๑) ชื่อมาตรฐานคุณวุฒิ
ชื ่อ ของมาตรฐานคุณ วุฒ ิต อ งแสดงระดับ และชื ่อ สาขาวิช า เชน
“มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร” ในกรณีที่เปนกลุมสาขาวิชาที่มีจุด
รวม ใชชื่อเปนสาขา เชน “มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร”
(๒) ชื่อสาขาวิชา
ชื่อของสาขาวิชาตองเปนสากล เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
(๓) ชื่อปริญญา
ชื ่อ ของปริญ ญาตอ งเปน ไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื ่อ ง
หลักเกณฑการเรียกชื่อปริญญา ซึ่งแสดงถึงระดับคุณวุฒิและสายวิชา (สายวิชาการ/วิชาชีพ) ให
แสดงชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งชื่อเต็มและชื่อยอ อาจแสดงชื่อสาขาวิชาตามที่ใชใน
หลักสูตรตอทาย เชน ชื่อเต็ม “ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี” ชื่อยอ “วท.บ.(เคมี)”
(๔) ลักษณะของสาขาวิชา
ลักษณะของสาขาวิช าตองมีความเฉพาะเจาะจงตามสาขาวิชา มีค วาม
ซับ ซอ นของเนื้อ หาสาระ ระดับ สติปญ ญาที่ตอ งใช และปริม าณการเรียนรู สอดคลอ งกับ ระดับ
คุณวุฒิการศึกษา และแสดงถึงความเกี่ยวของกับศาสตรดานอื่นๆ และการประกอบอาชีพ
(๕) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เปนลักษณะที่คาดหวังในตัวผูจบการศึกษา
ที่ห ลอ หลอมจากการเรีย นรูต ามที ่กํ า หนดไวใ นมาตรฐานคุณ วุฒิส าขาวิช า จึง ตอ งครอบคลุม
ลักษณะที่คาดหวังจากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน เปนอยางนอย
(๖) มาตรฐานผลการเรียนรู
มาตรฐานผลการเรียนรูของสาขาวิชา เปนมาตรฐานที่พัฒนาเชื่อมโยงมา
จากมาตรฐานผลการเรีย นรู อ ยา งนอ ย ๕ ดา น ตามที ่กํ า หนดไวใ นกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
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ระดับ อุด มศึก ษาแหง ชาติ ใหมีร ายละเอีย ดเฉพาะเจาะจงกับ สาขาวิช า สาขาวิช าอาจเพิ่ม เติม
มาตรฐานผลการเรีย นรู ที ่จํ า เปน ของสาขา เชน มาตรฐานผลการเรีย นรู ด า นทัก ษะพิส ัย
ในสาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาพลศึกษา เปนตน
(๗) องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
องคก รวิช าชีพ ที ่เ กี ่ย วขอ ง หมายถึง องคก รตามกฎหมาย ซึ ่ง กํ า กับ
มาตรฐานที่เ กี่ย วขอ งกับ การประกอบอาชีพ ของผูสํา เร็จ การศึก ษา เชน การรับ รองมาตรฐาน
หลักสูตร การขึ้นทะเบียน/การออกแบบใบอนุญาตการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ
(๘) โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตรตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึก ษาธิก าร และมีเ นื ้อ หาสาระสํ า คัญ ของสาขาวิช าอยา งครบถว น ถา ตอ งมี
ประสบการณภาคสนาม เชน ฝกงาน หรือสหกิจศึกษา ตองระบุใหชัดเจน
(๙) เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
เนื้อ หาสาระสํา คัญ ของสาขาวิชาตองสัมพันธกับ ลัก ษณะของสาขาวิช า
และมาตรฐานผลการเรียนรู โดยกําหนดเปนกลุมเนื้อหาสาระ ไมระบุเปนชื่อรายวิชา เพื่อความเปนอิสระ
ในการจัดรายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาที่จําเปน อาจกําหนดปริมาณการเรียนรูขั้นต่ําของแตละกลุม
เนื้อหาสาระ เปนจํานวนหนวยกิตหรือสัดสวนหนวยกิตในหลักสูตร ตามลักษณะของแตละสาขาวิชา
(๑๐) กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
กลยุท ธก ารสอน หมายความรวมถึง การจัดเงื่อนไขการเรียนรู วิธีการสอน
เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู นอกจากตอง
เลือกใชกลยุทธที่เหมาะสมกับการเรียนรูแตละดานแลว การเรียนรูดานเดียวกันในแตละสาขาวิชา
และแตละระดับคุณวุฒิอาจมีความแตกตางกัน มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาจึงควรแสดงความสําคัญ
ของกลยุทธการสอน พรอมทั้งใหตัวอยางกลยุทธการสอนที่เหมาะสม ใหสามารถเลือกใชได
การประเมิน ผลการเรีย นรู ข องนัก ศึก ษาเปน การวัด ผลสัม ฤทธิ ์ข อง
นักศึกษาวาไดพัฒนาการเรียนรูไดในระดับตางๆ ที่ไมต่ํากวามาตรฐานผลการเรียนรู มาตรฐาน
คุณวุฒิจึงตองใหแนวทางในการประเมิน ซึ่งสอดคลองกับสภาพการเรียนรูตามกลยุทธที่ใชและอิง
พัฒนาการของผูเรียน และแสดงถึงระดับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแตละคนได
(๑๑) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หมายถึง กระบวนการหาหลักฐาน
เพื่อ ยืน ยัน หรือ สนับ สนุน วา นัก ศึก ษาทุก คนมีผ ลสัม ฤทธิ์ก ารศึก ษาตรงตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูเปนอยางนอย ซึ่งอาจไดจากผลการประเมินขอสอบวาครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู
การใหค ะแนนตรงตามความจริง การใหข อ มูล ยอ นกลับ ของผู สํ า เร็จ การศึก ษา การประสบ
ความสําเร็จในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิตองใหแนวทางในการทวนสอบ
ที่สถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช หรืออาจกําหนดวิธีการทวนสอบรวมกัน เชน การสอบออก
(Exit Exam) โดยใชขอสอบซึ่งคณาจารยสถาบันตางๆ ในสาขาวิชารวมกันจัดทํา
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(๑๒) คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
คุณสมบัติผูเขาศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการศึกษาจนจบการศึกษาและ
ประกอบอาชีพ ตรงตามสาขาวิช า ผูเ ขา ศึก ษาจึง ตอ งมีค วามสามารถและความเหมาะสม การ
กําหนดคุณสมบัติจึงมีลักษณะเปนเงื่อนไขและอาจใหขอแนะนําเพิ่มเติม สวนการเทียบโอนผล
การเรียนรูควรใหแนวทางเพื่อประโยชนตอการเคลื่อนยายของนักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิต
และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตที่นักศึกษาไดประโยชนตามมาตรฐานผลการเรียนรู
เชนเดียวกับนักศึกษาในการเรียนรูตามระบบปกติ
(๑๓) อาจารยและบุคลากรสนับสนุน
อาจารยป ระจํา เปน ปจ จัย สํา คัญ ตอ การพัฒ นาการเรีย นรูข องนัก ศึก ษา
มาตรฐานคุณวุฒิตองกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยที่เหมาะสมสําหรับสาขาวิชา ไม
ดอยกวาหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูต ร
นอกจากนี้ ตองกําหนดสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาที่เหมาะสม
ซึ่งอาจแตกตางจากเกณฑการประกันคุณภาพภายใน และสัดสวนจํานวนบุคลากรสนับสนุนตอ
จํา นวนนักศึกษาเต็มเวลาเทีย บเทาที่เหมาะสม เพื่อใหการบริหารจัดการเรียนการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๑๔) ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ระบุท รัพ ยากรสนับ สนุน การเรีย นการสอนที่จํา เปนตอ การจัด การเรีย น
การสอนที่มีคุณภาพ และแนวทางในการจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู การจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม
ใหสามารถใชทรัพยากรสนับสนุนไดเต็มประสิทธิภาพและอยางเพียงพอ
(๑๕) แนวทางในการพัฒนาอาจารย
ใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารย ทั้งอาจารยใหมและอาจารยเกา ทั้ง
ดานวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน การวัด และประเมิน ผลการสอน โดยกํา หนดจํา นวนครั้ง หรือ จํา นวนชั่ว โมงที่อ าจารยค วร
ไดรับการพัฒนาในแตละป
(๑๖) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานคุณ วุฒิส าขา/สาขาวิช า ตอ งกํ า หนดหลัก เกณฑก ารประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย
การกําหนดตัวบงชี้ที่แสดงถึงประเด็นตางๆ ดังนี้
๑๖.๑ การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูต รและการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคลองในทุกประเด็นกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
๑๖.๒ การวางแผนดําเนินการหลักสูตร โดยมีการจัดทํารายละเอียดของ
หลัก สูต ร รายละเอีย ดของรายวิช า และรายละเอีย ดประสบการณภ าคสนาม (ถา มี) ตามแบบ
มคอ.๒ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก)
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๑๖.๓. การดํ า เนิน การตามแผน โดยมีก ารจัด ทํ า รายงานผลการ
ดําเนินการรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก)
๑๖.๔. การพัฒ นาปรับ ปรุง การจัด การเรีย นการสอน กลยุท ธก ารสอน
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานปกอนหนา
๑๖.๕. การทวนสอบวา นักศึก ษาบรรลุม าตรฐานผลการเรีย นรูต ามที่
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาเปนอยางนอย
(๑๗) การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติในหลักสูตร/โปรแกรม
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(๑๘) การเผยแพรหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ระดับอุดมศึกษา
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กําหนด
(๑๙) รายชื่อคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ระบุชื่อบุคคลและตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) พรอมสถานที่ทํางานของ
คณะกรรมการ
๑.๔ การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด คณะผูเชี่ยวชาญตองศึกษาทําความ
เขา ใจมาตรฐานผลการเรีย นรูแ ตล ะดา นของระดับ คุณ วุฒิที่จ ะจัด ทํา มาตรฐานคุณ วุฒิ รวมทั้ง
ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒินั้นตามที่ไดกลาว
ไวในสวนที่ ๑ โดยอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะผูเชี่ยวชาญตองการใหบัณฑิตในสาขา/
สาขาวิช าของตนมี คุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/สาขาวิช าอื่ นในระดับ คุณวุฒิ
เดีย วกั น นอกจากนี้ค ณะผูเ ชี่ ย วชาญอาจกํา หนดตั ว บ งชี้ แ ละเกณฑ ก ารประเมิ น เพิ่ม เติ ม จากที่
กําหนดไวในการประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก รวมถึงเพิ่มเติมหลักเกณฑ
การประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรจากที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได
๑.๕ เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................สาขา/
สาขาวิชาใดแลวจะเสนอแนะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของระดับคุณวุฒใิ นสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ตอไป
๒. การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
๒.๑ รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบาย
ภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของ
หลักสูตรนั้นๆ โดยจะถายทอดผลมาตรฐานการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ........ของสาขา/สาขาวิชา......ไปสู
การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
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กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารย
ผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รจะช ว ยอธิ บ ายให นั ก ศึ ก ษาทราบว า ตนต อ งเรี ย นวิ ช า
อะไรบาง เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหมั่นใจวา
เมื่อเรียนสําเร็จแลวจะบรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของ
หลั ก สู ต รกั บ องค ป ระกอบในการเรี ย นเพื่ อ นํ า ไปสู คุ ณ วุ ฒิ ต ามที่ กํ า หนดในมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและ
ความตองการของตนเองได รวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขา
ทํางาน
๒.๒ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรในระยะแรก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยังมิได
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิแตละระดับของทุกสาขา/สาขาวิชา จะมีวธิ กี ารจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร ๒ วิธีดังนี้
วิธีที่ ๑ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของระดับ
คุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นแลว
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดของ
สาขา/สาขาวิชาใดใหดําเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวขอตางๆที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ....... สาขา/สาขาวิชา.................
(๒) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ..............สาขา/สาขาวิชา..........ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา.............. อยางนอย ๕ คน ซึ่งประกอบดวยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการ
ดวยอยางนอย ๑ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ......
สาขา/สาขาวิ ช า.............โดยมี หั ว ข อ ของหลั ก สู ต รอย า งน อ ยตามที่ กํ า หนดไว ใ นแบบ มคอ.๒
รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก)
(๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ (๒) นั้น ในหัวขอ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.....
สาขา/สาขาวิชา...........นั้นแลว สถาบันฯอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการให
บัณฑิตสาขา/สาขาวิชา ............ในระดับคุณวุฒินั้นของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวา
บัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตาม
ปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของ
สถาบันฯหรือผูใชบัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดง
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
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Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความ
รับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
วิ ธี ที่ ๒ กรณี ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารยั ง มิ ไ ด ป ระกาศมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
.............สาขา/สาขาวิชานั้น
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดของ
สาขา/สาขาวิชาใดใหดําเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(๒) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาใดในระดับคุณวุฒิใด
ระดับหนึ่งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลั ก สู ต รอย า งน อ ย ๒ คน ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู เ ชี่ ย วชาญในสาขา/สาขาวิ ช านั้ น ๆ ซึ่ ง เป น
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการ
อยางนอย ๑ คนดวย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีหัวขออยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ
มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก)
(๓) การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา................ตามขอ (๒)
นั้น คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของ
ระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคของระดับคุณวุฒินั้นตามที่ไดกลาวไวในสวนที่ ๑ สถาบันอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการใหบัณฑิตในระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา...............ของตนมี
คุณลั กษณะเดนหรือพิเศษกว าบัณ ฑิต ในระดับ คุณ วุฒิ และสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของ
สถาบันอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน และเปนที่สนใจของบุคคล
ที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผูใชบณ
ั ฑิตสนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบ
หลักหรือรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดบาง นอกจากนี้สถาบันอาจ
กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในการประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอก รวมทั้งเพิ่มเติมหลักเกณฑการประเมินเพื่อการเผยแพร
หลักสูตรจากที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได
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๓. การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification)
๓.๑ รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละ
รายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหา
ความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับ
การพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือ
อางอิงที่นักศึกษาจะสามารถคนควาได นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง
๓.๒ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
ซึ่งจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนด
ไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆตลอดจนความรู
ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝง
ทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตาม
จุ ดมุง หมายรวมทั้ง เกณฑก ารวัด และประเมิ น ผลนักศึ ก ษาและการประเมิ น การดํา เนิน การตาม
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
๓.๓ สถาบันฯ ตองมอบหมายใหอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีหัวขอ
อย า งน อ ยตามแบบ มคอ.๓ รายละเอี ย ดของรายวิ ช า และแบบ มคอ.๔ รายละเอี ย ดของ
ประสบการณภาคสนาม (ดูภาคผนวก)
๔. การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดจัดทําอยางถูกตอง
สมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนามหรือฝกงาน
(ถามี) ใหชัดเจน
๕. การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบัน อุด มศึก ษาตอ งเสนอหลั ก สู ต รซึ่ ง สภาสถาบั น อุด มศึก ษาอนุมัติ ใ ห เ ปด สอนแลว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ
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๖. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๖.๑ สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการและวิธีการสอนที่มุงเนนการพัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตอยางนอยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กําหนดอยางตอเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑการพัฒนาอาจารยอยางชัดเจน
๖.๒ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพอที่จะ
จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอื่นเพื่อใช
ทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
๖.๓ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรูในทุกๆดานตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๗. การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) (ถามี) และรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report)
๗.๑ การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง การ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับ
ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไป
ตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองให
เหตุผลและขอเสนอ แนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป
รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหา
ในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของ
นักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การ
วางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนารายวิชา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
(ดูภาคผนวก)
๗.๒ การรายงานผลการดํ า เนิ น การของประสบการณ ภ าคสนาม (Field
Experience Report) หมายถึง การรายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา
วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหาก
ไมเปนไปตามแผนตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม
หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป รายงาน นี้จะครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่ม
จนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน
การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ /พนักงานพี่เลี้ยง โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๖
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ ภาคสนาม (ดูภาคผนวก)
๗.๓ การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง
การรายงานผลประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหาร
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จัดการหลักสูตร เชน ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการ
ดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา
ผูใ ชบั ณฑิ ต ตลอดจนขอ เสนอในการวางแผนและพัฒ นา รวมทั้ ง แผนปฏิบั ติ ก ารในการพั ฒ นา
คณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และ
ใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ และเปนขอมูลใน
การรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย
(๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษา/ป
การศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษาใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชาที่สอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแตละภาค
การศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และ
รายงานผลการดํ า เนิ น การของประสบการณภ าคสนาม (ถา มี) ตามแบบ มคอ.๖ และเมื่อ สิ้น ป
การศึกษาใหจัดทํารายงานในภาพรวมประจําปการศึกษา เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ
การสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจําเปนจะตองปรับปรุง
หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗
(รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)
(๒) เมื่อครบรอบหลักสูตร (เชน หลักสูตร ๔ ป ครบรอบหลักสูตรคือ ๔ ป) ให
ผูรับ ผิดชอบหลักสูตร หรื อผูที่ ไดรับมอบหมาย วิเคราะหประสิทธิ ภาพและประสิท ธิผลของการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวาบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม และนําผล
การวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ เชนเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของแตละภาคการศึกษาหรือปการศึกษา
๘. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๘.๑ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางตอเนื่อง
แตละหลักสูตรจะตองมีตัวบงชี้ที่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดเปนอยางนอย โดยสถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินเพิ่มเติมก็ได
๘.๒ กรณีที่สาขา/สาขาวิชาใดกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
คุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นแลว นอกจากตัวบงชี้ที่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินตามที่การ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดแลว อาจมีตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินเพิ่มเติมตามที่กําหนดไวในมาตรฐานระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นซึ่งสถาบันฯจะ
๓๕

75

กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ แ ละเกณฑ ก ารประเมิ น เพิ่ ม เติ ม จากที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ข องสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ดวยก็ได
๘.๓ สถาบันฯจะตองรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งรวมถึง
การประกันคุณภาพหลักสูตรตาม ๘.๑ และ/หรือ ๘.๒ ดวย ตอสภาสถาบันฯ ตอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และตอสาธารณะ
๘.๔ สถาบันฯจะตองนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อใหบัณฑิตมีผลการเรียนรูตามที่คาดหวังเสมอ
๙. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่ บันทึก
ในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา การรับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) การรับ รองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาต อหรือทํางานในต างประเทศ และเปนขอมูล
สําหรับผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิฯ ซึ่ งบันทึกในฐานข อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai
Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของ
หลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๙.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น
๙.๒ ผลการประเมิ น คุณ ภาพภายในตามตัว บง ชี้ที่กํา หนดไว ใ นรายละเอี ย ด
ของหลั ก สู ต รซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในจะต อ งมี ค ะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ดี ขึ้ น ไป
ตอเนื่องกัน ๒ ป นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เวนแตหลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการ
ประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชานั้นๆกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ป
หรื อ น อ ยกว า ให พิ จ ารณาผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของป แ รกที่ เ ป ด สอนด ว ยหลั ก เกณฑ
เดียวกัน
๙.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุง
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๙.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลให
มีการรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับ
การเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม
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เปนไปตามที่กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการใหมีการกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพื่อใหการจัดการศึกษาเปน
ไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณและแนวปฏิบัติของประกาศฉบับนี้

๓๗
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สวนที่ ๓ ภาคผนวก
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มคอ. ๑

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา.........

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของ
บัณฑิตในแตละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหนึ่งซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/
สาขาวิชา ปริญญา และองคความรูที่เปนเนื้อหาเทาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและ
ระดับคุณวุฒินั้นๆ เพื่อเปนหลักประกันวาผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะเปดกวางและสงเสริมใหสถาบันตางๆมีโอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาในสวน
ที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือเอกลักษณ
ของแต ล ะสถาบั น ซึ่ ง จะทํ า ให ส ถาบั น ต า งๆสามารถพั ฒ นาหลั ก สู ต รได อ ย า งหลากหลาย แต มี
มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงกันได
นอกจากนี้ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชายังไดกําหนดเงื่อนไข ขอแนะนํา ในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาตองนําไปปฏิบัติ เพื่อใหหลักประกันวา หลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง
มคอ.๑ เปนแบบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหคณะผูเชี่ยวชาญใชในการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตามที่
คณะผูเชี่ยวชาญเสนอแลว จะเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใชเพื่อให
สถาบันอุดมศึกษาใชมาตรฐานคุณวุฒิดังกลาวเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตร
ปรับปรุง ตามแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร

79

มคอ. ๑
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา…………
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับ
ชื่อภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ของสถาบันฯ (กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามขอบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑ
การกําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑ
การกําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
ระบุลักษณะสาขา/สาขาวิชา และความเกี่ยวของกับสาขา/สาขาวิชาอื่น (ถามี)
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
ตองสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒิที่จะกําหนดมาตรฐาน
ตามที่ระบุไวในสวนที่ ๑ ขอ ๖
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
ใหระบุคุณลักษณะ ทักษะ ความรู ความสามารถของบัณฑิตซึ่งเปนผลการเรียนรู (Learning
Outcomes) ขั้นต่ําที่มุงหวังของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา และตองสะทอนใหเห็นวาไดนํามาตรฐาน
ผลการเรี ย นรู อ ย า งน อ ย ๕ ด า นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ พั ฒ นาไปสู
มาตรฐานผลการเรียนรูในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาในระดับคุณวุฒิที่ตองการพัฒนามาตรฐาน
(รายละเอี ยดปรากฏในส วนที่ ๑ ข อ ๔.๓) โดยอาจเพิ่ มเติ มคุ ณลั กษณะเฉพาะของบั ณฑิ ตในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้นๆ ที่แตกตางจากบัณฑิตระดับคุณวุฒิเดียวกันของสาขา/สาขาวิชาอื่น
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ (ถามี)
ใหระบุเฉพาะองคกรวิชาชีพที่รับรองหลักสูตรตามกฎหมาย
๗. โครงสรางหลักสูตร
ตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ถาตองมีประสบการณ
ภาคสนาม เชน ฝกงานหรือสหกิจศึกษา ใหระบุใหชัดเจน
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา
ใหกําหนดปริมาณเนื้อหาสาระสําคัญขั้นต่ํา เปนสัดสวนหรือหนวยกิตตามลักษณะของแตละสาขา/
สาขาวิชา
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ใหระบุ ดังนี้
๙.๑ กลยุทธการสอน ใหแสดงความสัมพันธเกี่ยวของระหวางกระบวนการเรียนการสอนที่จะปลูกฝง
ใหนักศึกษาในสาขา/สาขาวิชามีคุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู (ขอ ๕)
๙.๒ กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ให ร ะบุ แ นวทางการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู
ดานตางๆ อยางครบถวน เพื่อใหมั่นใจวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง
๑
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มคอ. ๑
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............
สาขา/สาขาวิชา ...... เปนอยางนอย โดยอาจจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ และระดับหลักสูตร เมื่อไดดําเนินการทวนสอบแลว ใหจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปน
หลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
กําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาใหชัดเจนและกําหนดแนวทางเพื่อประโยชนตอการเคลื่อนยาย
ของนักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิต และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต โดยที่นักศึกษา
ไดประโยชนและมีมาตรฐานผลการเรียนรูเชนเดียวกับนักศึกษาที่เรียนตามระบบปกติ
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ใหแสดงขอมูลของคณาจารยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใหกําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ
และสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ใหระบุสัดสวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ตอนักศึกษา (ถามี)
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ใหระบุทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
ใหระบุแนวทางการพัฒนาคณาจารย โดยเฉพาะดานกลยุทธการสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ใหระบุตัวบงชีท้ ี่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา..............สูการปฏิบัติ
ระบุกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................................สาขา/
สาขาวิชา................สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้
๑๖.๑ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา.................
๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูต รระดับ ......สาขา/สาขาวิช า.......ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ.............. สาขา/สาขาวิชา.............. ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมี
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา.............
ซึ่ ง เป น บุ ค คลภายนอกอย า งน อ ย ๒ คน หากมี อ งค ก รวิ ช าชี พ ให มี ผู แ ทนองค ก รวิ ช าชี พ ร ว มเป น
กรรมการดวยอยางนอย ๑ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
.........สาขา/สาขาวิชา.............โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒
รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก)
๒
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มคอ. ๑
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับ...........สาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ..........สาขา/สาขาวิชา...........แลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซ่ึง
สถาบันฯตองการใหบัณฑิตระดับ................สาขา/สาขาวิชา ............ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือ
พิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและ
ปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจจะ
รับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐาน
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผล
การเรียนรูที่คาดหวังในเรื่ องใด สถาบันฯต องมอบหมายใหภาควิ ชา/สาขาวิ ชา จั ดทํารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งไดจัดทํา
อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ใหชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอน
แลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลั ก สู ต ร รายละเอีย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ ภ าคสนาม (ถ า มี ) ใหบ รรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา
๑๖.๘. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดํ า เนิ น การของรายวิ ช า ซึ่ ง รวมถึ ง การประเมิ น ผล และการทวนสอบผลการเรี ย นในรายวิ ช า
ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบพร อ มป ญ หา/อุ ป สรรคและข อ เสนอแนะ โดยมี หั ว ข อ อย า งน อ ยตามแบบ มคอ.๕
(รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม) ใหอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห ประสิ ทธิภาพและประสิทธิ ผลการ
ดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นป
การศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชใน
การพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้น และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙. เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
๓
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มคอ. ๑
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้ งใหนําผลการวิ เคราะหมาปรับปรุ งและพัฒนาหลั กสูตรและ/หรือการดํ าเนินการของ
หลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่ บันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) การรั บรองคุ ณวุ ฒิ เพื่ อการศึ กษาต อหรื อทํ างานในต างประเทศ และเป นข อมู ลสํ าหรั บผู ประกอบการ
สังคมและผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไดโดยสะดวก
ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเผยแพร ห ลัก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register:
TQR) เมื่อสถาบันฯไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมิน คุณ ภาพภายในตามตั ว บง ชี้ที่กํา หนดไวใ นรายละเอีย ดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒
ป นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแต
หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม
ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆกําหนด
จึงจะไดรับการเผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปหรือนอยกวาใหพิจารณาผล
การประเมินคุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมี
การรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการ
เผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่
กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอน
การเผยแพร ห ลั ก สู ต รนั้ น จนกว า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น จะได มี ก ารปรั บ ปรุ ง ตามเงื่ อ นไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๘. รายชื่อและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา…..
สาขา/สาขาวิชา.........
๑๙. ภาคผนวก (ถามี)
๔
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มคอ. ๑
แผนภูมิแสดงการนํามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

สกอ

ไม
ใช
๑

เกณฑกําหนดชื่อปริญญา

มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชาตาง ๆ

๕ ป

หลักเกณฑการเทียบโอน
เกณฑ/แนวทางอืน่ ๆ

สถาบันอุดมศึกษา
?

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ทุกป

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา

รายละเอียดของหลักสูตร
(Programme Specification)

เสนอ

ติดตามการ
ดําเนินการ
ตาม TQF

ใช
เผยแพร
หลักสูตรที่
ดําเนินการ
ไดมาตรฐาน
TQF

สภาสถาบัน
อนุมัติ

เสนอ
รายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ของภาคสนาม (ถามี)
(Course + Field Experience
Specifications)

รายงานประจําภาค/ประจําปการศึกษา
(Semester/Annual Programme Report)

รายงานรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)
(Course + Field Experience Reports)

กระบวนการเรียนการสอน
(ที่ทําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง)

การวัดและประเมินผล
(มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต)

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนด
ไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูจางงานและสังคม)

๑ กก.อ. กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง

๕

(POD Network)
Teaching Unit
การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม

สกอ.
บันทึกไว
ในฐาน
ขอมูล
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มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวม
ของการจั ดหลักสู ต ร การจั ดการเรียนการสอนที่ จะทํา ใหบัณ ฑิ ต บรรลุผ ลการเรี ย นรูของหลักสูต รนั้ น ๆ
โดยจะถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห งชาติ และมาตรฐานคุณวุ ฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูต ร ซึ่งแต ละสถาบันอุดมศึก ษา
สามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความตองการ
หรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง
เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหมั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลว
จะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับ
องคประกอบในการเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร
จะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได
รวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน

ประกอบดวย ๘ หมวดตอไปนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗
หมวดที่ ๘

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
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มคอ. ๒

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร .......................................................................
สาขา/สาขาวิชา.......................................................................
หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ ........................................................................
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑. ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ระบุ ร หั ส (ถ า มี ) /ชื่ อ หลั ก สู ต รและสาขา/สาขาวิ ช าของหลั ก สู ต รที่ เ ป ด สอนทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับชื่อ
ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาของสถาบัน
(กรณีมหาวิ ทยาลั ยของรั ฐ) หรือตามข อบั งคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคลองตามหลั กเกณฑ การกํ าหนดชื่ อ
ปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
ของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. วิชาเอก (ถามี)
๔. จํานวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปดสอนวาเปนหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๒ ภาษาที่ใช ระบุภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนวาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ
ภาษาใด
๕.๓ การรับเขาศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรวารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ
ตางประเทศ หรือรับทั้งสองกลุมเขาศึกษา
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น ระบุวาเปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือเปนหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่น ๆ โดยตองระบุชื่อสถาบันการศึกษา/
หนวยงานที่ทําความรวมมือดวย สําหรับความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่นๆ ในตางประเทศตอง
สอดคล อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางความตกลงร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า ง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระบุวาใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให
ปริญญามากกวา ๑ สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอื่น ๆ ในชวงกลางของหลักสูตร หรือเปน
ปริญญารวมระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอตกลงความรวมมือ
๑
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ระบุวาเปนหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใชหลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา
และปการศึกษา) พรอมทั้งใหระบุวันเดือนปที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอยางอื่น
(ระบุชื่อ) และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ไดรับการรับรองหลักสูตรโดยองคกรวิชาชีพ
หรือองคกรอื่นใดดวย ใหระบุองคกรที่ใหการรับรอง และวันเดือนปที่ไดรับการรับรองดวย
*๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระบุปที่คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
*๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
๙. ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจํ า ตั ว บั ต รประชาชน ตํ า แหน ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเกณฑมาตรฐานหลักสูตรไมไดระบุอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไว ใหอาจารย
ประจําหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอนหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย ๒ คน
เป นอาจารย ผูรั บผิ ดชอบหลักสูต ร โดยให ระบุคุณวุฒิ สาขาวิช า และปที่สําเร็จ พรอมทั้งเลขประจําตัว
ประชาชน ถาจัดการเรียนการสอนมากกวา ๑ แหงใหแสดงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของแตละแหง
ซึ่งตองเปนอาจารยคนละชุดกัน
*๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนใหชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอนมากกวา ๑ แหง
ระบุขอมูลใหครบถวน
*๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
*๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
*๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชา
ที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
อธิบายการบริหารจัดการ แผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม ถามีจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหมั่นใจ
วารายวิชาดังกลาวสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น
หมายเหตุ

*

ไมมีในเอกสารหลักสูตร (รูปแบบเดิม) และแบบ สมอ. (แบบฟอรมที่ใชในการวิเคราะหหลักสูตร)

๒
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หมวดที่ ๒. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

*๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

ระบุป รัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคข องหลักสูต รโดยตองสอดคลองกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ และ
ความรูความสามารถอยางไร
* ๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
ระบุแ ผนพั ฒ นาหรื อ แผนการเปลี่ย นแปลงหลั ก ๆที่ เ สนอในหลั กสู ต ร พร อ มระบุเ วลาคาดว า จะ
ดําเนินการแลวเสร็จ (เชน ภายใน ๕ ป) โดยใหระบุกลยุทธสําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อความสําเร็จของแผน
นั้นๆ รวมทั้งตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยตัวบงชี้ควรจะเปนสวนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ ดวย
๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๒.๒ กลยุทธ
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบงชี้

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวาเปนระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เปนตน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ระบุวามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนหรือไม
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ถามีการจัดการศึกษาทีใ่ ชระบบอื่น ๆ ที่มิใชการใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน
การสอนใหแสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคใหชัดเจน
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ระบุชว งเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาเรียน
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ระบุ คุ ณ สมบั ติ ผู เ ข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ ส อดคล อ งกั บ ระดั บ การศึ ก ษาตามเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผูสมัครเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติมตองระบุใหครบและชัดเจน
*๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตร ที่ตองนํามาประกอบการพิจารณา
เพื่อการกําหนดหลักสูตร (เชน นักศึกษาที่มีขอจํากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร หรือการปรับตัวใน
การเรียน)
๓
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๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
ระบุจํานวนผูที่คาดวาจะรับเขาศึกษาในหลักสูตรและจํานวนที่คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาในแตละป
การศึกษาในระยะเวลา ๕ ป
๒.๖ งบประมาณตามแผน
แสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ
คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น
๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
ระบุจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแตละแบบที่สัมพันธ
กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกําหนดเปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ
๓.๑ หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต ใหระบุหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร ใหแสดงโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร โดยแบงเปน
หมวดวิชาใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอยาง
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๑๓๕ หนวยกิต
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๖ หนวยกิต
- กลุมสังคมศึกษาศาสตร
๙
หนวยกิต
๙
หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
- กลุมวิชาภาษา
๙ หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร
๙ หนวยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน
๙๓ หนวยกิต
- วิชาแกน
๓๐ หนวยกิต
- วิชาเอก
๔๕ หนวยกิต
- วิชาโท
๑๘ หนวยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
๔
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๓.๑.๓ รายวิชา
ใหระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาดวย) ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวย
ตนเอง
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
ระบุจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําและอาจารยพิเศษ แยกจากกัน โดยระบุรหัส
เลขประจําตัวประชาชน รายชื่อซึ่งประกอบดวยตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา (โดยตองสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การ
ค น คว า วิ จั ย หรื อ การแต ง ตํ า รา (ถ า มี ) รวมทั้ ง ภาระการสอนทั้ ง ที่ มี อ ยู แ ล ว และที่ จ ะมี ใ นหลั ก สู ต รนี้
(รายละเอียดทั้งหมดไวที่นี่หรือภาคผนวกก็ได)
๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
ระบุอาจารยซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนโดยใหมีคุณวุฒิและจํานวน
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
๓.๒.๒ อาจารยประจํา
ระบุ อ าจารย ซึ่ ง มี ห น า ที่ ห ลั ก ด า นการสอนและการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ต็ ม เวลา
ในสถาบันอุดมศึกษา
๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ
่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
*๔. องคสรุประกอบเกี
ป โดยย อ เกี่ ย วกั บ การฝ ก ปฏิ บั ติ ฝ ก ตามคลิ นิก หรื อ ฝ ก งาน หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษาที่ กํ า หนดไว ใ น
หลักสูตร
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรูจากประสบการณภาคสนามที่ตองการ
๔.๒ ชวงเวลา
ระบุชว งเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณภาคสนามใหนักศึกษา เชน ป ภาคการศึกษาที่จดั
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
เชน ๓ วันตอสัปดาหเปนเวลา ๔ สัปดาห หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา
*๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจัยในรายวิชาอื่นๆ ควรแนบขอกําหนดสําหรับการทําโครงงานดวย
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูหลักๆ ที่ตองการจากการทําโครงงานหรืองานวิจัย
๕
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๕.๓ ชวงเวลา
ระบุชวงระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดใหทําโครงงานหรืองานวิจัย เชน ป ภาคการศึกษา
๕.๔ จํานวนหนวยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
อธิบายอยางยอเกี่ยวกับการเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน

หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

*๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ
ภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชน บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค มีความสามารถในความเปนผูนําอยางโดดเดน หรือมีความมุงมั่นใน
การใหบริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแตละคุณลักษณะดังกลาว ชี้ใหเห็นถึงกลยุทธการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้น
* ๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
อธิบายผลการเรียนรูแตละดาน ตามหัวขอตอไปนี้
(๑) คําอธิบายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความรูหรือทักษะในหลักสูตรที่ตองการจะพัฒนาและระดับของ
ความรูและทักษะนั้นๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่สาขา/สาขาวิชานั้นๆ กําหนดเปนอยางนอย
(ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ขอ ๕
มาตรฐานผลการเรียนรู) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่
จะพัฒนา/ปรับปรุงใหสถาบันอุดมศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนแตละดานของระดับคุณวุฒิที่จะ
พัฒนา/ปรับปรุงจากคําอธิบายในสวนที่ ๒ ขอ ๒.๒ วิธีที่ ๒
(๒) คําอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธการสอนที่จะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะเหลานั้น (ควรเปนคําอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีการที่จะใชตลอดหลักสูตร โดยใชการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตถามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกําหนดใหมีในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะใหแสดงไวดวย)
(๓) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรูในกลุมที่เกี่ยวของ
(ซึ่งอาจรวมกลยุทธสําหรับการประเมินหลักสูตรเชนเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถามีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธหรือวิธีการในชวงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงใหเห็นดวย ตัวอยางเชน กิจกรรม
ตางๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใชความรูและ
ทักษะที่กําหนดอาจจะรวมไวในระยะเวลาตอมา

๖
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๓. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
* (Curriculum
Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ ๔ ขอ ๒) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสู
มาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได (จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได)

หมวดที่ ๕. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ถาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให
ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษา ใหกลาวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้นๆ หรือแนบเอกสารดังกลาว
*๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู แตละรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไป
สําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งตองสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย

*๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม

อธิบายกระบวนการที่ใชสําหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ
ใหมั่นใจไดวาอาจารยเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาทีต่ น
รับผิดชอบสอน
*๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
อธิบายถึงสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนา
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
๗
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๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ระบุความพรอมของทรัพยากรที่มีอยูแลว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่จําเปน
เชน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอนอื่น ๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่นๆ เปนตน
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอน
อื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่น ๆ
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณการ
เรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเปน
*๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
ระบุกระบวนการยอๆ ในการรับอาจารยใหม เพื่อใหมั่นใจวา อาจารยมีคุณสมบัตแิ ละ
ประสบการณเพียงพอตอความรับผิดชอบการสอน
๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือรวมกันและการมีสวนรวมของคณาจารยในการติดตาม
คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําปและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สรุปยอ ๆ ถึงนโยบายในการแตงตั้งอาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษ เชน วิธีการ
อนุมัติ กระบวนการเลือกสรร และสัดสวนตอคณาจารยในหลักสูตรทั้งหลักสูตร
*๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน (เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝกการทํา
วิจัยรวมกับอาจารย เปนตน)
๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
อธิบ ายถึ ง การจั ดการที่ ไ ด ดําเนินการในการใหคํ า ปรึ กษาแนะนํ าทางวิช าการแกนั กศึ กษา
รวมถึงตารางการทํางานของอาจารยและการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับ
อาชีพ (ซึ่งอาจมีในระดับคณะ)
๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา
แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการ
ในการพิจารณาขออุทธรณเหลานั้น
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ใหอธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยตองสํารวจความตองการทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
๘
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งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
*๗. ตัวบระบุ
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําป
ที่ระบุไวในหมวด ๑ – ๖ ขางตน เชน จํานวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กําหนด จํานวนนักศึกษาที่ตกออก (Retire) ระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การดําเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่กําหนด เปนตน โดยตัวบงชี้อยาง
นอยตองสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก

หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ควรคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสูการประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่สะทอนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหลานี้จะถูกนํามาใชในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร
*๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวสําหรับการพัฒนาการ
เรียนรูในดานตางๆ เชน การประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม การนํา
กลยุทธการสอนไปใช การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผลการ
ประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการสอนที่เกี่ยวของ และอธิบาย
กระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
อธิ บายกระบวนการที่ ใช ในการประเมิ นทั กษะของคณาจารย ในการใช กลยุ ทธ ตามที่ ได วางแผนไว เช น
การประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาค
การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรูและทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาตองการ
นหลักสูตรในภาพรวม
* ๒. การประเมิ
อธิบายกระบวนการที่จะใชเพื่อจะไดขอมูลตางๆยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุ ผ ลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง จากกลุ ม บุ ค คล ดั ง นี้ ๑) นั ก ศึ ก ษาและบั ณ ฑิ ต ๒)
ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก ๓) ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
นผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
* ๓. การประเมิ
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยาง
นอย ๓ คน ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
นและวางแผนปรับปรุง
* ๔. การทบทวนผลการประเมิ
อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ
เอกสารแนบ
ใหแนบเอกสารที่ระบุไวใหครบถวน
๙
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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียด
ของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรู
ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบ
ความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่จําเปนสําหรับการเรียนรู
นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
๒. จํานวนหนวยกิต
บรรยาย-ปฏิบตั ิ
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ระบุชื่อหลักสูตรที่ใชรายวิชานี้ ยกเวนวิชาที่เปดเปนวิชาเลือกทั่วไป ใหใช “หลายหลักสูตร” และใหระบุ
วาเปนวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เชน วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ วิชาเอก
วิชาเอกเลือก เปนตน
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ระบุภาคการศึกษา / ชั้นปทเี่ รียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
๖. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
๗. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
๘. สถานที่เรียน
ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกทีต่ ั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
อธิบายโดยยอเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น เชน
เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเปนผลจาก
งานวิจัยใหมๆ ในสาขา

๑
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หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ตามที่ระบุไวในรายละเอียดหลักสูตร
๒. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ระบุจํานวนชัว่ โมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบตั ิงานภาคสนาม/การฝกงาน และการศึกษาดวย
ตนเอง
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ระบุจํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน และ
วิธีการสื่อสารใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบต อ มาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า (Curriculum
Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
๑ สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒ คําอธิบายเกีย่ วกับวิธกี ารสอนที่จะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ ๑
๓ วิธีการทีจ่ ะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูข องนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรูใ น
มาตรฐานการเรียนรูแตละดานทีเ่ กีย่ วของ
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๒. ความรู
๒.๑ ความรูท ี่ตองไดรับ
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๒ วิธีการสอน
๒
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๔.๓ วิธีการประเมินผล
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๓ วิธีการประเมินผล

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหที่สอน จํานวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต)
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช รวมทั้งอาจารยผูสอน ในแตละหัวขอ/รายละเอียดของรายวิชา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาหที่ประเมิน
และสัดสวนของการประเมิน

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ระบุตําราและเอกสารหลักทีใ่ ชในการเรียนการสอน
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
แหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
แหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ระบุวธิ กี ารประเมินที่จะไดขอ มูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของ
นักศึกษา เปนตน

๓
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๓. การปรับปรุงการสอน
อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการ
สอนไวอยางไรบาง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน เปนตน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับ
รายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ

๔
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มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง
ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝก
ภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ
ตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการ
ปลูกฝง ทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่ นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาให ประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
การพัฒนาผลการเรียนรู
ลักษณะและการดําเนินการ
การวางแผนและการเตรียมการ
การประเมินนักศึกษา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
๒. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชัว่ โมง
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ระบุชื่อหลักสูตรที่ใชรายวิชานี้ และระบุวา เปนวิชาบังคับหรือวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
๖. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
อธิบายโดยยอถึงวัตถุประสงคการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนามหรือการเปลี่ยนแปลง
สําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นและการกระทําที่จะใหบรรลุวัตถุประสงค

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
๑ สรุปเกี่ยวกับความรูหรือทักษะทีต่ องการจะพัฒนาจากประสบการณที่ไดจากการฝกภาคสนาม/ฝกใน
สถานประกอบการ
๒ อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาความรูหรือทักษะในขอ ๑
๓ วิธีการที่จะใชในการประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่เกี่ยวของ

๑
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หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
ระบุคําอธิบายตามที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร
๒. กิจกรรมของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมหลักที่เกี่ยวของกับนักศึกษาระหวางฝกประสบการณภาคสนาม
๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และกําหนดสง
๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมที่ใชในการติดตามผลการเรียนรูทั้งระหวางฝกและเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
๕.
หนาที่ และความรับผิด ชอบของพนักงานพี่เ ลี้ ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
เชน การวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การใหคําแนะนําแกนักศึกษา
การประเมินผลการฝกประสบการณ
๖. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
เชน การใหคาํ ปรึกษา การประสานและรวมวางแผนกับพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสําหรับการออกนิเทศกนักศึกษา
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
เชน ที่พัก การเดินทาง วัสดุอุปกรณสนับสนุนอื่น ๆ เชน เบี้ยเลีย้ ง

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
๑. การกําหนดสถานที่ฝก
๒. การเตรียมนักศึกษา
๓. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
๕. การจัดการความเสี่ยง

๒
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หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
๑. หลักเกณฑการประเมิน
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้
๑.๑ นักศึกษา
๑.๒ พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
๑.๓ อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
๑.๔ อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง

๓

103

มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล
การจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด
การเรี ย นการสอนในวิ ช านั้ น ๆว า ได ดํ า เนิ น การสอนอย า งครอบคลุ ม และเป น ไปตามแผนที่ ว างไว
ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผล
การเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและ
สิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมิน
ภายนอก รวมทั้ ง การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต การวางแผนและให ข อ เสนอแนะ
ตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖

ขอมูลทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรับปรุง
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
๒. รายวิชาทีต่ องเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
๓. อาจารยผรู ับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุม เรียน (Section)
ใหรายงานเปนรายกลุม
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
๕. สถานที่เรียน
ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกทีต่ ั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
ระบุหัวขอ จํานวนชั่วโมงตามแผนการสอน จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕%
๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของ
รายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาํ ใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ระบุวาวิธสี อนเพือ่ ใหบรรลุผลการเรียนรูแตละดานตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไมมี และปญหาของวิธีสอนที่ใช(ถามี) พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ระบุขอ เสนอเพือ่ การปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งไดจากปญหาที่พบในขอ ๓

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน )
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)

๑
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน
๕. ปจจัยที่ทาํ ใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาํ หนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ระบุความคาดเคลือ่ นที่เกิดขึน้ พรอมเหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ระบุความคาดเคลือ่ นที่เกิดขึน้ พรอมเหตุผล
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ระบุวธิ ีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ระบุปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถามี) และผลกระทบ

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ระบุปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) และผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษทสี่ าํ คัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุขอ วิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื่
๒.๑ ขอวิพากษทสี่ าํ คัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื่
ระบุขอ วิพากษทงั้ ที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่ านมาและอธิบายผลการดําเนินการ
ตามแผน ถาไมไดดําเนินการหรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล
๒
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๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การ
ใชอปุ กรณการสอนแบบใหม เปนตน
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ระบุขอ เสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรบั ผิดชอบ
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร

ชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา:………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน .............................................................
ชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร: …………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน .........................................................

๓

107

มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report)
หมายถึง รายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตาม
แผนที่วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตองให
เหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป
รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหาร
จัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารย
ผูรับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยง

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางไปจากแผนการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
หมวดที่ ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร
หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
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รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
๒. หลักสูตร
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
๔. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม

หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การเตรียมนักศึกษา (ถามี)
ระบุวาการเตรียมนักศึกษาตางจากแผนอยางไร และใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพือ่ การ
วางแผนในอนาคต
๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
ระบุวาการเตรียมอาจารยทปี่ รึกษา/อาจารยนิเทศกตางจากแผนอยางไรและใหขอ เสนอแนะ
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพือ่ การวางแผนในอนาคต
๓. การเตรียมพนักงานพีเ่ ลีย้ ง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถามี)
ระบุวาการเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการตางจากแผนอยางไรและให
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพือ่ การวางแผนในอนาคต
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ระบุการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ที่ตางจากแผนและใหขอ เสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพือ่ การวางแผน
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนักศึกษา
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิง่ อํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถามี)

หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน
๕. ปจจัยที่มผี ลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
๑
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หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี)

หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา (ใหแนบผลการสํารวจ)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ระบุขอ วิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ระบุขอ วิพากษทั้งทีเ่ ปนจุดแข็งและจุดออน
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา
สรุปยอการพัฒนาที่สําคัญในปจจุบัน อาทิ การพัฒนาอยางมืออาชีพสําหรับคณะหรือที่ปรึกษา
ประสบการณภาคสนาม การปรับประสบการณภาคสนาม และแนวทางใหมของการจัดการเชิงคุณภาพ
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน
ระบุประเด็นที่ระบุไวในครั้งที่ผานมาสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากขอ ๑ และอธิบายถึง
ความสําเร็จ ผลกระทบ ในกรณีที่ไมสําเร็จใหระบุเหตุผล
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ระบุขอ เสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรบั ผิดชอบ
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ระบุขอ เสนอแนะตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ ที่ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบตอรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร
---------------------------------------ชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม:……………………………
ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ......................................................
ชื่อผูรบั ผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ...................................................
๒
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มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผล
ประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เชน
ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบ
ตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐาน
ผลการเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมิน
หลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา
รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไป
ยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย

ประกอบดวย ๙ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗
หมวดที่ ๘

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเชิงสถิติ
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
สรุปการประเมินหลักสูตร
คุณภาพของการสอน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจาก
ผูประเมินอิสระ
หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร..........................ประจําปการศึกษา..............
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. หลักสูตร
๒. ระดับคุณวุฒิ
๓. อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
๔. วันที่รายงาน
๕. ปการศึกษาที่รายงาน
๖. สถานที่ตงั้
ระบุสถานที่ตงั้ ที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น ๆ หากมีการเปดสอนในหลายวิทยาเขต

หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิติ
๑. จํานวนนักศึกษาชัน้ ปที่ ๑ ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน
๒. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาในปที่รายงาน
๒.๑. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๒. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๓. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๔. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ)
สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
รอยละของนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
คํานวณจากจํานวนนักศึกษาทีจ่ บการศึกษาตามขอ ๒.๒ และจํานวนนักศึกษาทัง้ หมดที่รับเขา
ในหลักสูตรของรุน
ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษา
ของนั ก ศึก ษา (เช น การเปลี่ ย นสถานภาพของนั ก ศึ ก ษาจากกลุ ม ประกาศนี ย บัต รเป น ปริ ญ ญาบัต ร
หรือการยายสาขาวิชา ฯ)
๔. จํานวนและรอยละของนักศึกษาทีส่ อบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
๑
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๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
สัดสวนของนักศึกษาทีส่ อบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผา นมา
นักศึกษาชัน้ ปที่ ๑ ที่เรียนตอชัน้ ปที่ ๒
......................... %
นักศึกษาชัน้ ปที่ ๒ ที่เรียนตอชัน้ ปที่ ๓
......................... %
......................... %
นักศึกษาชัน้ ปที่ ๓ ที่เรียนตอชัน้ ปที่ ๔
๖. ปจจัย/สาเหตุทมี่ ีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
๗. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ .............................................................................
จํานวนแบบสอบถามที่สง ....................... จํานวนแบบสอบถามทีต่ อบกลับ ........................
รอยละของผูต อบแบบสอบถาม ………………………….
การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูต อบแบบสอบถาม
ไดงานทําแลว
ไมประสงคจะทํางาน
การได
งานทํา ตรงสาขาที่ ไมตรงสาขา ศึกษาตอ
สาเหตุอื่น
เรียน
ที่เรียน
จํานวน
รอยละ

ยังไมไดงานทํา

๘. การวิเคราะหผลที่ได
วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงาน
ภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับขอมูลที่ผานมาและสถาบันอื่นที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
เพือ่ เปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มผี ลกระทบตอหลักสูตร
๑. การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ทีม่ ีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผา นมา
๒. การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ทีม่ ผี ลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปทผี่ านมา

หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิชาทีเ่ ปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
ระบุรายวิชาทีเ่ ปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน จํานวนนักศึกษาทีส่ อบ
ผานแตละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน
๒
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๒. การวิเคราะหรายวิชาทีม่ ีผลการเรียนไมปกติ
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไมปกติ เชน นักศึกษาไดระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่ําเกินไป หรือตางไปจากเกณฑมาตรฐานการใหระดับคะแนนในแตละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบ
ตกมากเกิ น ไป การสอนไม ต รงกั บ เนื้ อ หาที่ กํ า หนดของรายวิ ช า เป น ต น นอกจากนี้ ใ ห ร ะบุ วิ ธี ก าร
ตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนดหรือเกณฑที่ตั้งไว และ
มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการไปแลว (หากจําเปนใหแนบขอสรุปการประเมินและแนวทางการแกไข
ที่ไดดําเนินการมาแลวดวย)
๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
๓.๑ รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่ มไดเปดสอน
ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา พรอมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไมได
เปดสอนและมาตรการทดแทนที่ไดดําเนินการ (ถามี) เชน เปนรายวิชาแกนที่ตองเปดตามแผนการศึกษาแตขาด
ผูสอน หรือจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนอยเกินไป และไดดําเนินการปรับแผนการเปดรายวิชา
เพื่อเปนการประกันวา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาไดในภาคการศึกษาตอไป
๓.๒ วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
ใหระบุรหัสและชือ่ รายวิชา สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอนสาระหรือหัวขอดังกลาว
พรอมวิธีแกไข (ถามี) เชน สาระที่ขาดและจําเปนตองสอนเพือ่ ใชเปนพื้นฐานของรายวิชาอื่นไดเพิ่มหัวขอ
หรือสาระทีข่ าดในรายวิชาทีส่ ูงขึ้น

หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
๕.๑ การบริหารหลักสูตร
ใหระบุปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต

หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
๑. การประเมินจากผูที่กาํ ลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สาํ รวจ)
วันที่สาํ รวจ ............................. (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย)
๑.๑. ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอ ผลการประเมิน
๑.๒. ขอเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑
๒. การประเมินจากผูม ีสว นเกี่ยวของ
อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผูใชบัณฑิต หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของ และจากภายนอก
๒.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
๒.๒. ขอเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑ (ถามี)
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ
๓
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หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน
๑. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
๑.๑ รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ระบุรหัสและชือ่ รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพรอมวิธกี ารประเมิน เชน ประเมิน
โดยนักศึกษา เปนตน และแผนปฏิบัติการที่ไดดําเนินการไปแลว
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
ระบุขอ คิดเห็นตอแผนการสอน กลยุทธและวิธีการสอนที่ใชในรายวิชาเพือ่ พัฒนาสาระการเรียนรู
ตางๆ ที่กําหนดในรายวิชา ใหดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรประกอบ อยางไรก็ตามไมไดเปนการประเมินผูสอน แตเปนการประเมินภาพรวมของ
การสอนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาเพือ่ นําผลมาปรับกลยุทธและวิธีการสอนตอไป
๒.๑ สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหระบุปญหาที่พบพรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีขึ้น
๒.๒ แนวทางแกไข/ปรับปรุง
แผนดําเนินการในการตอบสนองตอขอเสนอแนะ (เชน การฝกอบรมหรือการใหคําแนะนํา
หรือการแกปญหาวิธีการอื่นใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา) ควรระบุรายวิชาที่
ไดแกไขหรือปรับเปลี่ยน
๓. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี
ไมมี
หากมีการปฐมนิเทศใหระบุจํานวนอาจารยใหม
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ
๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
๓.๓. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลทีไ่ มไดดําเนินการ
๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
ใหระบุกจิ กรรมที่สถาบันฯจัดหรือหนวยอื่นที่ไมใชสถาบันฯจัด จํานวนอาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุนที่เขารวมแตละกิจกรรม
๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของ
ผูเขารวมกิจกรรม)
๔
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หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร
จากผูประเมินอิสระ
๑. ขอคิดเห็นหรือสาระทีไ่ ดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
๒. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผา นมา
ระบุแผนการดําเนินการแตละแผน กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน
และเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ
๒. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร ( จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ )
๒.๒. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนือ้ หาในรายวิชา
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๓. แผนปฏิบตั ิการใหมสาํ หรับป .............
ระบุแผนปฏิบตั ิการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :________________________________
ลายเซ็น :__________________________ วันที่รายงาน:____________
ประธานหลักสูตร :______________________________ลายเซ็น :__________________________ วันที่รายงาน:____________
เห็นชอบโดย ________________________ (หัวหนาภาควิชา)
ลายเซ็น :__________________________

วันที:่ ____________

เห็นชอบโดย ________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : __________________________

วันที่ :____________

เอกสารประกอบรายงาน
๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
๒. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานทีใ่ ชในการประเมิน
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในปที่ประเมิน
๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
๕
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หนา ๑๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๕๒
เพื่ออนุวัติใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และเพื่อประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
อาศัยความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
จึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอรของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรนี้อยูแลว จะตองปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ตามประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕
๓. ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนไปตาม
เอกสารแนบทายประกาศ
๔. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๕๒

เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
พ.ศ. ๒๕๕๒
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา
ชื่อสาขา
คอมพิวเตอร
ชื่อสาขาวิชา (๑) วิทยาการคอมพิวเตอร
(๒) วิศวกรรมคอมพิวเตอร
(๓) วิศวกรรมซอฟตแวร
(๔) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๕) คอมพิวเตอรธุรกิจ
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๒.๑ วิทยาการคอมพิวเตอร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Computer Science)
B.S. or B.Sc. (Computer Science)
๒.๒ วิศวกรรมคอมพิวเตอร
ภาษาไทย:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Engineering (Computer Engineering)
B.Eng. (Computer Engineering)
๒.๓ วิศวกรรมซอฟตแวร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแวร)
วท.บ. (วิศวกรรมซอฟตแวร)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟตแวร)
วศ.บ. (วิศวกรรมซอฟตแวร)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Software Engineering)
B.S. or B.Sc. (Software Engineering)
Bachelor of Engineering (Software Engineering)
B.Eng. (Software Engineering)

๑
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๒.๔ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Information Technology)
B.S. or B.Sc. (Information Technology)
๒.๕ คอมพิวเตอรธุรกิจ
ภาษาไทย:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บธ.บ. (คอมพิวเตอรธุรกิจ)
บริหารธุรกิจบัณฑิต (ระบบสารสนเทศ)
บธ.บ. (ระบบสารสนเทศ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Business Administration (Business Computer)
B.B.A. (Business Computer)
Bachelor of Business Administration (Information System)
B.B.A. (Information System)
หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรจะเนนองคความรูเปนหลัก สวนชื่อปริญญา
อาจแตกตางกันในสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ตามวิชาการและวิชาชีพ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
สาขาคอมพิวเตอรเปนศาสตรที่มีความหลากหลายและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ครอบคลุมทั้งดาน
ทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตฮารดแวร ซอฟตแวร เครือขาย ขอมูล และบุคลากรดานคอมพิวเตอร ซึ่งตองประสม
เพื่อใหมีหลักการและ
ประสานศาสตรตาง ๆ เริ่มจากศิลปศาสตร วิทยาศาสตร และ/หรือวิศวกรรมศาสตร
กรอบปฏิ บั ติ ในการพั ฒ นาสาขาคอมพิ ว เตอร ที่ เ ป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการพั ฒ นาด า นต า ง ๆ
หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรในสถาบันอุดมศึกษาไทยมีความหลากหลายจากรายงานโครงการพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานกลางสาขาคอมพิวเตอรระดับปริญญาตรี ระยะที่ ๑ ป พ.ศ. ๒๕๔๙ สามารถนํามาประยุกตและ
จําแนกสาขาคอมพิวเตอรออกเปน ๕ สาขาวิชาหลัก ๆ คือ
(๑) สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร หรือ วิทยาศาสตรคอมพิวเตอร (Computer Science: CS)
(๒) สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร (Computer Engineering: CE)
(๓) สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร (Software Engineering: SE)
(๔) สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (Information Technology and Communication: ICT)
(๕) สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ (Business Computer: BC) หรือ ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business
Information System: BIS)
๒
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แนวทางในการจัดขอบเขตองค ความรูของสาขาคอมพิว เตอร จะพิจารณามุมมองหลายมิติเ พื่อความ
ครบถ ว นทั้ ง ดา นทฤษฎี แ ละการประยุก ต โดยสามารถนํ าเสนอกรอบการจัด ขอบเขตองค ค วามรู ข องสาขา
คอมพิวเตอรออกเปน ๕ ดานหลัก คือ ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องาน
ประยุกต เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร โครงสรางพื้นฐานของระบบ และฮารดแวรและสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร ซึ่งสอดคลองกับมาตรฐานสากลตาม The Association for Computing Machinery (ACM), The
Association for Information Systems (AIS) และ The Institute of Electrical and Electronics Engineer Computer Society (IEEE-CS) ขอบเขตองคความรูของสาขาคอมพิวเตอร ทั้ง ๕ สาขาวิชา สามารถแสดงไดดัง
รูปที่ ๑

รูปที่ ๑ ขอบเขตองคความรูของสาขาคอมพิวเตอร ๕ สาขาวิชา
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พงึ ประสงค
(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและทําหนาที่เปนพลเมืองดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๒) มีความรูพื้นฐานในศาสตรที่เกี่ยวของทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติอยูในเกณฑดี สามารถประยุกตได
อยางเหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอในระดับสูง
(๓) มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถพัฒนาความรู เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
(๔) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาไดอยางเปนระบบและเหมาะสม
(๕) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีทักษะการบริหารจัดการและทํางานเปนหมูคณะ
(๖) รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถติดตอสื่อสารกับผูอื่นไดเปนอยางดี
๓
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(๗) มีความสามารถการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศในการสื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดดี
(๘) มีความสามารถวิเคราะหความตองการของผูใช ออกแบบ พัฒนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร
ใหสามารถแกไขปญหาขององคกรหรือบุคคลตามขอกําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ
สภาพแวดลอมการทํางาน
(๙) สามารถวิเคราะหผลกระทบของการประยุกตคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม รวมทั้งประเด็น
ทางดานกฎหมายและจริยธรรม
(๑๐) มีความสามารถเปนที่ปรึกษาในการใชงานระบบคอมพิวเตอรในองคกร
(๑๑) มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองคกร
(๑๒) มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็กเพื่อใชงานได
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
มาตรฐานผลการเรียนรู ควรสะทอนคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคได ประกอบดวย
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
(๑) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(๒) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(๓) มี ภ าวะความเป น ผู นํ า และผู ต าม สามารถทํ า งานเป น ที ม และสามารถแก ไ ขข อ ขั ด แย ง และลํ า ดั บ
ความสําคัญ
(๔) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(๕) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(๖) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคล องคกรและสังคม
(๗) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
๕.๒ ความรู
(๑) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาที่ศึกษา
(๒) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรู ทักษะ
และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(๓) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ
คอมพิวเตอรใหไดตรงตามขอกําหนด
(๔) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต
(๕) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(๖) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหม ๆ ที่เกี่ยวของ
(๗) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรที่ใชงานไดจริง
(๘) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
๔
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๕.๓ ทักษะทางปญญา
(๑) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(๒) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(๓) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(๔) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๑) สามารถสือ่ สารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๒) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญ
 หาสถานการณตาง ๆ ทั้งในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(๓) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(๔) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(๕) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืน
อยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(๖) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง
๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีทักษะการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(๒) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกต
ตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(๓) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนอไดอยางเหมาะสม
(๔) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ (ถามี)
ไมมี
๗. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกอบดวยหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดเลือกเสรี และ/หรือวิชาประสบการณสนาม โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิต
ในแต ล ะหมวดและหน ว ยกิ ต รวมทั้ ง หลั ก สู ต รเป น ไปตามประกาศของกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ในสวนของหมวดวิชาเฉพาะ เนื่องจากสาขาคอมพิวเตอรครอบคลุมเนื้อหาหลากหลาย ทั้งดานทฤษฏีหลักการ-นวัตกรรม สูการนําไปใชงาน จึงกําหนดเปนกลุมยอย ดังนี้
๕
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(๑) วิชาแกน หมายถึง วิชาจําเปนที่ตอ งเรียนเพือ่ เปนความรูพื้นฐานสําหรับการเรียนวิชาเฉพาะดาน
(๒) วิช าเฉพาะด า น หมายถึ ง วิ ช าเนื้ อ หาสาระที่ ค รอบคลุ ม องค ค วามรู ขั้ น ต่ํา ของสาขาคอมพิ ว เตอร
สามารถจําแนกเปน ๕ ดาน คือ ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร โครงสรางพื้นฐานของระบบ และฮารดแวรและสถาปตยกรรม
คอมพิวเตอร ตามระบุไวในขอ ๓
(๓) วิชาเลือก หมายถึง วิชาเนือ้ หาที่เพิ่มเติมจากวิชาเฉพาะดาน เพือ่ เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียน
ตามลักษณะงานอาชีพทีต่ นสนใจ
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณวุฒินี้ไมไดกําหนดรายวิชาในแตละกลุม แตไดแสดงแนวทางการจัดความสัมพันธของแต
ละวิชากับองคความรูแตละดานไวในภาคผนวก ๑๘.๒ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาคอมพิวเตอรโดยแตละ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดรายวิชาและหนวยกิตไดตามจุดมุงหมายของหลักสูตร
นอกจากนี้สามารถกําหนดใหมีประสบการณภาคสนาม
ซึ่งอาจเปนการฝกงานในสถานประกอบการ
หรือสหกิจศึกษา โดยใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
โครงสรางหลักสูตร องคประกอบ และหนวยกิตขั้นต่ําของแตละสาขาวิชา มีดังนี้
๗.๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE
และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังนี้
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๓๐ หนวยกิต
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔ หนวยกิต
(๑๒ หนวยกิต)
(๒.๑) วิชาแกน
- แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห
- คณิตศาสตรดิสครีต
- สถิติสําหรับนักวิทยาศาสตร
- วิธีทางการคํานวณเชิงตัวเลข หรือความนาจะเปน
(๓๖ หนวยกิต)
(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
(๓ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
(๖ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
(๑๒ หนวยกิต)
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
(๑๒ หนวยกิต)
กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(๓ หนวยกิต)
(๒.๓) วิชาเลือก
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
๖
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(๔) วิชาประสบการณภาคสนาม ควรจัดใหมีภายใน ๕ ป หลังจากการประกาศใชมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ถามีหนวยกิตใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๐-๓ หนวยกิต) หรือ
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๖-๙ หนวยกิต)
๗.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE
และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังนี้
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๓๐ หนวยกิต
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔ หนวยกิต
(๓๐ หนวยกิต)
(๒.๑) วิชาแกน
- วิชาแกนทางวิศวกรรม
(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน
(๓๖ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
(๓ หนวยกิต)
(๙ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
(๑๒ หนวยกิต)
กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(๑๒ หนวยกิต)
(๒.๓) วิชาเลือก
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
(๔) วิชาประสบการณภาคสนาม จะมีหรือไมมีก็ได ถามีและมีหนวยกิตใหนับสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๐-๓ หนวยกิต) หรือ
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๖-๙ หนวยกิต)
๗.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE
และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังนี้
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๓๐ หนวยกิต
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔ หนวยกิต
(๒.๑) วิชาแกน
(๙ หนวยกิต)
- พีชคณิตเชิงเสน
- คณิตศาสตรดิสครีต
- สถิติและวิธีการเชิงประสบการณสําหรับคอมพิวเตอร

๗
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(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน
(๕๔ หนวยกิต)
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
(๙ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
(๙ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
(๒๗ หนวยกิต)
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
(๖ หนวยกิต)
กลุมฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(๓ หนวยกิต)
(๒.๓) วิชาเลือก
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
(๔) วิชาประสบการณภาคสนาม ควรจัดใหมีภายใน ๕ ป หลังจากการประกาศใชมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ถามีหนวยกิตใหนับเปนสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๐-๓ หนวยกิต) หรือ
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๖-๙ หนวยกิต)
การจัดการโครงสรางหลักสูตร จะเนนองคความรูสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวรเปนหลัก สวนจะใหปริญญา
ใดตองพิจารณารายวิชาทีจ่ ําเปนทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพของปริญญานั้น ๆ
๗.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE
และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังนี้
๓๐ หนวยกิต
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔ หนวยกิต
(๒.๑) วิชาแกน
(๙ หนวยกิต)
- คณิตศาสตรและสถิติสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
- พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน
(๔๕ หนวยกิต)
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
(๙ หนวยกิต)
(๑๘ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
(๑๒ หนวยกิต)
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
(๖ หนวยกิต)
(๒.๓) วิชาเลือก
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
(๔) วิชาประสบการณภาคสนาม จะมีหรือไมมีก็ได ถามีและมีหนวยกิตใหนับสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๐-๓ หนวยกิต) หรือ
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๖-๙ หนวยกิต)
๘
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๗.๕ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
โครงสรางหลักสูตรสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมคอมพิวเตอร IEEE
และ ACM โดยมีองคประกอบและหนวยกิตรวม ไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ดังนี้
(๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๓๐ หนวยกิต
- (ควรมี) คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๒) หมวดวิชาเฉพาะ
๘๔ หนวยกิต
(๓๐ หนวยกิต)
(๒.๑) วิชาแกน
- วิชาแกนทางธุรกิจ
(๒.๒) วิชาเฉพาะดาน
(๔๒หนวยกิต)
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
(๑๕ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
(๑๒ หนวยกิต)
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
(๙ หนวยกิต)
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
(๖ หนวยกิต)
(๒.๓) วิชาเลือก
(๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
(๔) วิชาประสบการณภาคสนาม จะมีหรือไมมีก็ได ถามีและมีหนวยกิตใหนับสวนหนึ่งของหมวดวิชาเฉพาะ
(๔.๑) ฝกงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๐-๓ หนวยกิต) หรือ
(๔.๒) ทําสหกิจศึกษากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพคอมพิวเตอร (๖-๙ หนวยกิต)
ตารางที่ ๑ แสดงการเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรทั้ง ๕ สาขาวิชา โดยสอดคลองกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรือ่ ง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

๙
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ตารางที่ ๑ โครงสรางหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรทั้ง ๕ สาขาวิชา
CS
๓๐
๘๔
๑๒
๓๖
๓
๖
๑๒
๑๒
๓

๑. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน*
- วิชาเฉพาะดาน
 ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
 เทคโนโลยีเพือ่ งานประยุกต
 เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
 โครงสรางพื้นฐานของระบบ
 ฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
- วิชาเลือก
- ประสบการณภาคสนาม (ถามี)
๐-๓
 ฝกงาน หรือ
๖-๙
 สหกิจศึกษา
๖
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม ๑๒๐

CE
๓๐
๘๔
๓๐
๓๖
๓
๙
๑๒
๑๒

SE
๓๐
๘๔
๙
๕๔
๙
๙
๒๗
๖
๓

IT
๓๐
๘๔
๙
๔๕
๙
๑๘
๑๒
๖

BC
๓๐
๘๔
๓๐
๔๒
๑๕
๑๒
๙
๖

๐-๓
๖-๙
๖

๐-๓
๖-๙
๖

๐-๓
๖-๙
๖

๐-๓
๖-๙
๖

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

๑๒๐

หมายเหตุ: แสดงจํานวนหนวยกิตขั้นต่ํา
* วิ ช าแกน จะระบุ ห น ว ยกิ ต ขั้ น ต่ํ า เฉพาะสาขาคอมพิ ว เตอร แ ละให เ พิ่ ม เติ ม ตามที่ แ ต ล ะ
สถาบันอุดมศึกษากําหนด โดยวิชาแกนของสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร และสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ ไดรวมวิชาพื้นฐานบางสวนทางดานวิศวกรรมและบริหารธุรกิจ
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาคอมพิวเตอร
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาคอมพิวเตอร ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดาน
คอมพิวเตอร จําแนกตามสาขาวิชาไดดังนี้
๘.๑ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้
(๑) โครงสรางดิสครีต
(Discrete Structures)
(๒) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(Programming Fundamentals)
(๓) ความซับซอนและขั้นตอนวิธี
(Algorithms and Complexity)
(๔) โครงสรางและสถาปตยกรรม
(Architecture and Organization)
(๕) ระบบปฏิบัติการ
(Operating Systems)
๑๐
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(๖) การประมวลผลเครือขาย
(Net-Centric Computing)
(๗) ภาษาการเขียนโปรแกรม
(Programming Languages)
(๘) ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
(Human-Computer Interaction)
(๙) กราฟกและการประมวลผลภาพ
(Graphics and Visual Computing)
(๑๐) ระบบชาญฉลาด
(Intelligent Systems)
(๑๑) การจัดการสารสนเทศ
(Information Management)
(๑๒) ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
(Social and Professional Issues)
(๑๓) วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)
(๑๔) ศาสตรเพือ่ การคํานวณ
(Computational Science)
๘.๒ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ประกอบไปดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้
(๑) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(Programming Fundamentals)
(๒) คณิตศาสตรทางคอมพิวเตอร
(Computer Mathematics)
(๓) อิเล็กทรอนิกส
(Electronics)
(๔) ตรรกศาสตรดิจทิ ัล
(Digital Logic)
(๕) โครงสรางขอมูลและขัน้ ตอนวิธี
(Data Structures and Algorithms)
(๖) โครงสรางและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
(Computer Architecture and Organization)
(๗) ระบบปฎิบัติการ
(Operating Systems)
(๘) ระบบฐานขอมูล
(Database Systems)
(๙) วิศวกรรมซอฟตแวร
(Software Engineering)
(๑๐) เครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Networks)
๘.๓ สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร
หลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้
(Computing Essentials)
(๑) ความจําเปนของคอมพิวเตอร
(๒) พื้นฐานคณิตศาสตรและวิศวกรรม
(Mathematical and Engineering Fundamentals)
(๓) วิชาชีพภาคปฏิบตั ิ
(Professional Practices)
(๔) การวิเคราะหและการสรางแบบจําลองซอฟตแวร (Software Modeling and Analysis)
(๕) การออกแบบซอฟตแวร
(Software Design)
(๖) การทวนสอบและทดสอบซอฟตแวร
(Software Validation and Verification)
(๗) วิวฒ
ั นาการของซอฟตแวร
(Software Evolution)
(๘) กระบวนการทางซอฟตแวร
(Software Process)
(Software Quality)
(๙) คุณภาพซอฟตแวร
(๑๐) การจัดการซอฟตแวร
(Software Management)
๑๑
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๘.๔ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้
(๑) พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Fundamentals)
(๒) ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
(Human-Computer Interaction)
(๓) ความมั่นคงและการประกันสารสนเทศ
(Information Assurance and Security)
(๔) การจัดการสารสนเทศ
(Information Management)
(๕) การบูรณาการการเขียนโปรแกรมและเทคโนโลยี (Integrative Programming and Technologies)
(๖) คณิตศาสตรและสถิตสิ ําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Mathematics and Statistics for Information
Technology)
(๗) เครือขาย
(Networking)
(Programming Fundamentals)
(๘) พื้นฐานการเขียนโปรแกรม
(๙) แพลตฟอรมเทคโนโลยี
(Platform Technologies)
(๑๐) การบํารุงรักษาและการบริหารระบบ
(Systems Administration and Maintenance)
(๑๑) สถาปตยกรรมและการบูรณาการระบบ
(Systems Integration and Architecture)
(๑๒) ประเด็นทางสังคมและวิชาชีพ
(Social and Professional Issues)
(๑๓) ระบบเว็บและเทคโนโลยี
(Web Systems and Technologies)
๘.๕ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
หลักสูตรสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge) ดังนี้
(๑) พื้นฐานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Computer and Information Technology
Fundamentals)
(๒) การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
(Computer Programming)
(Data Structures and Algorithms)
(๓) โครงสรางขอมูลและขัน้ ตอนวิธี
(๔) การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
(Web Programming)
(๕) ระบบฐานขอมูล
(Database Systems)
(๖) ระบบสารสนเทศเพือ่ การจัดการ
(Management Information Systems)
(๗) การวิเคราะหและออกแบบระบบ
(Systems Analysis and Design)
(๘) เครือขายคอมพิวเตอร
(Computer Networking)
(๙) ความมั่นคงของระบบสารสนเทศ
(Information Systems Security)
(๑๐) โครงงานคอมพิวเตอรเพือ่ ธุรกิจ
(Business Computer Project)
(๑๑) ทักษะการใชซอฟตแวรคอมพิวเตอร
(Computer Software Usage Skill)

๑๒
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๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๙.๑ กลยุทธการสอน
การสอนควรเปนไปในลักษณะที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการบรยายถึงเนื้อหาหลักของแตละวิชาและแนะนํา
ใหผูเรียนทําการคนควา หรือทําความเขาใจประเด็นปลีกยอยดวยตนเอง นอกจากนี้ การสอนควรเนนการไดมา
ซึ่งทฤษฎีและกฎเกณฑตาง ๆ ในเชิงวิเคราะห และชี้ใหเห็นความสัมพันธระหวางทฤษฎีกับปรากฎการณตาง ๆ
ในธรรมชาติ ใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง ในกระบวนการเรียน
การสอน มีการมอบหมายงานเพื่อใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตาง ๆ รูจักวิเคราะหและแกปญหาดวย
ตนเอง มีการพัฒนาคนหาความรูแลวมาเสนอเพื่อสรางทักษะในการอภิปรายและนําเสนอ
นอกจากนั้น ควรสอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรม รูปแบบการเรียนการสอน
ตาง ๆ เหลานี้ จะทําใหผูเรียนเกิดทักษะในการเรียนรู ทักษะในการทดลองวิจัยและการแกปญหา มีความรูใน
เรื่องที่ตนเองสนใจ มีทักษะในการนําเสนอและอภิปรายโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารกับผูอื่น
ทักษะการใชภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นและเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม
ในตนเอง วิชาชีพและสังคม
สวนบางสาขาวิชาอาจกําหนดกลยุทธการสอนเพิ่มเติมดังนี้
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
กลุมวิชาในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรสามารถแบงเปนสามกลุมใหญ กลุมแรกคือกลุมที่เกี่ยวกับ
แนวคิดและทฤษฎีของฮารดแวร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร และโครงสรางพื้นฐานของระบบ กลุมที่สองคือกลุม
ที่เกี่ยวกับการโปรแกรมหรือเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร และกลุมที่สามคือกลุมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
เพื่องานประยุกตและประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ กลยุทธการสอนในแตละกลุมมีดังนี้
กลุมที่เกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีของฮารดแวร สถาปตยกรรมคอมพิวเตอร และโครงสรางพืน้ ฐานของ
ระบบ
การสอนตองเนนใหนักศึกษารูถึงที่มาของแนวคิดนั้น โดยเริ่มจากปญหา จากนั้นอธิบายธรรมชาติของ
ปญหาวาเกิดขึ้นไดอยางไร สาเหตุที่สําคัญที่สรางปญหาคืออะไร เปาหมายและความจําเปนที่ตองแกปญหาคือ
อะไร หลังจากที่อธิบายสาเหตุแลวก็ตองเนนขอสังเกตที่เกี่ยวของกับปญหาโดยการสังเกตจากตัวอยางตาง ๆ
จนพบรูปแบบหรือความจริงที่ซอนอยู รูปแบบและความจริงที่พบจากตัวอยางตาง ๆ สามารถนําไปตั้งเปน
ทฤษฎีได การพิสูจนทฤษฎีก็คือการอธิบายเหตุผลวา ทําไมจึงเกิดความจริงที่ซอนอยู สาเหตุและความจริงที่พบ
จะนําไปสูการแกปญหาไดงาย การสอนวิธีการแกไขปญหาตองใหนักศึกษาคิดเองกอน แลวจึงวิจารณวานาจะ
แกไขตรงไหนเพราะอะไรรวมกับนักศึกษา การสอนตองเนนฝกใหนักศึกษาคนพบปญหาใหม วิธีการแกปญหา
การตั้งทฤษฎีและการพิสูจนทฤษฎี ดวยตนเอง ไมเนนการทองจํา นักศึกษาตองสามารถโตตอบและโตแยงดวย
เหตุผลทางวิชาการได
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กลุมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
การเรียนการสอนตองเนนการเขียนโปรแกรมและทดสอบบนเครื่องคอมพิวเตอรจริง โดยตองใหนักศึกษา
สามารถใชเครื่องคอมพิวเตอรไดตลอดเวลา ตองไมจํากัดเวลาการใชเครื่อง การสอนในแตละคําสั่งตองมีการ
เขียนโปรแกรมจริงทุกครั้ง กอนเริ่มสอน อาจารยตองเตรียมปญหาที่จะใหนักศึกษาเขียนโปรแกรมแกปญหานี้
ปญหาตองมีขนาดใหญพอที่จะแบงเปนปญหายอย ๆ ซึ่งแตละปญหายอยสามารถแกไขไดโดยใชแตละกลุม
คําสั่งของโปรแกรม การสอนแตละคําสั่งตองมีตัวอยางของการประยุกตคําสั่งที่หลากหลายมาประกอบ รวมทั้ง
ในวิชาที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควรมีโครงการที่เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเพื่อแกปญหางายที่เกิดขึ้นใน
ธุรกิจหรืออุตสาหกรรม นักศึกษาควรทําโครงการเปนกลุมเพื่อฝกใหสามารถทํางานรวมกันได และรูจักวาง
แผนการทํางาน
กลุมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่องานประยุกตและประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
ตัวอยางของวิชาในกลุมนี้คือ คอมพิวเตอรกราฟก การสอนในกลุมตองอธิบายถึงปญหาที่แทจริงวาคืออะไร
ปญ หาที่พ บคลา ยกับ ป ญหาใดบ างที่ รูจั ก เช น ป ญหาการหมุ นรู ป ในสองมิ ติ บ นจอคอมพิ ว เตอร เป นป ญหา
เดียวกับการยายตําแหนงจุดพิกัด (Coordinate) บนระนาบสองมิติ หลังจากอธิบายถึงสาเหตุของปญหาเพื่อ
นําไปสูแนวคิดการแกปญหา ที่ตอบโจทยความตองการขององคกรตลอดจนผลกระทบที่จะเกิดขึ้นเมื่อติดตั้ง
โปรแกรมหรือระบบสารสนเทศใหกับองคกรแลว การแกปญหาตองอธิบายแยกเปนขั้นตอนพรอมตัวอยาง
ประกอบ และอธิบายวาแตละขั้นตอนตองใชคําสั่งโปรแกรมใดบาง การสอนวิชาในกลุมนี้ควรใหนักศึกษาทํา
โครงการงาย ๆ ที่เกี่ยวของกับวิชาที่เลือก อาจารยอาจเอาบทความวิชาการที่เกี่ยวของและทันสมัยมาชี้แนะให
นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ กระตุ น ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด ความสนใจที่ จ ะเรี ย นรู ม ากกว า ที่ ส อนในชั้ น เรี ย น นอกจากนั้ น ต อ ง
สอดแทรกเนื้อหา/กิจกรรมที่สงเสริมดานคุณธรรม จริยธรรมในทุกวิชา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
องคความรูดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรมีวงจรชีวิตความรู (Knowledge Lifecycle) สั้น ๆ กลาวคือองค
ความรูใหม ๆ เกิดขึ้นในคาบเวลาสั้น ๆ ดังนั้น การเรียนการสอนในดานวิศวกรรมคอมพิวเตอรจําเปนตองเปน
การเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning) เนนการสรางปญญา และทักษะการเรียนรูตลอดชีวิตของบัณฑิต
ปรัชญาของการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรตองเนนผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรูเปน
สําคัญ โดยมีกระบวนการสรางความเขาใจหลักการพื้นฐานที่มั่นคงจากการบรรยายพรอมการสาธิตที่สราง
จินตนาการแกผูเรียน จากนั้นควรเปนกระบวนการกระตุนสรางความคิดในการตอยอดองคความรูสูองคความรู
ระดับกลางและระดับสูง หรือการสรางนวัตกรรมใหม ๆ ดวยผูเรียนเปนสําคัญ ซึ่งอาจจะเปนไดทั้งแบบเชิงการ
ใชปญหา หรือโครงการเปนฐาน กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอรตองสามารถ
บู ร ณาการองค ค วามรู ใ ห ผู เ รี ย นเข า ใจความเชื่ อ มโยงของระบบคอมพิ ว เตอร ตั้ ง แต ฮ าร ด แวร ขั้ น ตอนวิ ธี
ซอฟตแวร และการนําไปใชงาน ตลอดจนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทําการทดลองปฏิบัติการจริงทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันอุดมศึกษา
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นอกจากศั ก ยภาพและทั ก ษะเฉพาะด า นวิ ศ วกรรมคอมพิ ว เตอร การสอนในหลั ก สู ต รวิ ศ วกรรม
คอมพิวเตอร ตองมีกระบวนการ และ/หรือกิจกรรมทั้งในและนอกหองเรียนเพื่อสรางทักษะอื่น ๆ ดานสังคม เนน
การสรางความตระหนักของการเปนคนในสังคมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรมในตนเองและวิชาชีพ เปดโอกาสให
ผูเรียนไดทํางานเปนทีม สรางความเปนผูนํา นําเสนอความคิดเห็นและรับฟงความเห็นจากผูอื่นในทีม หรือ
ผู ร ว มงานอื่ น ๆ ตลอดจนทั ก ษะการเขี ย นบทความ การนํ า เสนอ การอภิ ป รายด ว ยการใช ภ าษาไทยและ
ตางประเทศที่ถูกตองและเขาใจกฎเกณฑสังคมทั้งในประเทศและสากล
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่เนนดานการประยุกตงานมากกวาสาขาวิชาอื่น ควรจัดใหผูเรียน
ไดเรียนรูจากประสบการณดวยวิธีการสอนและกิจกรรมเหลานี้ ไดแก
- การสาธิตโดยผูสอน
- การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการศึกษาดูงานใหเห็นทิศทางของงาน
ในวิชาชีพ
- การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรที่ตอเชื่อมอุปกรณในระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหเขาใจ
งานออกแบบระบบ งานพัฒนาสวนที่ติดตอกับผูใชงานใหมีประสิทธิภาพ งานนําระบบไปใชงาน งาน
ดูแลรักษาระบบ และงานรักษาความมั่นคงของระบบ
- การทํางานโครงงานกลุมหรือโครงงานเดี่ยวใหสามารถบูรณาการระบบและนําไปใชงาน
- การเขียนและการนําเสนอรายงานเชิงเทคนิคประกอบระบบงาน
- การเรียนรูจากงานบริการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การเรียนรูจากประสบการณภาคสนาม (ถามี)
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
การมี ก ลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู แ ละทวนสอบว า เกิ ด ผลการเรี ย นรู ต ามมาตรฐานจริ ง ซึ่ ง
สถาบันอุดมศึกษาจะตองวางแผนไวลวงหนา และระบุรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรในเอกสารรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) การประเมินผลของ
แตละรายวิชาเปนความรับผิดชอบของผูสอน เชน การสอบขอเขียน การสอบสัมภาษณ การสอบปฏิบัติ การ
สังเกตพฤติกรรม การใหคะแนนโดยผูรวมงาน รายงานกิจกรรม แฟมผลงาน และการประเมินตนเองของผูเรียน
สวนการประเมินผลหลักสูตรเปนความรับผิดชอบรวมกันของคณาจารยและผูรับผิดชอบหลักสูตร เชน การ
ประเมินขอสอบ การเทียบเคียงขอสอบกับสถาบันอุดมศึกษาอื่น การสอบดวยขอสอบกลางของสาขาวิชา การ
ประเมินของผูจางงาน และการประเมินของสมาคมวิชาชีพ (ถามี) เปนตน
นอกจากนี้ ก ารประเมิ น ผลความรู สามารถพิ จ ารณาได จ ากมาตรฐานคุ ณ ภาพบั ณ ฑิ ต บั ณ ฑิ ต
ระดับอุดมศึกษาเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง สามารถ
ประยุกตความรูเพื่อการดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุขทั้งทางรางกายและจิตใจ มีความสํานึกและความ
รับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก ดังนั้น จึงมีการกําหนด “ตัวบงชี้” ไวดงั นี้
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- บัณฑิตมีความรู ความสามารถในศาสตรของตน สามารถเรียนรู สรางและประยุกตความรูเพื่อพัฒนา
ตนเอง สามารถปฏิบัติงานและสรางงานเพื่อพัฒนาสังคมใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล
- บัณฑิตมีจิตสํานึก ดํารงชีวิต และปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
- บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งดานรางกายและจิตใจ มีการดูแล เอาใจใส รักษาสุขภาพของตนเองอยางถูกตอง
เหมาะสม
การประเมินตัวบงชี้ดานบนนี้จะทําไดเฉพาะเมื่อนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา และระหวางเวลานี้ การ
หมั่นใหนักศึกษาตระหนักถึงตัวบงชี้ตลอดเวลาจึงเปนสิ่งเดียวที่ทําได การฝกนักศึกษาซ้ํา ๆ ในเรื่องที่อยูในตัว
บงชี้จะทําใหแนวคิดนี้ฝงอยูในตัวนักศึกษาโดยอัตโนมัติ การจําลองสถานะการณตาง ๆ เพื่อสังเกตพฤติกรรม
ของนักศึกษาวามีคุณสมบัติที่ตองการหรือยัง นาจะเปนแนวทางที่ใชเพื่อประเมินความสําเร็จของแนวคิดของตัว
บงชี้ดังกลาว
นอกจากนี้ การวัดและประเมินผลนักศึกษา อยางนอยใหเปนไปตามประกาศดังนี้
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวยมาตรฐานดานคุณภาพ
บัณฑิต
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๒ วาดวย
เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
- ประกาศขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและบัณฑิตทุกคน มี
มาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรนี้เปน
อยางนอย
๑๐.๑ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินผลการเรียนการสอนในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ และการมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการ
สอน สวนการทวนสอบในระดับหลักสูตรควรมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อดําเนินการ
ทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
๑๐.๒ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา ควรเนนการทํา
วิจัยสัมฤทธิผลของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดย
องคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
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(๑) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาในการหา
งานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ
(๒) การทวนสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ และ/หรือการสงแบบสอบถาม เพื่อประเมินความ
พึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาตาง ๆ เชน ป
ที่ ๑ ปที่ ๕ เปนตน
(๓) การประเมินตําแหนง และ/หรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(๔) การประเมินจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือ สอบถามระดับความพึงพอใจในดาน
ความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นใน
สถาบันอุดมศึกษานั้นๆ
(๕) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่เรียน ซึ่ง
กําหนดในหลักสูตร รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
(๖) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตรหรืออาจารยพิเศษ ตอความพรอมของนักศึกษาใน
การเรียนและคุณลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
(๗) ผลงานของนักศึกษาที่สามารถวัดเปนรูปธรรมได อาทิ
(๗.๑) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย
(๗.๒) จํานวนสิทธิบัตร
(๗.๓) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
(๗.๔) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(๗.๕) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(๑) ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และ
(๒) ผานการคั ดเลือกตามเกณฑข องสํานักงานคณะกรรมการอุ ดมศึกษาและ/หรื อ เปน ไปตามระเบีย บ
ขอบังคับการคัดเลือกของสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู
การเทียบโอนผลการเรียนรูใหเปนไปตาม
- ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ
พ.ศ. ๒๕๔๕
- ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง ขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฎิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญา
- ขอบังคับของแตละสถาบันอุดมศึกษา
๑๗
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๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
(๑) อาจารยประจําตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๘
- แนวปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ การกํ า หนดจํ า นวนอาจารย ป ระจํ า หลั ก สู ต รตามเกณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
- แนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
- ประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษา เรื่อง แนวปฎิบัติตามหลักเกณฑการขอเปดและดําเนินการหลักสูตร
ระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘
(๒) อาจารยตองมีความเขาใจถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร
(๓) อาจารยตองมีความรูและทักษะในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี
ประสบการณทําวิจัยหรือประสบการณประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน
(๔) ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในรายวิชาตาง ๆ มาเปน
อาจารยพิเศษ เพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา
(๕) ควรมีผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการที่มีความรูเกี่ยวกับฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบเครือขาย หรือวิชาที่
เกี่ยวของในจํานวนที่เหมาะสม และผูชวยสอนประจําหองปฏิบัติการควรไดรับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู
ทางคอมพิวเตอรอยางนอยปละครั้ง
(๖) สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สวนบางสาขาวิชาอาจกําหนดคุณสมบัติคณาจารยเพิ่มเติมดังนี้
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
(๑) สําเร็จการศึ กษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิว เตอร หรื อสาขาวิ ชาที่เกี่ยวของ เช น วิศวกรรมไฟฟ า
วิศวกรรมสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร วิศวกรรมซอฟตแวร หรือ
(๒) มีประสบการณการสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอรอยางนอย ๔ ป
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(๑) มีรายวิชาที่ไดศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรไมต่ํากวา ๔๒ หนวยกิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
(๑) มีรายวิชาที่ไดศึกษามาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาทางดานธุรกิจไม
ต่ํากวา ๓๐ หนวยกิต และสาขาวิชาทางดานคอมพิวเตอรไมต่ํากวา ๓๐หนวยกิต หรือ
๑๘
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(๒) มี ร ายวิ ชาที่ ไ ดศึ กษามาทั้ ง ในระดั บปริ ญญาตรี แ ละระดั บปริ ญญาโท ที่ เ กี่ ย วข องกั บสาขาวิ ช าทางด า น
คอมพิวเตอร ไมต่ํากวา ๓๐ หนวยกิต และมีประสบการณในการทํางานสายอาชีพคอมพิวเตอรในองคกร
ธุรกิจอยางนอย ๕ ป
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
สิ่งสนั บสนุ นการเรียนการสอนที่สําคัญของสาขาคอมพิ วเตอร คือเครื่องมืออุ ปกรณ หองปฏิบั ติการ
เนื่องจากเปนหลักสูตรที่ตองเตรียมความพรอมใหแกบัณฑิตสวนใหญในการทํางานจริงในวงการคอมพิวเตอร
จึงมีความจําเปนที่นักศึกษาตองมีประสบการณการใชงานเครื่องมือ อุปกรณและซอฟตแวรคอมพิวเตอร ใหเกิด
ความเขาใจหลักการ วิธีการใชงานที่ถูกตอง และมีทักษะในการใชงานจริง รวมทั้งการเขาถึงแหลงสารสนเทศทั้ง
หองสมุดและอินเทอรเน็ต และสื่อการสอนสําเร็จรูป เชน วิดีทัศนวิชาการ โปรแกรมการคํานวณ รวมถึงสื่อ
ประกอบการสอนที่จัดเตรียมโดยผูสอน ดังนั้น ตองมีทรัพยากรขั้นต่ําเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
(๑) มี ห อ งเรี ย นที่ มี สื่ อ การสอนและอุ ป กรณ ที่ ทั น สมั ย เอื้ อ ให ค ณาจารย ส ามารถปฏิ บั ติ ง านสอนได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
(๒) มี หองปฏิ บัติการที่มีความพร อมทั้งวั สดุอุป กรณ เครื่องคอมพิว เตอร ระบบเครือขาย และซอฟตแวร ที่
สอดคลองกับสาขาวิชาที่เปดสอนอยางพอเพียง รวมถึงหองปฏิบัติการสําหรับการทําโครงงาน โดยมีการ
บริหารจัดการอยางเปนระบบ
(๓) มีเจาหนาที่สนับสนุนดูแลสื่อการเรียนการสอน อุปกรณอิเล็กทรอนิกส และซอฟตแวรที่ใชประกอบการเรียน
การสอนที่พรอมใชปฎิบัติงาน
(๔) มี ห องสมุ ด หรื อ แหล งความรู แ ละสิ่ง อํ า นวยความสะดวกในการสื บ ค น ความรู ผา นระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
ตลอดจนมีหนังสือ ตําราและวารสารในสาขาวิชาที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศที่เกี่ยวของ
ในจํานวนที่เหมาะสม โดยจํานวนตําราที่เกี่ยวของตองมีมากกวาจํานวนคูมือ
(๕) มีเครื่องมืออุปกรณประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการสอนในวิชาปฏิบัติการ ตอจํานวนนักศึกษา
ในอัตราสวน เปนอยางนอย ๑:๒
(๖) มีเครื่องคอมพิวเตอรประกอบการเรียนวิชาปฏิบัติการระหวางการสอนในวิชาปฏิบัติการ ตอจํานวนนักศึกษา
ในอัตราสวน เปนอยางนอย ๑:๑
(๗) มีหองคอมพิวเตอรเปดใหบริการแกนักศึกษานอกเวลาเรียนใหสามารถเขาใชไดไมต่ํากวา ๘ ชั่วโมงตอวัน
โดยมีปริมาณจํานวนคอมพิวเตอรที่เหมาะสม
(๘) ควรมีการสํารวจความตองการใชทรัพ ยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง เพื่อเปนขอมูล
สําหรับการจัดสรรทรัพยากร
(๙) ควรมีโปรแกรมที่ถูกตองตามกฏหมายติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่อง เครื่องคอมพิวเตอรควรมีการ
ปรับเปลี่ยนรุนใหมอยางสม่ําเสมออยางมากทุก ๔ ป
(๑๐) อาจารยควรมีเครื่องคอมพิวเตอรของตนเอง
การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตรใหเปนไปตาม
๑๙

137

มคอ.๑

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๔ วา
ดวยการประกันคุณภาพของหลักสูตร
- ประกาศคณะกรรมการการอุ ดมศึ ก ษา เรื่ อ งแนวปฏิ บั ติ ต ามหลั กเกณฑ ก ารขอเป ดและดํ า เนิ น การ
หลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล พ.ศ. ๒๕๔๘
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๙ วาดวย มาตรฐานดานพันธ
กิจของการบริหารอุดมศึกษา และมาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหง
การเรียนรู
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
(๑) มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ และ
หลักสูตรที่สอน
(๒) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณในอุตสาหกรรมคอมพิวเตอรหรือสาขาที่
เกี่ยวของในกรณีการเรียนรูแบบบูรณาการ เพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยางตอเนื่องทั้งอาจารยเกา
และอาจารยใหมโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับ
แรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(๓) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
(๔) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(๕) มีการกระตุนอาจารยพัฒนาผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
(๖) สงเสริมการทําวิจัยสรางองคความรูใหมเปนหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมีความเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาชีพเปนรอง
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขา/สาขาวิชานี้ ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร โดยมีตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ดังนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสว นรวมในการประชุมเพือ่ วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ
มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
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(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.๓ และมคอ.๔
(ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปทแี่ ลว
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม
นอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา
๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ บัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอ ยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ หรือ
กําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวในรายละเอียด
ของหลั ก สู ต ร สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ จ ะได รั บ การรั บ รองมาตรฐานหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ป
การศึกษา เพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้ “การผานเกณฑดี ตองมีการดําเนินงานตามขอ ๑–
๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวขางตนในแตละป”
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรสูการปฏิบตั ิ
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอนหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอรใน ๕ สาขาวิชา ควรดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาในการบริหารจัดการหลักสูตรตามหัวขอ
ตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
๑๖.๒ สถาบันอุดมศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยาง
นอย ๕ คน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร โดยมีหัวขอของหลักสูตรตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒
รายละเอียดของหลักสูตร
๑๖.๓ การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอมาตรฐานผลการ
เรียนรู นอกจากที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรนี้แลว สถาบันอุดมศึกษา
อาจกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูเพิ่มเติมที่ตองการใหบัณฑิตของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิต
ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันอุดมศึกษาตน และเปนที่สนใจของ
ผู ที่ จ ะเลื อ กเรี ย นในหลั ก สู ต รหรื อ ผู ว า จ า งที่ จ ะรั บ บั ณ ฑิ ต เข าทํ า งาน โดยให แ สดงแผนที่ ก ารกระจายความ
รับผิดชอบของมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละ
รายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
๑๖.๔ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่กําหนด
ไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔ (รายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผลการเรียนรูที่
คาดหวังในเรื่องใด สถาบันอุดมศึกษาตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชาจัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุก
รายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนทําการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษา อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยาง
ถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ให
ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอน
แลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่
คาดหวังของสาขาวิชานั้น ๆ
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษา ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหาและ
ขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖
(รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวม
ประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของ
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หลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงกลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูและแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นและหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและรายละเอียด
อย า งน อ ยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดํ า เนิ น การของหลั ก สู ต ร) เช น เดี ย วกั บ การรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการ
วิเคราะหมาปรับปรุงหลักสูตร และ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒซิ ึ่งบันทึกในฐานขอมูล
หลักสูตรเพือ่ การเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การรับรอง
คุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับรอง
คุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนได
สวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันอุดมศึกษา
ไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๗.๑ เป น หลั ก สู ต รที่ ไ ด รั บ อนุ มั ติ จ ากสภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาก อ นเป ด สอนและได แ จ ง สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ท่ีกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคลองกับ
การประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ได
พัฒนา/ปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร ที่ไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑ
การประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอรกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร
๑๗.๓ หลั ก สู ต รใดที่ ไ ม ไ ด รั บ การเผยแพร ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง ตามเงื่ อ นไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษาคุณภาพ
ใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไป
ตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมา
ปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบั นอุดมศึกษาใดไม เปนไปตามที่กําหนด ใหสํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น
จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ตัวอยางรายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1. ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Information Technology
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย): วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชื่อยอ (ไทย): วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Science (Information Technology)
ชื่อยอ (อังกฤษ): B.Sc. (Information Technology)
3. วิชาเอก
ประยุกตงานดานซอฟตแวร
การสือ่ สารขอมูล
การบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
132 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1. รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2. ภาษาทีใ่ ช
ภาษาไทย และเอกสารและตําราในวิชาของหลักสูตร (รหัส INT xxx) เปนภาษาอังกฤษ
5.3. การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4. ความรวมมือกับสถาบันอืน่
5.5. การใหปริญญาแกผสู าํ เร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

142

มคอ.2

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
x หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาสถาบัน ในการประชุม ครั้งที่ 12/2551
วันที่ 29 ธันวาคม 2551
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2552 วันที่ 1 กุมภาพันธ 2552
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร ในปการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
(2) นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(3) นักวิเคราะหและออกแบบระบบงาน
(4) นักเขียนโปรแกรม หรือผูพัฒนาซอฟตแวร
(5) ผูดูแลระบบเครือขายและเครื่องแมขาย
(6) ผูจัดการโครงการสารสนเทศ
(7) นักพัฒนาเว็บไซต
(8) ผูจัดการซอฟตแวร
(9) ผูจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(10) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1 นายสุเมธ อังคะศิริกุล
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร), 2537 x-xxxx-xxxxx-xx-x
2 นายสยาม แยมแสงสังข
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร), 2540 x-xxxx-xxxxx-xx-x
3 นางสาวอันฮวา นิลรัตนศริ ิกุล
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2544 x-xxxx-xxxxx-xx-x
4 นางสาวสุนิสา สถาพรวจนา
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2546 x-xxxx-xxxxx-xx-x
5 นายกิตติพงษ วะระทรัพย
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ), 2548 x-xxxx-xxxxx-xx-x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วิทยาเขตทุงครุ กรุงเทพ
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11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550–
2554) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ซึ่งรวมถึงความกาวหนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ กอใหเกิดทั้งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคามทางดานเศรษฐกิจและสังคม จึง
จําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนั้นการบริหารจัดการองคความรูอยางเปน
ระบบเปนสิ่งจํา เป น รวมถึ ง การประยุ กตเ ทคโนโลยี ส ารสนเทศที่เหมาะสมที่จะผสมผสานกับ จุ ดแข็งใน
สังคมไทย เปาหมายยุทธศาสตรกระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ธนบุรี และเปาหมายยุทธศาสตรของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทยป
พ.ศ. 2544-2553 (IT2010) ที่เนนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟตแวร ซึ่งตองใชบุคลากรทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีคุณภาพเปนจํานวนมาก
11.2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมยุคการสื่อสารไรพรมแดน และการใช
คอมพิวเตอรทุกหนทุกแหง (Ubiquitous Computing) การใชเครือขายความเร็วสูงและอินเทอรเน็ตได
กลายเปนสิ่งปกติธรรมดาในหลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัว อยางตอเนื่อง การใชงาน
อุปกรณคอมพิวเตอรในรูปแบบตาง ๆ มีการเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว อีกทั้งยังมีราคาและคาใชจายที่ถูกลง เชน
โทรศัพทเคลื่อนที่แบบสมารตโฟนและเครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคส เครือขายโทรศัพทเคลื่อนที่สมัยใหมมี
ความเร็วสูงพอที่จะใชสื่อสารแบบสื่อประสมได และเครือขายไรสายความเร็วสูงอยาง Wi-Max ซึ่งจะนําไปสู
สังคมที่มีการใชคอมพิวเตอรทุกหนทุกแหงตลอดเวลา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
เปนอยางมาก ทั้งนี้จําเปนจะตองใชนักเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมาก ที่มีความเปนมืออาชีพ มีความ
เข า ใจในผลกระทบทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ที่ จ ะช ว ยชี้ นํา และขั บ เคลื่ อ นให ก าร
เปลี่ยนแปลงนี้เปนไปในรูปแบบที่สอดคลองและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
จากผลกระทบจากสถานการณภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรในเชิงรุก
ที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนไดตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และรองรับการแขงขันทาง
ธุรกิจคอมพิวเตอร ทั้ง ในประเทศไทยและตางประเทศ โดยการผลิต บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
จําเปนตองมีความพรอมที่จะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเองใหเขากับลักษณะงาน
ทั้งดานวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเขาใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศตอสังคม โดยตอง
ปฏิบัติตนอยางมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเปนไปตามนโยบายและวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยดานมุง
สู ความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเกง
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12.2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีตอพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่
มุงสูความเปนเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุงธํารงปณิธานในการสรางบัณฑิตที่ดีและเกง เนื่องจาก
การใชอินเทอรเน็ตอยางแพรหลาย จึงเปนชองทางในการถายทอดวัฒนธรรมจากตางประเทศ ซึ่งอาจสงผล
ให พ ฤติ ก รรม และค า นิ ย มของนั ก ศึ ก ษาเปลี่ ย นไป การพั ฒ นาหลั ก สู ต รจึ ง ต อ งเน น และส ง เสริ ม การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศที่คํานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใสใจถึงผลกระทบตอผูรับขอมูลขาวสาร
สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุมคา และสามารถปรับเปลี่ยน
ไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิ ช าภาษาอั ง กฤษประยุ ก ต กั บ เนื้ อ หาในหลั ก สู ต ร มากกว า วิ ช าภาษาอั ง กฤษทั่ ว ไป วิ ช าพื้ น
ฐานความรูทางธุรกิจ การจัดการ และรายวิชาทางคณิตศาสตรและสถิติ
13.2. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3. การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานงานกับอาจารยผูแทนจากในคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร
หมวดที่ 2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1. ปรัชญา
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีความมุงมั่นในการผลิต
บัณฑิตที่มีความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถประยุกตใชงานดานโปรแกรม การ
สื่อสารขอมูล และการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสื่อสารและทํางานรวมกับผูอื่นในองคกรไดอยาง
มีประสิทธิภาพ มุงเนนในการเปนนักวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานได
จริง มีความรู ความเขาใจในพื้นฐานวิชาชีพ สามารถจัดการกับปญหาไดอยางมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
เสียสละ และเปนแบบอยางที่ดี รวมสรางสรรคงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนประโยชนในการพัฒนา
ประเทศ
เนื่องดวย เทคโนโลยีเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศใหกาวหนา พรอมแขงขัน และรองรับการ
เปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ซึ่งตองการบุคลากรที่มีคุณภาพ สามารถประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ให
หนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน มีขอมูลและสารสนเทศที่พรอม เพียงพอตอการวางแผนและตัดสินใจ อันจะ
เปนองคประกอบที่เขมแข็งในการพัฒนาประเทศตอไป
1.2. วัตถุประสงค
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1.2.1. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยครอบคลุมพื้นฐาน
ระบบสารสนเทศทั้งดานฮารดแวร ซอฟตแวร ขอมูล และเครือขาย เพื่อใหสามารถออกแบบ
และพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรขนาดเล็กที่สนับสนุนการใชงานในองคกร สามารถเลือกใช
และดูแลระบบเครือขายอยางมีประสิทธิภาพ มีความรูความสามารถเบื้องตนในการบริหาร
หนวยงานสารสนเทศ การบริหารโครงการขนาดเล็กถึงขนาดกลางทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสามารถออกแบบและสรางระบบงานประยุกตไดอยางเหมาะสม
1.2.2. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความรูเกี่ยวกับกระบวนการทางธุรกิจ สามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกตในงานบริหารธุรกิจ เชน การบริหารงานบุคคล งานบัญชี การเงินการตลาด การ
นําพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมาเสริมชองทางการตลาด การใชสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
สนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผน และการจําลองสถานการณธุรกิจ รวมถึงการสรางระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริการลูกคาผานอินเทอรเน็ต
1.2.3. เพื่อผลิตบัณฑิตใหสามารถทําหนาที่ประสานงานระหวางผูใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิ บั ติ ง านกั บ ผู อ อกแบบและพั ฒ นาระบบ มี ค วามเข า ใจในกระบวนการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศ มีความสามารถในการสื่อสารและทํางานเปนทีมได เปนผูที่มีความเขาใจดาน
สังคม องคกร และคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.2.4. เพื่อผลิตบัณฑิตใหมีความสามารถในการเรียนรูศาสตรใหมไดดวยตนเอง โดยใชเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับการเรียนรู
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
-

ปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยี - พัฒนาหลักสูตรโดยมีพื้นฐานจากหลักสูตร - เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
สารสนเทศให มี ม าตรฐานไม ต่ํ า ในระดับสากล (ACM/IEEE)
- รายงานผลการประเมินหลักสูตร
กวาที่ สกอ. กําหนด
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

- ปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับ - ติดตามความเปลี่ยนแปลงในความตองการ - รายงานผลการประเมินความพึง
ความตองการของธุรกิจ และการ ข อ ง ผู ป ร ะ ก อ บ ก า ร ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี พอใจในการใชบัณฑิตของสถาน
เปลี่ ย นแปลงของเทคโนโลยี สารสนเทศ
ประกอบการ
สารสนเทศ
- ความพึ ง พอใจในทั ก ษะ ความรู
ความสามารถในการทํา งานของ
บัณฑิต โดยเฉลี่ยในระดับดี
- พัฒนาบุคลากรดานการเรียนการ - สนับสนุนบุคลากรดานการเรียนการสอนให - ปริ ม าณงานบริ ก ารวิ ช าการต อ
สอนและบริ ก ารวิ ช าการ ให มี ทํางานบริการวิชาการแกองคกรภายนอก
อาจารยในหลักสูตร
ประสบการณ จ ากการนํ า ความรู - อาจารย ส ายปฏิ บั ติ ก ารต อ งมี ใ บรั บ รอง - ใบรับรองวิชาชีพ
ทางเทคโนโลยี ส ารสนเทศไป วิ ช า ชี พ ใ น ส า ข า วิ ช า ที่ ส อ น ป ฎิ บั ติ
ปฎิบัติงานจริง
(Workshop Certification)
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก)
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีก ารจั ด การเรี ย นการสอนภาคฤดู ร อ น ทั้ง นี้ ขึ้ น อยูกั บ การพิ จ ารณาของคณะกรรมการประจํ า
หลักสูตร
1.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1. วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน
เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคปลาย เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ
ภาคฤดูรอน เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
(1) ต อ งสํ า เร็ จ การศึ ก ษาไม ต่ํ า กว า มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในแผนการเรี ย นของวิ ท ยาศาสตร คณิตศาสตร หรือเทียบเทา และ
(2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาและ/หรือ เปนไปตามระเบียบ
ขอบังคับการคัดเลือกของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มจธ.
การคัดเลือกผูเ ขาศึกษา
(1) นักเรียนทีเ่ ขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(2) นักเรียนทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปนผูดําเนินการคัดเลือกเอง
(3) การคัดเลือกโดยคณาจารยประจําคณะเทคโนโลยีสารสนเทศดวยวิธีการสอบขอเขียน และ/หรือ
การสอบสัมภาษณ
2.3. ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่สมัครเขาเรียนในหลักสูตรที่ไมไดเรียนสายวิทยาศาสตร-คณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อาจมี พื้ น ฐานการเรี ย นรู ใ นหลั ก สู ต รเทคโนโลยี ส ารสนเทศไม เ พี ย งพอ รวมทั้ ง ทั ก ษะแบะ
ความสามารถการใชภาษาอังกฤษของนักศึกษา เนื่องจากตํารา เอกสารและขอสอบจะเปนภาษาอังกฤษ
ทั้งหมด
2.4. กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะเข า รั บ การศึ ก ษาควรมี ผ ลการเรี ย นในกลุ ม วิ ช าคณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร และ
ภาษาอังกฤษ อยูในเกณฑดี
หรือมีผลสอบมาตรฐานดานดังกลาวไมต่ํากวาเกณฑที่คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศกําหนดในระเบียบการคัดเลือกนักศึกษาเขาเรียน กรณีที่นักศึกษาจําเปนตองปรับพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ ใหจัดอบรมกอนเริ่มภาคการศึกษาแรก
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2.5. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
จํานวนนักศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
ชั้นปที่ 1
90
90
90
90
90
ชั้นปที่ 2
90
90
90
90
ชั้นปที่ 3
90
90
90
ชั้นปที่ 4
90
90
รวม
90
180
270
390
360
คาดวาจะจบการศึกษา
90
90
2.6. งบประมาณตามแผน
2.6.1. งบประมาณรายรับ (หนวย บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2553

2554

2555

2556

2557

คาบํารุงการศึกษา

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

คาลงทะเบียน

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

รวมรายรับ

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

2553

2554

ปงบประมาณ
2555

2556

2557

1. คาใชจายบุคลากร

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

2. คาใชจายดําเนินงาน (ไมรวม 3)

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

3. ทุนการศึกษา

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย บาท)
หมวด เงิน
ก. งบดําเนินการ

รวม (ก)
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา *
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*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเกาและหลักสูตรปรับปรุง คาใชจายตอหัวนักศึกษา xxx บาทตอป
2.7. ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)
2.8. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หนวยกิตได ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรูปแบบการเทียบโอน 2 รูปแบบคือ
- การเทียบโอนผลการเรียน หมายความวา การขอเทียบโอนหนวยกิตของรายวิชาในระดับเดียวกัน ที่
ไดเ คยศึ กษามาแล วจากสถาบั นอุ ดมศึกษาอื่น ที่มหาวิทยาลัยรับรองเพื่ อใชนับ เปนส วนหนึ่ งของ
การศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
- การเทียบโอนความรู ทักษะ และประสบการณ หมายความวา การขอเทียบโอนความรู ทักษะ และ
ประสบการณ จากการศึกษานอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยของนักศึกษา เพื่อนับเปน
หนวยกิต เทียบเทารายวิชาตามหลักสูตรการศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
หลักเกณฑการเทียบโอน ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และ ระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548
3. หลักสูตรและอาจารยผสู อน
3.1. หลักสูตร
3.1.1. จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 132 หนวยกิต
3.1.2. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก .หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31
หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
13
หนวยกิต
- SSC 101 พลศึกษา
1
หนวยกิต
- SSC 210 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพือ่ คุณภาพชีวิต
3
หนวยกิต
- SSC 360 สังคมศาสตรบรู ณาการ
3
หนวยกิต
- SSC xxx วิชาเลือกทางสังคมและมนุษยศาสตร
6
หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษา
9
หนวยกิต
- LNG 101 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน1 *
3
หนวยกิต
- LNG 102 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน2
3
หนวยกิต
- LNG 103 ภาษาอังกฤษพืน้ ฐาน3
3
หนวยกิต
*หมายเหตุ: กรณีนศ.ไมตองเรียน LNG 101 ใหเรียน LNG 104 แทน
ก.3 กลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
9
หนวยกิต
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(เลือกเรียน 9 หนวยกิต จากวิชาตอไปนี้ หรือวิชาอื่น ๆ ที่คณะอนุมัต)ิ
- FST 010 อาหารกับสุขภาพ
3
หนวยกิต
- MIC 011 จุลชีววิทยากับชีวติ และสิ่งแวดลอม
3
หนวยกิต
- CHM 013 เคมีในชีวติ ประจําวัน
3
หนวยกิต
- MTH 010 คณิตศาสตรกับชีวติ ประจําวัน
3
หนวยกิต
-MTH 011 โปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร 3
หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
95
หนวยกิต
ข.1 วิชาแกนทางคณิตศาสตร
9
หนวยกิต
- INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
หนวยกิต
- INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
หนวยกิต
- MTH 111 แคลคูลัส1
3
หนวยกิต
ข.2 วิชาพื้นฐานวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
71
หนวยกิต
ข.3 วิชาเลือก
9
หนวยกิต
ข.4 วิชาภาษาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
หนวยกิต
-LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
3
หนวยกิต
- LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2 หรือ
3
หนวยกิต
- LNG 221 การพูดเพื่อการสื่อสาร 1
3
หนวยกิต
หมายเหตุ: กรณีนศ.ไมตองเรียน LNG 101 ใหเรียน LNG 201 และ LNG 221 หรือวิชาอื่น ๆ ที่คณะ
อนุมัติ
ค .หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา
6
หนวยกิต
3.1.3. รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวย 3 หลักแรกเปนตัวอักษร และตามดวยตัวเลข 3 หลัก มีความหมายดังนี้
INT หมายถึง กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตัวเลข มีความหมาย ดังนี้
เลขหลักรอย
แสดง ชั้นปที่ควรเรียน
เลขหลักสิบและหลักหนวย
แสดง กลุมวิชา ดังนี้
00 – 59 หมายถึง หมวดวิชาหลัก
60 – 99 หมายถึง หมวดวิชาเลือก
- รายวิชา
• หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
o กลุมวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
13 หนวยกิต
SSC 101 พลศึกษา (Physical Education)
1(0-2-2)
SSC 210 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-6)
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SSC 360
SSC xxx
SSC xxx

(Man and Ethics for Quality of Life)
สังคมศาสตรบูรณาการ (Integrative Social Sciences)
วิชาเลือกทางสังคมและมนุษยศาสตร
(Social Sciences or Humanities Elective)
วิชาเลือกทางสังคมและมนุษยศาสตร
(Social Sciences or Humanities Elective)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

o กลุมวิชาเลือกทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร

SSC 162
SSC 211
SSC 212
SSC 231
SSC 241
SSC 251
SSC 262
SSC 281
SSC 291
SSC 351
SSC 371
SSC 373
XXX xxx

สังคมและวัฒนธรรม (Society and Culture)
ปรัชญาทัว่ ไป (General Philosophy)
จริยศาสตรเบือ้ งตน (Introduction to Ethics)
จิตวิทยาทั่วไป (General Psychology)
หลักรัฐศาสตร (Principle of Political Science)
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย (Principles of Jurisprudence)
การพัฒนาการเรียนรู (Learning Development)
หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน (Economics)
มนุษยกับสิ่งแวดลอม (Humans and the Environment)
กฎหมายแรงงาน (Labor Law)
การตลาดเบื้องตน (Marketing)
การบริหารธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง
(Management for Small and Medium Enterprises: SMEs)
วิชาอื่น ๆ ทางดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรทคี่ ณะฯ อนุมัติ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(0-6-6)
3(3-0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)
3(3–0-6)

o กลุมวิชาภาษา

9 หนวยกิต
LNG 101* ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 (Fundamental English I)
3(2-2-6)
LNG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2 (Fundamental English II)
3(2-2-6)
LNG 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 (Fundamental English III)
3(2-2-6)
หมายเหตุ: *กรณีนักศึกษาผานเกณฑภาษาอังกฤษและไมตองเรียน LNG 101 ใหเรียน LNG 102 LNG
103 และ LNG 104
o กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรเลือกจากวิชาตอไปนี้
FST 010 อาหารกับสุขภาพ (Food and Health)
MIC 011 จุลชีววิทยากับชีวติ และสิ่งแวดลอม
(Microbiology for Life and Environment)
CHM 013 เคมีในชีวิตประจําวัน (Chemistry in Daily Life)
MTH 010
MTH 011

คณิตศาสตรกบั ชีวติ ประจําวัน (Mathematics in Daily Life)
โปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)

9 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-6)
10

151

มคอ.2

(Software Package for Solving Mathematics Problems)
• หมวดวิชาเฉพาะดาน 95 หนวยกิต
o วิชาแกนทางดานคณิตศาสตร
9 หนวยกิต
คณิตศาสตรดสิ ครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 104
(Discrete Mathematics for Information Technology)
สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 304
(Statistics for Information Technology)
MTH 111 แคลคูลัส 1 (Calculus I)
INT 100
INT 101
INT 102
INT 103
INT 105
INT 106
INT 107
INT 201
INT 202
INT 203
INT 204
INT 205
INT 206
INT 207
INT 301
INT 302
INT 303
INT 305
INT 306
INT 307

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

o วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
71 หนวยกิต
การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา (University Study)
1(1-0-2) S/U
หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 3-0-6)
(Information Technology Fundamentals)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1 (Computer Programming I)
3(2-2-6)
ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงาน
1(2-2-4)
(Office Package Workshop)
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2 (Computer Programming II)
3(2-2-6)
เทคโนโลยีเว็บ (Web Technology)
3(2-2-6)
เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร (Computing Platform Technology)
3(2-2-6)
เครือขาย 1 (Network I)
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1 (Software Development Process I)
การบริหารสารสนเทศ 1 (Information Management I)
ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ (Business Information Systems)
เครือขาย 2 (Network II)
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2 (Software Development Process II)
การบริหารสารสนเทศ 2 (Information Management II)
การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Infrastructure Management)
การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Services Management)
การเขียนโปรแกรมบนเว็บ (Web Programming)
ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
(Human Computer Interaction)
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส (E-Business)
มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ (Social
Issues and Ethics for IT Professional)
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INT 351
INT 352
INT 401
INT 402
INT 450
INT 451

สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 (Information Technology Seminar I)
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 (Information Technology Seminar II)
การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
(Information Assurance and Security I)
การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Professional Communication)
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Project)
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 (Information Technology Seminar III)

1(1-0-2)
1(1-0-2)
3(2-2-6)
3(3-0-6)
6(0-12-12)
1(1-0-2)

• วิชาเลือก ใหเลือกจากวิชาตอไปนี้ไมนอยกวา
9 หนวยกิต
INT 398* การฝกงานภาคอุตสาหกรรม (Industrial Training)
3(0-35) S/U
INT 399* สหกิจศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6(16 สัปดาห)
(Information Technology Cooperative Education)
*วิชา INT 398 และ INT 399 นับเปนวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหนักศึกษาที่
ตองการฝกงาน หรือ ทํางานแบบสหกิจศึกษา ลงทะเบียนเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง หากลงวิชาเลือก
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศครบทั้ง 9 หนวยกิต ไมตองลงเรียนวิชา INT 398 และ INT 399 ก็ได
INT 460 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
3(2-2-6)
(Application Development for Mobile Devices)
INT 461 ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา (Java Programming Workshop)
3(2-2-6)
INT 462 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 2
3(3-0-6)
(Information Assurance and Security II)
INT 463 การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร (Computer Graphic Design)
3(2-2-6)
INT 464 การสรางสื่อดิจิทัล (Digital Media Production)
3(2-2-6)
INT 465 กรรมวิธีเชิงอ็อบเจกตขั้นสูง (Advanced Object Oriented Methodology) 3(3-0-6)
INT 466 ปฏิบัติการโปรแกรมจาวาฝงแมขาย
3(2-2-6)
(Java Server Side Programming Workshop)
INT 467 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส (Web Services Technology)
3(2-2-6)
INT 468 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Project Management)
INT 469 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
(Information Technology Entrepreneurship)
INT 470 ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล
3(2-2-6)
(Database Programming Workshop)
INT 471 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเว็บ
3(2-2-6)
(Web Database Application Development Workshop)
INT 472 ปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการบริหารฐานขอมูล
3(2-2-6)
(Database Architecture and Administration Workshop)
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INT 473
INT 474
INT 475
INT 476
INT 490
INT 491498

ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
(Enterprise Resource Planning Workshop)
ปฏิบัติการบริหารเครือขายผูผลิต
(Supply Chain Management Workshop)
ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน (Office Networking Workshop)
ปฏิบัติการเครือขายระดับวิสาหกิจ (Enterprise Networking Workshop)
การศึกษาหัวขออิสระ (Independent Study)
การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-8
(Selected Topics in Information Technology I-VIII)

• หมวดวิชาภาษาสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(2-2-6)
3(0-6-6)
3(3-0-6)

6 หนวยกิต

3(2-2-6)
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1 (Content-Based Language Learning I)
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2 (Content-Based Language Learning II) 3(2-2-6)
หรือ LNG 221 หรือ การพูดเพื่อการสื่อสาร 1 (Oral Communication I)
*หมายเหตุ: นักศึกษาทีไ่ มตองเรียน LNG 101 ตองเรียน LNG 201 และ LNG 221 หรือวิชาอื่น ดาน
ภาษาอังกฤษที่คณะอนุมัติ
• หมวดวิชาเลือกเสรีไมนอยกวา 6 หนวยกิต
LNG 104
LNG 201*

3.1.4. แสดงแผนการศึกษา
แผนการเรียนปกติ
ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่1

INT 100
INT 101
INT 102
INT 103
INT 104
SSC 101
LNG 101
หรือ
LNG 102
XXX xxx

การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสาํ เร็จรูปในสํานักงาน
คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

1
3
3
1
3
1
3

พลศึกษา
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
หรือ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
วิชาหมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 1
3
รวม
18
ชั่วโมง /สัปดาห = 58

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)

(1
(3
(2
(0
(3
(0
(2

0
0
2
2
0
2
2

2)
6)
6)
2)
6)
2)
6)

(3
(14

0
8

6)
36)
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ปที่ 1 / ภาคการศึกษาที่2

INT 105
INT 106
INT 107
LNG 102
หรือ
LNG 103
SSC xxx
XXX xxx

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
3
เทคโนโลยีเว็บ
3
เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร
3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3
หรือ
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
วิชาเลือกทางสัมคมศาสตรและมนุษยศาสตร
3
วิชาหมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 2
3
รวม
18
ชั่วโมง /สัปดาห = 58
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1

INT 201
INT 202
INT 203
SSC 210
MTH 111
LNG 103
หรือ
LNG 104

2
2
2
2

6)
6)
6)
6)

(3
(3
(14

0
0
8

6)
6)
36)

(2
(2
(2
(2
(3
(2

2
2
2
2
0
2

6)
6)
6)
6)
6)
6)

(13

10

36)

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3
เครือขาย 2
3
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
3
การบริหารสารสนเทศ 2
3
วิชาหมวดวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร3
3
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
3
หรือ
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2
รวม
18
ชั่วโมง /สัปดาห = 58

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)

(2
(2
(2
(2

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

เครือขาย 1
3
กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1
3
การบริหารสารสนเทศ 1
3
มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3
แคลคูลัส 1
3
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3
หรือ
การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
รวม
18
ชั่วโมง /สัปดาห = 59
ปที่ 2 / ภาคการศึกษาที่2

INT 204
INT 205
INT 206
INT 207
XXX xxx
LNG 104
หรือ
LNG 201

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

(3
(2
(2
(2
(3
(2

0
2
2
2
0
2

6)
6)
6)
6)
6)
6)

(14

8

36)
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ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต

INT 301

การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยี
3
สารสนเทศ
INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
3
INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
3
INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1
LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2
3
หรือ
หรือ
LNG 221 การพูดเพื่อการสื่อสาร 1
รวม
19
ชั่วโมง /สัปดาห = 61
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่2

INT 306
INT 307
INT 352
INT xxx*
INT xxx*
XXX xxx
SSC xxx

INT 398* การฝกงานภาคอุตสาหกรรม
รวม

(2

2

6)

(3
(2
(3
(2
(1
(2

0
2
0
2
0
2

6)
6)
6)
6)
2)
6)

(15

8

38)

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับ
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
วิชาเลือกเสรี 1
วิชาเลือกทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 2
รวม
ชั่วโมง /สัปดาห = 57
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาฤดูรอน

(ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

3
3

(3
(3

0
0

6)
6)

1
3
3
3
3
19

(1
(3
(3
(3
(3
(19

0
0
0
0
0
0

2)
6)
6)
6)
6)
38)

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

3
3

(0
(0

35
35

0)
0)

หมายเหตุ *วิชา INT 398 นับเปนวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหนักศึกษาที่ตองการฝกงานลง
เรียน INT 398 แทน INT xxx ไดหนึ่งวิชา (หากไมตองการฝกงาน ไมตองลงเรียน INT 398)
ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่1

INT 450
INT 451

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
1
รวม
7
ชั่วโมง /สัปดาห = 39
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(0
(1
(1

18
0
18

18)
2)
20)

15
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ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่2

INT 401
INT 402
SSC 360
INT xxx
XXX xxx

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
3
การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
สังคมศาสตรและบูรณาการ
3
วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
3
วิชาเลือกเสรี 2
3
รวม
15
ชั่วโมง /สัปดาห = 46

(2
(3
(3
(3
(3
(14

2
0
0
0
0
2

6)
6)
6)
6)
6)
30)

แผนการเรียนสหกิจศึกษา
ใหนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในปการศึกษาที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 โดยการเรียนในป
การศึกษาที่ 1/1 ถึง 3/1 เหมือนกับแผนการศึกษาปกติ โดยใชแผนการเรียนตั้งแตภาคการศึกษาที่ 3/2 ดังนี้
ปที่ 3 / ภาคการศึกษาที่2

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

INT 306
INT 307

ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
3
(3
0 6)
มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับ
3
(3
0 6)
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1
(1
0 2)
INT xxx* วิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
3
(3
0 6)
SSC xxx วิชาเลือกทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 2
3
(3
0 6)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 1
3
(3
0 6)
XXX xxx วิชาเลือกเสรี 2
3
(3
0 6)
รวม
19
(19
0 38)
ชั่วโมง /สัปดาห = 57
*วิชาสหกิจศึกษานับเปนวิชาเลือกทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 หนวยกิต จึงเหลือวิชา INT xxx เพียง 1 วิชา
ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่1

INT 399

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

สหกิจศึกษาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

6

รวม

ปฏิบัติงาน ณ สถาน
ประกอบการ 16 สัปดาห

6
ชั่วโมง /สัปดาห = 39

ปที่ 4 / ภาคการศึกษาที่2

INT 401
INT 402
INT 450
INT 451
SSC 360

หนวยกิต (ทฤษฎี ปฏิบัติ ศึกษาดวยตนเอง)

การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
3
การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
6
สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
1
สังคมศาสตรและบูรณาการ
3
รวม
16
ชั่วโมง /สัปดาห = 55
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(2
(3
(0
(1
(3
(9

2
0
12
0
0
14

6)
6)
12)
2)
6)
32)

16

157

มคอ.2

3.1.5. คําอธิบายรายวิชา
คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ข.) และตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเทคโนโลยีสารสนเทศ (ภาคผนวก ค.) ดูในภาคผนวก
3.2. ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1. อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ – นามสกุล
นายสุเมธ อังคะศิริกุล
XXXXXXXXXXXXX
นายสยาม แยมแสงสังข
XXXXXXXXXXXXX
นางสาวอันฮวา นิลรัตนศิริกุล
XXXXXXXXXXXXX
นางสาวสุนิสา สถาพรวจนา
XXXXXXXXXXXXX
นายกิตติพงศ วะระทรัพย
XXXXXXXXXXXXX

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร

ตําแหนง
วิชาการ
ผศ.

ภาระการสอน ชม./ป
การศึกษา
2553 2554 2555 2556
12 12
12
12

วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร อาจารย

12

12

12

12

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย

12

12

12

12

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย

12

12

12

12

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

อาจารย

12

12

12

12

3.2.2. อาจารยประจํา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ชื่อ – นามสกุล
อ. พิเชฏฐ ลิ่มวชิรานันต
XXXXXXXXXXXXX
นางสาวชาคริดา นุกูลกิจ
XXXXXXXXXXXXX
นายบัณฑิต วรรณธนาภา
XXXXXXXXXXXXX
นายพรชัย มงคลนาม
XXXXXXXXXXXXX
นายอุดม ศิลปอาชา
XXXXXXXXXXXXX
นายวชิรศักดิ์ วานิชชา
XXXXXXXXXXXXX

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

วท.ม.

วิทยาการ
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
วิทยาการสารสนเทศ

Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.
Ph.D.

ตําแหนง
วิชาการ
อาจารย

ภาระการสอน ชม./ป
การศึกษา
2553 2554 2555 2556
6
9
9
9

ผศ.

6

9

9

9

อาจารย

6

9

9

9

อาจารย

6

9

9

9

อาจารย

6

9

9

9

อาจารย

6

9

9

9

3.2.3. อาจารยพิเศษ
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรได
กํ า หนดรายวิ ช าสหกิ จ ศึ ก ษา ซึ่ ง จะจั ด อยู ใ นกลุ ม วิ ช าเอกเลื อ ก แต ใ นทางปฏิบั ติ แ ลว มี ค วามต อ งการให
นักศึกษาทุกคนลงทะเบียนรายวิชานี้ เวนแตกรณีที่นักศึกษามีปญหาไมสามารถไปฝกในรายวิชาสหกิจศึกษา
ก็จะเปนการอนุโลมใหเรียนรายวิชาเอกเลือกแทนสหกิจศึกษาได
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน
การเรียนรูทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือ
ไดอยางเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินยั ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2. ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1 ของปการศึกษาที่ 4
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําโครงงาน ตองเปนหัวขอที่เกี่ยวของกับการประยุกตเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อ
การเรียนการสอน หรือเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยตองมีธุรกิจที่อางอิงและคาดวาจะนําไปใชงานหาก
โครงงานสําเร็จ โดยมีจํานวนผูรวมโครงงาน 2-3 คน และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่
หลั ก สู ต รกํ า หนด อย า งเคร ง ครั ด หรื อ เป น โครงงานที่ มุ ง เน น การสร า งผลงานวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นางานด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1. คําอธิบายโดยยอ
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่นักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายทฤษฎีที่นํามาใชในการทําโครงงาน
ประโยชนที่จะไดรับจากการทําโครงงาน มีขอบเขตโครงงานที่สามารถทําเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
5.2. มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในการใชเครื่องมือ โปรแกรม ในการทําโครงงาน
โครงงานสามารถเปนตนแบบในการพัฒนาตอได
5.3. ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 1-2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4. จํานวนหนวยกิต
6 หนวยกิต
5.5. การเตรียมการ
มี ก ารกํ า หนดชั่ ว โมงการให คํ า ปรึ ก ษา จั ด ทํ า บั น ทึ ก การให คํ า ปรึ ก ษา ให ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ
โครงงานทางเว็บไซต และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
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5.6. กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําโครงงาน ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอโปรแกรมและการทํางาน
ของระบบ โดยโครงงานดังกลาวตองสามารถทํางานไดในขั้นตน โดยเฉพาะการทํางานหลักของโปรแกรม
และการจัดสอบการนําเสนอที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ดานบุคลิกภาพ

ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวินยั ในตนเอง

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัวในการทํางานใน
บางรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ ง และในกิ จ กรรมป จ ฉิ ม นิ เ ทศ ก อ นที่
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
-กําหนดใหมีรายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการ
กําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคน
มีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาได
สรางภาวะผูนาํ และการเปนสมาชิกกลุมทีด่ ี
-มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุนเวียนกันเปน
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษามีความ
รับผิดชอบ
-มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขา
เรียนอยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาใน
การแสดงความคิดเห็น
มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายที่เกียวของ
กับการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1. คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยางราบรื่น และเปน
ประโยชนตอสวนรวม นอกจากนั้นคอมพิวเตอรเปนอุปกรณที่เกี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศ ความ
ปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูพัฒนาและ/หรือผูประยุกตโปรแกรมจําเปนมีความรับผิดชอบตอผลที่
เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรื่องที่
เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ทั้ง 7 ขอ เพื่อใหนักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ ที่
ศึกษา รวมทั้งอาจารยตองมีคุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 7 ขอตามที่ระบุไว
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสจุ ริต
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(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศยังมีวิชาเกี่ยวกับ จริยธรรมและกฏหมายคอมพิวเตอร เปน
วิชาบังคับ อาจารยที่สอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไม
จําเปนตองเปนขอสอบ อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติ
ไมผานเกณฑ อาจตองทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มกอนจบการศึกษา
2.1.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนนการเขาชั้นเรียน
ใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความรับผิดชอบโดย
ในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตอง
ไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุกคนตอง
สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม
เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.1.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน การสงงานตามกําหนดระยะเวลาทีม่ อบหมาย
และการรวมกิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินัยและพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริมหลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
2.2. ความรู
2.2.1. ผลการเรียนรูดานความรู
นั ก ศึ ก ษาต อ งมี ค วามรู เ กี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความรู เ กี่ ย วกั บ
สาขาวิชาที่ศึกษานั้นตองเปนสิ่งที่นักศึกษาตองรูเพื่อใชประกอบอาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐาน
ความรูตองครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทั้งประยุกตความรู
ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงและ/หรือประเมินระบบองคประกอบตาง ๆ ของระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหตรงตามขอกําหนด
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(4) สามารถติดตามความกาวหนาและวิวฒ
ั นาการคอมพิวเตอร รวมทั้งการนําไปประยุกต
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆที่เกี่ยวของ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรทใี่ ชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชั้นเรียน ตลอด
ระยะเวลาที่นักศึกษาอยูในหลักสูตร
2.2.2. กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนหลักการทางทฤษฎี และประยุกตทางปฎิบัติใน
สภาพแวดล อ มจริ ง โดยทั น ต อ การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ทั้ ง นี้ใ ห เ ป น ไปตามลั ก ษณะของรายวิ ช า
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมีการเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดู
งานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการ
2.2.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3. ทักษะทางปญญา
2.3.1. ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบการศึกษาแลว ดังนั้น
นักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกี่ยวกับ
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนักศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มา
และสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมี
คุณสมบัติตาง ๆจากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานในขอนี้สามารถทําไดโดยการออกขอสอบที่ใหนักศึกษาแกปญหา อธิบายแนวคิดของ
การแกปญหา และวิธีการแกปญหาโดยการประยุกตความรูที่เรียนมา หลีกเลี่ยงขอสอบที่เปนการเลือกคําตอบ
ที่ถูกมาคําตอบเดียวจากกลุมคําตอบที่ใหมา ไมควรมีคําถามเกี่ยวกับนิยามตาง ๆ
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2.3.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศ
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัตจิ ริง
2.3.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการนําเสนอรายงาน
ในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1. ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาต องออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกี่ยวข องกับคนที่ไมรูจักมากอน คนที่มาจาก
สถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวให
เขากับกลุมคนตาง ๆเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับคุณสมบัติ
ตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนักศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติตาง ๆนี้
(1) สามารถสื่อสารทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศกับกลุมคนหลากหลายไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการแกปญหาสถานการณตาง ๆ ทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูร ิเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทงั้ ของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
คุณสมบัติตางๆ นี้สามารถวัดระหวางการทํากิจกรรรมรวมกัน
2.4.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ใชการสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมใหมีการทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตองประสานงานกับผูอื่นขาม
หลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ โดยมีความคาดหวังในผล
การเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานทีไ่ ดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบตั งิ านไดเปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูรว มงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนํา
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2.4.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1. ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของ
สื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารอยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษาแกปญหา วิเคราะหประสิทธิภาพ
ของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ ตอนักศึกษาในชั้น
เรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
2.5.2. กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และสถานการณ
เสมื อ นจริ ง และนํ า เสนอการแก ป ญ หาที่ เ หมาะสม เรี ย นรู เ ทคนิ ค การประยุ ก ต เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศใน
หลากหลายสถานการณ
2.5.3. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตรและสถิติ ที่เกี่ยวของ
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใชเครื่องมือตาง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ขอ
2) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูผลการเรียนรูบางเรื่องก็
ได จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
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(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอ บุคคลองคกรและสังคม
(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทสี่ าํ คัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทัง้ ประยุกตความรู
ทักษะ และการใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการคอมพิวเตอร
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรทใี่ ชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกีย่ วของ
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยาง
มีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆในกลุมทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูร ิเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทงั้ ของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติ
ประยุกตตอปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนอ
อยางเหมาะสม
(4) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
• ความรับผิดชอบหลัก
o ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6
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•
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INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมอมพิวเตอร 1 o o o o o o o • • o • • • o o o o o o o o o o o • • o o

o

INT 100 การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
INT 101 หลักสําคัญของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
INT 103 ปฏิบัติการการใชซอฟตแวร
สําเร็จรูปในสํานักงาน
INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
INT 106 เทคโนโลยีเว็บ

o o o o o o o
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รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

INT 201 เครือขาย 1

o o o o o o o • • • • • o o o • o o o o o

o

• o

•

• o

o

o

INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1

o o • • o • o • • • • • o • o • • • • • •

o

• • •

• o

•

•

INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1

o o • • o • o • • • • • o • o • o • • • •

o

• • •

• o

•

•

INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ

o o • • o • o • • • • • • o • • • • • •

• • • •

•

•

•

INT 205 เครือขาย 2
INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2

o o o o o o o • • • • • o o o • o o o o o
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• • •
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INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2

o o • • o • o • • • • • o • o • o • • • •

o

• • •

• o

•

•

INT 301 การบริหารโครงสรางพื้นฐาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ

•

•

o • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

• o • • •

•

•

•

•

o • • • • • • • • • • • • o • • • • • •
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INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ o o o o o • o • • o o o o • • • • o • o o • o o • • • •
INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและ
o o o o o • o • • • • • o • • • • • • o o o o o • • o o
คอมพิวเตอร

•

o o o o o • o
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มคอ.2

รายวิชา

INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1

1. คุณธรรม จริยธรรม

3. ทักษะทาง
ปญญา

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6

1

o o o o o o • • o o • • o o • o o o o • o

o o

• o

•
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INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

•

• o o

•

• • • •

INT 307 มิติทางสังคมและจริยธรรมสําหรับ
• • • • • • • • • • o o • o • • • • o • • • • • • o
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ
INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
o o o o o o • • o o • • • o • o o o o • o • o o • o

2

3

4

INT 398 การฝกงานภาคอุตสาหกรรม
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• • • • •
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INT 399 สหกิจศึกษา
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•

•

INT 401 การประกันและความมั่นคง
สารสนเทศ 1
INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ
INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ 5. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ก.)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัม ฤทธิ์การเรียนรูของนั กศึกษาเป นส วนหนึ่ งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะตองทําความเขาใจตรงกันทั้งสถาบัน และนําไปดําเนินการจนบรรลุผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบได
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการ
พิจารณาความเหมาะสมของขอสอบใหเปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทํ า ได โ ดยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถาบั น การศึ ก ษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูและรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ไดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดยองคกรระดับ
สากล โดยการวิจัยอาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
(1) ภาวะการณไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของระยะเวลาใน
การหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การแบบสงแบบสอบถาม เพื่อประเมิน
ความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลา
ตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับความพึง
พอใจในดานความรู ความพรอม และสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเขาศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต ที่ ไ ปประกอบอาชี พ ในแง ข องความพรอ มและความรูจ ากสาขาวิช าที่ เ รีย น
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปด
โอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความพรอมของ
นักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการพัฒนาองคความรูของ
นักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (ก) จํานวนโปรแกรมสําเร็จรูปที่พัฒนาเองและวางขาย,
(ข) จํานวนสิทธิบัตร, (ค) จํานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ, (ง) จํานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและ
ประเทศชาติ, (จ) จํานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองคกรที่ทําประโยชนตอสังคม
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1. นักศึกษาทีมีสิทธิ์ไดรบั ปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ตองมีคุณสมบัติครบถวน ดังตอไปนี้
3.1.1. เรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดไวในหลักสูตร
3.1.2. มีแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00
3.1.3. ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งนี้ไมนับระยะเวลา
การลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไวในขอ 51 แหงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวา
ดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
3.1.4. ไมมีพันธะดานหนี้สนิ ใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
3.1.5. มีเกียรติและศักดิ์ของนักศึกษา ตามหมวดที่ 13 แหงระเบียบนี้
3.2. นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1. เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2. ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
3.2.3. ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุ ไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดง ความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กําหนด มิฉะนัน้
อาจไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก
การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทาง
วิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจัยอยาง
ตอเนื่องโดยผานการทําวิจัยสายตรงในสาขาวิชาที่ไมใชวิจัยในแนวคอมพิวเตอรศึกษาเปนอันดับแรก
การสนับสนุนดานการศึกษาตอ ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)
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(3) ส ง เสริ ม การทํ า วิ จั ย สร า งองค ค วามรู ใ หม เ ป น หลั ก และเพื่ อ พั ฒ นาการเรี ย นการสอนและมี ค วาม
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ เปนรอง
(4) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
(5) จัดใหอาจารยทุกคนเขารวมกลุมวิจัยตาง ๆ ของคณะ
(6) จัดใหอาจารยเขารวมกิจกรรมบริการวิชาการตาง ๆ ของคณะ
หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริ หารหลักสูต ร จะมีคณะกรรมการประจํ าหลักสูต ร อั นประกอบดวยรองคณบดีฝายวิ ชาการ
ประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาค และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรรับผิดชอบ โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและ
คอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พั ฒ นาหลั ก สู ต รให ทั น สมั ย
โดยอาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษา
สามารถกาวทันหรือเปนผูนํา
ในการสรางองคความรูใหมๆ
ท า ง ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ
2. กระตุนใหนักศึกษาเกิดความ
ใฝ รู มี แ นวทางการเรี ย นที่
สรางทั้งความรูความสามารถ
ในวิชาการวิชาชีพ ที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรั บ ปรุ ง
ห ลั ก สู ต ร ใ ห มี คุ ณ ภ า พ
มาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอยางสม่ําเสมอ

1.จั ด ให ห ลั ก สู ต รสอดคล อ งกั บ มาตรฐาน
วิชาชีพดานเทคโนโลยีในระดับสากลหรือ
ระดับชาติ(หากมีการกําหนด)
2. ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รให ทั น สมั ย โดยมี ก าร
พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3ป
3. จั ด แนวทางการเรี ย นในวิ ช าเรี ย นให มี ทั้ ง
ภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ และมี แ นว
ทางการเรี ย นหรื อ กิ จ กรรมประจํ า วิ ช าให
นั ก ศึ ก ษาได ศึ ก ษาความรู ที่ ทั น สมั ย ด ว ย
ตนเอง
4. จั ด ให มี ผู ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู และหรื อ
ผู ช ว ยสอน เพื่ อ กระตุ น ให นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
ความใฝรู
5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริ ญ ญาโทหรื อ หรื อ เป นผู มี ประสบการณ
หลายปมีจํานวนคณาจารยประจําไมนอย
กวาเกณฑมาตรฐาน
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปนผูนําในทาง
วิ ช าการ และหรื อ เป น ผู เ ชี่ ย วชาญทาง
วิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือใน
ดานที่เกี่ยวของ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรใหไปดูงาน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)

-ห ลั ก สู ต ร ที่ ส า ม า ร ถ อ า ง อิ ง กั บ
มาตรฐานที่ กํ า หนดโดยหน ว ยงาน
วิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ความทั น สมั ย และมี ก ารปรั บ ปรุ ง
สม่ําเสมอ
-จํานวนวิชาเรียนที่มีภาคปฏิบัติ และ
วิชาเรียนที่มีแนวทางใหนักศึกษาได
ศึ ก ษาค น คว า ความรู ใ หม ไ ด ด ว ย
ตนเอง
-จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
ป ร ะ วั ติ อ า จ า ร ย ด า น คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ และการพัฒนาอบรม
ของอาจารย
- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการ
เรี ย นรู และบั น ทึ ก กิ จ กรรมในการ
สนับสนุนการเรียนรู
-ผลการประเมิ น การเรี ย นการสอน
อาจารยผูสอน และการสนับสนุนการ
เรี ย นรู ข องผู ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู
โดยนักศึกษา
-ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการที่
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯ
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ในหลักสูตรหรือวิชาการที่เกี่ยวของ ทั้งใน
และตางประเทศ
8.มีการประเมินหลักสูตรโดยคณะกรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายในทุ ก ป และภายนอก
อยางนอยทุก 4ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา อาจารย
อุปกรณ เครื่องมือวิจัย งบประมาณ ความ
รวมมือกับตางประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุ ก ภาคการศึ ก ษาเพื่ อ เป น ข อ มู ล ในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
10.ประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและ
การเรี ย นการสอน โดยบั ณ ฑิ ต ที่ สํ า เร็ จ
การศึกษา

ทุก 2 ป
-ประเมิ น ผลโดยคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ 4 ป
-ประเมิ น ผลโดยบั ณ ฑิ ต ผู สํ า เร็ จ
การศึกษาทุกๆ 2 ป

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1. การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน
และสรางสภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือดาน
การบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง
นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ยวของ เพื่อบริการใหอาจารยและ
นักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละ
รายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่เชิญมา
สอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะตองจัดสื่อ
การสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอด
ภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน
2.4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงาน
การจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มี
เจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความ
พอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)
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เปาหมาย

การดําเนินการ

จัดใหมีหองเรียน หองปฏิบัติการ 1. จั ด ให มี ห อ งเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย ที่ มี ค วาม
ระบบเครือขาย แมขาย อุปกรณ พร อ มใช ง านอย า งมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ทั้ ง ใน
การทดลอง ทรั พ ยากร สื่ อ และ การสอน การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสรางสื่อ
ชองทางการเรียนรู ที่เพียบพรอม สําหรับการทบทวนการเรียน
เพื่ อ สนั บ สนุ น ทั้ ง การศึ ก ษาใน 2.จั ด เตรี ย มห อ งปฏิ บั ติ ก ารทดลองที่ มี
หองเรียน นอกหองเรียน และเพื่อ เครื่องมือทันสมัยและเปนเครื่องมือวิชาชีพ
การเรี ย นรู ไ ด ด ว ยตนเอง อย า ง ในระดับสากล เพื่อใหนักศึกษาสามารถฝก
เพียงพอ มีประสิทธิภาพ
ปฏิบัติ สรางความพรอมในการปฏิบัติงาน
ในวิชาชีพ
3.จัดใหมีเครือขายและหองปฏิบัติการทดลอง
เปด ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอรและพื้นที่ที่
นั ก ศึ ก ษาสามารถศึ ก ษา ทดลอง หา
ความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง ดวยจํานวน
และประสิทธิภาพที่เหมาะสมเพียงพอ
4. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้งหนังสือตํารา
และสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู ทั้งหองสมุด
ทางกายภาพและทางระบบเสมือน
5. จั ด ให มี เ ครื่ อ งมื อ ทดลอง เช น ระบบแม
ขายขนาดใหญ อุปกรณเครือขาย เพื่อให
นั ก ศึ ก ษาสามารถฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารในการ
บริหารระบบ

การประเมินผล
- ร ว บ ร ว ม จั ด ทํ า ส ถิ ติ จํ า น ว น

เครื่องมืออุปกรณ ตอหัวนักศึกษา
ชั่วโมงการใชงานหองปฏิบัติการ
และเครื่องมือ ความเร็วของระบบ
เครือขายตอหัวนักศึกษา
- จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาลงเรี ย นในวิ ช า
เ รี ย น ที่ มี ก า ร ฝ ก ป ฏิ บั ติ ด ว ย
อุปกรณตาง ๆ
- สถิติของจํานวนหนังสือตํารา และ
สื่อดิจิทัล ที่มีใหบริการ และสถิติ
การใชงานหนังสือตํารา สื่อดิจิทัล
- ผลสํ า รวจความพึ ง พอใจของ
นั ก ศึ ก ษ า ต อ ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
ปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย
3.1. การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารย ใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิ ทยาลัยโดยอาจารยใ หมจะตองมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลั กสู ต ร ตลอดจนปรึ ก ษาหารือ แนวทางที่ จ ะทํ าใหบ รรลุ เ ป า หมายตามหลั กสู ต ร และไดบั ณฑิ ต เป น ไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมา
ใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวากึ่งหนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือ
วิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ3 ชั่วโมงและอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตอง
เปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ควรมี วุ ฒิ ป ริ ญ ญาตรี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ภาระงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ และมี ค วามรู ด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2. การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถใช
สื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียมหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
ในวิชาที่มีการฝกปฎิบัติ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
ทางวิชาการใหแกนักศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา ) Office Hours (เพื่อใหนักศึกษาเขา
ปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนักศึกษา
5.2. การอุทธรณของนักศึกษา
กรณี ที่ นั ก ศึ ก ษามี ค วามสงสั ย เกี่ ย วกั บ ผลการประเมิ น ในรายวิ ช าใดสามารถที่ จ ะยื่ น คํ า ร อ งขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
สํ า หรั บ ความต อ งการกํ า ลั ง คนสาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศนั้ น คาดว า มี ค วามต อ งการกํ า ลั ง คนด า น
เทคโนโลยีสารสนเทศนั้นสูงมาก จากยุทธศาสตรเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ ไดกําหนดระดับความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต ของผูประกอบการโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี-ดีมาก ทั้งนี้ คณะฯ โดยความรวมมือจากมหาวิทยาลัย
จัดการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใชประกอบการปรับปรุง
หลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความตองการของตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใช
ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ
80 ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1

ปที่ 2

(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 & 6 ภายใน
30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาทีเ่ ปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3 & 4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอ บัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไม
ต่ํากวารอยละ 80
(14) บัณฑิตทีไ่ ดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ
ก.พ. กําหนด
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หมวดที่ 8. การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การปรึกษา
หารือกับผูเชีย่ วชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนควรมีการวิเคราะหผลการประเมินการสอน
โดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
และกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ
– ประเมินโดยนักศึกษาในแตละวิชา
– การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน
– ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม
– การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
– นศ.ปสุดทาย/ บัณฑิตใหม
– ผูวาจาง
– ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาคอมพิวเตอร และตัวบงชี้เพิ่มเติมขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน (IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
• รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบัณฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
• วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
• เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
เอกสารแนบ
(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรวี าดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(2) คําอธิบายรายวิชา
(3) ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองคความรูตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร (สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ)
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ภาคผนวก
ก. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
ข. คําอธิบายรายวิชา
INT 100 การเรียนรูในระดับอุดมศึกษา
1 (1-0-2)
(University Study)
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: แนวทางการเรียนรูและศึกษาในระดับอุดมศึกษา การใชหองสมุด การสืบคนขอมูลผานสื่อ
อินเทอรเน็ต ทัศนคติ การปรับตัวและการทํางานรวมกัน การสื่อสารและการใชบริการตาง ๆ เพื่อ
การศึกษา
This course introduces students to university studies. Students are advised on how
to learn effectively at the higher education level, how to use library facilities, how to search
on the Internet and online databases, how to adjust their study habits and attitudes, how
to work together and how to use various education services.
INT 101 หลักสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Fundamental
แนะนําความรูในภาพรวมของเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบไปดวย ภาพจําลองของระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ความสํ า คั ญ ของข อ มู ล และสารสนเทศ การบริ ห ารความซั บ ซ อ น
กระบวนการการเปลี่ยนแปลงและประยุกตระบบเขาสูองคการ การบริหารโครงการ การบริหาร
สารสนเทศ การประกันและรักษาความมั่นคงของสารสนเทศ เทคโนโลยีระบบสารสนเทศและการ
สื่ อ สาร การเป น นั ก เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และแขนงวิ ช าการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ ง พั ฒ นาการของ
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร การปฏิสัมพันธกับผูใชอินเทอรเน็ต WWW ผลกระทบที่เกิดตอสังคม การ
ประยุกตเทคโนโลยีสารสนเทศในดานตาง ๆ
Introduce pervasive themes in IT including IT system model, data and
information, management of complexity, redesigning processes and application of IT in
business, project management, information management, information assurance and
security, information and communication technologies, IT professionalism, IT and
related disciplines, history of computing technology, user interaction, Internet and
World Wide Web, social impact, application domains.

INT 102 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 1
3 (2-2-6)
Computer Programming I
ศึกษาหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม องคประกอบของประโยคคําสั่ง เชน ตัว
แปร คาคงที่ เครื่องหมายกระทําการ นิพจน ฟงกชัน เปนตน ชนิดของขอมูลแบบตาง ๆ โครงสราง
ขอมูลแบบอารเรย โครงสรางคําสั่งแบบตามลําดับ เลือกทํา และการวนซ้ํา การสรางโปรแกรมยอย
การส ง ผ า นค า ภายในโปรแกรม การบั น ทึ ก และอ า นข อ มู ล จากแฟ ม ข อ มู ล โดยการใช
ภาษาคอมพิวเตอร ภาษาใดภาษาหนึ่ง เชน Java, C เปนตน การฝกปฏิบัติ การใชเครื่องมือในการ
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พัฒนาโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเบื้องตนในภาษาใดภาษาหนึ่ง การตรวจสอบ ทดสอบและ
แกไขโปรแกรม
This course studies general concepts for computer programming such as
statement, variable, constant, operator, expression, function; data types: scalar,
structured data type, array; pointer; program structure: sequence, selection, repetition,
subroutine call; program module: user defined procedure/function, parameter passing;
file operations: sequential file operation, random access file operation. The laboratory
component covers development of small programs using a popular programming
language, such as Java or C, testing, debugging, and development tools.

INT 103 ปฏิบัติการการใชซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงาน
1 (0-2-4)
Office Package Workshop
วิชานี้มุงสรางความเขาใจและพัฒนาทักษะในการใชโปรแกรมประยุกตที่ใชแพรหลายใน
สํ า นั ก งาน อาทิ โปรแกรมการประมวลผลคํ า โปรแกรมตารางคํ า นวณ โปรแกรมการจั ด การ
ฐานขอมูล โปรแกรมนําเสนอผลงาน ซอฟตแวรดานการสื่อสารในองคกร และโปรแกรมอื่น ๆ ที่
นาสนใจ รวมทั้งการเลือกใชโปรแกรมใหเหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ
This course focuses on developing students’ skills in using a suite of office
related applications, such as word processing, spreadsheet, presentation, database
management system, organizational communication software, and other software of
interests. Students will also learn to choose the appropriate software for the tasks to be
performed.

INT 104 คณิตศาสตรดิสครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Discrete Mathematics for Information Technology
ตรรกศาสตรทางคณิตศาสตร สัจพจนของเขต พิชคณิตบูลีน ขั้นตอนวิธีและรหัสเทียม การ
อุ ป นั ย และการเรี ย กซ้ํ า ความสั ม พั น ธ แ ละไดกราฟ การจั ด ทํ า ความสั ม พั น ธ แ บบอั น ดั บ และ
โครงสรางแบบอันดับ เซตอันดับบางสวน แลตทิซ พิชคณิตบูลีแบบจํากัด การแสดงฟงกชันแบบบู
ลีนในรูปพหุนามแบบบูลีน ตนไมและภาษา: ตนไมที่มีปาย ตัวแทนของไวยกรณพิเศษและภาษา
การคนแบบตนไม ตนไมไมระบุทิศทาง การดําเนินการทวิภาค เซมิกรุป เครื่อง สถานะจํากัดและ
ภาษา
Mathematical Logic, Axiomatic of Sets, Boolean Algebras, Algorithm and
Pseudo-codes, Induction and Recursion, Relations and Digraphs, Paths, Computer
Representation of Relations and Digraphs, Manipulation of Relations, Transitive
Closure and Warshall’s Algorithm, Pigeonhole Principle, Order Relations and
Structures, Partially Ordered Sets, Lattices, Finite Boolean Algebra, Expression Boolean
Functions as Boolean Polynomials, Trees and Languages, Labeled Trees,
Representations of Special Grammar and Languages, Tree Searching, Undirected Trees,
Binary Operation, Semigroups, Finite State Machines and Languages, Turing Machines.

INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
Computer Programming II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 102 Computer Programming I
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ศึกษาองคประกอบของการเขียนโปรแกรมตามแนวคิดเชิงอ็อบเจกต เชน คลาส อ็อบเจกต
แอตทริบิวส เมธอด การสืบทอดคุณสมบัติ โพลีมอรฟซึม เปนตน ศึกษาหลักการเขียนโปรแกรม
บนสภาพแวดลอมแบบตาง ๆ เชน การเขียนโปรแกรมบนระบบวินโดวส การเขียนโปรแกรมบน
ระบบเว็บ การเขียนโปรแกรมเพื่อใชงานบนอุปกรณชนิดพกพา เปนตน การเขียนโปรแกรมเพื่อ
เรียกใชงาน ไลบรารีฟงกชัน และ เอพีไอ ของภาษา และของระบบ และ เครื่องมือที่ภาษาตาง ๆ
จัดเตรียมไวให โดยใชภาษาคอมพิวเตอร ที่สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต เชน Java,
C++, Eiffel, ADA เปนตน การฝกปฏิบัติ การเขียนโปรแกรมเชิงอ็อบเจกต การใชสวนติดตอ
ประสานโปรแกรมประยุกต (API) และเครื่องมือสําหรับพัฒนาซอฟตแวร
Studies Object Oriented (OO) Programming paradigm: class, object, method,
attribute, polymorphism, inheritance, etc. using an OO programming language like Java,
C++, Eiffel, or ADA. Programming under specific environment: windows, web-based,
PDA, mobile. Predefined components: system library, predefined library, API, system
call. Programming tools: Integrated development environment. The laboratory
component covers small object-oriented programs development using a popular
programming language such as Java or C++, API programming, integrated development
environment tools.

INT 106 เทคโนโลยีเว็บ
3 (2-2-6)
Web Technology
เทคโนโลยีเ วิ ลดไวด เว็บ ประกอบดวยโพรโทคอลและภาษามาตรฐาน โครงสรางและ
องคประกอบของเว็บไซต ระบบการนําทาง สื่อดิจิทัลประเภทตาง ๆ สภาวะแวดลอมของเว็บแอปป
ลิเคชัน การพัฒนาแอปปลิเคชันบนเว็บ ฝงไคลเอนตและฝงเซิรฟเวอร สถาปตยกรรมเอ็นเทียร
กระบวนการพัฒนาที่เนนผูใช การใชประโยชนไดและความสะดวกในการเขาใช วิศวกรรม
สารสนเทศ เครื่องมือสําหรับการพัฒนาแอปปลิเคชัน เทคโนโลยีเว็บเซอรวิซ ประเด็นทางสังคม
และความมั่นคงของระบบ การฝกปฏิบัติ การออกแบบ และสรางเว็บไซตดวยการใชเครื่องมือชวย
โดยเนนการใชประโยชนได การสรางสื่อประกอบที่เหมาะสม
Principles of World Wide Web technology including hypertext protocol, markup
and display language, website structure, navigation system, digital media, web
application environment, web application development: client-side and server-side
programming, n-tiers application architectures, user centered development process,
usability and accessibilities, information engineering, development tools, web services
technology, social and security issues. The laboratory component covers web design and
implementation using professional development tools with appropriate selected content
type and format and usability issue concerned.

INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 1
3 (2-2-6)
Computing Platform Technology I
แนะนํ า เบื้ อ งต น เกี่ ย วกั บ สถาป ต ยกรรมของระบบคอมพิ ว เตอร แ ละระบบปฏิ บั ติ ก าร
ประกอบดวย สวนประกอบทางฮารดแวร ไดแก หนวยประมวลผล ระบบบัสและระบบเชื่อมตอ
อุปกรณภายนอก หนวยความจํา หนวยเก็บบันทึกขอมูล ระบบปฏิบัติการ ไดแก สวนประกอบและ
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หนาที่ภายในระบบปฏิบัติการ โดยใชกรณีศึกษาระบบปฏิบัติการที่ใชในปจจุบัน การฝกปฏิบัติ
หลักการและการฝกหัดดานการบริหารระบบ เชน การจั ดการบัญชีผูใ ช บริการการพิมพ การ
จัดสรรพื้นที่เก็บบันทึกขอมูล การเฝาสังเกตและการแกไขปญหา
This is an introductory course to computer architecture and operating systems.
The topics that are explored in this course include hardware components and functions:
such as the processor, bus, memory, and storage subsystems. The components and
functions of operating systems are also covered using popular OS's as case studies. The
laboratory component for this course covers system administration concepts such as user
accounting, printing service, storage allocation, monitoring and troubleshooting.

INT 201 เครือขาย 1
3 (2-2-6)
Network I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรมคอมพิวเตอร 1
ภาพรวมของระบบเครือขายคอมพิวเตอร โดยเริ่มจากมาตรฐานแบบจําลอง OSI โมเดล
และ อินเทอรเน็ต จากนั้นจึงกลาวถึงแนวคิดและองคประกอบของระบบเครือขาย ในระบบ LAN
เชน ชั้นกายภาพ การสลับเสนทาง และการคนหาเสนทาง วิชานี้มีการฝกปฏิบัติที่ครอบคลุมเนื้อหา
เกี่ยวกับการอุปกรณสลับเสนทางและอุปกรณคนหาเสนทาง เชน บริดจิง สแปนนิงทรีโพรโทคอล
การจัดแอดเดรสไอพี การทําสับเน็ต และการกําหนดคาการหาเสนทางแบบคงที่และแบบ
พลวัต
This course provides an overview of computer network technologies. The course
begins with an overview of networking standards, the OSI model and the Internet model
and proceeds on to cover the basic model of network components and concepts.
Emphasis is made on LAN technologies including the physical layer, switching, and
basic routing. The laboratory component for this course covers LAN switching and basic
routing technologies such as bridging, spanning tree protocol, IP addressing, subnet and
static and dynamic routing.

INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1
3 (2-2-6)
Software Development Process I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
กระบวนการและเทคนิคที่ใชในการพัฒนาซอฟตแวรมีเนื้อหา ประกอบดวย องคประกอบ
ของระบบ ทางเลือกวิธีการพัฒนาระบบ การวิเคราะหความตองการ การศึกษาความเปนไปได การ
ออกแบบระบบ การออกแบบรายละเอี ย ด ซอฟต แ วร ได แ ก ก ารนํ า เข า การแสดงผล การ
ประมวลผล ออกแบบขอมูลการเก็บบัน ทึกขอมูลและฐานขอมูล การสราง ซอฟตแวรตนแบบ การ
ใชแผนภาพแสดงแบบจําลองเพื่อการสื่อสาร เอกสารความตองการระบบและ นําเสนอผลการ
วิเคราะหและออกแบบ การฝกปฏิบัติ ใชกรณีศึกษาเพื่อทําการวิเคราะห ออกแบบ จัดสราง
ต น แบบ โดยใช วิ ธี ก ารที่ เ ป น ที่ นิ ย มในป จ จุ บั น และใช เ ครื่ อ งมื อ ช ว ยในกระบวนการ พั ฒ นา
ซอฟตแวรที่เหมาะสม
This is an introductory course to software development process and techniques.
The topics includes systems components, software development methodology,
requirement analysis, feasibility study, system design, detail design includes input,
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output, process, data, data storage and database design, prototyping, analysis and design
model, requirement specifications document, analysis and design presentation. The
laboratory component covers analysis, design and implement a prototype of a small
project using popular methodology and professional development tools.

INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1
3 (2-2-6)
Information Management I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 104 คณิตศาสตรดสิ ครีตสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสําคัญของการบริหารสารสนเทศ คุณสมบัติของขอมูล ระบบฐานขอมูล การวิเคราะห
รวบรวมและรักษาขอมูล การสํารองและกูคืนสารสนเทศ ภาษาสําหรับเขาถึงขอมูล ยกตัวอยางทั้ง
ภาษาเอสคิวแอลและเอกซเอมแอล การสืบคนและแสดงรายงาน การจัดสถาปตยกรรมการจัด
ระเบียบขอมูล เชน แบบลําดับชั้น แบบเครือขาย แบบสัมพันธฐานขอมูลเชิงอ็อบเจกต การทํานอร
มอลฟอรม การจัดทําแบบจําลองขอมูล การรีเอนจิเนียรฐานขอมูล มาตรฐานการจําลองขอมูล
การบูรณาการขอมูล ระบบคลังขอมูล และการใชเครื่องมือดานวิศวกรรมซอฟตแวร การฝกปฏิบัติ
การใชระบบบริหารฐานขอมูลบนแมขายบริหารจัดการฐานขอมูล การใชคําสั่งสืบคน การสราง
โปรแกรมที่ทํางานรวมกับฐานขอมูล
Information management concepts and fundamentals, properties of data,
database system, data analysis/collection/retention, information backup and recovery,
database query language such as SQL and XML, query and reports, data organization
architecture such as hierarchical / network / relational model, object database, normal
form, data modeling, reengineering of databases, standardized modeling, CASE tools,
Data integration, data warehouse. The laboratory component cover uses of database
management system, query by query language, database application development using
some CASE tool.

INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
3 (3-0-6)
Business Information Systems
เป น วิ ช าแนะนํ า การใช ป ระโยชน จ ากระบบสารสนเทศในงานด า นต า ง ๆ ของธุ ร กิ จ
ครอบคลุมเนื้ อหาการใช ประโยชนระบบสารสนเทศเพื่อการบริ หารทรัพยากร และกิจการของ
วิ ส าหกิ จ เช น บริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล บริ ห ารการเงิ น การบั ญ ชี การผลิ ต และสิ น ค า คงคลั ง
พาณิ ช ย อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส งานขาย การบริ ก าร การบริ ห ารเครื อ ข า ยผู ผ ลิ ต และการบริ ห าร
ความสัมพันธกับลูกคา การใชระบบสารสนเทศเพื่อดําเนินกิจการ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อ
สื่อสารทั้งในองคกร นอกองคกรและระหวางองคกรดวยระบบอินเทอรเน็ตและอินทราเน็ต
This course is an introduction to information system for business. It covers topics
in enterprise resource management such as human resource, financial, accounting,
production and inventory management, e-commerce, sales, service, supply-chain
management and customer relationship management, information system for operation
and management, decision support, internet, intranet and extranet for business
communication.

INT 205 เครือขาย 2
Network II
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)
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วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 201 เครือขาย 1
เปน รายวิ ช าเครื อข า ยที่ต อเนื่ อ งเป นวิ ช าที่ส องโดยศึ ก ษาในหั ว ข อ อุป กรณ สวิ ท ซ ข อง
เครือขายบริเวณกวาง และโพรโทคอลการจัดเสนทางขั้นสูง การบริหารเครือขาย เครือขายไรสาย
และบริการบนระบบเครือขาย เชน เมล มัลติมีเดีย และการพิสูจนตัวจริง เปนตน การฝกปฏิบัติ
เทคนิคของการบริหารอุปกรณ ระบบเครือขายบริเวณกวาง การบริหารอุปกรณใหบริการของระบบ
เครื อ ข า ย เช น การแปลงแอดเดรส การกํ า หนดแอดเดรส การจํ า แนกโดเมน ไปรษณี ย
อิเล็กทรอนิกส
This is a second course in computer network and covers additional topics in
WAN switching and advanced routing protocols. This course also covers network
management concepts, WLAN, and network services e.g., mail, multimedia, and
authentication. The laboratory component for this course covers topics such as WAN
switching technologies, exterior routing protocols, and network services such as address
translation, address assignment, domain name resolution and e-mail services.

INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
3 (2-2-6)
Software Development Process II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 202 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 1
เปนวิชาที่สองของกระบวนการพัฒนาซอฟตแวร จะกลาวถึงการจัดสราง การทดสอบการ
ติดตั้งและนําเขาใชในระบบงานการบํารุงรักษาการบริหารการพัฒนา ซอฟตแวร ไดแก การบริหาร
โครงการ การบริหารโครงรางของซอฟตแวรและการจัดรุนของซอฟตแวร การวิเคราะหและบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การประมาณการคาใชจาย และการประกันคุณภาพของ
การพัฒนาซอฟตแวร การฝกปฏิบัติ การใชซอฟตแวรเพื่อบริหารโครงการ การประเมินราคา
เครื่องมือบริหารโครงรางและรุนซอฟตแวร การเขียนเอกสารประกอบโครงการพัฒนาซอฟตแวร
This is a second course in software development process and covers topics in
software implementation, testing, installation and deployment, maintenances,
management issues such as software project management, risk analysis and
management, change and configuration management, version control, cost estimation
and software quality assurance. The practical component covers topics such as testing,
software project management, cost estimation, configuration management and
versioning control, software development document writing.

INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2
3 (2-2-6)
Information Management II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1
เปนวิชาที่สองของการจัดการขอมูล กลาวถึงการจัดการฐานขอมูล ผูบริหารขอมูลและการ
บริหารขอมูล การใชงานขอมูลพรอมๆ กัน การกําหนดความปลอดภัยของขอมูล การสํารองและกู
คืนขอมูล ระบบฐานขอมูลแบบกระขายและแบบลูกขายแมขาย โครงสรางแบบ N-tiers การ
เชื่อมตอกับฐานขอมูล ระบบฐานขอมูลเฉพาะทาง เชน ฐานขอมูลสื่อประสม ฐานขอมูลแผนที่
ฐานขอมูลดานวิทยาศาสตร การจัดการองคความรู ระบบคลังขอมูล ระบบเหมืองขอมูล ระบบ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)
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หองสมุดดิจิทัล เปนตน การฝกปฏิบัติ การฝกเปนผูบริหารระบบฐานขอมูลบนแมขายฐานขอมูล
การเขียนโปรแกรมประยุกตเชื่อมโยงระบบฐานขอมูล
This is second course of information management and covers topics in database
management, data administration, concurrency database, security, backup and recovery,
distributed database, client-server databases, n-tier architectures and database
connectivity, special purposes database such as multimedia database, geometry database,
scientific database, knowledge management, data warehouse, data mining and digital
library. The practical component of this course covers topics database server
administration and database application software development.

INT 301 การบริหารโครงสรางพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (2-2-6)
Information Technology Infrastructure Management
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 201 เครือขาย 1
วิชานี้จะกลาวถึงภาพเบ็ดเสร็จของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งดานฮารดแวร ระบบ
ประมวลผล และโครงสรางพื้นฐานประเภทตาง ๆ การจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ผาน
กรณีศึกษา นักศึกษาตองทําการศึกษาความตองการ เขียนขอเสนอโครงการ พรอมขอกําหนด
ความตองการ และนําเสนอโครงการ นอกจากนี้วิชานี้ยังกลาวถึงประเด็นตาง ๆ ในการจัดหาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน แนวทางการบริหารโครงการ การทดสอบระบบ การบํารุงรักษาและ
ผลกระทบตอองคกร
This course is aims to present an integrated view of IT hardware and services
infrastructure management. Students will learn about the IT procurement process
through a case study where they will have to gather requirements, write a project
proposal, requirement specifications and present their findings. Operational issues such
as project management, testing, maintenance and other organizational issues are also
covered.

INT 302 การบริหารบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Services Management
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 201 เครือขาย 1
วิชานี้กลาวถึงการบริหารบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศในองคกร การจัดหา การเลือก
ผูใหบริการ ผูใช พฤติกรรมองคกร และการบริหารองคกร ขอตกลงระดับการใหบริการ เทคโนโลยี
และเทคนิคเพื่อการใหบริการ การบริหารบุคลากรดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดตนทุนของการ
ใหบริการ ปจจัยหลักของความสําเร็จ โดยผานตัวอยางกรณีศึกษาของหนวยงานบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
This course covers the management of IT services in an enterprise:
acquisition/sourcing, users, organization behavior and organization management, service
level agreement, techniques and technology for IT services, cost estimation, critical
success factors and case studies of IT services organization.

INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
Web Programming
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)
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วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2, INT106 เทคโนโลยีเว็บ
การสรางโปรแกรมประมวลผลบนระบบเว็บ การออกแบบสวนติดตอผูใช การสรางเว็บ
แบบไดนามิก การใชประโยชนโปรแกรมฝงลูกขายและแมขาย การใชโปรแกรมฝงลูกขายเพื่อ
ควบคุมการทํางานของเว็บ กลไกคุกกี้และการสรางเว็บที่เก็บสถานะ การใชทรัพยากรบนแมขาย
และในระบบเครือขาย ระบบประมวลผลรวมกับฐานขอมูล ขอคํานึงถึงดานความมั่นคงของระบบ
งาน การฝกปฏิบัติ การสรางโปรแกรมที่ทํางานบนเว็บทั้งที่ประมวลผลในฝงแมขายและลูกขาย
Web application development processes, user interface design for effective
interaction and processing, client-side language, programming concepts, DOM, HTTP
request and response, stateless and stateful concept, server-side language and
programming, server services/resources and API, tools and IDE for web application
development, database integration application, security issues for web application.
Laboratory for this course is to develop a web program using both client-side and serverside web programming.

INT 304 สถิติสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Statistics for Information Technology
การประยุ ก ต ง านทางสถิ ติ สํ า หรั บ งานด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ ด า นธุ ร กิ จ และ
วิทยาศาสตร ความนาจะเปน การกระจาย การสุม ตัวอยางการกระจาย การทดสอบ สมมติฐาน
การประมาณคาของการถดถอย
Applications of statistic in information technology, business and science.
Probability, Probability distribution, Sampling, Distribution, Estimation Hypothesis
Testing, Elements of Regression.

INT 305 ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยและคอมพิวเตอร
3 (2-2-6)
Human Computer Interaction
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2, INT 106 เทคโนโลยีเว็บ
หลักการเบื้องตนของการปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอร ประกอบดวย ปจจัย
ดานมนุษย การวิเคราะหประสิทธิภาพ กระบวนการรับรู ผลศึกษาความใชงานได สภาวะแวดลอม
ของการใชงาน แนวทางการออกแบบระบบที่มีมนุษยเปนศูนยกลาง แนวทางการประเมินผล การ
พัฒนาวิธีติดตอผูใชที่มีประสิทธิผล มาตรฐานดานความใชงานได เทคโนโลยีดานอุปกรณและระบบ
ที่ มี ส ว นสั ม พั น ธ กั บ การใช ง านของมนุ ษ ย ส ว นสนั บ สนุ น ผู บ กพร อ งในการรั บ รู การฝ ก ปฏิ บั ติ
ปฏิบัติการทดลอง การออกแบบสวนติดตอผูใชของอุปกรณและซอฟตแวร
Introduction to the basic concepts of human-computer interaction, including
human factors, performance analysis, cognitive processing, usability studies,
environment, HCI aspects of application domains, Human centered evaluation,
developing effective interfaces, usability standards, emerging technologies, Human
centered software, providing access for those with sensory disabilities. The laboratory
component covers effective user interface design for devices and software.

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)

43

184

มคอ.2

INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
3 (3-0-6)
E-Business
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 106 เทคโนโลยีเว็บ, INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
วิชานี้กลาวถึงหลักการในการนําขอมูลเขาสูระบบสารสนเทศธุรกิจในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
เพื่ อ ประโยชน ใ ช ง านทั้ ง ภายในองค ก รเพื่ อ การสื่ อ สารกั บ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยใช ร ะบบ
อิ น ทราเน็ ต และภายนอกองค ก รในการสื่ อ สารกั บ ลู ก ค า และผู จํ า หน า ยสิ น ค า โดยใช ร ะบบ
อินเทอรเน็ต โดยศึกษาจากตัวอยางในกรณีศึกษาของธุรกิจที่ประสบผลสําเร็จในการจัดทําระบบ
ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ซึ่งตองใชความรูพื้นฐานทางโครงสรางธุรกิจ การสรางฐานความรู ระบบ
อินเทอรเน็ต และการวางแผนการตลาด
This course discusses how to input data into an electronic information system in
order to use it both inside the organization, by using an Intranet to communicate with
involved personnel, and outside the organization by using the Internet to communicate
with customers and vendors. This course will examine case studies of businesses that
have successfully created an electronic business system by using fundamental
knowledge of the business structure, building a knowledge base, creating an Internet
system and making marketing plans.

INT 307 มิตทิ างสังคมและจริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
3(3-0-6)
Social Issues and Ethics for IT professional
ผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรมเนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศและสังคมออนไลน
ความหลากหลาย โลกาภิวัติ ชองวางดิจิทัล การคํานึงถึงผูบกพรองทางการรับรู ขอคํานึงทาง
เศรษฐศาสตร ประเด็นทางกฏหมาย อยางขอบังคับ นโยบายสิทธิความเปนสวนตัว กฎหมายที่
เกี่ยวของทั้งไทยและสากล อาชญากรรมจากการใชเทคโนโลยี ภัยคุกคามของระบบสารสนเทศ
ประเด็นทางวิชาชีพและจริยธรรม องคกรวิชาชีพดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จริยธรรมและความ
ประพฤติสําหรับนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
Social context such as social informatics, social impact of IT on society, online
communities & social implications, diversity issues, accessibility, globalization issues,
economic issues, digital divide. Legal issues such as compliance, computer crime,
system user policies, privacy and liberty, Thai and international IT related law.
Professional and ethical issues such as ethics, codes of professional conduct.

INT 351 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1
1 (1-0-2)
Information Technology Seminar I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
ศึกษาคนควาปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา
A seminar in which students pursue intensive study of specialized topics in the
current literature of information technology. Each topic is supported by an initial reading
list on current problems in theory and practice. The results of the studies are discussed in
class with students, faculty and invited specialists.

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (5 พฤศจิกายน 2552)

44

185

มคอ.2

INT 352 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 2
1 (1-0-2)
Information Technology Seminar II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาอยางนอย 75 หนวยกิต
ศึกษาคนควาปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา
A seminar in which students pursue intensive study of specialized topics in the
current literature of information technology. Each topic is supported by an initial reading
list on current problems in theory and practice. The results of the studies are discussed in
class with students, faculty and invited specialists.

INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
3 (2-2-6)
Information Assurance and Security I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 205 เครือขาย 2
ศึกษาดานความมั่นคงของเครือขายและสารสนเทศ หลักการเบื้องตน ประเภทของภัย
รุกราน กลไกการโจมตีและการปองกัน นโยบายและการปฏิบัติเพื่อความมั่นคงของระบบ การ
พิสูจนทราบในระบบคอมพิวเตอร บริการดานความมั่นคง การวิเคราะหการคุกคาม การฝกปฏิบัติ
การจัดการดานความมั่นคง เชน การบริหารระบบปองกันการบุกรุก แอลแดป ซอฟตแวรตอตาน
ไวรัส โครงสรางพื้นฐานระบบกุญแจสาธารณะ เปนตน
This course covers network and information security issues, including basic
security principles, types of attacks, attack mechanisms and defenses, security policies,
authentication systems, security services, and threat analysis. Students also have
practical exercises to manage security such as using intrusion prevention system, LDAP
server, anti-virus software and public key infrastructure.

INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-9)
Information Technology Professional Communication
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
แนะนํ า การพู ด และเขี ย นเชิ ง เทคนิ ค และการสื่ อ สารทางวิ ช าชี พ รวมทั้ ง การนํ า เสนอ
โครงการ รายงาน การนําเสนอผลงาน การเขียนรายงานอยางเปนทางการ
Introduces techniques for writing, presentation, professional communication of
technical content. Presentation for IT project proposal, software requirement
specification report and system requirement specification report.

INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Project
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2
ผานการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกิต
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โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับนักศึกษาป 4 ประกอบดวย การนําเสนอ
โครงงาน การศึกษาความเปนไปได ทรัพยสินทางปญญา การทํางานเปนทีม งบประมาณ และ การ
จัดการตารางเวลาทํางาน รวมทั้งรายงานและการนําเสนอผลงาน การออกแบบติดตั้งและทดสอบ
Information technology project for senior students; practice to write IT proposal
which include of feasibility study report, estimate budget, project scheduling, IT system
analysis and design report (input, process, output design), installation plans, testing and
debugging.

INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
1 (1-0-2)
Information Technology Seminar III
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 90 หนวยกิต
ศึกษาคนควาปญหาและเรื่องที่สนใจทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเปนรายบุคคล หรือเปน
กลุม รวบรวมเรียบเรียง และสรุปขอคิดเห็นเพื่อนําเปนขอเสนอตอที่ประชุมกลุมสัมมนา
A seminar in which students pursue intensive study of specialized topics in the
current literature of information technology. Each topic is supported by an initial reading
list on current problems in theory and practice. The results of the studies are discussed in
class with students, faculty and invited specialists.

INT 460 การพัฒนาโปรแกรมประยุกตสําหรับอุปกรณเคลื่อนที่
3 (2-2-6)
Application Development for Mobile Devices
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
เรี ย นรู ภ าพสถาป ต ยกรรมฮาร ด แวร คุ ณ ลั ก ษณะและข อ จํ า กั ด ของอุ ป กรณ เ คลื่ อ นที่
เครื่ อ งมื อ และภาษาที่ ใ ช สํ า หรั บ พั ฒ นาโปรแกรมประยุ ก ต หลั ก การของโปรแกรมบนอุ ป กรณ
เคลื่อนที่ สวนติดตอระบบสําหรับโปรแกรมประยุกต การใชหนวยความจําและสวนเก็บบันทึกขอมูล
การติดตอกับผูใช การสื่อสารกับระบบภายนอก การเชื่อมโยงกับระบบคอมพิวเตอร การจําลองเพื่อ
ทดสอบและแกไขบนระบบคอมพิวเตอร ขอคํานึงถึงดานความมั่นคง การฝกปฏิบัติ สรางโปรแกรม
ประยุกตขนาดเล็กเพื่อเรียนรูการใชเครื่องมือ ภาษาโปรแกรม การจําลองการทํางานและแกไข
โปรแกรม การเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร การติดตอสื่อสาร
Topics include: hardware architecture, characteristics and limitations of mobile
devices, tools and languages for application development, principles of software
development for mobile devices, system interfaces for application development, how to
use memory and data store, user interface, communication with external systems,
interfacing with computer systems, using simulation to test and fix defects, and security
issues. Hands-on practice: students will produce a small application for mobile devices
using development tools and languages, using simulators for development and testing,
interfacing with computer systems and network communication.

INT 461 ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา
Java Programming Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 105 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร 2
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แนะนําภาษาจาวา ไวยากรณเชิงอ็อบเจกตของภาษาจาวา การสรางสวนยกเวน การรับ
และสงออกขอมูล คลาสและออปเจค การสืบทอดของคลาส การใชอินเทอรเฟซ การหอหุมคลาส
แนะนําคลาสประเภทตาง ๆ แอพเพล็ต สวิง เอดับเบิลยูที การสรางแพกเกจ สวนติดตอผูใช การ
รองรับเหตุการณ โปรแกรมประยุกตแอพเพล็ต เอพีไอดานเครือขาย
Introduction to Java, Java’s basic OO syntax, exception, I/O in Java, class and
method syntax, rule of Java class inheritance, using interface in Java, wrapper classes,
introduction to applets, the java.awt and javax.swing packages, user interfaces, event
handling, applets as applications, networking API.

INT 462 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 2
3 (3-0-6)
Information Assurance and Security II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 401 การประกันและความมั่นคงสารสนเทศ 1
ศึ กษาถึ ง ประวั ติ นิ ย าม เหตุ ผ ลความจํา เปน รู ป แบบการประกั น สารสนเทศ หลั ก การ
ออกแบบระบบ วัฏจักรของระบบสารสนเทศและระบบความมั่นคง กลไกการติดตั้งระบบความ
ความมั่นคง การใหบริการความมั่นคงของสารสนเทศ รูปแบบการวิเคราะหการประกันสารสนเทศ
การกําหนดนโยบาย การกูระบบกลับคืน ขอกฎหมายที่เกี่ยวของ
This course covers the history, definitions, and necessity of security in IT
systems including: information assurance techniques, system design principles,
information system cycle and security issues, security system installation, information
security services, information security analysis, setting policies system recovery, and
related laws.

INT 463 การออกแบบกราฟกบนคอมพิวเตอร
3 (2-2-6)
Computer Graphic Design
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
ศึกษาทั้งดานทฤษฎีเบื้องตนเกี่ยวกับการออกแบบภาพกราฟก 2 มิติ ระบบสี คุณสมบัติ
ดานตาง ๆของภาพกราฟก ชนิดของขอมูลภาพกราฟก รูปแบบการจัดเก็บขอมูลกราฟก เทคนิค
การลดขนาดใหเหมาะสมกับงาน การสรางงานกราฟกดวยซอฟตแวรกราฟก อุปกรณอินพุต
เอาตพุตที่ใชกับงานกราฟก การฝกปฏิบัติใชโปรแกรมกราฟกและอุปกรณประกอบทางฮารดแวร
เพื่อสรางงานคอมพิวเตอรกราฟกแบบ 2 มิติ
Principles of two dimensional graphics design, color system, graphics file
attributes, type and file format, optimization, image caption, computer graphics design
tools and techniques. Hands-on practice: student will produce 2 dimension graphics
using software and hardware tools.

INT 464 การสรางสื่อดิจิทลั
3 (2-2-6)
Digital media production
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
สื่อดิจิทัลประเภทและชนิดตาง ๆ เทคนิคการสราง การเรียบเรียงใหม และการจัดเก็บสื่อดิ
จิทัลในรูปแบบมาตรฐาน การแปลงขอมูล การใชเครื่องมือทางซอฟตแวรเพื่อสรางสื่อดิจิทัล เสียง
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ภาพนิ่ง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว การสรางโปรแกรมเพื่อใชสื่อเปนสวนประกอบที่เหมาะสมกับการ
นําเสนอทั้งบนสื่อจัดเก็บในคอมพิวเตอรและบนเครือขาย การฝกปฏิบัติ การใชโปรแกรมเพื่อสราง
สื่อดิจิทัลประเภทตาง ๆ ที่เหมาะสมกับการใชงาน
Type of digital media, media formats, media capture, authoring and production,
compression, streaming media, tools and techniques for media production and
multimedia authoring, deploy and serve media contents within web application and any
type of computer application.

INT 465 กรรมวิธีเชิงอ็อบเจกตขั้นสูง
3 (3-0-6)
Advanced Object Oriented Methodology
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
การออกแบบการสรางการทดสอบการเขียนเอกสารและการดูแลรักษาระบบเชิงอ็อบเจกต
โดยแสดงถึงกรอบการออกแบบแบบแผนและกฎเกณฑตาง ๆพรอมดวยเกณฑการประเมินที่
ชัดเจนซึ่งสามารถใชตัดสินคุณภาพของการใชงานระบบเชิงอ็อบเจกตนอกจากนี้ยังแสดงปญหาที่
เกิดขึ้นในการพัฒนาระบบที่มีขนาดใหญและกลาวถึงเครื่องมือทางเทคนิคที่สามารถใชในการ
แกปญหาเหลานี้
Design, build, test, document, and maintain object-oriented (OO) systems. It
presents a set of design frameworks, patterns, and rules, along with a set of explicit
evaluation criteria that can be used to judge the quality of a reusable OO system. It also
presents the problems that arise in large system development, and discusses technical
tools to solve these problems

INT 466 ปฏิบัติการโปรแกรมจาวาฝงแมขาย
3 (2-2-6)
Java Server Side Programming Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
INT 461 ปฏิบัติการการโปรแกรมภาษาจาวา
แนะนําการโปรแกรมภาษาจาวาฝงแมขาย ภาพรวมสถาปตยกรรมของจาวาทูเอนเตอร
ไพรซเอดิชัน ภาพรวมเซิรฟเล็ต การใชโปรแกรมเว็บสเฟยรสนับสนุนการพัฒนาโปรแกรมประยุกต
จาวาทูเอนเตอรไพรซเอดิชัน เอพีไอของเซิรฟเล็ต จาวาเซิรฟเวอรเพจ ขอกําหนดและไวยากรณ
การออกแบบเพจดวยเครื่องมือชวยพัฒนา การทดสอบและแกไข การใชขอมูลสวนบริหารโครงราง
ซอฟตแวร เพื่อบริหารการพัฒนาซอฟตแวร การเก็บสถานะ กลไกคุกกี้ เซสชัน การจัดการขอมูล
ของโปรแกรมประยุกต การเรียบเรียงตัวบงชี้ตําแหนงทรัพยากร แนะนําจาวาบีน สถาปตยกรรม
โมเดล-วิว-คอนโทรลเลอร
Introduction to Java-Server site programming, J2EE architecture overview,
Servlet overview, using WebSphere Studio Application Developer, supporting
perspectives for developing J2EE applications, Servlet API, JavaServer Pages overview,
JavaServer Pages specifications and syntax, Page Designer in application developer, JSP
testing and debugging, working with SCM repository, web archive development
descriptor, state storage issues, cookie API, http session, management of application
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data, URL rewriting, session management, introduction to Java beans, the
model/view/controller architecture

INT 467 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
3 (2-2-6)
Web Services Technology
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
หลักการสําคัญของเว็บเซอรวิส โพรโทคอลและภาษาเกี่ยวกับเว็บเซอรวิส การกําหนด
นิย ามภาษาและข อมูล ไดเร็ กทอรี บ ริก ารรายชื่อเว็ บ เซอรวิส สภาพแวดล อม ระบบบริ ก ารแนว
ทางการพัฒนาเว็บเซอรวิสกับสถาปตยกรรมเชิงบริการหัวขอดานความมั่นคง หนวยงานผูกําหนด
มาตรฐานและแหลงขอมูลสําหรับศึกษาเว็บเซอรวิสเพิ่มเติม การฝกปฏิบัติพัฒนาโปรแกรมเว็บ
เซอรวิสภาษาใดภาษาหนึ่งเพื่อสรางตัวอยางบริการ และการใชบริการเว็บเซอรวิสผานเครือขาย
Web services principles, web services standard includes protocol and languages,
document type definition and schema definition, middle-ware, web services
environment, web services directory, standard and standard body, security issues,
service-oriented architecture, more information and learning resources for further study.
Laboratory: Write, debug, and test a web service application. Deploy the web service to
middle-ware and invoke the web service from an application across the network.

INT 468 การบริหารโครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Project Management
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 206 กระบวนการพัฒนาซอฟตแวร 2
กลยุทธในการทําโครงการ การเปนผูบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบแผน
โครงการ การวิเคราะหโครงการ การวางแผนโครงการเพื่อนําไปสูความสําเร็จ การดําเนินโครงการ
การควบคุมโครงการ การบรรลุเปาหมายของโครงการ และการปดโครงการ
Project strategy, becoming an IT project manager, project concepts, project
analysis, planning for success, executing the project, controlling the project,
implementing the project, and closing the project

INT 469 ผูประกอบการเทคโนโลยีสารสนเทศ
3 (3-0-6)
Information Technology Entrepreneurship
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
ศึ ก ษากระบวนการในการเริ่ ม ต น เป น ผู ป ระกอบการการประสบความสํ า เร็ จ ของ
ผูประกอบการการประเมินและการตระหนักถึงโอกาสของธุรกิจกลยุทธสําหรับกอตั้งและพัฒนาการ
ลงทุนทางธุรกิจสําหรับผูประกอบการวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบของการลงทุนแบบใหมๆการ
ลงทุนสําหรับวิสาหกิจของกลางและขนาดยอมรวมทั้งการลงทุนในองคกรที่มีขนาดใหญขึ้น
The course focuses on the following: an understanding of the entrepreneurial
process - how it is driven; the entrepreneur – the types of attributes that successful
entrepreneurial people tend to have; opportunity recognition and evaluation - how we
can recognize exceptional business opportunities; resources for exploiting opportunities
- how we obtain these; and strategies for establishing and developing entrepreneurial
business ventures. The course content applies generally to newly formed ventures,
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existing small to medium size growth-oriented ventures, and entrepreneurial ventures
within larger organizations.

INT 470 ปฏิบัติการการโปรแกรมฐานขอมูล
3 (2-2-6)
Database Programming Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 204 การบริหารสารสนเทศ 1
คําสั่งภาษาเอสคิวแอล คําสั่งสําหรับการเรียกใชขอมูล การเขียนนิพจน การเรียงลําดับการ
คัดเลือกขอมูล การเรียกขอมูลจากหลายตาราง ฟงกชันการรวมกลุมขอมูลคําสั่งเรียกใชขอมูลยอย
คําสั่งดานการปรับเปลี่ยนขอมูลการสรางและปรับปรุงตารางการสรางขอจํากัดการสรางวิวการ
กําหนดการเขาถึงสําหรับผูใช การใชตัวแปร คําสั่งประมวลผล การโตตอบกับแมขายและการใช
คําสั่งควบคุม โดยใชซอฟตแวรที่นิยมในปจจุบัน
Writing basic SQL statements, restricting and sorting data, single-row functions,
displaying data from multiple tables, aggregating data using group functions, subquery,
multiple-column subquery, manipulating data, creating and managing tables, including
constraints, creating views, other database objects controlling user access, declaring
variables, writing executable statements, interacting with server, writing control
structures.

INT 471 ปฏิบัติการพัฒนาโปรแกรมประยุกตฐานขอมูลบนเว็บ
3 (2-2-6)
Web Database Application Development Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 204 การบริหารสารสนเทศ1
INT 303 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ
การพัฒ นาโปรแกรมประยุ กตใ นลั ก ษณะฟอรม ที่ส ามารถใช งานฐานขอมู ล เครื่ องมื อ
สภาพแวดล อ มเพื่ อ สร า ง ทดสอบและนํ า ไปใช ง าน เรี ย นรู ก ารสร า งและปรั บ แต ง ฟอร ม ที่
ประกอบด ว ยบล อ คข อ มู ล เฟรม และตั ว ควบคุ ม ที่ ใ ช ติ ด ต อ ผู ใ ช ห ลากหลายรู ป แบบ การใช
สวนประกอบสําหรับการนําเขาขอมูล และสวนประกอบอื่น การสรางวินโดว การใชทริกเกอร และ
การสรางฟงกชันใหแกรายการ
Forms developer, running a form builder application, working in the form
builder environment, creating a basic form module, working with data blocks and
frames, working with text items, creating LOVs and editors, creating additional input
items, creating non-input items, creating windows and content canvases, working with
other canvases, introduction to triggers, producing triggers, debugging triggers, adding
functionality to items.

INT 472 ปฏิบัติการสถาปตยกรรมและการบริหารฐานขอมูล
3 (2-2-6)
Database Architecture and Administration Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2
ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารบริ ห ารระบบบริ ห ารฐานข อ มู ล โดยเลื อ กระบบบริ ห ารฐานข อ มู ล ที่ เ ป น
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ นิ ย มใช ป จ จุ บั น เข า ใจโครงสร า งและส ว นประกอบ ติ ด ตั้ ง และตั้ ง ค า ระบบบริ ก าร
ฐานขอมูล การสรางและจัดการฐานขอมูล ตาราง ความสัมพันธ บริหารพื้นที่จัดเก็บ การทํางาน
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การยอนกลับ การตั้งคาและวิเคราะหเพื่อปรับประสิทธิภาพ ความมั่นคง เชน ดัชนี ผูใช รหัสผาน
สิทธิการใช บทบาท ความสมบูรณ การนําขอมูลเขา การสํารองและนําคืน
Managing an instance, creating a database, database server installation,
architectural components, getting started with the server, creating data dictionary views
and standard packages, maintaining the control file, maintaining redo log files, backup
configuration, managing table spaces and data files, storage structure and relationships,
managing rollback segments, managing tables, managing indexes, technology review,
maintaining data integrity, managing password security and resources, managing users
managing privileges, managing roles.

INT 473 ปฏิบัติการระบบวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ
3 (2-2-6)
Enterprise Resource Planning Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT208 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ความรูหลักการการวางแผนทรัพยากรวิสาหกิจ การเงินการบัญชี การสรางระบบบัญชี
ทั่ว ไปเบื้ องต น การบริหารโปรแกรมประยุกต สรางสมุดลงบัญชี งบประมาณ รายงานสถานะ
การเงิน การบริหารความมั่นคงของโปรแกรมประยุกต การใชงานพรอมกัน การจัดการดานรายงาน
การจัดพิมพ ลําดับของเอกสาร และตัวเลือกโปรไฟล
Knowledge of enterprise resource planning (ERP) concepts, fundamental of
financial accounting, basic implementation of general ledger, introduction to application
system administration, the creating set of books, journals, budgeting, financial statement
reporting, application security management, concurrent programs and reports
management, printer management, profile options and document sequences
management.

INT 474 ปฏิบัติการบริหารเครือขายผูผลิต
3 (2-2-6)
Supply Chain Management Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 208 ระบบสารสนเทศเพื่อธุรกิจ
ความรูหลักการการบริหารเครือขายผูผลิต รูปแบบการดําเนินการจัดซื้อจนถึงการชําระ
ระบบสนับสนุนในการซื้อและชําระโดยเนนตามกระบวนการในขั้นตอนตาง ๆ กระบวนการจัดหา
จั ด ซื้ อ การชํ า ระ การคั ด เลื อ กผู จํ า หน า ย รายชื่ อ ผู จํ า หน า ยที่ รั บ รอง การสร า งเอกสารใน
กระบวนการโดยอัตโนมัติ ความปลอดภัยของของเอกสาร ขั้นตอนการอนุมัติ การตั้งคลังสินคา
องคประกอบ สินคาและชื่อหนวยสินคา
Knowledge of supply chain management (SCM) concepts, basic implementation
of procure to pay solutions, the process based functionality supported in purchasing and
payables, purchasing process, procurement process, payables process, suppliers,
approved supplier lists and sourcing rules, requisitions, automatic document creation,
document security, routing, approvals, invoices, period close, basic inventory and
purchasing setups: locations, inventory organizations, units of measure and items.

INT 475 ปฏิบัติการเครือขายในสํานักงาน
Office Networking Workshop
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วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 201 เครือขาย 1
เทคโนโลยี ส ายสั ญ ญาณ หลั ก การของโครงสร า งข า ยสาย กระดู ก สั น หลั ง เครื อ ข า ย
บริเวณปฏิบัติงาน การทดสอบโครงสรางขายสาย การออกแบบและการแสดง เครือขายระยะใกล
อีเทอรเน็ต โตเก็นวงแหวน บริดจ การตั้งคาไอพี โพรโทคอลสแปนทรี เทคโนโลยีอุปกรณฮับและ
สวิทซ การเชื่อมโยงแบบยืดหยุน และการเชื่อมโยงรวบรวม
Cable technology, twisted pair, coaxial, fiber optic, structured cabling concepts,
backbone, work area, structured cabling testing and certification, structured cabling
design and presentation, local area network, Ethernet, token ring, bridge learning, IP
configuration, spanning tree protocol, hub and switch technologies, resilient link,
aggregate link

INT 476 ปฏิบัติการเครือขายระดับวิสาหกิจ
3 (2-2-6)
Enterprise Networking Workshop
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: INT 205 เครือขาย 2
พื้ น ความรู ก ารเชื่ อ โยงระหว า งเครื อ ข า ย โพรโทคอลไอพี การกํ า หนดทิ ศ ทางของ
อินเทอรเน็ต ซอฟตแวรระบบบริหารเครือขายและสภาพแวดลอม สวนติดตอแบบอนุกรมของตัวชี้
เสนทาง โพรโทคอลเพื่อกําหนดเสนทาง พีพีพี พีเอพี/ซีเอชเอพี บนตัวชี้เสนทาง การชี้เสนทาง
ตายตัว การชี้เสนทางแบบพลวัติ เทคโนโลยีเครือขายระยะไกล ไอเอสดีเอ็น เฟรมรีเลย การชี้
เสนทางโดยโอเอสพีเอฟ การบริหารเครือขายระยะไกล
Internetworking background, IP, IP protocol, ARP, internet routing, IOS
software and environment, IOS, router's serial interface, routing protocol, PPP,
PAP/CHAP on router, static routing, routing protocol, dynamic route, WAN
technologies, ISDN, frame relay, OSPF routing, network management

INT 490 การศึกษาหัวขออิสระ
3 (0-6-9)
Independent Study
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ผานการศึกษาไมนอยกวา 60 หนวยกิต
นักศึกษาเลือกหัวขอเฉพาะเรื่องในการศึกษาภายใตการดูแลของอาจารยในคณะ ฯ หัวขอ
ที่เลือกศึกษาตองไดรับการอนุมัติจากคณะ ฯ
Students must have an approved advanced program of study and approval of a
faculty advisor to register for this course. Independent study is in a student-selected
specialization. Students must present to a field exam committee a “state-of-the-art”
review of the specialization topic area.

INT 491-498 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 1-8 3 (3-0-6) หรือ (2-2-6)
Selected Topic in Information Technology I-VIII
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: ขึ้นอยูกับอาจารยผูสอน
ศึ ก ษาในหั ว ขอ ที่ แ ตกต า งจากวิช าที่ เ ป ด สอนปกติ เพื่ อให ทั นต อ การเปลี่ ย นแปลงของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในขณะนั้น ซึ่งจะกําหนดรายละเอียดวิชาขึ้นตามความเหมาะสม
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This course will cover new or advanced topics in information technology. The
content will be specified at the time this course is offered. This course may be repeated
for credit only if the topics are different.

LNG 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
3 (2-2-6)
Fundamental English I
รายวิ ช านี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ยกระดั บ ความสามารถทางภาษาอั ง กฤษของผู เ รี ย นให
สามารถเรียนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลาง เนื้อหารายวิชาครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้งสี่ โดย
ผานการฝกฝนดานกลวิธีในการเรียน ซึ่งเนนดานทักษะการใชภาษา ดังนั้นรายวิชานี้จึงเพิ่มพูน
ความรูทั้งในดานภาษาและการเรียนรูของผูเรียนใหสามารถใชภาษาไดอยางเปนธรรมชาติ และมี
ประสิทธิภาพ รายวิชานี้ใชรูปแบบชุดกิจกรรมในระดับกวาง โดยใหผูเรียนคนหาแหลงขอมูลดวย
ตนเอง เพื่อทําโครงงานตาง ๆ จากศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง สํานักหองสมุด และอินเทอรเน็ต
รายวิชานี้ผสมผสานการเรียนในชั้นเรียนเขากับการเรียนแบบพึ่งตนเอง เพื่อใหผูเรียนไดคนควาหา
ความรูตามความสนใจ และเพื่อสงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง
This course aims to raise students’ English language complete to the point where
they are able to benefit from English-medium instruction. Converting all four skills
through basic skills-oriented strategy training, the course raises the students’ awareness
of both language and learning, and thus enables them to use and understand English with
relative ease and efficiency. The course takes the form of a series of large-scale tasks
involving students in finding their own resources to complete the tasks from Self-Access
Learning Centre, the library and the internet. The course, then, combines classroom
learning with self-access learning to allow students to focus on their own specific needs
and to promote self-directed learning.

LNG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
3 (2-2-6)
Fundamental English II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: LNG 101 Fundamental English 1
รายวิชานี้สืบเนื่องจากรายวิชา LNG 101 กลาวคือ เปนการสอนกลวิธีในการเรียนเพิ่มเติม
แตจะเนนในเรื่องทักษะทางการคิดของผูเรียน เนื้อหารายวิชาครอบคลุมทักษะทางการคิดอยาง
กวางขวาง ไดแก การคิดแบบตรรกวิทยา การคิดแบบสรางสรรค และการคิดแบบวิเคราะหวิจารณ
ซึ่งผูเรียนจะฝกฝนทักษะทางการคิดเหลานี้ดวย การทํางานที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อ ซึ่งไดแก
สถานการณจําลอง การโตตอบจดหมายอิเล็กทรอนิกส และโครงงานอินเทอรเน็ต ปญหาในการใช
ภาษาของผู เ รี ย นที่ เ กิ ด ขึ้ น จะบ ง บอกความต อ งการอั น แท จ ริ ง ของผู เ รี ย น เนื้ อ หารายวิ ช านี้
ครอบคลุมทักษะทางภาษาทั้งสี่ โดยมีเนื้อหาประกอบดวยภาษาอังกฤษสําหรับงานอาชีพ และ
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ซึ่งจะชวยเพิ่มพูนทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะไดรับการ
สนั บ สนุ น ให เ รี ย นด ว ยตนเอง โดยใช ข อ มู ล จากศู น ย ก ารเรี ย นรู แ บบพึ่ ง ตนเอง จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส อินเทอรเน็ต และสํานักหอสมุด
This course builds on LNG 101 by providing further strategy training, but also
places a strong emphasis on the cognitive skills of the students. A wide range of
cognitive skills are covered including logical, creative and critical thinking. These
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cognitive skills are dealt with through a series of English-medium tasks, which include
simulations, e-mail correspondence and internet projects. Students’ language difficulties
are dealt with us they arise thus addressing students’ real needs. Covering all four skills,
the content of the course includes occupational as well as academic English. To enhance
autonomous learning skills, students are encouraged to learn independently using the
Self-Access Learning Centre as well as e-mail, internet and library resources.

LNG 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3
3 (2-2-6)
Fundamental English III
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: LNG 102 Fundamental English 2
เป า หมายหลั ก ของรายวิ ช านี้ คื อ การเตรี ย มผู เ รี ย นให ส ามารถเข า ร ว ม และเรี ย นรู ใ น
หองเรียนที่ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางในการสอน ซึ่งครอบคลุมถึงทักษะการคิด และทักษะดาน
ภาษา นอกจากนี้รายวิชานี้ ยังชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาภาษาในอนาคตของตนเองได โดยผาน
การฝกกลวิธีในการเรียนดวยทักษะที่เกี่ยวกับขบวนการเรียนรู (Metacognitive) รวมทั้งชวยให
ผูเรียนสามารถตั้งจุดมุงหมายในการเรียน วางแผนการเรียนที่ปฏิบัติจริงไดเพื่อไปสูจุดมุงหมาย
ที่ ตั้ ง ไว และปฏิ บั ติ ต ามแผนการเรี ย นนั้ น โดยผ า นการเรี ย นรู แ บบพึ่ ง ตนเอง รายวิ ช านี้ มี
วัตถุประสงคเพื่อเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอภาษาและการเรียนของผูเรียน โดยเสริมสรางความมั่นใจใน
ตนเอง สงเสริมใหเกิดความกลาในการลองผิดลองถูก และจูงใจใหผูเรียนไดพัฒนาความสามารถ
ดวยตนเอง รายวิชานี้ใชรูปแบบของชุดกิจกรรมที่ครอบคลุมทักษะหลายดาน รวมถึงการจําลอง
สถานการณ กิจกรรมที่เนนการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง การใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส (e-mail) ติดตอ
ระหวางประเทศ และการทําโครงงานปากเปลาแบบปฏิสัมพันธโดยใชอินเทอรเน็ต
While also covering language and thinking skills, the main focus of this course is
to prepare students to be able to fully participate and learn in an English-medium
environment. In addition, the course enhances students’ ability to take control over their
future language development through metavognitive strategy training, including the
abilities to set learning goals, to make realistic and practicable plans to reach the goals,
and to implement the plans through self-access and other forms of independent learning.
To help students benefit most from and English-language environmental, the course
aims to change their attitudes towards language and learning by building their
confidence, enhancing risk-taking attitudes and motivating them to develop further by
themselves. The course takes the form of a series of large-scale tasks, including
simulations, self-access based tasks, and international e-mail and internet based
interactive oral project.

LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 1
3 (2-2-6)
Content-Based Language Learning I
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: LNG 103 Fundamental English 3
รายวิชานี้เนนใหผูเรียนไดมีโอกาสทําโครงงานในลักษณะที่ครอบคลุมทักษะหลายดาน
เพื่อจําลองขั้นตอนการเตรียมงาน และการนําเสนอรายงานโดยการคนควาจากหนังสืออางอิง เพื่อ
เขียนโครงรางรายงานฉบับสมบูรณ และนําเสนอรายงานปากเปลา รายวิชานี้มุงใชเนื้อหาที่เปนจริง
โดยร ว มกั บ อาจารย ผู ส อนจากต า งคณะซึ่ ง จะให ค วามช ว ยเหลื อ ในด า นเนื้ อ หาที่ ล งลึ ก
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นอกเหนื อ จากการสอนภาษาและการฝ ก อบรมผู เ รี ย น ดั ง นั้ น รายวิ ช านี้ จึ ง เป น การจํ า ลอง
สถานการณที่มุงเนนดานเนื้อหาที่เปนจริง โดยใชภาษาอังกฤษ การที่ผูสอนใหคําแนะนํา และ
ช ว ยเหลื อ ด า นภาษา ทํ า ให ผู เ รี ย นสามารถเรี ย นในสภาพแวดล อ มทางวิ ช าการที่ มี ก ารใช
ภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางไดอยางมีประสิทธิภาพ
This course takes the form of a large-scale project, and thus simulates the stages
undertaken in preparing and presenting research, from finding references to writing a
final draft and giving an oral presentation. The course uses authentic content prepared in
cooperation with staff from other faculties and in-depth content support is provided in
addition to language teaching and learner training. The course therefore acts as a
simulation of a content course from another faculty, but by providing language support
and guidance, prepares students for learning in and English-medium academic
environment.

LNG 201 การเรียนภาษาโดยอิงเนื้อหา 2
3 (2-2-6)
Content-Based Language Learning II
วิชาทีต่ องศึกษามากอน: LNG 104 Content-Based Language Learning I
วิชานี้มีจุดมุงหมายเพื่อแกไขปญหาในการใชภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาโดยเพิ่มทักษะ
ทางภาษาเขาไปในเนื้อหาวิชาที่นักศึกษาเรียน โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อนักศึกษาที่เรียนวิชา
LNG 201 นี้ จะเรียนรู วิธีแกไขปญหาที่อาจจะประสบในการเรียน ดังนั้นวิชานี้จึงมุงเนนการ
แกปญหาของนักศึกษาทั้งดานพุทธิพิสัย และจิตพิสัย ในขณะที่นักศึกษาเรียนวิชานี้ ในการสอน
วิชานี้อาจารยสอนภาษาอังกฤษ จะตองรวมมือกับอาจารยประจําวิชาอยางใกลชิด เพื่อชวยเหลือ
นักศึกษาทั้งการเรียนในหองเรียนและการศึกษาเพิ่มเติมดวยตนเอง เพื่อเปนการเตรียมนักศึกษา
ใหพรอมที่จะเรียนวิชาตาง ๆ โดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อตอไป
This course addresses the language problems of students by providing a language
adjunct for a content course. While learning a content-area English-medium course, the
students also take LNG 201 which deals with the problems they have in the content-area
course. This course, then, focuses on the students' real language, cognitive and affective
problems as they arise in the content-area. Through close cooperation with the contentarea teacher, problems are dealt with both through classroom instruction and through
teacher-guided self-instruction thus fully preparing students for learning further content
courses in an English-medium

LNG 221 การพูดเพื่อการสื่อสาร 1
3 (3-0-6)
Oral Communication I
รายวิชานี้เปนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเนนการฝกปฏิบัติพูดใน สถานการณตาง ๆ ดวยตัว
นักศึกษาเอง เชน การสนทนาในสังคม การให คําแนะนําหรือการบอกทิศทางงาย ๆ การสนทนา
ในฐานะผูถูกสัมภาษณ และผูสัมภาษณ การแนะนําเขาสูการสัมมนา การพูดในหัวขอสัมมนาตางๆ
ที่นาสนใจ รวมทั้งการฝกพูดแสดงความคิดเห็นระหวางการสัมมนา
This will consist of practices in speaking situations likely to be experienced by
the student: a social conversation of up to six exchanges: the giving of simple
instructions: or directions: a one-minute interview; an introduction to participation in
seminars through a two-minute lecture on a subject of his own choice.
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FST 010 อาหารกับสุขภาพ
3 (3-0-6)
Food and Health
บทบาทของอาหารตอสุขภาพ เมตาบอลิซึ มของอาหาร อาหารสํ าหรั บ วัยตาง ๆ การ
จัดการและการปองกันภาวะโภชนาการที่ผิดปกติ พาภัยจากอาหาร อาหารตานโรค อาหารบําบัด
โรค ผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพ กิจกรรมเสริมที่ชวยในดานสุขภาพ
The role of food in human health, food metabolism, food requirement through
the life cycle, management and protection of nutritional deficiencies, food allergen and
intolerance, medicinal food, therapeutic food, food supplement/health food, healthsupporting activity.

MIC 011 จุลชีววิทยากับชีวติ และสิง่ แวดลอม

3 (3-0-6)

Microbiology for Life and Environment
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับจุลินทรียในสิ่งแวดลอมและชีวิตประจําวัน ความหมายของจุลินทรีย
การเจริญ และเมตาบอลิซึมของจุลินทรีย ปจจัยที่มีผลตอการเจริญและการอยูรอด นิเวศวิทยาของ
จุลิ น ทรี ย บทบาทของจุ ลิ น ทรี ย ท างดา นอาหาร เทคโนโลยีชี ว ภาพ อุ ต สาหกรรม การเกษตร
สิ่งแวดลอม และ การแพทย กรณีศึกษา
Basic knowledge of microorganisms in an environment and daily life,
description of microorganisms, microbial growth and metabolisms, factors affecting
growth and survival, microbial ecology, roles of microorganisms in food, industry,
agriculture, environment, and medicine, case study.

CHM 013 เคมีในชีวิตประจําวัน
3 (3-0-6)
Chemistry in Daily Life
เนื้ อ หาเกี่ ย วข อ งกั บ พื้ น ฐานความรู ท างเคมี และการประยุ ก ต ใ นชี วิ ต ประจํ า วั น เช น
ผลิตภัณฑปโตรเคมีและพอลิเมอร สิ่งทอ การผลิตโลหะ อาหาร ยา และเครื่องสําอาง เปนตน
สารพิษในชีวิตประจําวันและการปองกัน แกไข และหัวขออื่น ๆ ที่เกี่ยวของตอการดําเนินชีวิต
The content involving basic knowledge chemistry and applications to daily life
such as petrochemical products and polymers, textiles, production of metals, food
chemistry, drugs and cosmetics. Toxic chemicals in daily life and protection. Topics
related to lifestyle of human.

MTH 010 คณิตศาสตรกบั ชีวติ ประจําวัน
3 (3-0-6)
Mathematics in Daily Life
การสร า งตั ว แบบป ญ หา การแก ป ญ หาตั ว แบบกํ า หนดการเชิ ง เส น โดยวิ ธี ก ราฟ การ
ตัดสินใจและการแกปญหาเกมผลรวมศูนยที่มีผูแขงขันสองฝาย การหาทางเดินสั้นที่สุดและการ
ประยุกตหาผลตอบแทนสูงสุดปญหาการขนสง การคํานวณดอกเบี้ย การคํานวณภาษีและคาเงิน
ป จ จุ บั น ตรรกศาสตร แ ละการให เ หตุ ผ ลประพจน แ ละตั ว เชื่ อ ม ตั ว บ ง ปริ ม าณ นิ เ สธ ความ
สมเหตุสมผล การใหเหตุผลแบบอนุมานและการใหเหตุผลแบบอุปมาน
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Problem formulations, graphical solution of linear programming model, decision
making and two-person zero-sum games, shortest path method and application to
maximum return, transportation problems, evaluation of interest, tax and present value,
logics and proof, proposition and connective, quantifier, negative, validity, deductive
reasoning, inductive reasoning.

MTH 011 โปรแกรมสําเร็จรูปในการแกปญหาทางคณิตศาสตร
3 (2-2-6)
Software Package for Solving Mathematics Problems
แนะนําโปรแกรมสําเร็จรูป ตัวแปร ตัวดําเนินการทางคณิตศาสตร ตัวดําเนินการตรรก
รูปแบบการแสดงผล ฟงกชันสําหรับคณิตศาสตร การดําเนินการกับแถวลําดับ (เวกเตอร เมตริกซ)
โปรแกรมยอย การหาคําตอบของสมการเชิงเสน กาหาคําตอบของสมการพหุนาม ฟงกชันสําหรับ
สถิติ การสรางรูปสองมิติ การสรางรูปสามมิติ การปรับเสนโคง
Introduction to Software packages, variables, arithmetic operators, logical
operators, display formats, built-in functions for mathematics, operation with arrays
(vectors, matrices), subprograms, solving linear equations, solving polynomial
equations, built-in functions for statistics, function files, two-dimensional plots, threedimensional plots, curve fitting.

MTH 111 แคลคูลัส 1
3 (3-0-6)
Calculus I
ลิมิต ความตอเนื่องของฟงกชัน อนุพันธของฟงกชันเชิง พีชคณิตและฟงกชันเชิงอดิศัย
การวาดกราฟ อัตราสัมพัทธ รูปแบบยังไม กําหนด พิกัดเชิงขั้ว อินทิกรัลจํากัดเขตและอินทิกรัลไม
จํากัดเขต เทคนิค การอินทิเกรต การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การประยุกตของอินทิกรัล ความ ยาว
ของสวนเสนโคงในระนาบ ปริมาตรของทรงตันที่ไดจากการหมุน พื้นที่ของพื้นผิวที่ไดจากการหมุน
อินทิกรัลไมตรงแบบ การหมุนแกน
Limits, continuity of functions, derivatives of algebraic function and
transcendental functions, graph sketching, related rates, indeterminate forms, polar
coordinates. Definite integrals and indefinite integrals, techniques of integration,
numeral integration, application of integrals, lengths of curves in the plane, volumes of
solids of revolution, areas of surfaces of revolution, improper integrals, rotation or axes.

SSC 101 พลศึกษา
1 (0-2-2)
Physical Education
เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจถึงความจําเปนในการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ หลักการออก
กําลังกาย การปองกันการบาดเจ็บจากการเลนกีฬา โภชนาการและวิทยาศาสตรการกีฬา ตลอดจน
ฝกทักษะกีฬาสากล ซึ่งเปนที่นิยมโดยทั่วไปตามความสนใจหนึ่งชนิดกีฬา จากหลายชนิดกีฬาที่
เปดโอกาสใหเลือก เพื่อพัฒนาความเปนผูมีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดีมีน้ําใจนักกีฬา รูจักกติกา
มารยาทที่ดีในการเลนและชมกีฬา
This course is to study and practice the sports for health, principles of exercise,
care and prevention of athletic injuries, nutrition and sports science including basic skills
in sports with sport rules and strategy from popular sports. The students can choose one
of several sports available, according to their own interest. This course will create good
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health, personality and sportsmanship in the learners as well as develop the awareness in
etiquette of playing, sport rules, fair play and being good spectators.

SSC 162 สังคมและวัฒนธรรม
3 (3-0-6)
Society and Culture
ศึกษาความสัมพันธระหวางสังคมศาสตรสาขาตาง ๆ ธรรมชาติของสังคมมนุษย การขัด
เกลาทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม และวิกฤติการณทางสังคม
Studies of the relationships between various disciplines in social sciences; the
nature of mankind; human society and socialization; social and cultural changes and
social crises.

SSC 210 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพือ่ คุณภาพชีวติ
3 (2-2-6)
Man and Ethics for Quality of Life
ศึกษาแนวคิด แนวทางในการดําเนินชีวิตและแนวทางในการทํางานในแนวศาสนา ปรัชญา
และจิตวิทยา โดยเนนสาระที่จําเปนและเพียงพอในการนําไปใชในการดําเนินชีวิต โดยจัดการเรียน
การสอนตามแนวการสอนแบบบูรณาการ (Integration) เพื่อใหผูเรียนมีความสามารถในการบูรณา
การความรูทางมนุษยศาสตรไปใชในการแกปญหาในชีวิต และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคหลังจาก
เรียนวิชานี้แลว
This course examines the concepts relating to progress in life and to the
application of important and useful religious, philosophical and psychological content to
life. The methodology of teaching and learning is based on the integration of knowledge
gained from the humanities into practical problem-solving in the students’ lives and into
strengthening students’ positive personal characteristics in the long term.

SSC 211 ปรัชญาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Philosophy
ศึกษาความหมาย และขอบเขตของปรัชญา ประเด็นปญหาสําคัญ ๆ ที่ไดมีการอภิปราย
โตแยงกันในวงการปรัชญา การวิเคราะหปญหาโดยเสนอทฤษฎีของนักปรัชญา หรือสํานักปรัชญา
ที่สําคัญ ปญหาตาง ๆ ที่ถกเถียงกันมีสวนชวยใหเราเขาใจโลก และความหมายของชีวิตไดอยางไร
To study the meaning and scope of philosophy, the principle issue generally
discussed in the philosophical circle, analysis of problem raised by philosopher or major
philosophical school, how the problems discussed contribute to our understanding of the
world and the meaning of life.

SSC 212 จริยศาสตรเบื้องตน
3 (3-0-6)
Introduction to Ethics
นิยามความหมายขอบเขตและวิวัฒนาการของจริยธรรม ระดับของจริยธรรม วิวัฒนาการ
ทางจริยศาสตร ปรัชญากับจริยศาสตร ทฤษฎีของนักปรัชญาที่สําคัญทางจริยศาสตร เชน เพลโต,
อริสโตเติล, เซนต ออกัสติน, เอ็มมานูเอล คานส, วิลเลียม พาเลห, จอนห สจวตมิล, มหาตมะ คาน
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ที และ คารล มากซ, ทฤษฎีการใหรางวัลและการลงโทษ คุณธรรมและความยุติธรรม สถาบันทาง
จริยธรรม คานิยม สิทธิและหนาที่ ศาสนาและจริยธรรม และอุดมคติทางจริยธรรม
Definitions and evolution of morals, the level of morals, the evolution of ethics,
philosophy and ethics, important ethical philosopher theories; Plato, Arisotto, St.
Augustan, Immune Kanto, William Palely, John Stuartmill, Mahatma Gandhi, Marxain
Ethics; rewards and punishment theory, moral and judgment, institute of ethics, value,
right, duty; religion and morality, moral ideal.

SSC 213 ตรรกศาสตรเบือ้ งตน
3 (3-0-6)
Introduction to Logic
ศึกษาความหมาย ขอบเขต ของตรรกวิทยาในฐานะที่เปนเครื่องมือของปรัชญา ความคิด
ความจริงตามแบบ ความจริงตามเนื้อหา กฎแหงความคิด ศัพท คํานิยาม กฎของการแบงพวก
ตรรกประโยค ปรั ต ถนุ ม าน ปรั ต ถนุ ม านแบบมี เ งื่ อ นไข ปรั ต ถนุ ม านแบบให เ ลื อ กโวหารที่
สมเหตุสมผล ขอบปรัตถนุมาน การอางเหตุผลแบบยอ การอางเหตุผลแบบซับซอน การกลาวอาง
นิรนัยและอุปนัย เหตุผลโดยการเปรียบเทียบ ความผิดพลาด
To study the meaning and scope of Logic; Logic as an instrument of Philosophy;
Thought Formal Truth and Material Truth, the law of Thought, Terms, Definition.
Logical Division. Proposition, Syllogism Conditional Syllogism and Disjunctive
Syllogism, Mood of Syllogism, Valid Moods of Syllogism, Enthyme. Sorites,
Argument, Deduction and Induction, Analogy, Fallacies.

SSC214 จริยศาสตรและการใชเหตุผล
3 (3-0-6)
Ethics and Reasoning
ศึกษาทฤษฎีและวิเคราะหปญหาทางจริยศาสตร ลักษณะ ขอบเขตและเนื้อหาของ
การศึกษาจริยศาสตร หลักและวิธีการใชเหตุผล แนวคิดสัมพัทธนิยมทางวัฒนธรรม แนวคิด
สัมพัทธนิยมทางจริยศาสตร แนวคิดแบบอัตวิสัยนิยม ธรรมชาติของมนุษยที่เห็นแกตัว แนวคิด
เรื่องประโยชนนิยม กฎจริยธรรมสัมบูรณ จริยธรรมแบบสัญญาสังคม ปญหาจริยศาสตรใน
สังคมไทย ทฤษฎีพัฒนาการจริยธรรมของ เจอรเจน ฮาเปอรมัส ธรรมชาติของการผิดจริยธรรม
This course covers theories of ethical and moral problem analysis and includes
the characteristics, scope and content of the study of ethics. The course also covers
reasoning, cultural relativism and ethical relativism, subjectivity, self-centeredness and
egoism, utilitarianism, code of ethics, the social contract, ethical problems in Thai
society, moral development theory of Jurgen Habermas and the nature of immorality.

SSC 221 ประวัติศาสตรอารยธรรม
3(3-0-6)
History of Civilization
ศึกษาความเปนมาและความเจริญของมนุษย แบงเปน 5 สมัย ตามลักษณะแนวความคิดที่
เปนหลักสําคัญอันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการดําเนินชีวิตของมนุษยชาติ คือ สมัยกอน
ประวัติศาสตร สมัยโบราณ สมัยกลาง สมัยใหม และสมัยปจจุบัน แตละสมัยศึกษาเฉพาะชวงเวลา
หรือเหตุการณสําคัญของสมัยนั้น ๆ ที่แสดงถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ซึ่งเปนผลสืบ
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เนื่องมาจากศาสนา ศรัทธา และคตินิยม หรือเปนปจจัยใหเกิดลัทธิประเพณี ความคิด และการ
สรางสรรคของมนุษย รวมไปถึงความสามารถในการสื่อความคิดดานศิลปะและวรรณกรรมแขนง
ตาง ๆ ความเขาใจและซาบซึ้งในสุนทรียภาพอันแสดงถึงความเจริญของมนุษยในแตละสมัย ซึ่งมี
วิวัฒนาการมาโดยลําดับจนถึงปจจุบัน
Study the origin and development of human being during five periods, according
to the concept of living and behavior, prehistoric, ancient time, each middle age. Modern
and present time period will focus on the significant event which demonstrate the social,
economic and political phenomenon resulted from value and attitude causing custom,
belief and innovation including the ability to communicate the art work and literature in
many aspects of cache period to the present time.

SSC 231 จิตวิทยาทัว่ ไป
3 (3-0-6)
General Psychology
การศึกษาพฤติกรรมของมนุษย โดยใชระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร ศึกษาเกี่ยวกับ
พัฒนาการของมนุษย พื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม ความรูสึก การรับรู การเรียนรู ความจํา
การคิ ด และภาษา เชาวน ป ญ ญา แรงจู ง ใจ อารมณ ความเครี ย ด และการเผชิ ญ ความเครี ย ด
บุคลิกภาพ พฤติกรรมปกติ และการบําบัดรักษา
The study of human behavior by scientific methods, including the biological
foundations of behavior, sensation and perception, learning, memory, cognition and
language, intelligence, motivation, emotion, personality, abnormal behavior, and health
psychology.

SSC 241 หลักรัฐศาสตร
3 (3-0-6)
Principle of Political Science
ศึกษาถึงความเปนมาของขอบเขตและเนื้อหาวิชารัฐศาสตร ลักษณะของรูปแบบของรัฐ
ลักษณะและรูปแบบการปกครอง สถาบันทางการเมือง ระบบการบริหาร กลไกทางการบริหาร ซึ่ง
เปนระบบยอยของระบบการเมือง พลังทางการเมือง ลัทธิการเมือง แนวความคิดและอุดมการณ
ทางการเมือง อันมีอิทธิพลตอโครงสรางทางการปกครอง และการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
พฤติกรรมการเมือง และปญหาการเมืองระหวางประเทศ
Study scope and content of political science, nature of state, type of governing,
political institution, bureaucratic system, administrative mechanism as political subsystem, political motivation, political motivation, political doctrine. Study political
concept and ideology which influence government structure and political change
including political behavior and international political problem.

SSC 251ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
3 (3-0-6)
Principles of Jurisprudence
การศึกษาความเปนมาของกฎหมาย ความหมาย ความสําคัญของกฎหมายประเพณี และ
กฎหมายที่เปนลายลักษณอักษร การจัดทํา การบังคับใช และการยกเลิกกฎหมาย รวมทั้งศึกษา
หลักกฎหมายแพงและกฎหมายอาญา เฉพาะในสวนที่เปนความรูเบื้องตน
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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.

SSC 260 ความรูเบื้องตนทางสังคมศาสตร
3 (3-0-6)
Introduction to Social Sciences
วิชานี้แบงออกเปน 3 สวน สวนแรกเปนการศึกษามนุษยกับสังคม โดยศึกษา
พฤติกรรม และความสัมพันธของมนุษยที่อยูรวมกันเปนสังคม ลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย
ความหมายและความสําคัญของวัฒนธรรม การถายทอดวัฒนธรรม และการจัดระเบียบสังคม
รวมทั้งปญหาที่เกิดจากมนุษยและสังคมที่อยูในความสนใจ และแนวทางแกไข สวนที่สองเปน
การศึกษาสังคมกับเศรษฐกิจ ระบบเศรษฐกิจและองคกรธุรกิจ เศรษฐกิจไทยในเวทีการคาโลก
นโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ การพัฒนาเศรษฐกิจ และทฤษฎีการพัฒนาแนวใหม รวมทัง้
ปญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจ และแนวทางแกไข และสวนที่สาม เปนการศึกษาการเมืองการ
ปกครองและกฎหมาย โดยศึกษาระบบการเมืองการปกครองทั่วไป โครงสรางทางการเมืองใน
สังคมไทย ความสัมพันธระหวางมนุษยกับกฎหมาย และบทบาทของกฎหมายในสังคม รวมทั้ง
ปญหาทางการเมืองการปกครองหรือกฎหมายในปจจุบันและแนวทางแกไข
The course is divided into three components. The first part deals with the study
regarding human and society in which human behavior and human interaction in the
society is being analyzed. Besides, general aspects of human society, definition and
cultural importance, cultural assimilation and social system, including the current social
problems and possible solutions are also studied. The second part concerns with the
study on social and economic system, business enterprises. Thai economy in the world
arena. Thai economic policy, economic development and new development theory as
well as fundamental economic problem and the way to solve problem. The third part
studies of government and law, focusing on governmental system, general government,
political structure in Thai Society, relationship between human and Law, roles of law in
the society, as well as the current problem related to politics, government, or law and the
way to solve such problem.

SSC 261มนุษยกับสังคม
3 (3-0-6)
Human and Society
ศึกษาถึงพฤติกรรมและความสัมพันธของมนุษยที่อยูรวมกันเปนสังคม โดยเนนใหเห็นวา
ตัวตนของเราเกี่ยวของกับคนอื่นในสังคมอยางไร โดยเริ่มจากการศึกษาธรรมชาติของมนุษย และ
สภาพแวดลอมทางสังคม ซึ่งกอใหเกิดแรงผลักดันพฤติกรรมตาง ๆ จากนั้นจึงเริ่มศึกษาถึงวิธีการ
จัดระเบียบและโครงสรางของสังคม การสรางวัฒนธรรมและสัญลักษณตาง ๆ ซึ่งเปนพื้นฐาน
เบื้องตนของการสื่อสาร ศึกษาถึงระบบตาง ๆ ที่มีอยูในสังคม และเปนเรื่องราวที่จะตองประสบอยู
เสมอในชีวิตประจําวัน อันไดแกเรื่องราวที่เกี่ยวกับการศึกษา เศรษฐกิจและการเมือง เพื่อใหผูเรียน
ไดทราบถึงวัตถุประสงคหรือกลไกที่สําคัญ ๆ ของแตละระบบ อันจะเปนความรูพื้นฐานสําหรับใช
ประกอบการพิจารณาปญหาตาง ๆ ทางดานสังคมศาสตร ซึ่งจะไดหยิบยกขึ้นมาพิจารณา ตาม
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เหตุการณที่เปนปจจุบัน หลังจากที่ผูเรียนไดรับการแนะนําถึงวิธีการหรือแนวทางในการศึกษา
ปญหาตาง ๆ ทางสังคมศาสตร ดวยวิธีการทางวิทยาศาสตร
Study human behavior and human relationship, emphasizes on relationship with
the others. Begin with the human nature, human environments which cause human
drive. Then study social organization, social structures, cultural reaction, and social
symbols, (which are the basic of communication), social systems and events which are
met in everyday life, for examples, education, economics and political. To understand
the objectives and social mechanism of the social systems, which are the basic
knowledge for criticism present social problems, that will be criticized in the class by
the method of social study.

SSC 262 การพัฒนาการเรียนรู
3 (0-6-6)
Learning Development
วิ ช านี้ มุ ง เน น พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให เ ป น ผู ใ ฝ เ รี ย นรู เป น นั ก คิ ด วิ เ คราะห ที่ มี ค วามริ เ ริ่ ม
สรางสรรค รูจักปรับปรุง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง รูจักสังเกต คนหาสาเหตุของปญหาและแนว
ทางแกไขไดดวยตนเองอยางถูกตองและเหมาะสม พรอมทั้งเปนผูกลาคิด กลาทํา กลาแสดงออก
ดวยกิริยาวาจาที่สุภาพ มีมารยาทอันออนโยน นุมนวล ทํางานรวมกันเปนทีม เปนผูมีวิสัยทัศนยาว
ไกล รูรักษความเปนไทย สามารถเรียนรูและเขาใจวิถีชีวิตทองถิ่นและมองเห็นแนวทางการนําภูมิ
ปญญาทองถิ่นมาประยุกตอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นวิชานี้ยังสงเสริมใหนักศึกษาซาบซึ้ง
เห็นคุณคาและรูจักทะนุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย พรอมทั้งเปดโอกาสใหนักศึกษาไดสัมผัส
กับธรรมชาติ เรียนรูระบบนิเวศวิทยา อันจํานํามาซึ่งการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตอไป
This course aims to equip students with the skills necessary for life-long
learning. Students will learn to think creatively and critically, to development and
improve themselves through observation and problem-solving, in order to develop
themselves to be independent and responsible individuals. Thinking and acting in a
responsible manner, being cooperative in teamwork, being open-mined, having a sense
of mission and vision are also important focuses of this course.
Students will visit people and place in order to learn and appreciate the Thai arts,
culture, nature and the environment. Students will have opportunities to explore Thai
ways of life in order to understand themselves, their Thai identity, their local wisdom
and to apply this knowledge effectively in their daily lives. By doing so, students will be
prepared to be responsible members of society.

SSC 263 การสรางผูนํา
3 (2-2-6)
Developing Leaders
เปนการศึกษาความเปนผูนํา โดยการเรียนรูทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษา
จะเรียนรูการพัฒนาบุคลิกภาพสูการเปนผูนํา การนําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรูการ
บริหารจัดการงานอยางเปนระบบ มีความรับผิดชอบ คํานึงถึงประโยชนสวนรวม มีความสามารถ
ในการสรางแรงจูงใจ สรางความสามัคคี มีมนุษยสัมพันธ เขาใจบทบาทของการเปนผูนํา กลา
ตัดสินใจและแกปญหาตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม
The course will focus on studying how to be a leader through theories and
practice. The students will learn to develop their personality to meet the standard of
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effective leaders. Oral presentation, opinion exchanges, management systems,
responsibility and public benefits will be presented through lectures, case studies and
discussions. The course will also enable students to enhance motivation, build up rapport
and create good relationship when doing group work. Students will be taught to
understand roles of leaders. They will have the opportunity to solve problems and make
appropriate decisions.

SSC 271 การบัญชีเบื้องตนเพื่อการบริหาร
3 (3-0-6)
Managerial Accounting
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องตนและหลักการทางการบัญชี แบบฟอรม รายงานงบการเงิน
และการวิเคราะหงบการเงิน การวิเคราะหการทํากําไร วิเคราะหและเปรียบเทียบแหลงที่มาและการ
ใชไปของเงินทุน ศึกษาเปรียบเทียบระหวางการบัญชีตนทุนและบัญชีการเงิน ประเภทของ
งบประมาณและการพยากรณการขาย
Basic accounting concepts and principles, forms of financial statements and
analysis of financial statements. Income measurements, valuation problems, analysis of
sources and use of fund. Comparison between cost accounting and financial accounting.
Types of budgets, illustration of master budget, sale forecasting.

SSC 272 ตนทุนการผลิต
3 (3-0-6)
Production Cost
แนวความคิด และการไหลของตนทุน การแยกประเภทตนทุน พฤติกรรมของตนทุน
สวนประกอบของตนทุน วิธีการบัญชีตนทุน ความสัมพันธของตนทุนการผลิต กับการบันทึกบัญชี
และวงจรการบัญชี ระบบตนทุนงานสั่งทํา หลักของการสะสมตนทุนงานสั่งทํา เอกสารที่ใชในระบบ
ตนทุนงานสั่งทํา บัญชีงานระหวางทํา; ระบบตนทุนชวงการผลิต: ลักษณะของงานตามระบบชวง
การผลิต การสะสมตนทุนของระบบชวงการผลิต หนวยเทียบสําเร็จรูป รายงานจํานวนหนวย การ
คํานวณตนทุนชวงการผลิต โดยวิธถี ัวเฉลี่ย ถวงน้ําหนัก การคํานวณตนทุนชวงการผลิตโดยวิธีเขา
กอน-ออกกอน วิธีการบัญชีตนทุนชวงการผลิตกับของเสีย; การบัญชีตนทุนผลิตภัณฑรวมและ
ผลิตภัณฑพลอยได: ตนทุนรวมและจุดแยกออกวิธีการปนสวนตนทุนผลิตภัณฑรว มเขาผลิตภัณฑ
การบัญชีสําหรับผลิตภัณฑพลอยได และการบัญชีตนทุนมาตรฐาน: หนวยมาตรฐาน ตนทุน
มาตรฐาน ราคาวัตถุมาตรฐาน จํานวนวัตถุมาตรฐาน
Cost’s concept, uses and classification of cost, the nature of cost accounting,
scope of cost accounting cost information. System and cost accumulation; Procedures:
Job order costing, Process costing, By-products and joint products costing, Standard
costing; controlling costs and profits, planning of profits costs and sales, cost and profit
analysis.

SSC 281 หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน
3 (3-0-6)
Economics
ศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎีเบื้องตน หลักการ ปญหาขอเท็จจริง และผลกระทบอันเนื่องมาจาก
กลไกของราคา การศึกษาเกี่ยวกับแหลงที่มา และการจัดสรรของรายไดประชาชาติ ระบบเงินตรา
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และการธนาคาร การใชนโยบายการเงินและการคลัง เพื่อแกปญหาการขาดเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟอ ภาวะเงินฝด และความเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ
Basic facts, principles, and problems of economics, determination of pricing
analysis, national income allocation of resources, the monetary and banking systems,
problems of labor economic instability, depression, inflation, economic growth and
principles of economic development.

SSC 290 สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา
3 (3-0-6)
Environment and Development
ศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ความหมายและความสําคัญของ
สิ่งแวดลอม คุณคาสิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอมกับการพัฒนา ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการ
พัฒนา สาเหตุปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน ปญหาสิ่งแวดลอมระดับทองถิ่น ระดับภูมิภาค และ
ระดับโลก ศึกษาถึงแนวทางการอนุรักษสิ่งแวดลอมโดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยใช
จริยธรรม และโดยการใชกฎหมาย แนวทางการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ศึกษาถึง
เครื่องมือ มาตรการในการแกปญหาสิ่งแวดลอม การแกปญหาสิ่งแวดลอมโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
นอกจากนี้ยังศึกษาถึงนโยบายรัฐบาลดานสิ่งแวดลอม และกรณีศึกษาดานสิ่งแวดลอมที่สําคัญ ๆ
ในปจจุบัน
This course covers the study of humans and the environment, including the
meaning and significance of the environment, the value of the environment; the
environment and development, including the environmental impact of development; the
current causes and environmental problems, whether local, regional or global level;
environmental conservation approaches using science and technology, ethics, law and
regulations; sustainable approaches for using natural resources, the tools and measures
in solving environmental problems, including the application of local knowledge;
environmental policy; and case studies on environmental issues.

SSC 291 มนุษยกับสิ่งแวดลอม
3 (3-0-6)
Humans and the Environment
การศึกษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งแวดลอม ในแงของวิวัฒนาการของมนุษย การ
เพิ่มขึ้นของประชากรมนุษย ระบบนิเวศน สภาวะแวดลอมและความสมดุลในธรรมชาติ
ความสัมพันธของมนุษยกับทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ ดิน น้ํา พืชพรรณธรรมชาติ ปาไมและแรธาตุ
วัฒนธรรมกับการใชทรัพยากร มนุษยกับสิ่งแวดลอมทางสังคม ปญหาสิ่งแวดลอม แนวทางการ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอมในประเทศไทย และการพัฒนาพฤติกรรมมนุษยใหมีจริยธรรมสิ่งแวดลอม
Study the relationship between humans and environment in the case of human
development, an increase the population, environment and natural equilibrium.
Relationship between human and natural resources, such as, soil, water, plants, forest
and mineral. Cultures and uses of natural resources. Human and social environment.
Thailand environmental problems and solutions. Human behavior development for
environmental ethics.

SSC 311 พุทธปรัชญา
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Buddhist Philosophy
ศึกษาความคิดพื้นฐานที่มีอยูกอนพุทธกาลในฐานะวัฒนธรรมเดิมในพระเวท กอนเขาสู
ความรูในดานพุทธปรัชญา ทฤษฎีความรู (Epistemology) ทฤษฎีคุณคา (Axiology) เนนพุทธ
จริยธรรมสัมพันธกับปจเจกบุคคลและสังคม
Study about previous doctrine Pra Watt (พระเวท), and then, study Buddhist
Philosophy, theory of Epistemology, theory of Axiology, emphasizes on of Ethics of
relationship between individual and society.

SSC 331 มนุษยสัมพันธ
3 (3-0-6)
Human Relations
การศึกษาพื้นฐานธรรมชาติและความตองการของมนุษย ในแงจิตวิทยาและสังคมวิทยา
เพื่อใหเขาใจถึงพฤติกรรม และทัศนคติของมนุษยในการอยูรวมกันในสังคม และในการประกอบ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเนนในเรื่องบุคลิกภาพและการแสดงออก ประมุขศิลป ความแตกตาง
ของบุคคลในการทํางานและการจูงใจ การฝกอบรมและการเลือกบุคลากร การบริหารความขัดแยง
ความสั ม พั นธ ร ะหว าง นายจางกับ ลูกจ าง และหลั กการสร างมนุษ ยสัมพันธใ นเชิงปฏิ บัติ เพื่ อ
คุณภาพชีวิตในการอยูรวมกันในสังคม
A study to furnish background for all psychology and sociology, to provide a
better understanding of attitudes and human behavior in business and industry. Effects
of training, individual differences on job performance. Training and selecting of
supervisors. Employer and employee communication.

SSC 333 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
3 (3-0-6)
Industrial and Organizational Psychology
ศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา เพื่อนํามาประยุกตในการทํางานทั้งในระบบบุคคลระดับกลุม
และระบบองคการ เพื่อใหสามารถทํางานในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ หัวขอที่ศึกษาไดแก
ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ วิธีการวิจัยในจิตวิทยาอุตสาหกรรมและ
องคการ การวิเคราะหงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน วิธีการประเมินเพื่อการคัดเลือก การ
คัดเลือกพนักงาน การฝกอบรม แรงจูงใจในการทํางาน ความพึงพอใจในงาน พฤติกรรมที่สงเสริม
การทํางาน สุขภาพและความปลอดภัย กลุมและทีมงาน การสื่อสารในองคการ ความเปนผูนําและ
การพัฒนาองคการ
A study of introduction to I/O psychology, research methods in I/O psychology,
job analysis, performance appraisal, assessment methods for selection, selecting
employees, training, motivational work, job satisfaction, productive employee behavior,
employee health and safety, work groups and work teams, organization communication,
leadership in organization and organization development.

SSC 334 จิตวิทยาการปรับตัว
Psychology of Adjustment
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การศึกษาแนวคิดทางจิตวิทยา เพื่อนํามาใชในการดําเนินชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ไดแก บุคลิกภาพ แรงจูงใจ อารมณ ความเครียด รางกายและสุขภาพ มโนทัศน
เกี่ยวกับตนเอง การสรางสัมพันธภาพและความใกลชิด การแตงงานและการใชชีวิตรวมกัน
เพศศึกษา การทํางานและการใชเวลาวาง การควบคุมตนเอง และการตัดสินใจ ความผิดปกติทาง
จิตใจและการบําบัดรักษา การดําเนินชีวิตในวัยผูใหญและวัยชรา การพลัดพรากและความตาย
This is the study of basic concepts of psychology to apply for living in a
changing society. It will include personality, motivation, emotions, stress, body and
health, self-concept, creating relationships and intimacy, marriage and mutual selfdisclosure, sexuality, work and leisure, personal control and decision making,
psychological disorders and therapy, adulthood and aging transition, and bereavement
and death.

SSC335 จิตวิทยาการจัดการ
3 (3-0-6)
Managerial Psychology
ศึกษาแนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาและการจัดการพฤติกรรมมนุษยในองคการ
ซึ่งจะรวมถึงปจจัยทางจิตวิทยาที่มีผลกระทบตอพฤติกรรมการทํางานของมนุษย เชน ทัศนคติ การ
สื่อสาร อิทธิพลของสังคมและแรงจูงใจ รวมทั้งศึกษาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมนุษยในองคการ
ความขัดแยง การบริหารความขัดแยง พฤติกรรมผูนํา และความมีประสิทธิภาพขององคการ
The study of the fundamental concepts of psychology and management of human
behavior in an organization which will include psychological factors and their effect on
human working behavior such as attitude, communication, social influences and
motivation, moreover, it will include organization behavior modification, management
of conflict, leadership and organizational effectiveness.

SSC 336 ศิลปะการอยูรวมกับผูอื่น
3 (3-0-6)
The Art of Living with Others
ศึ ก ษาธรรมชาติ สั จ ธรรมและจริย ธรรมแหง ชีวิ ต การรูจั ก ตนเอง การเข า ใจผู อื่น การ
ยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล และศิลปะการอยูรวมกับผูอื่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม
This course covers the study of human nature, morality, ethics, self-knowledge
and understanding of others, the acceptance of individual’s differences, and the art of
living with others.

SSC 351 กฎหมายแรงงาน
3 (3-0-6)
Labor Law
ศึกษาหลักกฎหมายแรงงานไทยในแงความเปนมาของกฎหมายแรงงาน สภาพทั่วไปของ
การจางงาน แรงงานสัมพันธ กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายประกันสังคม และกฎหมายอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ
A study of principles of Thai law, its development, general condition of
employment, labor relations, labor welfare, social security law and other related labor
laws.
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SSC 371 การตลาดเบื้องตน
3 (3-0-6)
Marketing
ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเบื้องตนของการตลาด โครงสรางของตลาดและการตลาด ประเภท
ของสินคาและบริการตาง ๆ หนาที่ของการตลาด สถาบันการตลาดและสภาวะตาง ๆ ของ
การตลาด พฤติกรรมของผูบริโภคและปจจัยตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอความตองการของผูบริโภค
Basic concepts in marketing, market and market segmentation, classification of
goods and services, marketing functions, institution and channels, market and the
environments, the changing market, consumer’s buying behavior, and factors effecting
consumer’s demand.

SSC 372 การบริหารงานบุคคล
3 (3-0-6)
Personnel Management
ศึกษาแนวความคิดในการบริหารงานบุคคล นโยบายการบริหารงานบุคคล บทบาทและ
หนาที่ของผูบริหาร และกระบวนการบริหารงานบุคคล ตั้งแตการวิเคราะหงาน การวางแผน
กําลังคน การสรรหาและเอกสรรบุคคล การฝกอบรมและพัฒนา การประเมินผลการปฎิบัติงาน
จนถึงการพัฒนาความกาวหนาในอาชีพของพนักงาน คาตอบแทน ความมั่นคง และความปลอดภัย
ของพนักงาน รวมทั้งระบบขอมูลการบริหารงานบุคคล
The study of the concept of personnel management, the policy of personnel
management, roles and functions of the manager and personnel manager and personnel
management process from job analysis, personnel planning, recruiting and selection,
training and development, performance appraisal at career development, compensation,
maintenance of employee’s security and safety, including personnel information
systems.

SSC 373 การบริหารธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง
3 (3-0-6)
Management for Small and Medium Enterprises (SMEs)
ศึกษาแนวคิดเริ่มตนธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง ( SMEs) การพัฒนาวิสัยทัศน และกล
ยุทธในการสรางธุรกิจ SMEs การวางแผนธุรกิจสําหรับผูเริ่มตนธุรกิจใหม โดยเนนถึงรูปแบบตางๆ
ของธุรกิจ กฎหมายธุรกิจและภาษีอากรที่เกี่ยวของ ความสําคัญของการจัดทําและเสนอรายงานงบ
การเงินของธุรกิจ วิเคราะหสถานการณภายในและภายนอกธุรกิจเพื่อปรับองคกรใหมีประสิทธิภาพ
รูจักสรางความไดเปรียบในเชิงการแขงขัน ปรับขบวนการบริหารดานการเงิน ลูกหนี้ สินคาคงคลัง
และการตลาด ความรูที่ไดจากหลักสูตรนี้จะนําไปประยุกตในการวางแผนจัดทํารูปแบบจําลองของ
ธุรกิจขนาดยอมและขนาดกลาง
To study basic concepts of small and medium enterprises; developing visions
and strategies in formulating SMEs; setting up plans for new entrepreneurs by focusing
on different types of business, relevant business laws and taxation, the importance of
presenting financial statements; analyzing factors effecting the business to achieve the
effectiveness of the organization; knowing how to build a competitive advantage;
adjusting the process of financial management, debtors, stocks and marketing. The
knowledge gained from this course will be applied to plan a small and medium
enterprises model.
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มคอ.3
ตัวอยางรายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อรายวิชา
INT101 ระบบสารสนเทศเบื้องตน
Fundamental of Information System
2. จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต (3-0-6)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยสยาม แยมแสงสังข ประธานหลักสูตร
ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล และ อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง อาจารยผูสอน
5. ภาคการศึกษา / ชั้นปทเี่ รียน
ภาคการศึกษาที่ 1 / ชั้นปที่ 1
6. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
ไมมี
7. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
ไมมี
8. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
14 กุมภาพันธ 2552
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มคอ.3
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1. จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่ อ ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ พื้ น ฐาน องค ป ระกอบ ประโยชน ก ารใช ง านระบบ
สารสนเทศ ผลกระทบ การใชงานระบบสารสนเทศตอสังคม เปนนักเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพ ตรงกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน
2. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูพื้นฐาน เปนการเตรียมความพรอมดานปญญาในการนําความรู ความเขาใจ ใน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนในวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ ควรมีการเปลี่ยนแปลง
ตัวอยางอางอิง ใหสอดคลองกับแนวโนมดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ไดมีความกาวหนาไปตามยุคสมัย
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
หลักการ ความสําคัญ องคประกอบของระบบสารสนเทศ ภาระหนาที่ของผูเกี่ยวของในระบบสารสนเทศ
ประเภทขอมูล แหลงที่มาของสารสนเทศ ประโยชนของระบบอินทราเน็ตเชิงธุรกิจ ความเกี่ยวของของระบบ
สารสนเทศในการใชชีวิตประจําวัน และธุรกิจ องคประกอบระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีที่ใชในการ
จั ด การระบบฐานความรู หลั ก การและขั้ น ตอนการพั ฒ นาระบบสารสนเทศ จรรยาบรรณ จริ ย ธรรมของ
ผูเกี่ยวของ ผลกระทบของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบุคคลและสังคม การปองกันอันตราย หรือภัย
จากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษาดวยตนเอง

บรรยาย 45 ชั่วโมงตอ
ภาคการศึกษา

สอนเสริมตามความ
ไมมีการฝกปฏิบัติงาน
การศึกษาดวยตนเอง 6
ตองการของนักศึกษา
ภาคสนาม
ชั่วโมงตอสัปดาห
เฉพาะราย
3. จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
- อาจารยประจํารายวิชา ประกาศเวลาใหคําปรึกษาผานเวปไซดคณะ
- อาจารยจัดเวลาใหคําปรึกษาเปนรายบุคคล หรือ รายกลุมตามความตองการ 1 ชั่วโมงตอสัปดาห (เฉพาะ
รายที่ตอ งการ)
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หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรูของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
พัฒนาผูเรียนใหมีความรับผิดชอบ มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของขอมูลสวนบุคคล
การไมเปดเผยขอมูล การไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางซอฟตแวร และไมละเมิดลิขสิทธิ์ทางปญญา มีความซื่อสัตยใน
การเขียนโปรแกรมอยางมีคุณภาพ โดยมีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตร ดังนี้
- ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสุจริต
- มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
- มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับ
ความสําคัญ
- เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษย
- เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
- สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอบุคคลองคกรและสังคม
- มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร อ มยกตั ว อย า งกรณี ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประเด็ น ทางจริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การใช webboard การขายของผานอินเทอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงคไม
สุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การปองกันตนเอง
- อภิปรายกลุม
- กําหนดใหนักศึกษาหาตัวอยางที่เกี่ยวของ
- บทบาทสมมติ
1.3 วิธีการประเมินผล
-

พฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตามขอบเขตที่ใหและตรงเวลา
มีการอางอิงเอกสารที่ไดนํามาทํารายงาน อยางถูกตองและเหมาะสม
ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
ประเมินผลการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
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มคอ.3
2. ความรู
2.1 ความรูท ตี่ องไดรบั
มีความรูในหลักการ ความสําคัญ องคประกอบของระบบสารสนเทศ ภาระหนาที่ของผูเกี่ยวของใน
ระบบสารสนเทศ ประเภทขอมูล แหลงที่มาของสารสนเทศ ประโยชนของระบบอินทราเน็ตเชิงธุรกิจ ความ
เกี่ยวของของระบบสารสนเทศในการใชชีวิตประจําวัน และธุรกิจ องคประกอบระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
เทคโนโลยีที่ใชในการจัดการระบบฐานความรู หลักการและขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ จรรยาบรรณ
จริยธรรมของผูเกี่ยวของ ผลกระทบของการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตอบุคคลและสังคม การปองกัน
อันตราย หรือภัยจากการใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย อภิปราย การทํางานกลุม การนําเสนอรายงาน การวิเคราะหกรณีศึกษา และมอบหมายให
ค น คว า หาบทความ ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ ง โดยนํ า มาสรุ ป และนํ า เสนอ การศึ ก ษาโดยใช ป ญ หา และโครงงาน
Problem base learning และ Student Center เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
2.3 วิธีการประเมินผล
- ทดสอบยอย สอบกลางภาค สอบปลายภาค ดวยขอสอบทีเ่ นนการวัดหลักการและทฤษฎี
- นําเสนอสรุปการอานจากการคนควาขอมูลที่เกี่ยวของ
- วิเคราะหกรณีศึกษา
3. ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอยางมีการคิดอยางเปนระบบ มีการวิเคราะห เพื่อการปองกันและแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชเทคโนโลยีอยางสรางสรรค
3.2 วิธีการสอน
- การมอบหมายใหนักศึกษาทําโครงงานพิเศษ และนําเสนอผลการศึกษา
- อภิปรายกลุม
- วิเคราะหกรณีศึกษา ในการนําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใชในปจจุบัน
- การสะทอนแนวคิดจากการประพฤติ
3.3 วิธีการประเมินผล
สอบกลางภาคและปลายภาค โดยเนนขอสอบที่มีการวิเคราะหสถานการณ หรือวิเคราะหแนวคิดในการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
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4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
- พัฒนาความเปนผูนําและผูต ามในการทํางานเปนทีม
- พัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายใหครบถวนตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะหกรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุม และรายบุคคล เชน การคนควาความกาวล้ําของเทคโนโลยี การนําตัวอยางการ
ใชเทคโนโลยีในการเรียนการสอน ธุรกิจ หรือ อานบทความที่เกี่ยวของกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
4.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินตนเอง และเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
- รายงานที่นําเสนอ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
- รายงานการศึกษาดวยตนเอง
5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีต่ องพัฒนา
- ทักษะการคิดคํานวณ เชิงตัวเลข
- พั ฒ นาทั ก ษะในการสื่ อ สารทั้ ง การพู ด การฟ ง การแปล การเขี ย น โดยการทํ ารายงาน และ
นําเสนอในชั้นเรียน
- พัฒนาทักษะในการวิเคราะหขอมูลจากกรณีศึกษา
- พัฒนาทักษะในการสืบคน ขอมูลทางอินเทอรเน็ต
- ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เชน การสงงานทางอีเมล การสรางหองแสดง
ความคิดเห็นในเรื่องตางๆ เชน Weblock การสื่อสารการทํางานในกลุมผานหองสนทนา Chat
Room
- ทักษะในการนําเสนอรายงานโดยใชรูปแบบ เครื่องมือ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานใหศึกษาคนควาดวยตนเอง จาก website สื่อการสอน e-learning และทํารายงาน
โดยเนนการนําตัวเลข หรือมีสถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูลที่นาเชื่อถือ
- นําเสนอโดยใชรูปแบบและเทคโนโลยีที่เหมาะสม
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มคอ.3
5.3 วิธีการประเมินผล
- การจัดทํารายงาน และนําเสนอดวยสื่อเทคโนโลยี
- การมีสวนรวมในการอภิปรายและวิธีการอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

1

บทที่ 1 ระบบสารสนเทศในองคกร
- ความหมายและองคประกอบ
ระบบสารสนเทศ
- ระบบสารสนเทศเชิงธุรกิจ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศ
- จริยธรรมและปจจัยทางสังคม
(การดักจับจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส)
- การใชระบบสารสนเทศอยางมี
ประสิทธิภาพ
บทที่ 2 ฮารดแวรและซอฟตแวร
- องคประกอบของฮารดแวร
- ปจจัยทางจริยธรรม (การสํารอง
ขอมูล การโจรกรรมขอมูล)
- ภาพรวมของซอฟตแวรระบบ
- ซอฟตแวรสําหรับอุปกรณ
เคลื่อนที่
- ซอฟตแวรประยุกต
- ภาษาโปรแกรม
- แนวโนมการใชซอฟตแวร
- กรณีศึกษา จุดสั่งซื้อของ
staples unwires

2

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)

ผูสอน

3

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล
บรรยาย ยกตัวอยาง
ประกอบ อภิปรายกลุมจาก
กรณีศึกษา

3

บรรยาย ศึกษาจาก
อุปกรณฮารดแวร สาธิต
การใชซอฟตแวร
ยกตัวอยางการใชงาน
ซอฟตแวรประยุกต

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล

6
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)

มคอ.3
ผูสอน

3

บทที่ 3 ขอมูลและสารสนเทศ
- การจัดการขอมูล
- ระบบฐานขอมูล
- ฐานขอมูลประยุกต
- ปจจัยดานจริยธรรม (การ
ปกปองขอมูลผูใชของรัฐบาล)
- กรณีศึกษาฐานขอมูลดานชีว
สารสนเทศ

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล
อภิปราย

4

ทดสอบยอย และบรรยาย บทที่ 4
อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต
และเอ็กทราเน็ต
- ภาพรวมของการสื่อสาร
โทรคมนาคม
- การประมวลผลผานเครือขาย
และการกระจาย
- ภาระหนาที่ และการใชงาน
อินเทอรเน็ต
- งานประยุกตบนเว็ปและ
อินเทอรเน็ต
- ปจจัยดานจริยธรรม (การ
ทองเว็ปใน anonymity

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล
อภิปราย ตัวอยางการใชงาน
ประยุกตบนอินเทอรเน็ต
ศึกษาจากปญหาโครงงาน
Problem base learning

5

บทที่ 4 อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต
และเอ็กทราเน็ต ตอ
- ภาระหนาที่ และการใชงาน
อินเทอรเน็ต
- งานประยุกตบนเว็ปและ
อินเทอรเน็ต
- ปจจัยดานจริยธรรม (การ
ทองเว็ปใน anonymity

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา ผศ.สุเมธ อังคะศิริกลุ
อภิปราย ตัวอยางการใช
งานประยุกตบน
อินเทอรเน็ต ศึกษาจาก
ปญหาโครงงาน Problem
base learning
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

6

บทที่ 5 ระบบสารสนเทศองคกร การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
- การพาณิชยผานอุปกรณ
เคลื่อนที่
- ปจจัยดานจริธรรม (การใช
โทรศัพทเคลื่อนที่)
- งานประยุกตเพื่อการพาณิชย
- โครงสรางพื้นฐานสําหรับการทํา
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา
อภิปราย ตัวอยางการซื้อ
ขายสินคาผานระบบ
อินเทอรเน็ต ศึกษาจาก
ปญหาโครงงาน Problem
base learning

7

บทที่ 5 ระบบสารสนเทศองคกร การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส (ตอ)
- ระบบสารสนเทศองคกร
- กิจกรรมการประมวลผล
- การควบคุมและจัดการ
- การวางแผนบริหารทรัพยากร
องคกร
- การจัดการหวงโซอุปทาน
- การบริหารลูกคาสัมพันธ
- กรณีศึกษา (การใหบริการเพลง
ผานมือถือ)

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล
อภิปราย ตัวอยางระบบ
สนเทศองคกร ศึกษาจาก
ปญหาโครงงาน Problem
base learning

8
9

สอบกลางภาค
บทที่ 6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- การแกปญหาและการตัดสินใจ
- ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
- ปจจัยทางจริยธรรม (ความ
ปลอดภัยของระบบสารสนเทศ)
- ภาระหนาที่ในงานบริหารองคกร

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)

มคอ.3
ผูสอน

3
3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
อภิปราย ตัวอยางระบบ
สนเทศเพื่อการบริหาร
เพื่อการตัดสินใจ ศึกษา
จากปญหาโครงงาน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

10

บทที่ 6 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
(ตอ)
- ภาพรวม และองคประกอบของ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- ระบบสนับสนุนการตัดสินใจกลุม
- ระบบสนับสนุนผูบริหารระดับสูง

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
อภิปราย ตัวอยางระบบ
สนเทศเพื่อการบริหาร
เพื่อการตัดสินใจ ศึกษา
จากปญหาโครงงาน

11

บทที่ 7 ระบบสารสนเทศการจัดการ
ความรู และระบบสารสนเทศเฉพาะ
ดาน
- ระบบจัดการฐานความรู
- ภาพรวมของปญญาประดิษฐ
- ปจจัยดานจริยธรรม(ระบบ
eHarmony)
- ระบบผูเชี่ยวชาญ
- ระบบเสมือนจริง
- กรณีศึกษา ตนแบบการจําลอง
การขับรถของ BMW

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
อภิปราย ตัวอยางระบบ
ปญญาประดิษฐ ระบบ
เสมือน ศึกษาจากปญหา
โครงงาน

12

ทดสอยยอย และบรรยาย บทที่ 8
การพัฒนาระบบ ระบบจัดการ
ฐานความรู
- ภาพรวมของการพัฒนาระบบ
- วงจรการพัฒนาระบบ
- การวิเคราะหความตองการ
- การวิเคราะหระบบ
- การออกแบบระบบ

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
อภิปราย การวิเคราะห
ระบบจากสถานการณจริง
จากปญหาโครงงาน

13

บทที่ 8 ตอ การพัฒนาระบบ ระบบ
จัดการฐานความรู
- การสรางและติดตั้งระบบ
- การปฎิบัติงานและบํารุงรักษา

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
อภิปราย การวิเคราะห
ระบบจากสถานการณจริง
จากปญหาโครงงาน

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)

มคอ.3
ผูสอน
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สัปดาห
ที่

หัวขอ/รายละเอียด

จํานวน กิจกรรมการเรียน การ
ชั่วโมง สอน สื่อที่ใช (ถามี)

มคอ.3
ผูสอน

- การทบทวนระบบ
- ปจจัยดานจริยธรรม (การพัฒนา
ระบบอยางเร็วของ
sanfrancisco’s bay)
14

บทที่ 9 ระบบสารสนเทศในธุรกิจและ
สังคม
- ความสูญเสียจากการใชงาน
คอมพิวเตอร
- การปกปองความเสียหายที่
เกี่ยวของกับคอมพิวเตอร
- อาชญากรรมคอมพิวเตอร

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
อภิปราย จากคดี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร
ในปจจุบัน หรือจากปญหา
โครงงาน

15

บทที่ 9 ระบบสารสนเทศในธุรกิจและ
สังคม ตอ
- คอมพิวเตอร เครื่องมือในการกอ
อาชญากรรม
- ไวรัส
- การปองกันอาชญากรรม
คอมพิวเตอร
- สิทธิความเปนสวนตัว
- สภาพแวดลอมในการทํางาน
- ปจจัยดานจริยธรรม(ความ
เชื่อถือของ Lexis Nexis )

3

บรรยาย ศึกษากรณีศึกษา อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
อภิปราย จากคดี
อาชญากรรมคอมพิวเตอร
ในปจจุบัน หรือจากปญหา
โครงงาน

16

สอบปลายภาค

3
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มคอ.3
2 แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่

ผลการ
เรียนรู*

1

1.1, 1.6,
1.7, 2.1,
2.4-2.6,
3.2

2

1.1, 1.6,
1.7, 2.1,
2.4-2.6,
3.2, 4.14.6,5.3-5.4

3

1.1-1.7,
3.1

วิธีการประเมิน

สัปดาหที่
ประเมิน

ทดสอบยอยครั้งที่ 1
สอบกลางภาค
ทดสอบยอยครั้งที่ 2
สอบปลายภาค
วิเคราะหกรณีศึกษา คนควา การนําเสนอ
รายงาน
การทํางานกลุม และผลงาน
การอานและสรุปบทความ
การสงงานตามทีม่ อบหมาย
การเขาชัน้ เรียน
การมีสว นรวม อภิปราย เสนอความ
คิดเห็นในชัน้ เรียน

สัดสวนของการ
ประเมินผล

4
8
12
16

10%
25%
10%
25%

ตลอดภาค
การศึกษา

20%

ตลอดภาค
การศึกษา

10%

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
Ralph Stair, George Reynolds (200x). Fundamental of Information System, Thomson Course
Technology
2. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ไมมี
3. เอกสารและขอมูลแนะนํา
เว็บไซด ที่เกี่ยวกับหัวขอในประมวลรายวิชา เชน wikipedia คําอธิบายศัพท

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

11

219

มคอ.3
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมิ น ประสิ ท ธิ ผ ลในรายวิ ช านี้ ที่ จั ด ทํ า โดยนั ก ศึ ก ษา ได จั ด กิ จ กรรมในการนํ า แนวคิ ด และ
ความเห็นจากนักศึกษาไดดังนี้
- การสนทนากลุมระหวางผูสอนและผูเรียน
- การสังเกตการณจากพฤติกรรมของผูเรียน
- แบบประเมินผูสอน และแบบประเมินรายวิชา
- ขอเสนอแนะผานเวบบอรด ที่อาจารยผูสอนไดจัดทําเปนชองทางการสื่อสารกับนักศึกษา
2. กลยุทธการประเมินการสอน
ในการเก็บขอมูลเพื่อประเมินการสอน ไดมีกลยุทธ ดังนี้
- การสังเกตการณสอนของผูรวมทีมการสอน
- ผลการสอบ
- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในขอ 2 จึงมีการปรับปรุงการสอน โดยการจัดกิจกรรมในการระดม
สมอง และหาขอมูลเพิ่มเติมในการปรับปรุงการสอน ดังนี้
- สัมมนาการจัดการเรียนการสอน
- การวิจัยในและนอกชั้นเรียน
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหวางกระบวนการสอนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวขอ ตามที่คาดหวังจากการ
เรียนรูในวิชา ไดจาก การสอบถามนักศึกษา หรือการสุมตรวจผลงานของนักศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการ
ทดสอบยอย และหลังการออกผลการเรียนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยรวมในวิชาไดดังนี้
- การทวนสอบการให ค ะแนนจากการสุ ม ตรวจผลงานของนั ก ศึ ก ษาโดยอาจารย อื่ น หรื อ
ผูทรงคุณวุฒิ ที่ไมใชอาจารยประจําหลักสูตร
- มี การตั้ ง คณะกรรมการในสาขาวิ ช า ตรวจสอบผลการประเมิ น การเรีย นรู ข องนั ก ศึ ก ษา โดย
ตรวจสอบขอสอบ รายงาน วิธีการใหคะแนนสอบ และการใหคะแนนพฤติกรรม
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ประสิทธิผลรายวิชา ไดมีการวางแผนการปรับปรุงการสอน
และรายละเอียดวิชา เพื่อใหเกิดคุณภาพมากขึ้น ดังนี้
- ปรับปรุงรายวิชาทุก 3 ป หรือตามขอเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ตามขอ 4
- เปลี่ยนหรือสลับอาจารยผูสอน เพื่อใหนักศึกษามีมุมมองในเรื่องการประยุกตความรูนี้กับปญหา
ที่มาจากงานวิจัยของอาจารยหรืออุตสาหกรรมตาง ๆ
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มคอ.4
ตัวอยางรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1 รหัสและชือ่ รายวิชา
INT 399 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
2 จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
6 หนวยกิต (ประมาณ 600 ชั่วโมง) หรือไมนอยกวา 16 สัปดาห
3 หลักสูตรและประเภทรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนวิชาเลือก
4 อาจารยผูรบั ผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อ.สยาม แยมแสงสังข ประธานหลักสูตร และอาจารยในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
5 ภาคการศึกษา / ชั้นปทกี่ ําหนดใหมกี ารฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ขึ้นไป และตองเรียนวิชาบังคับครบตามที่กําหนด
6 วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด
13 กุมภาพันธ 2553
หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
1 จุดมุง หมายของประสบการณภาคสนาม
จุดมุงหมายของวิชาประสบการณภาคสนาม เปนการฝกใหนักศึกษาไดเรียนรูสิ่งตอไปนี้
- การเชื่อมโยงความรูทางทฤษฎีกับการประยุกตใหเกิดผลทางปฏิบต
ั ิ
- เขาใจกระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการนําความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการทํางาน
- การพัฒนาระบบสารสนเทศจากสภาพแวดลอมจริง
- การวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศอยางมีขั้นตอนและเปนระบบ
- การใชเครือ
่ งมือ อุปกรณเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มอี ยูในสภาพแวดลอมจริง
- เขาใจชีวต
ิ การทํางานและวัฒนธรรมองคกร เรียนรูการปรับตัวใหเขากับผูอื่น และสามารถทํางานรวมกัน
ได
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มคอ.4
2 วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
เพือ่ ใหเปนวิชาที่นักศึกษาไดบูรณาการความรูที่ไดศึกษามาทั้งหมด ประยุกตใชกบั การปฏิบตั ิงานจริงใน
สถานประกอบการ จะเปนการเพิ่มพูนประสบการณตรง ทํางานเปนทีม เปนการเตรียมความพรอมและปรับตัวให
สามารถทํางานไดจริงเมื่อสําเร็จการศึกษา ภายใตการดูแลของพนักงานพี้เลีย้ งจากสถานประกอบการและอาจารยที่
ปรึกษา
หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู
1 คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ตระหนักในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตยสจุ ริต
มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
มีภาวะความเปนผูนําและผูต าม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ ื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิศ์ รีของความเปนมนุษย
เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
สามารถวิเคราะหผลกระทบจากการใชคอมพิวเตอรตอ บุคคลองคกรและสังคม
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- ซื่อสัตย สุจริต รักษาความลับขององคกร
- เคารพ ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบขององคกร
- มีความขยันหมั่นเพียร อดทน เอื้อเฟอตอสมาชิกในการทํางาน

1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
- ปฐมนิเทศนักศึกษาถึงระเบียบ วินัย คุณธรรม ที่พึงปฏิบัติ กอนการฝกงาน
- กําหนดตารางเวลาฝกงาน บันทึกเวลาฝกงานกําหนดขอบเขตของงาน กําหนดวิธีการประเมินผลงาน
- มอบหมายงาน กํา หนด ติดตามและควบคุม ใหนั กศึก ษาปฏิบัติต ามกฎระเบีย บของสถานประกอบการ
เชนเดียวกับพนักงานขององคกร
- ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
นักศึกษาประเมินการเรียนรูดวยตนเอง โดยใชแบบสอบถามมาตรฐานที่วัดคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยง หรือพนักงานควบคุมการฝกงาน จากการสังเกตพฤติกรรมและการแสดงออก
ระหวางฝกงาน โดยมีการบันทึกผลการประเมิน และมีหลักฐานแจงใหนักศึกษาทราบดวยทุกครั้ง
- ประเมิ น ความซื่ อ สั ต ย จ ากการพู ด คุ ย สั ม ภาษณ เ พื่ อ นร ว มงาน หั ว หน า งาน และผู เ กี่ ย วข อ ง พร อ มมี
รายงานผลการฝกงานประกอบ
-
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มคอ.4
2 ความรู
2.1 อธิบายถึงความรูทจี่ ะไดรับ / ผลการเรียนรูดานความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีทสี่ าํ คัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถวิเคราะหปญหา เขาใจและอธิบายความตองการทางคอมพิวเตอร รวมทัง้ ประยุกตความรู ทักษะ และ
การใชเครือ่ งมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา
(3) สามารถวิเคราะห ออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงระบบคอมพิวเตอรใหตรงตามขอกําหนด
(4) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวฒ
ั นาการคอมพิวเตอร
(5) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางคอมพิวเตอรอยางตอเนือ่ ง
(6) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง และเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหมๆ
(7) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตซอฟตแวรทใี่ ชงานไดจริง
(8) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วของ
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- มี ค วามรู ด า นการประยุ ก ต เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ การใช ง านเชิ ง ธุ ร กิ จ เพื่ อ การบริ ห าร เพื่ อ การ
ปฏิบัติงาน หรือเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมขององคกร
- เข า ใจและเลื อ กใช เ ครื่ อ งมื อ ในการทํ า งานอย า งถู ก ต อ ง เหมาะสม และคํ า นึ ง ถึ ง การใช ท รั พ ยากรของ
หนวยงานใหเกิดประโยชนสูงสุด
- เขาใจและปฏิบัติตามขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ ที่สอดคลองกับระดับคุณภาพขององคกร
- เขาใจในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย และปฏิบัติหนาที่ไดถูกตอง
2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียน
สถานประกอบการที่ฝกงาน จัดพนักงานพี่เลี้ยงใหคําแนะนําเครื่องมือ อุปกรณที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ตามหนาที่ บอกถึงแหลงขอมูลเพื่อใหนักศึกษาไดคนควาขอมูลเพื่อการทํางานไดดวยตนเอง
- ใชเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวรที่มีในหนวยงานเพื่อการปฏิบัติงานจริงภายใตการดูแลของพนักงานพี่
เลี้ยง
- จัดประชุม แบงงาน ติดตามงาน เปนระยะเวลาที่กําหนด หรือตามความเหมาะสม
2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
-

ประเมินจากผลการปฏิบัติงาน โดยผูเกี่ยวของ เชน ผูใชงานระบบสารสนเทศ พนักงานพี่เลี้ยง อาจารย
นิเทศ
- ประเมินผลจากการทํางานรวมกับผูอื่น การเขากันไดของโปรแกรม
- ประเมินผลจากการตรงตอเวลาในการสงงาน และความสมบูรณของงานที่ไดรับมอบหมาย โดยกําหนด
แบบฟอรมบันทึกการสงงาน
-
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มคอ.4
3 ทักษะทางปญญา
3.1 ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา / ผลการเรียนรูดา นทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวจิ ารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพือ่ ใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางคอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- มีทักษะในการวิเคราะหความตองการของผูใช ในการใชงานระบบสารสนเทศ
- มีทักษะการเลือก และใชเครื่องมือ อุปกรณการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- สามารถนําความรูทางทฤษฎีมาเปนพื้นฐานในการทํางานจริง
- สามารถนําความรูทางทฤษฎีมาประยุกตเพื่อแกไขปญหา
3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ทีใ่ ชในพัฒนาผลการเรียนรู
การมอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการคนหาความตองการ และวิเคราะหผลความตองการ
- จัดทํารายงานผลวิเคราะหความตองการ และนําเสนอ
- ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลี้ยง อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษาฝกงาน
- มอบหมายโจทยปญหา ใหฝกการออกแบบโปรแกรม
- จัดทํารายงานผลการออกแบบโปรแกรม และนําเสนอ
- การพัฒนาระบบสารสนเทศจริง โดยใชเครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวรที่มีอยูในหนวยงาน
- ทดสอบโปรแกรมที่พัฒนา
- ประชุมรวมกันระหวางพนักงานพี่เลีย้ ง อาจารยที่ปรึกษา และนักศึกษาฝกงาน สม่ําเสมอและตอเนือ่ ง
-

3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
ประเมินผลจากผลงานที่ไดรับมอบหมาย ตามหัวขอที่กําหนด โดยอางอิงทฤษฎีในวิชาที่เกี่ยวของและควร
นํามาเปนพื้นฐานในการทํางาน
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ
รับผิดชอบทีค่ วรมีการพัฒนา
(1) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆในกลุมทั้งในบทบาท
ของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(2) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(3) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(4) สามารถเปนผูร ิเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยาง
พอเหมาะทั้งของตนเองและของกลุม
-
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นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบการพั ฒ นาการเรี ย นรู ทั้ ง ของตนเองและทางวิ ช าชี พ อย า งต อ เนื่ อ งเรี ย นรู ภ าวะทาง
อารมณของตนเอง เรียนรูการทํางานรวมกับผูอื่น เรียนรูเทคนิคการขอความชวยเหลือ หรือขอขอมูลเพื่อ
นํามาประกอบการทํางาน
- สามารถวางตัวในตําแหนงงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสม กลาแสดงความคิดเห็นในขอบเขตของ
งานและภาระหนาที่
พัฒนาตนเองจากการเรียนรูดวยตนเอง และจากการฝกอบรม หรือการสอบถามเพื่อนรวมงาน
- สรางความสัมพันธอันดี ทําใหเกิดสภาพแวดลอมที่เอื้อเฟอเกื้อกูลกันในหนวยงาน
4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู
-

สรางกิจกรรมสันทนาการ ละลายพฤติกรรม เพื่อใหเกิดความรูรัก สามัคคี พรอมทํางานเปนทีม
- มอบหมายงานที่ตองทํางานรวมกันเปนทีม มีการแบงงานกันอยางชัดเจน
- มอบหมายงานที่ตองไปพูดคุย สัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศ
- ประชุมรวมกัน เพื่อมอบหมายงาน ติดตามงาน ประเมินผล
4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
-

ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม จากการสัมภาษณผูรวมงาน หรือผูเกี่ยวของ
- ประเมินจากขอมูลที่ไดรับจากที่นักศึกษาไปสัมภาษณ
- ประเมินจากการมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น และการไดรับการยอมรับจากเพื่อนรวมงาน หรือ
ผูเกี่ยวของ
-

5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 คําอธิบายเกี่ยวกับทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทีค่ วรมี
การพัฒนา
(1) มีทักษะในการใชเครือ่ งมือที่จําเปนที่มีอยูในปจจุบันตอการทํางานทีเ่ กี่ยวกับคอมพิวเตอร
(2) สามารถแนะนําประเด็นการแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือการแสดงสถิติประยุกตตอ
ปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยาง
เหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสอื่ สารอยางเหมาะสม
นอกจากคุณสมบัติตามขอกําหนดหลักสูตรแลว นักศึกษายังตองไดรับการพัฒนา เพิ่มเติมดังนี้
- สามารถใชความรูทางสถิติ คณิตศาสตร เทคนิคการคํานวณ เพื่อแกปญหาโจทยที่ไดรับมอบหมาย อยาง
เหมาะสม
- สามารถใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ ซอฟตแวร ในการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการทํางาน เชน การ
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โตตอบ แสดงความคิดเห็น ประสานการทํางาน การรับ-สงงาน
- สามารถใชเทคโนโลยี หรือ อินเทอรเน็ตในการคนควา หาขอมูลประกอบการทํางาน
- สามารถสื่อสารโดยใชภาษาที่เหมาะสม และสงผลใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน
5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ทีจ่ ะพัฒนาผลการเรียนรู
มอบหมายงานที่ตองใชคณิตศาสตร ทักษะการคํานวณ และใชสถิติเพื่อนําเสนอขอมูล
- มอบหมายงานที่ตองมีการสื่อสารโดยใชภาษาทั้งไทยและตางประเทศ ทั้งการพูด เขียน ในการประสาน
การทํางาน
- มอบหมายงานที่ตองใชเทคโนโลยี ในการแกปญหา หรือนําเสนอผลงาน
5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู
-

ประเมินจากเอกสาร ที่นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทางคณิตศาสตร โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนสื่อ
- ประเมินจากเอกสารที่เขียน เชน E-Mail ที่ใชสื่อสารเพื่อการทํางาน
- ประเมินจากผลการแกปญหาวา โดยเนนความถูกตองและเหมาะสม
-

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
การศึกษาระบบการทํางานและฝกปฏิบัติในสถานประกอบการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน บริษัทรับ
พัฒนาซอฟตแวร พัฒนาระบบสารสนเทศ บริษัทที่ใหคําแนะนําในการเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมกับ
ลักษณะงานขององคกร เพื่อนําความรูทางทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบสารสนเทศมาบูรณาการ และ
ประยุกตเพื่อแกปญหาทางธุรกิจ ในสภาวะแวดลอมจริงขององคกร
2. กิจกรรมของนักศึกษา
การทํางานเพื่อเพิ่มประสบการณภาคสนามในชวงระยะเวลาตอเนื่องจนครบจํานวนชั่วโมงที่ระบุตามหลักสูตร
และ/หรือตามเวลาการทํางานของสถานประกอบการที่นักศึกษาฝกงาน โดยนักศึกษาตองมีการเตรียมตัวกอนการ
ทํางานดังนี้
• เรียนรู ทําความเขาใจในภารกิจ เปาหมาย วัฒนธรรม กฎ ระเบียบ ขั้นตอนในการทํางานของสถาน
ประกอบการ
• เรียนรู และฝกการทํางานรวมกับผูอื่นในสถานประกอบการที่ฝกงาน
• นําความรูทางทฤษฎีทางเทคโนโลยีสารสนเทศและวิชาอื่นที่เกี่ยวของ มาเปนพื้นฐานในการประยุกต
เพื่อการทํางาน
• การฝกแกไขปญหาในโจทยที่ไดรับมอบหมายโดยใชอุปกรณ เครื่องมือที่มีอยูในสถานประกอบการ
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3. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
รายงานหรืองานที่ไดรบั มอบหมาย
แผนการแกไขโจทยปญหา

กําหนดสง
สัปดาหที่ 2 ของการฝกงาน

ผลการวิเคราะหปญหา

ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน

ผลการออกแบบ และพัฒนาระบบเพือ่ แกไขปญหา

ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน

ผลประเมินการใชงานระบบ

ระหวางการฝกงาน ตามระยะเวลาที่มอบหมายงาน

รายงานการฝกงาน
หลังการสิ้นสุดการฝกงาน 1 สัปดาห
4. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
- จัดประชุมผูเกี่ยวของในการฝกประสบการณภาคสนาม ทั้งที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนามและที่
ปรึกษาเฉพาะเรื่อง ใหนักศึกษานําเสนอการเรียนรูและประสบการณที่ไดรับจากการฝกประสบการณ
ภาคสนาม เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางนักศึกษาที่ไปฝกประสบการณภาคสนาม
- อาจารยชี้นําใหเห็นถึงความสําคัญ และผลกระทบตอพฤติกรรมดานคุณธรรม จริยธรรม ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ที่มีตอการทํางานในอนาคต
- การนําผลการประเมินนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม มานําเสนออภิปราย เพื่อเปนแนวทางในการ
ฝกประสบการณภาคสนามตอรุนตอไป
- สนั บ สนุ น ให นํ า โจทย ที่ พ บในการฝ ก ประสบการณ ภ าคสนามมาเป น กรณี ศึ ก ษา หรื อ โจทย ใ นการทํ า
โครงงานระบบสารสนเทศตอไป
5. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
- จัดโปรแกรม ตารางการฝกประสบการณภาคสนาม รวมกับอาจารยที่ปรึกษา
- แนะนํานักศึกษาเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติ วัฒนธรรมของหนวยงาน
- แนะนํ า เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ซอฟต แ วร ของหน ว ยงาน ที่ ส ามารถนํ า มาใช เ พื่ อ การฝ ก ประสบการณ
ภาคสนาม
- แนะนําบุคคลที่เกี่ยวของ หรือที่ตองทํางานรวมกัน
- ติดตามความกาวหนา ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม รายงานผลตอ
อาจารยที่ปรึกษา
- ประสานงาน ประชุมกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อใหความเห็นในการปรับปรุงการทํางานของนักศึกษา
6. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ
- ประสานและรวมวางแผนการฝกประสบการณภาคสนามกับพนักงานพี่เลี้ยง
- สังเกตการณการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษาในสถานประกอบการ
- แนะนําหรือใหคําปรึกษาแกนักศึกษาใหมีทักษะการทํางานในองคกร
- ประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม
- สอบทาน/ปรับปรุงแผนงานการฝกประสบการณภาคสนามเปนระยะ
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7. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
- จั ด ปฐมนิ เ ทศแนะนํ า นั ก ศึ ก ษาก อ นฝ ก ประสบการณ ภ าคสนาม พร อ มแจกคู มื อ การฝ ก ประสบการณ
ภาคสนาม
- จั ด ชอ งทางและเจ า หน า ที่ ป ระสานงาน รับ แจ งเหตุ ด ว น กรณี ต อ งการความชว ยเหลื อ เช น หมายเลข
โทรศัพท และไปรษณียอิเล็ทรอนิกส
- จั ด อาจารย ที่ ป รึ ก ษาตามความเชี่ ย วชาญด า นการใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ หรื อ เทคนิ ค พิ เ ศษ เพื่ อ ให
คําปรึกษาเฉพาะดานในการแกไขปญหา
8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม /สถาน
ประกอบการ
- ระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีระบบรักษาความปลอดภัย
- สถานที่ทํางาน หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได ตามความจําเปน
- วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ ซอฟตแวร และคูมือที่ใชประกอบการทํางาน
- แหลงขอมูลเพื่อการคนควา หรือเรียนรูดวยตนเอง
- พนักงานพี่เลี้ยงที่คอยใหคําแนะนํา
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
1. การกําหนดสถานที่ฝก
อาจารย ที่ ป รึ ก ษาการฝ ก ประสบการณ ภ าคสนาม คั ด เลื อ กสถานประกอบการที่ ยิ น ดี รั บ นั ก ศึ ก ษาฝ ก
ประสบการณภาคสนาม โดยดูลักษณะงานที่เหมาะสมและมีความพรอมดังนี้
- เขาใจ และสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนามตามจุดมุงหมาย
- มีความปลอดภัยของสถานที่ตั้ง มีความสะดวกในการเดินทาง และสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี
- มีอุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแวรที่ถูกกฎหมาย พรอมในการฝกประสบการณภาคสนามเพื่อแกปญหา
ตามโจทย
- สามารถจัดพนักงานพี่เลี้ยงดูแลการฝกประสบการณภาคสนาม
- มีโจทยปญหาที่มีความยากงายเหมาะสม กับศักยภาพของนักศึกษาในระยะเวลาที่กําหนด
- ยินดี เต็มใจรับนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนาม
การติดตอประสานงาน กําหนดลวงหนากอนฝกประสบการณภาคสนามอยางนอย 4 เดือน จัดนักศึกษาลงฝก
ประสบการณภาคสนามตามความสมัครใจ หรือนักศึกษาอาจหาสถานที่ฝกประสบการณภาคสนามดวยตนเอง แต
ตองไดรับความเห็นชอบจากผูรับผิดชอบรายวิชา
2. การเตรียมนักศึกษา
จั ด ปฐมนิ เ ทศการฝ ก ประสบการณ ภ าคสนาม มอบคู มื อ การฝ ก ประสบการณ ภ าคสนาม ก อ นการฝ ก
ประสบการณภาคสนามอยางนอย 1 สัปดาห ชี้แจงวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม
วิธีการประเมินผล ชองทางการติดตอประสานงาน จัดฝกอบรมบุคลิกภาพ การแตงกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหาก
ตองการความสามารถเฉพาะดาน เพื่อการฝกประสบการณภาคสนาม
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3. การเตรียมอาจารยทปี่ รึกษา/อาจารยนิเทศ
อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม ประสานงานกับสถานประกอบการเพื่อขอชื่อ ตําแหนงของ
พนักงานพี่เลี้ยง ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนามเพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค
สิ่งที่คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม ผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ตองการเนน อุปกรณ เทคโนโลยี
ซอฟตแวร ที่จ ะนํ ามาใชใ นการฝกประสบการณ ภาคสนาม แนวทางการฝกอบรม หรือการฝกใช เครื่อ งมื อ ชอ ง
ทางการติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือการดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม
4. การเตรียมพนักงานพีเ่ ลี้ยงในสถานที่ฝก
จัดประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกประสบการณภาคสนามเพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่
คาดหวัง จากการฝกประสบการณภาคสนาม รับทราบถึงวิธีการบันทึกผลการทํางานของนักศึกษา มอบเอกสารคูมือ
การดูแล และประเมินผลการฝกประสบการณภาคสนาม บอกหมายเลขโทรศัพท หรือชองทางติดตออาจารยนิเทศ
5. การจัดการความเสี่ยง
อาจารยประจําหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อประเมินความเสี่ยง ที่จะเกิดตอนักศึกษา และกอใหเกิดความ
เสียหายตอสถานประกอบการ เชน
- ความเสี่ ย งจากสถานที่ ตั้ ง สภาพแวดล อ มในการทํ า งาน การเดิ น ทาง ป อ งกั น โดยคั ด เลื อ กสถาน
ประกอบการที่มีการคมนาคมสะดวก ไมมี หรือมีความเสี่ยงนอยที่สุด
- ความเสี่ ย งจากอุ บั ติ ภั ย จากการทํ า งาน จากการใช เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ ซอฟต แ วร ป อ งกั น โดย จั ด
ปฐมนิ เ ทศ แนะนํ า การใช อุ ป กรณ การป อ งกั น ไวรั ส อั น ก อ ให เ กิ ด ความเสี ย หายต อ ข อ มู ล สถาน
ประกอบการ เนนจริยธรรมการไมเ ปดเผยขอ มูลสถานประกอบการอั นเปนความลับ และกําหนดให
นักศึกษาปฏิบัติตามกฎระเบียบสถานประกอบการอยางเครงครัด
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
1. หลักเกณฑการประเมิน
ประเมินการบรรลุผลการเรียนรูของนักศึกษาทั้ง 5 ดาน โดยใหระดับคะแนน 1-5 ตามเกณฑการประเมินผล
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้
1 หมายถึง ตองปรับปรุงอยางมาก
2 หมายถึง ตองปรับปรุง
3 หมายถึง พอใช
4 หมายถึง ดี
5 หมายถึง ดีมาก
นักศึกษาตองไดรับคะแนนประเมินเฉลีย่ ไมนอยกวา 3.5 จึงจะผานเกณฑการฝกประสบการณภาคสนาม
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษา
- ประเมินโดยพนักงานพี่เลี้ยงและอาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม โดยใชเกณฑใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของโครงการสหกิจศึกษา
- อาจารยที่ปรึกษาฝกประสบการณภาคสนาม สรุปผลการประเมิน และรายงานผลตอคณะฯ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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3. ความรับผิดชอบของพนักงานพีเ่ ลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
ประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของนั ก ศึ กษาทั้ งระหว างฝ ก ประสบการณ ภาคสนาม และเมื่ อ เสร็ จ สิ้ นการฝ ก
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบฟอรมการประเมินของหลักสูตร
4. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรบั ผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
ประเมินผลนักศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการฝกประสบการณภาคสนาม ตามแบบประเมิน โดยพิจารณาจาก
รายงานผลการประเมินตนเองของนักศึกษา บันทึกผลการนิเทศ และรายงานผลการฝกฯของพี่เลี้ยง
5. การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกตาง
ประธานหลัก สู ตรประสานงานกับสถานประกอบการ เพื่ อทํ าความเข าใจในการประเมิ น หากเกิ ดความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ มีการประชุมรวมกัน ระหวางผูเกี่ยวของ เพื่อพิจารณาหาขอสรุป
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
1. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยผูเกีย่ วของตอไปนี้
1.1 นักศึกษา
จัดใหนักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝกประสบการณภาคสนาม
1.2 พนักงานพีเ่ ลี้ยงหรือผูประกอบการ
พนักงานพี่เลี้ยงบันทึกงานที่มอบหมาย และผลการฝกฯในแบบฟอรม และสุมถามดวยวาจา
1.3 อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
อาจารยที่ปรึกษาเฉพาะเรื่อง บันทึกการใหคําปรึกษา ผลการดําเนินงานของนักศึกษาหลังใหคําปรึกษา ใน
แบบฟอรมรายงานผลการฝกประสบการณภาคสนาม การนําคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษาไปใชในการแกปญหา
ของนักศึกษา
1.4 อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม
ติดตามความความก าวหน าในการทํ างานของบัณฑิ ต ที่ ตรงตามสาขาวิ ชา โดยการสํา รวจสอบถามจาก
ผูประกอบการและบัณฑิต
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
- อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม ประมวลผลการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
จากผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษา จากพนักงานพี่เลี้ยง และจากอาจารยที่ปรึกษาเฉพาะ
เรื่อง รายงานตออาจารยรับผิดชอบหลักสูตร และประธานหลักสูตร หรือหัวหนาภาควิชาเพื่อทราบ
- ประชุมหลักสูตร หรือภาควิชา รวมพิจารณานําขอเสนอแนะมาปรับปรุงสําหรับการใชรอบปการศึกษา
ถัดไป นําแสดงไวในรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
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ตัวอยางการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ขอมูลโดยทั่วไป

1. รหัสและชือ่ รายวิชา
INT101 ระบบสารสนเทศเบื้องตน
Fundamental of Information System
2. รายวิชาทีต่ องเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
ไมมี
3. อาจารยผรู ับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุม เรียน (section)
กลุมที่ 1 ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล และ อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
4. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1/2553
5. สถานทีเ่ รียน
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวขอ

จํานวน
จํานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได
แผนการสอน สอนจริง

ระบุสาเหตุทกี่ ารสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
เกิน 25%

ระบบสารสนเทศในองคกร

3

3

ฮารดแวรและซอฟตแวร

3

2

เนื้อหางาย เขาใจไมยาก เปนสิ่งที่
นักศึกษาไดพบเห็นหรือมีประสบการณ
ในการพบเจอมา ทําใหบรรยายไดเร็ว

ขอมูลและสารสนเทศ

3

2

เปนเนื้อหาทีใ่ กลตวั นักศึกษา ไดเคยใช
และสัมผัสจากหลายทางทําใหเขาใจงาย
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หัวขอ

จํานวน
จํานวน
ชั่วโมงตาม ชั่วโมงที่ได
แผนการสอน สอนจริง

อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต
และเอ็กทราเน็ต

6

6

ระบบสารสนเทศองคกร การ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

6

6

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

6

6

ระบบสารสนเทศการจัดการความรู
และระบบสารสนเทศเฉพาะดาน

3

3

การพัฒนาระบบ ระบบจัดการ
ฐานความรู

3

3

ระบบสารสนเทศในธุรกิจและสังคม

6

6

ระบุสาเหตุทกี่ ารสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตาง
เกิน 25%

2. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตาม นัยสําคัญของหัวขอที่สอนไม
แนวทางชดเชย
แผน (ถามี)
ครอบคลุมตามแผน
ฮารดแวรและซอฟตแวร หัวขอ
ทําใหไดเนื้อหาไมครบถวน และ - ให นั ก ศึ ก ษา ค น คว า หาอุ ป กรณ
ยอย กรณีศึกษา จุดสั่งซื้อของ
ขาดกรณีศึกษาที่มีประโยชนที่จะ ฮาร ด แวร ที่ ล้ํ า สมั ย จะมี ก ารใช ใ น
staples unwires
เสริมทักษะในการคิดวิเคราะห
อนาคต
- ใหนักศึกษาไปศึกษากรณีศึกษาดวย
ตนเอง แล ว นํ า มาอภิ ป รายในการ
เรียนครั้งถัดไป
ขอมูลและสารสนเทศ หัวขอยอย ทําใหนักศึกษา ไมไดเรียนรูถ ึง ขาดการแนะนําฐานขอมูลที่จะคนควา
กรณีศึกษา ฐานขอมูลดานชีวสา แหลงขอมูลและสารสนเทศที่
สอดแทรกหัวขอทีข่ าดหาย ในการสอน
รสนเทศ
ครบถวน
ครั้งถัดไป
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนทีท่ ําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู
วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
รายวิชา
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี ไมมี
คุณธรรม จริยธรรม - บ ร ร ย า ย พ ร อ ม ย ก ตั ว อ ย า ง /
การติดตามประเมินผลรายบุคคล
ทําไดยาก การอภิปรายกลุม มัก
กรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทาง
ไมไดความคิดเห็น เนื่องจาก นศ
จริ ย ธรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช
ไมเตรียมมา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เชน การ
ใช web board การขายของผาน
อินเทอรเน็ต โดยมีวัตถุประสงค
ไมสุจริต หรือจากมิจฉาชีพ การ
ปองกันตนเอง
- อภิปรายกลุม
- กําหนดใหนกั ศึกษาหาตัวอยางที่
เกี่ยวของ
- บทบาทสมมติ
ความรู
- บรรยาย อภิ ป ราย การทํ า งาน /
กลุม การนําเสนอรายงาน การ
วิ เ ค ร า ะ ห ก ร ณี ศึ ก ษ า แ ล ะ
มอบหมายใหคนควาหาบทความ
ขอมูลที่เกี่ยวของ โดยนํามาสรุป
และนํ า เสนอ การศึ ก ษาโดยใช
ป ญ หา และโครงงาน Problem
base learning Student Center
เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
ทักษะทางปญญา
กรณี ศึ ก ษาไม เ น น ทั ก ษะทาง
- อภิปรายกลุม
ปญญาที่ชัดเจน ทําใหประเมินผล
- วิ เ คราะห ก รณี ศึ ก ษา ในการนํ า
ไดยาก
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาใช ใ น
ปจจุบัน
- การสะท อ นแนวคิ ด จากการ
ประพฤติ
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ผลการเรียนรู

วิธีสอนที่ระบุในรายละเอียด
รายวิชา

ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

ประสิทธิผล ปญหาของการใชวิธีสอน (ถามี)
พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
มี ไมมี
หากจํานวนนักศึกษาในกลุมมาก
/
ไป อาจเกิ ด การไม ก ระจายการ
ทํางาน ทําใหมีความเหลื่อมล้ําใน
การทํ า งาน และสร า งความไม
พอใจกับนักศึกษาในกลุม อาจทํา
ใหเกิดความสัมพันธที่ไมดีนัก

- จัดกิจกรรมกลุมในการวิเคราะห
กรณีศึกษา
- มอบหมายงานรายกลุ ม และ
รายบุคคล เชน การคนควาความ
ก า วล้ํ า ของเทคโนโลยี การนํ า
ตัวอยางการใชเทคโนโลยีในการ
เรี ย นการสอน ธุร กิ จ หรื อ อ า น
บทความที่เกี่ยวของกับรายวิชา
- การนําเสนอรายงาน
ทักษะการวิเคราะห - มอบหมายงานใหศึกษาคน ควา /
การใชภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
เชิงตัวเลข การ
ยังไมถูกตอง อาจตองใหอาจารย
ดวยตนเอง จาก website สื่อการ
สื่อสาร และการใช
ทางภาษาตรวจสอบ หรือจัดอบรม
สอน e-learning และทํารายงาน
เทคโนโลยี
เพิ่ ม เติ ม เวลาไม เ พี ย งพอในการ
โดยเน น การนํ า ตั ว เลข หรื อ มี
สารสนเทศ
นําเสนอ
สถิติอางอิง จากแหลงที่มาขอมูล
ที่นาเชื่อถือ
- นํ า เสนอโดย ใช รู ป แบบและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสม
4. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
คณะฯ อาจตองมีการลงทุนในการซื้ออุปกรณ ฮารดแวร ตัวอยาง เพือ่ ใหนักศึกษาไดศึกษา ทดลองใชอยาง
ใกลชิด จะทําใหเขาใจการทํางานจริงของอุปกรณมากขึ้น ควรจัดหา วิดิโอ สาธิตวิธีการทํางานของซอฟตแวร
เพือ่ ใหนักศึกษาเกิดแนวคิดในการประยุกตใชงาน
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
1 จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน
2 จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
(จํานวนนักศึกษาที่สอบผานในรายวิชานี)้
3 จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
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4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

จํานวน
5
6
6
10
10
3
0
0

คิดเปนรอยละ
12.5
15
15
25
25
7.5
0
0

5. ปจจัยทีท่ ําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
ไมมี
6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
ระยะเวลาที่ใชในแตละหัวขอ อาจมากหรือนอย - เนื่องจากมีการนําเสนอ และอภิปรายกลุม ที่อาจควบคุม
กวาที่กําหนดไว
เวลาไดยาก
- เนื่องจากมีการหยุดการเ รียนฉุกเฉิน เกินกวาที่คาดไว
6.2 ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
การประเมินผลจากการสังเกตุพฤตกรรมของ
เพราะโอกาสในการแสดงออกถึงความมีคุณธรรมของ
นักศึกษาเกีย่ วกับจริยธรรมวิชาชีพ ไมสามารถ นักศึกษาแตละคน ไมเหมือนกัน
กระทําไดทุกคน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
สรุปผล
ประชุมกรรมการพิจารณาผลการเรียนรายวิชา
มีการเสนอใหปรับคะแนนรายงานกลุมใหนอยลง
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หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
1. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อํานวยความสะดวก
ปญหาในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบ
เรียนการสอน (ถามี)
ขาดอุปกรณ เครื่องมือที่ทันสมัย ตามเอกสาร ใหได ทําใหนักศึกษาอาจไมเขาใจถองแท เนือ่ งจากไดเห็นไดแต
สัมผัส หรือทดลอง
จากภาพ หรือขอมูลบนอินเทอรเน็ต
2. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี)

ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

ยากในการจัดนักศึกษาไปดูงาน ณ สถานที่ที่มี
ทําใหนักศึกษาไมไดเห็นหรือทดลองใชงานซอฟตแวรจริง
อุปกรณหรือซอฟตแวร เนื่องจากเวลาและคาใชจาย
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
เวลาในการนําเสนองานมีไมเพียงพอ จึงทําใหไมสามารถควบคุมเวลาการสอนใหอยูในเวลาที่กําหนดได
1.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 1.1
อาจารยผูสอนเห็นวา ควรเพิ่มชัว่ โมงการนําเสนอรายงานกลุมและรายบุคคลมากขึน้
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื่
2.1 ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื่
ขอวิพากษที่สาํ คัญ จากการสอบถาม นักศึกษา พบวา การสอนที่มีการคนควาจากอินเทอรเน็ตนีด้ ีแลว ทํา
ใหไดรับความรูนอกหองเรียนและกาวทันเทคโนโลยี
2.2 ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลการประเมินตามขอ 2.1
อาจารยผูสอนเห็นวา ยังคงใหมีการหาขอมูลที่ทันสมัยอยูเสมอ และใหมีการเสนอความคิดเห็นในหองเรียน
หรือเชิญผูเ ชีย่ วชาญดานอุปกรณมาสาธิตวิธีการใชงานอุปกรณที่เกีย่ วของในวิชามากขึ้น
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หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ ที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
แผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/
ปการศึกษาที่ผานมา
แบบฝกหัดมีนอย ตองการเห็นตัวอยางจริง
เพิ่มแบบฝกหัด นําอุปกรณ หรือซอฟตแวรจริง มาให
นักศึกษาไดทดลอง
2. การดําเนินการอื่นๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ปรับวิธีการสอน เพิ่มตัวอยาง ใหนักศึกษาไดคนความากขึ้น จัดอภิปรายกลุมยอย กระตุนใหเกิดความตั้งใจ
เรียน เชิญวิทยากรภายนอกมานําเสนอ
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

เชิ ญอาจารย พิ เศษมาใหค วามรูใหมๆ ด าน สัปดาหที่ 3 ระหวางการสอน
อาจารยผูสอน ติดตอ เลขา
เทคโนโลยี
หัวขอ ฮารดแวร และซอฟตแวร หลักสูตร ประสานงาน
ปรับรายงานใหเหมาะสมกับชวงเวลา

กอนสอบปลายภาค 1 สัปดาห

อาจารยผูสอน

4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
จัดใหนักศึกษาไดไปศึกษานอกสถานที่ เชน บริษัท สถานประกอบการที่มีการใชงานระบบสารสนเทศ หรือ
มีอุปกรณ เทคโนโลยีที่ทันสมัย ในสภาพแวดลอมการใชงานจริง

ลงชื่อ:

ผศ.สุเมธ อังคะศิริกุล และ อ.เอกพงษ จึงเจริญสุขยิ่ง
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูรายงาน
วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. .2553
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ตัวอยาง รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา:
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.รหัสและชือ่ รายวิชา
INT 399 สหกิจศึกษา (Cooperative Education)
2. หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
อ.สยาม แยมแสงสังข ประธานหลักสูตร และอาจารยในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม
ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษาที่ 2555
หมวดที่ 2 การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
1. การเตรียมนักศึกษา (ถามี)
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต
- จั ด ปฐมนิ เ ทศแนะนํ า นั ก ศึ ก ษาก อ นฝ ก งาน พร อ ม - การจั ด ปฐมนิ เ ทศ ควรมี ก ารนํ า นั ก ศึ ก ษารุ น พื่ ที่
แจกคูมือการฝกงาน
ผานประสบการณภาคสนาม มาใหคําแนะนําใน
การเตรียมตัวแกนักศึกษารุนนอง
- จั ด ช อ งทางและเจ า หน า ที่ ป ระสานงาน รั บ แจ ง เหตุ
ด ว น กรณี ต อ งการความช ว ยเหลื อ เช น เบอร - การจัดเจาหนาที่ประสานงาน หนวยงาน เบอร
โทรศัพท เบอร E-Mail
โทรศั พ ท อ ย า งถาวร เพื่ อ ความสะดวกในการ
ประสานงานรุนตอๆ ไป
- จัดอาจารยที่ปรึกษาตามความเชี่ยวชาญดานการใช
เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ หรื อ เทคนิ ค พิ เ ศษ เพื่ อ ให - จัดทําทะเบียนรายชื่อ ความเชี่ยวชาญในแตละ
คําปรึกษาเฉพาะดานในการแกไขปญหา
สาขาของอาจารยที่ปรึกษาดานเทคนิค และอาจ
เปนผูเชี่ยวชาญจากภายนอกเพิ่มขึ้น
- จัดปฐมนิเทศการฝกงาน มอบคูมือการฝกงาน กอน
การฝกงานอยางนอย 1 สัปดาห ชี้แจงวัตถุประสงค
สิ่ ง ที่ ค าดหวั ง จากการฝ ก งาน วิ ธี ก ารประเมิ น ผล
ช อ งทางการติ ด ต อ ประสานงาน จั ด ฝ ก อบรม
บุคลิกภาพ การแตงกาย หรือเทคนิคเพิ่มเติมหาก
ตองการความสามารถเฉพาะดาน เพื่อการฝกงาน
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2. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศ

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต
อาจารยที่ปรึกษาฝกงาน ประสานงานกับสถาน
หลังจากไดชอื่ และซอฟตแวรทตี่ องใช ในการฝกงาน
ประกอบการเพือ่ ขอชือ่ ตําแหนงของพนักงานพี่
ตองมีการติดตอสถานประกอบการ ขอผูเ ชี่ยวชาญมา
เลี้ยง
อบรมนักศึกษา กอนการฝกงานจริง อาจตองมีการ
ทดสอบความสามารถนักศึกษา กอนเพือ่ การวางแผน
กําหนดกิจกรรมความยาก งายของงานทีเ่ หมาะสม
3. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง(Field supervisors) ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
จากสถานประกอบการ(ถามี)
อนาคต
ประชุมพนักงานพี่เลี้ยง และนักศึกษาฝกงาน ควรมีการกําหนดลักษณะโครงงานที่ชัดเจน และเปน
เพื่อชี้แจงใหรับทราบวัตถุประสงค สิ่งที่คาดหวัง จาก ประโยชนของทั้ง 2 ฝาย ทั้งผูประกอบการและ
การฝกงาน ผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ตองการเนน นักศึกษาทีส่ ามารถนํามาใชเปนหัวขอในการทํา
อุปกรณ เทคโนโลยี ซอฟตแ วรที่ จะนํามาใชใ นการ โครงงานในชั้นปสุดทายได
ฝกงาน แนวทางการฝกอบรม หรือการฝกใชเครื่องมือ
ชองทางการติดตอกรณีเหตุดวน มอบเอกสารคูมือ
การดูแล และประเมินผลการฝกงาน
4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
การเปลี่ยนแปลง
4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรือ งานที่
มอบหมาย
มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหั ว ข อ กิ จ กรรมเล็ ก น อ ย
เพื่อใหเหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษาและ
เวลาในการฝกประสบการณ
4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกและ
การสนับสนุนนักศึกษา
มีการเปลี่ยนแปลง การขึ้นรถรับสงที่บริษัทมีให
เนื่องจากนักศึกษาไมสะดวก นักศึกษาจึงเดินทางไป
เอง โดยบริษัทมีเบี้ยเลี้ยงในการเดินทางเพิ่มเติมให
4.3 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถามี)
มีการเพิ่ม ลดรายชื่อสถานประกอบการอยูเสมอ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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อนาคต

อาจต อ งมี ก ารทดสอบความสามารถนั ก ศึกษา
กอนเพื่อการวางแผนกําหนดกิจกรรมความยาก งาย
ของงานที่เหมาะสม

ไ ม มี ข อ เ ส น อ แ น ะ ทั้ ง นี้ ขึ้ น อ ยู กั บ ส ถ า น
ประกอบการแต ล ะแห ง ที่ นั ก ศึ ก ษาจะไปฝ ก
ประสบการณ
ควรติ ด ต อ สถานประกอบการให ม าก เพื่ อ
นักศึกษามีทางเลือกมากขึ้น
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หมวดที่ 3 ผลการดําเนินการ
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม
จํานวน 10 คน จากนักศึกษาชั้นปที่ 4 100 คน คิดเปน 10%
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม
จํานวน 8 คนจาก 10 คน คิดเปน 80 %
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
4. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จํานวน
รอยละ
A
1
10
+
B
2
20
B
3
30
+
C
2
20
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ความเชี่ ย วชาญของพี่ เ ลี้ ย ง และความสามารถพิ เ ศษที่ ต อ งใช ใ นการจั ด ทํ า งาน ประกอบกั บ
ความสามารถของนักศึกษาและเครื่องมือชวยงาน มีผลตอผลงานนักศึกษา
หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร
1. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก
อุปสรรคดานงบประมาณในการสนับสนุนอาจารยในการนิเทศก ในกรณีสถานที่ฝกงานอยูตางจังหวัด
และการสรางพันธมิตรแกสถานประกอบการเพื่อใหนักศึกษามีทางเลือกในการฝกประสบการณมากขึน้ รวมทัง้
งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือพิเศษแกนักศึกษาในการทํางาน
2. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
ขาดแรงกระตุนในการติดตามงาน และการใหคําแนะนําแกนักศึกษาอยางตอเนื่อง และนักศึกษาขาด
แคลนเครื่องมือในการใชสนับสนุนใหการทํางานเสร็จเร็วหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี)
จัดตั้งงบประมาณใหเพียงพอตอการดําเนินงาน และดําเนินการสรางพันธมิตรกับสถานประกอบการ
มากขึ้น
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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หมวดที่ 5 การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
1. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา (ใหแนบผลการสํารวจ)
1.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
จุดแข็ง
- ทําใหเขาใจถึงความเชือ
่ มโยงของทฤษฎีที่ไดเรียนในวิชาตางๆ กับการนําไปใชปฏิบัติงานจริง
- พี่เลี้ยงในสถานประกอบการ และอาจารยที่ปรึกษา ไดติดตามงานและใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนใน
การฝกประสบการณอยางดี
จุดออน
- ไดพฒ
ั นาระบบสารสนเทศ เพียงบางสวนของระบบโดยรวม ทําใหไมทราบขั้นตอนทั้งหมด และความ
เกี่ยวของของระบบทั้งหมด
- เครื่องมือ และซอฟตแวรทใี่ ชพัฒนาระบบ ไมมีใชในขณะศึกษา เนือ
่ งจากเปนอุปกรณที่มีเทคโนโลยี
ชั้นสูง ทําใหตอ งใชเวลาในการศึกษาในการใชงานพอสมควร
1.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
นักศึกษายังขาดความสามารถในการใชเครื่ องมือ พิเ ศษที่สถานประกอบการใช งานในการทํ างาน
พนักงานพี่เลี้ยงมีงานมาก จึงมีเวลาใหคําปรึกษาแกนักศึกษานอย
2. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
2.1 ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
จุดแข็ง
- นักศึกษาทีทก
ั ษะในการเขียนโปรแกรม จึงทําใหการพัฒนางานไดอยางรวดเร็ว
- นักศึกษาทีความรูพื้นฐานทางทฤษฎีเพียงพอในการประยุกตใชกับงานจริง
จุดออน
- นักศึกษายังตองปรับปรุงทักษะในการสือ
่ สารดวยภาษาอังกฤษ เนื่องจากเอกสารประกอบการพัฒนา
ระบบเปนภาษาอังกฤษทั้งหมดและภาษาที่ใชในการสือ่ สารกับผูเ กี่ยวของเปนภาษาอังกฤษ
2.2 ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
สถานประกอบการใหความรวมมือ และดูแลนักศึกษาดีมาก
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
1. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา
มีแผนการปรับปรุงดังนี้
- จัดฝกอบรมทักษะที่จําเปนในการทํางาน แกนักศึกษาที่จะไปฝกประสบการณ เปนพิเศษ และมีการจัดสอบ
เพื่อประเมินทักษะนักศึกษา กอนฝกประสบการณ
- กําหนดอาจารยพี่เลี้ยง ไวลวงหนาอยางนอย 1 เดือน เพื่อใหอาจารยและนักศึกษามีความคุนเคย
- กําหนดสถานประกอบการ ใหนักศึกษาไดไปสํารวจสถานที่ และสรางความคุนเคยกับพนักงานพี่เลี้ยง กอน
ไปฝกงานจริง อยางนอย 1 เดือน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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2. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน
ประเด็นที่ระบุในครั้งกอนสําหรับการปรับ ปรุง ระบุความสําเร็จ ผลกระทบในกรณีไมสําเร็จ
นอกเหนือจากขอ 1
- ขอเพิ่มปริมาณสถานประกอบการ ใหนักศึกษา - จัดเพิ่มไดเพียง 1-2 แหง ที่มีความสนใจรับนักศึกษา
ไดมีทางเลือกในการฝกประสบการณ
ฝกประสบการณ
- ขอเพิ่มการจัดอบรมทักษะพิเศษใหกับ นักศึกษา - เวลาเรียนของนั กศึ ก ษาคอ นข างเต็ม จึ งตอ งใชเ วลา
หลั ง เลิ ก เรี ย น อาจทํ า ให นั ก ศึ ก ษาไม ส ะดวกแก
นักศึกษา
3. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ขอเสนอ
กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
ผูรับผิดชอบ
จัดหลักสูตรเสริมทักษะพิเศษ ตลอดภาคการศึกษาที่ 2 ของ อ สยาม แยมแสงสังข ประธานหลักสูตร
แกนักศึกษาทีม่ ีความพรอมใน นักศึกษาชั้นปที่ 3
การฝกประสบการณ
4. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ขอเสนอแนะตอประธานหลักสูตร/หัวหนาภาควิชา หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใด ๆ ที่ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบตอรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตร
เสนอขอเพิ่มงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือพิเศษ และจัดผูเชี่ยวชาญภายนอกมาสอนเสริมทักษะ
แกนักศึกษาที่จะฝกประสบการณ

อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
ลงชื่อ อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล
(อ.อัจฉรา ธารอุไรกุล)

วันที่ 2 ตุลาคม 2555

ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ อ.สยาม แยมแสงสังข
(อ.สยาม แยมแสงสังข)

วันที่ 2 ตุลาคม 2555
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ตัวอยางรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําป 2558
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา:

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป

1.หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี
3. อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
นายสยาม แยมแสงสังข ประธานหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร มีดังนี้
ชื่อ
1 นายสุเมธ อังคะศิริกุล
2 นายพิเชฏฐ ลิ่มวชิรานันต
3 นางสาวอันฮวา นิลรัตนศริ ิกุล
4 นางสาวสุนสิ า สถาพรวจนา
5 นายกิตติพงษ วะระทรัพย

คุณวุฒิ
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 2537
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร) 2542
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2544
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2546
วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 2548

เลขประจําตัวประชาชน
X-XXXX-XXXXX-XX-X
X-XXXX-XXXXX-XX-X
X-XXXX-XXXXX-XX-X
X-XXXX-XXXXX-XX-X
X-XXXX-XXXXX-XX-X

4. วันที่รายงาน
24 เมษายน 2558
5. ปการศึกษาที่รายงาน
2557
6. สถานที่ตงั้
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
วิทยาเขตทุงครุ กรุงเทพ
หมวดที่ 2 ขอมูลเชิงสถิติ
1. จํานวนนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน 90 คน
2. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาในปที่รายงาน

85 คน

2.1. จํานวนนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.2. จํานวนนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.3. จํานวนนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
2.4 จํานวนนักศึกษาทีส่ ําเร็จการศึกษาในวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ) (ไมมีวิชาเอก)

0 คน
80 คน
5 คน
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3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 94 %
4. จํานวนและรอยละนักศึกษาทีส่ อบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
รุน/ปที่เขา
2553
รุน 6
รุน 5
รุน 4
รุน 3
รุน 2
รุน 1

( 1/2558)
( 1/2557)
( 1/2556)
( 1/2555)
( 1/2554)
( 1/2553)
ตกคาง
รวม
จบ
รอยละนักศึกษาที่สอบผาน
ตามแผนกําหนดการศึกษา
(คํานวณจากจํานวนนักศึกษา
ปที่ 2 ของแตละรุน)

ปการศึกษา (จํานวนคนรับจริง)
2554 2555
2556
2557

100

95
90

104
90
89

100

185

283

97
94
90
89
370
-

2558
N/A
90
97
94
5
281
85

90
97
94
90
0
371
89
99

94

5. อัตราการเปลีย่ นแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา (คิดจากนักศึกษารุน 2)
นักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เรียนตอชั้นปที่ 2 100 %
นักศึกษาชั้นปที่ 2 ที่เรียนตอชั้นปที่ 3 100 %
นักศึกษาชั้นปที่ 3 ที่เรียนตอชั้นปที่ 4 100 %
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่เรียนตอชั้นปที่ 5 5.5 %
6. ปจจัย/สาเหตุทมี่ ีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
การใหกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษาจากรัฐบาล อาจไมตอเนื่อง ทําใหนักศึกษาขาดทุนทรัพยในการศึกษา ที่
ตองพักการเรียน โดยปจจุบัน มีจํานวนนักศึกษาที่ขอทุนกูยืมเพื่อการศึกษาประมาณ 5 % ของจํานวนนักศึกษา
ในแตละรุน
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7. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปหลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ ณ วันซอมรับปริญญา ประจําปการศึกษา 2556
จํานวนแบบสอบถามที่สง 89 ฉบับ จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ 80 ฉบับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามกลับ 90 (เนื่องจากเปนการกรอกแบบสอบถามในการประชุม จึงสามารถ
เก็บผลการตอบกลับได)
การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
การได
งานทํา

ไดงานทําแลว
ไมประสงคจะทํางาน
ตรงสาขาที่ ไมตรงสาขาที่ ศึกษาตอ
สาเหตุอื่น
เรียน
เรียน
จํานวน
65
9
4
2
รอยละของ
81
11
5
3
ผูตอบกลับ
* รอยละใหคิดจากจํานวนแบบสอบถามของผูตอบกลับ

ยังไมไดงาน
ทํา
0
0

8. การวิเคราะหผลที่ได
ภาวะการหางานทําไดนอย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่ทําใหหางาน และหรือหางานตรงสาขาไดยาก และ
ธุรกิจตองการวุฒิการศึกษาที่เพิ่มขึ้น ทําใหนักศึกษาตองการเรียนตอมากขึ้น
หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงทีม่ ีผลกระทบตอหลักสูตร
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ทีม่ ีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผา นมา
ในชวง 2 ปที่ผานมา ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี มีการเปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ คอมพิ ว เตอร อี ก 2 หลั ก สู ต ร คื อ วิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร ในคณะ
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย ในคณะครุศาสตรเทคโนโลยี ทําใหปริมาณ
ผูสมัคร ในหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มีนอยลง
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ทีม่ ีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ปที่ผา นมา
ในชวง 2 ปที่ผานมา มีการเปดหลักสูตรที่มีการเรียนในสาขาที่ใกลเคียงกันมากขึ้นในสถาบันการอุดมศึกษา
ทั้งของรัฐและเอกชน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบาย ใหสถาบันอุดมศึกษาระดับอนุปริญญา เปดสอนในระดับปริญญา
ตรีได จึงทําใหมี ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอหลักสูตร คือ ทําใหปริมาณนักศึกษาสมัครเรียนในหลักสูตร
นอยลง
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หมวดที่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาทีเ่ ปดสอนในภารการศึกษา/ปการศึกษา
ชื่อรายวิชา

ภาค/ป
การศึกษา

จํานวน จํานวน
นศ.ที่ลง นศ.ที่
เรียน สอบผาน

การกระจายระดับคะแนน
A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

1/2549 19

31

19

0

0

0

0

0

-

-

69

69

2/2549

0

42

31

0

0

0

0

0

-

-

73

73

1/2550

9

10

9

19

11

6

1

1

-

-

66

66

1/2552 12

27

17

12

0

0

0

1

69

68

2/2551

21

29

11

0

0

0

0

-

-

70

70

2/2549 3

3

10 37

8

4

5

0

-

-

70

70

1/2549 6

21

25 14

1

6

0

0

-

-

73

73

2/2549 25

15

17

11

4

0

0

0

-

-

73

73

1/2550 14

11

10

28

4

6

0

1

-

-

73

73

2/2550 20 20

10 17

6

1

0

0

-

-

73

73

2/2550 31 11

16 6

8

0

0

0

-

-

72

72

1/2549

21

11

11

7

3

70

67

28

24 7

1

0

73

73

22 14

1

1

72

72

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
SSC 101 พลศึกษา
(Physical Education)
SSC 210 มนุษยกับหลักจริย
ศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
(Man and Ethics for Quality of
Life)
SSC 211 ปรัชญาทั่วไป
(General Philosophy)
SSC 360 สังคมศาสตรบูรณาการ
(Integrative Social Sciences)
SSC 231 จิตวิทยาทั่วไป
(General Psychology)
FST 010 อาหารกับสุขภาพ
(Foods and Health)
LNG 101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน1
(Fundamental English I)
LNG 102 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน2
(Fundamental English II)
LNG 103 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน3
(Fundamental English III)
LNG 104 การเรียนภาษาโดยอิง
เนื้อหา 1 (Content-Based
Language Learning I)
LNG 210 การเรียนภาษาโดยอิง
เนื้อหา 2 (Content-Based
Language Learning II)
MTH 010 คณิตศาสตรกับ
ชีวิตประจําวัน (Mathematics in
Daily Life)
CHM 013 เคมีในชีวิตประจําวัน
(Chemistry in Daily Life)
MTH 111แคลคูลัส 1
(Calculus I)

9

7

3

2/2550 1

4

7

1/2550 4

1

15 12
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ชื่อรายวิชา

ภาค/ป
การศึกษา

จํานวน จํานวน
นศ.ที่ลง นศ.ที่
เรียน สอบผาน

การกระจายระดับคะแนน
A

B+

B

C+

C

D+

4

20 21

18 6

D

F

S

U

0

0

-

-

73

73

หมวดวิชาเฉพาะดาน
INT 100 การเรียนรูในระดับ
อุดมศึกษา (University Study)
INT 101 หลักสําคัญของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology
Fundamental)
INT 102 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 1
(Computer Programming I)
INT 103 ปฏิบัตกิ ารการใช
ซอฟตแวรสําเร็จรูปในสํานักงาน
(Office Package Workshop)
INT 104 คณิตศาสตรดิสครีต
สําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Discrete Mathematics for
Information Technology)
INT 105 การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 2
(Computer Programming II)
INT 106 เว็บเทคโนโลยี
(Web Technology)
INT 107 เทคโนโลยีแพลตฟอรม
คอมพิวเตอร 1 (Computing
Platform Technology I)
INT 201 เครือขาย 1 (Network I)
INT 202 กระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร 1
(Software Development
Process I)
INT 203 การบริหารสารสนเทศ 1
(Information Management I)
INT 204 ระบบสารสนเทศเพื่อ
ธุรกิจ (Business Information
Systems)

1/2549 4
1/2549

6

4

7

11

29

8

1

3

-

-

70

67

1/2549

4

6

7

25

17

10

4

0

-

-

72

72

7

14

17 8

18 1

-

-

72

72

1/2549 6

1

1/2549

4

8

7

14

6

18

7

6

-

--

69

63

2/2549

3

11

24

19

15

0

0

0

-

-

72

72

2/2549 13 23

9

19

2

0

0

0

-

-

66

66

2/2549

3

7

7

4

34

11

6

0

-

-

72

72

1/2550
1/2550

4
4

3
8

27
14

11
25

24
6

3
8

0
6

0
0

-

-

72
72

72
72

1/2550

7

11

17

14

17

3

0

0

-

-

69

69

2/2550

9

9

18

24

9

3

0

0

-

-

71

71
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มคอ.7
ชื่อรายวิชา

INT 205 เครือขาย 2 (Network II)
INT 206 กระบวนการพัฒนา
ซอฟตแวร 2 (Software
Development Process II)
INT 207 การบริหารสารสนเทศ 2
(Information Management II)
INT301 การบริหารโครงสราง
พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology
Infrastructure Management)
INT302 การบริหารบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology
Services Management)
INT303 การเขียนโปรแกรมบน
เว็บ(Web Programming)
INT304 สถิติสําหรับนัก
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Statistics for IT)
INT305 ปฏิสัมพันธระหวาง
มนุษยและคอมพิวเตอร
(Human Computer Interaction)
INT 306 ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส
(E-Business)
INT 307 มิติทางสังคมและ
จริยธรรมสําหรับนักเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Social Issues and
Ethics for IT Professional)
INT 401 การประกันและความ
มั่นคงสารสนเทศ 1 (Information
Assurance and Security I)
INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology
Professional Communication)
INT351 สัมมนาเทคโนโลยี

ภาค/ป
การศึกษา

จํานวน จํานวน
นศ.ที่ลง นศ.ที่
เรียน สอบผาน

การกระจายระดับคะแนน
A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

2/2550
2/2550

6
6

12
10

16
10

24
17

7
20

7
6

1
1

0
3

-

-

74
68

74
68

2/2550

1

4

4

8

4

18

25

7

-

-

72

65

1/2551

6

10

16

19

19

1

1

0

-

-

72

72

1/2551

7

8

18

21

10

7

0

0

-

-

72

72

1/2551

6

9

26

26

6

0

0

0

-

-

72

72

1/2551

3

10

10

10

16

14

7

0

-

-

69

69

1/2551

3

3

13

3

5

8

0

0

-

-

33

33

2/2551

3

5

11

5

5

0

29

29

2/2551

7

6

16

26

12

3

1

0

-

-

72

72

1/2552

8

11

12

8

15

0

3

0

-

-

57

57

1/2552

3

8

10

13

11

11

0

0

-

-

57

57

1/2551 13

21

23

10

1

0

0

0

-

-

68

68
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มคอ.7
ชื่อรายวิชา

สารสนเทศ 1 (Information
Technology Seminar I)
INT 352 สัมมนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 (Information
Technology Seminar II)
INT 450 โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information
Technology Project)
INT 451 สัมมนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 3 (Information
Technology Seminar III)

ภาค/ป
การศึกษา

จํานวน จํานวน
นศ.ที่ลง นศ.ที่
เรียน สอบผาน

การกระจายระดับคะแนน
A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

2

4

10

14

8

2

0

0

-

-

40

40

2/2552 31

14

16

0

0

0

0

6

-

-

67

67

1/2552

8

3

15

3

3

0

3

0

-

-

33

33

2/2551

8

6

8

6

3

0

0

0

-

-

31

31

2/2551

4

4

8

4

11

11

2

4

-

-

47

47

1/2552

3

17

26

17

1

4

0

0

-

-

68

68

2/2551

2

8

8

18

2

0

0

0

-

-

39

39

1/2552 24

23

20

6

0

0

0

0

-

-

73

73

1/2551

หมวดวิชาเลือก
INT 461 ปฏิบัตกิ ารการโปรแกรม
ภาษาจาวา
(Java Programming Workshop)
INT 467 เทคโนโลยีเว็บเซอรวิส
(Web Services Technology)
INT 468 การบริหารโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology
Project Management)
SSC 251 ความรูเบื้องตน
เกี่ยวกับกฎหมาย
(Principles of Jurisprudence)
SSC 373 การบริหารธุรกิจขนาด
ยอมและขนาดกลาง
(Management for Small and
Medium Enterprises (SMEs)

2. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
2.1 รหัสและชื่อรายวิชา
ความไมปกติทพี่ บ
INT101 IT Fundamental
มี GPA รายวิชาเฉลี่ย สูงกวา 3.75 สูงเกินไป
การดําเนินการตรวจสอบ
ประชุ ม หารื อ เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาผลการเรี ย นข อสอบหรื อ วิ ธี ก ารให ค ะแนนของอาจารย ใ นรายวิ ช า
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)
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มคอ.7
INT101
เหตุผลทีท่ าํ ใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือ เกณฑที่ตั้งไว
มีการใหคะแนนรายงานกลุมมากกวา 50% และมีจํานวนนักศึกษาในแตละกลุมมากเกิน 10 คน ทําให
คะแนนไมเกิดการกระจาย
มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการแลว (หากจําเปน)
ไดขอใหอาจารยประจําวิชา INT 101 ปรับวิธีการใหคะแนน และจํานวนนักศึกษาในแตละกลุมรายงาน นอย
กวา 5 คน
3. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
3.1 รายวิชาที่ไมไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปด
รหัสและชื่อรายวิชา

คําอธิบาย

INT 463 การออกแบบกราฟกบน
เปนวิชาเลือก ที่ไดกําหนดไว แต
คอมพิวเตอร(Computer Graphic Design) ไม ได เ ป ด เนื่ อ งจากมี นักศึ ก ษา
สนใจลงทะเบียนนอย จากการที่
INT 464 การสรางสื่อดิจทิ ัล
มีการเปดวิชาเลือกปริมาณมาก
(Digital Media Production)
3.2 วิธีแกไขกรณีทมี่ ีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
รายวิชา
สาระหรือหัวขอที่ขาด
INT 100 University study
การนํ า นั ก ศึ ก ษาไปดู ง านนอก
สถานที่

มาตรการทดแทนที่ได
ดําเนินการ (ถามี)
อาจกํ า หนด หรื อ เปลี่ ย นแปลง
วิ ช าเลื อ ก ที่ เ ป น ที่ น า สนใจ และ
เปนความตองการของตลาด

สาเหตุที่ไมไดสอน
หลัก สูตรไมได ตั้งงบประมาณใน
การดูงานไว อีกทั้ง นักศึกษาชั้นป
ที่ 1 มีกิจกรรมมากในเทอมแรก
จึงไมสะดวกในการเดินทาง และ
หาเวลาชดเชยการสอนไดยาก

การแกไขที่ไดดําเนินการแลว
ได เ ชิญ วิ ท ยากร นํา ภาพวิ ดิโ อและอุ ปกรณ ที่มีเ ทคโนโลยี นํา สมั ย มานํ า เสนอในชั้ น เรีย น ทดแทนการ
เดินทาง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

8

250

มคอ.7
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
ปญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปญหา
แนวทางการปองกันและแกไข
ตอสัมฤทธิผลตาม
ปญหาในอนาคต
วัตถุประสงคของหลักสูตร
ป ญ หาเรื่ อ งการใช ห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ไ ม อาจไม บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ จ ะ จัดชั่ วโมงปฎิ บั ติเ พิ่ ม หลั ง เวลา
เ พี ย ง พ อ ก ร ณี มี วิ ช า แ ก น ที่ ต อ ง ใ ช สร า งความชํ า นาญในการใช เรียน หรือ ชวงวันเสาร อาทิตย
หองปฏิบัติการ จํานวนมาก
เครื่องมือใหแกนักศึกษา
ปญหาเรื่องการติดตอประสานงาน สถาน อาจไมบรรลุวตั ถุประสงคทจี่ ะให
ประกอบการที่มีคุณภาพระดับสากลในการ นักศึกษาไดทดลองทํางานใน
ฝกงาน ยังไดสถานที่ไมเพียงพอตอความ สถานทีม่ ีคุณภาพระดับสากล
ตองการฝกงานของนักศึกษา

ประสานงาน และสรางพันธมิตร
ธุรกิจ ใหมวี งกวาง เพือ่ ความ
รวมมือในการสงนักศึกษา
ฝกงาน

หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
1. การประเมินจากผูที่กาํ ลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ)
วันที่สํารวจ 28 พฤศจิกายน 2557
1.1. ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมิน

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

จะนําดําเนินการเพื่อเสริมจุดแข็งอยางตอเนื่อง และ
จุดออน สถานที่ใหบริการหองปฏิบตั ิการมีไมเพียงพอ
จุดแข็ง
พยายามแก ไ ขจุ ด อ อ น โดยเพิ่ ม สถานที่ ห รื อ หา
• อาจารยผูสอนมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และมี หองปฏิบัติการเพิ่มขึ้น
ประสบการณจริง ทําใหนักศึกษาไดเรียนรูจากงาน
จริง
• มีผูชวยสอน คอยใหคําแนะนํา ทําใหนักศึกษาไดรับ
คําแนะนําเพิ่มขึ้น
• มี e-learning ผา นอิ นเทอร เ น็ ต ทํ า ให นั ก ศึ ก ษาได
ทบทวนบทเรียนทุกเวลาที่ตองการ
1.2. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 1.1
ปรับชั่วโมงการเขาหองปฏิบัติการ ใหเกิดการกระจายของการใชงานในหลายวิชา
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มคอ.7
2. การประเมินจากผูม ีสว นเกี่ยวของ
การประเมินไดดําเนินการโดยสงแบบสอบถามไปยังผูใชบัณฑิตตามขอมูลที่บัณฑิตไดใหไวจากการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตในวันซอมรับปริญญา โดยฝายประกันคุณภาพของคณะฯ ซึ่งไดจัดทําอยางตอเนื่อง
ทุกป
2.1. ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
จุ ด แข็ ง ของบั ณ ฑิ ต คื อ การสู ง าน รั บ ผิ ด ชอบ ตั้ ง ใจ แกไขจุดออน โดยเนนภาษาอังกฤษในการเรียนมาก
ทํางาน สามารถทํางานเปนทีมไดดี
ขึ้ น ตลอด 4
ป โดยในป สุ ด ท า ย เน น การใช
จุ ด อ อ น ของบั ณ ฑิ ต ในเรื่ อ งภาษาอั ง กฤษ และการ ภาษาอังกฤษสําหรับการทํางานมากขึ้น อีกทั้ง จัดเวที
สื่อสารระหวางผูรวมงาน และขาดความคิดสรางสรรค
ใหนักศึกษาไดแสดงออกถึงความคิดสรางสรรคในการ
ผลิตผลงาน หรือนวตกรรมทางเทคโนโลยีใหมๆ เชน
การสงประกวดแขงขันระดับประเทศใหมากขึ้น
2.2. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ 2.1
ขอเสนอใหใชภาษาอังกฤษ เปนเอกสารประกอบการเรียนในทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาแกน เชน ขอสอบและ
เอกสารการเรียนเปนภาษาอังกฤษ เพิ่มคะแนนในการนําเสนองานแบบที่มีความคิดใหมๆ
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ
3.1 ระบบการประเมินและการใหชว งคะแนนที่ใชในการประเมินการเรียนการสอน และการประเมิน
อื่น ๆ ที่ใชกบั การประเมินหลักสูตร
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
(1) มีอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2) มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา
คอมพิวเตอร
(3) อาจารยประจํามีสวนรวมในการวางแผน ติดตาม และทบทวน
ผลการดําเนินงานหลักสูตร
(4) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ทีจ่ ัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 กอน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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ดัชนีบง ชี้ผลการดําเนินงาน
การเปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังการเรียนการสอนใหครบทุกรายวิชา
(6) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานในปกอน
(8) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ
(9) อาจารยใหมทกุ คนไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ
จัดการเรียนการสอน (เฉพาะปที่มีการรับอาจารยใหม)
(10) อาจารยประจําไดรับการพัฒนา ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนไดรับการพัฒนา
ดานการเรียนการสอนและอืน่ ๆ ไมนอ ยกวารอยละ 50 ตอป
(12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการเรียนการสอน
และทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
(13) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของ
หลักสูตรไมนอ ยกวารอยละ90 ของจํานวนนักศึกษาทีค่ งอยูใน
ชั้นปที่ 2
(14) จํานวนนักศึกษาที่รับเขาเปนไปตามแผน

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(15) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตไมต่ํากวา 3.5 จากระดับ 5
(หลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษาอยางนอย 1ป )
(16) รอยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จ
การศึกษา ไมต่ํากวารอยละ 80
(17) บัณฑิตทีไ่ ดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ ก.พ.
กําหนด
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มคอ.7
เกณฑการประเมิน ระดับ
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดําเนินการครบ 5 ขอตาม
มีการดําเนินการครบ 12 ขอตาม
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
รายงานผลการดําเนินงานตามดัชนีบง ชี้
ดัชนีบง ชี้

ผลการ
ดําเนินงานป

คะแนน 3
มีการดําเนินการครบทุกขอ

คําอธิบายหรือ หลกฐานอางอิง

(1) มีอาจารยรบั ผิดชอบหลักสูตร ตามเกณฑของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มี

รายชื่ออาจารยรับผิดชอบใน หมวดที่
ขอมูลทั่วไป

(2) มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ที่
สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาที่
เกี่ยวของ
(3) อาจารยประจําหลักสูตรมีสว นรวมในการ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(4) มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ที่สาขาวิชา
จัดการเรียนการสอน ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดการสอน
ใหครบทุกรายวิชา
(6) มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปการศึกษา
(7) มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานในป
กอนหนา

มี

เอกสารมคอ.2 เอกสารหมายเลข.....

มี

เอกสารหมายเลข..... รายงานการประชุม

มี

มีการจัดทํารายละเอียดรายวิชาตามแบบ
มคอ. 5 เอกสารหมายเลข.....

มี

มีการจัดทํารายงานรายวิชาทุกวิชาตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ.6 เอกสาร
หมายเลข.....

มี

เอกสารมคอ.7 เอกสารหมายเลข.....

มี

มีการประชุมคณาจารยในหลักสูตรและผูมี
สวนรวม เชนผูใชบัณฑิต และการประเมิน
นั ก ศึ ก ษ า จ าก ก า รฝ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ
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มคอ.7
ดัชนีบง ชี้

ผลการ
ดําเนินงานป

คําอธิบายหรือ หลกฐานอางอิง
ภาคสนาม (เอกสารหมายเลข.....
แผนการสอนประจํ า วิ ช า และเอกสาร
หมายเลข..... รายงานการประชุม)

(8) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กาํ หนดในมาตรฐาน
คุณวุฒสิ าขาคอมพิวเตอร

มี

จากการทดสอบรายวิชาประจําภาค
การศึกษาตามแบบรายงานรายวิชา
(มคอ.5) เอกสารหมายเลข.....

(9) อาจารยใหมทกุ คนไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน (เฉพาะ
ปที่มีการรับอาจารยใหม)

มี

มหาวิทยาลัยไดจัดการอบรมใหกับ
อาจารยใหมทกุ ป โดย ในป 2557 มี
อาจารยประจําหลักสูตร 1 คน

(10) อาจารยประจําหลักสูตรไดรบั การพัฒนาไม
นอยกวา15 ชัว่ โมง/ป

มี

มีจํานวนอาจารยไดรับการอบรม โดย
เฉลี่ยเปนเวลา 20 ชัว่ โมง เอกสาร
หมายเลข …….

(11) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ไดรับการพัฒนาดานการเรียนการสอนและ
อื่นๆ ไมนอยกวา 50% ตอป

มี

เจาหนาที่ไดรบั การฝกอบรมการพัฒนา
ดานการเรียนการสอนจํานวน 10 คน จาก
เจาหนาที่ สายสนับสนุน ทัง้ หมด 12 คน
คิดเปน รอยละ 83 เอกสารหมายเลข …..

(12) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพ ระดับความพึง คณะไดสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
การสอนและทรัพยากรสนับสนุนในสาขาวิชา
พอใจเฉลี่ย โดยผานระบบ e-Evaluation ซึ่งไดผลการ
เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
4.25
สํารวจเฉลีย่ 4.25 จากคะแนนเต็ม 5
เอกสารหมายเลข …….
(13) จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตาม
รอยละ 94 คํานวณจากสถิติของนักศึกษาเขาป
กําหนดเวลาของหลักสูตรไมนอยกวารอยละ
การศึกษา 2554โดยมีผูสําเร็จการศึกษาน
90 ของจํานวนนักศึกษาทีค่ งอยูในชั้นปที่ 2
ป 2557จํานวน 85 คนจากจํานวน
นักศึกษาทีค่ งอยูในชั้นปที่ 2จํานวน90 คน
(14) จํานวนนักศึกษาที่รับเขาเปนไปตามแผน

บรรลุ
เปาหมาย

จํานวนตามแผนกําหนดไว 90 คน โดยใน
ป 2557 รับนักศึกษาได 90 คน

N/A

อยูระหวางการสํารวจ เนื่องจากผูสําเร็จ
การศึกษาในป 2556 ตามหลักสูตรนี้ เปน

(15) ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตไมต่ํากวา 3.5
จากระดับ 5 (หลังจากบัณฑิตสําเร็จการศึกษา
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มคอ.7
ดัชนีบง ชี้

ผลการ
ดําเนินงานป

อยางนอย 1ป )

คําอธิบายหรือ หลกฐานอางอิง
บัณฑิตรุนที่ 1 การสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตไมสามารถดําเนินการได
สมบูรณ

(16) รอยละของนักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป
หลังจากสําเร็จการศึกษา ไมต่ํากวารอยละ 80

รอยละ 81

ขอมูลสถิตจิ ากผลการสํารวจภาวะการมี
การทําของนักศึกษา ประจําป 2557
เอกสารหมายเลข ……

(17) บัณฑิตทีไ่ ดงานทําไดรับเงินเดือนเริ่มตนไมต่ํา เงินเดือนเฉลีย่ ขอมูลสถิตจิ ากผลการสํารวจภาวะการมี
กวาเกณฑ ก.พ. กําหนด
13,000 บาท การทําของนักศึกษา ประจําป 2557
มากกวาเกณฑ เอกสารหมายเลข ……
ก.พ.ที่กําหนดไว
หมวดที่ 7 คุณภาพการสอน
1. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
1.1 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (ตัวอยาง)
รหัสและชื่อรายวิชา

การประเมิน
จากนักศึกษา
มี
ไมมี

INT 401 การประกันและความมั่นคง
สารสนเทศ 1
(Information Assurance and Security I)

9

INT 402 การสื่อสารทางวิชาชีพเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology
Professional Communication)
INT 451 สัมมนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3
(Information Technology Seminar III)

9
9

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

การประเมินคุณภาพการสอนวิธี
อื่น (ระบุ)
โดยการสังเกตุพฤติกรรม นักศึกษาใน
การนําเสนอรายงาน การทํางานเปน
กลุม โดยสอบถามจากสมาชิกในกลุม
ถึงความรับผิดชอบในงาน
สังเกตุจากการเขียนโปรแกรม การ
คัดลอกโปรแกรม หรือการใช
โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์
สังเกตุจากการมีสวนรวมในการแสดง
ความคิดเห็น ในการจัดหัวขอการ
สัมมนา และการรวมมือทํางานเปนทีม

แผนปฏิบัติที่ได
ดําเนินการแลว
มี
ไมมี

9

9
9

14
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มคอ.7
INT 450 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Project)

9

SSC 373 การบริหารธุรกิจขนาดยอมและ
ขนาดกลาง (Management for Small and
Medium Enterprises (SMEs)
SSC 251 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมาย
(Principles of Jurisprudence)

9
9

สังเกตจากการที่นักศึกษามีวิธีการ
นําเสนอโครงการ รูปแบบแนวคิดการ
ทําโครงงาน และหัวขอโครงงานที่มี
ความคิดสรางสรรค นาสนใจ
สังเกตจากการใชโปรแกรม การ
คัดลอกงานที่มอบหมาย หรือการใช
โปรแกรมละเมิดลิขสิทธิ์
สังเกตุจากพฤติกรรม การไมคัดลอก
ภาพ หรือ ขอความจาก

9

9
9

1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
2. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
กลยุ ทธการสอน ที่เ ปดโอกาสใหนัก ศึกษาไดนําเสนองานที่เกิดจากการคน คว าในหัวข อที่ เกี่ยวของกั บ
เนื้อหาวิชา ทั้งรายบุคคลและรายกลุม รวมถึงการใหคะแนน ประเมินผลที่เหมาะสม ทําใหนักศึกษาทีทักษะในการ
สื่อสารและใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มากขึ้น แตยังมีเวลาในการนําเสนอนอย อาจทําใหไมครอบคลุมเนื้อหา อาจ
ขยายเวลา หรือจัดให
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับ แนวทางแกไข/ปรับปรุง
จากแหลงตางๆ ตอสัมฤทธิผลของการสอนและผล
การเรียนรูต ามกลุม สาระหลักทัง้ 5 ประการ
ผูสอนสวนใหญ มีปญหาในการประเมินทักษะดาน
เพื่ อ ให ร ายวิ ช าที่ ต อ งมี ก ารนํ า เสนอรายงาน
คุณธรรม จริยธรรม เปนรายบุคคล และใหเพิ่มกรณีศึกษา บ อ ยครั้ ง ไว ใ นคาบสุ ด ท า ย ที่ ไ ม มี วิ ช าเรี ย นต อ
ในสภาวะการณจ ริ ง เพื่อ ให นักศึ กษามีทั กษะในการคิ ด เพื่ อ ให เ กิ ดความยื ดหยุ นในการนํ าเสนอ เช น วิ ช า
วิเคราะห เชน INT 401 การประกันและความมั่นคง INT101 IT Fundamental หรือในวิชาที่ตองมีการนํา
นักศึกษาไปทํากิจกรรมนอกหองเรียน เชน INT100
สารสนเทศ 1
University Study
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
มี ก ารเชิ ญ วิ ท ยากรจากภายนอก ที่ ไ ด มี
การประเมินคุณธรรม จริยธรรม ควรสอดแทรกใน
วิชาใหเห็นถึงผลกระทบจากการทําผิดคุณธรรม โดยยก ประสบการณ ใ นการได รั บ ผลกระทบจากการขาด
ตัวอยางกรณีศึกษาและใหมีการแสดงความเห็นกลุมยอย จริยธรรมในวิชาชีพมาใหความรู
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2.2 ความรู
จั ด ให มี ข อ กํ าหนดใ นการวั ด ผ ล ค ว า ม รู
ควรมีการทดสอบความรูเปนระยะไม ใชเพียงการ
สอบกลางภาคและปลายภาค และเพิ่มการทดสอบที่ไมใช นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลาย ในทุกวิชา
เพี ย งการสอบ เช น จากการฝ ก ทํ า งานเป น กลุ ม ที่
มอบหมาย
2.3 ทักษะทางปญญา
เตรี ย มแผนฝ ก ให นั ก ศึ ก ษาได ค น คว า ด ว ย
ควรมีการใหนักศึกษา ศึกษาบางหัวของวิชาเรียน
ตนเองมากขึ้น
และมาสอนเพื่อนๆ ในหอง
2.4 ทักษะดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ควรมีการสลับตําแหนงหัวหนากลุมในการนําเสนอ
มีการวางแผนใหนักศึกษาสงรายชื่อ ที่มีการ
งาน เพื่อความเทาเทียมในความรับผิดชอบในงาน
สลั บ ตํ า แหน ง หน า ที่ ใ นกลุ ม และรายงานผลการ
ประชุมทํางานกลุมอยางสม่ําเสมอ
2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรเพิ่มโจทยที่ มีการวิเคราะหเ ชิงตัว เลขมากขึ้ น
หาโจทยที่มีการวิเคราะหเชิงตัวเลขเตรียมไว
และใชการสงงานผาน e-mails
สําหรับการสอนครั้งตอไป
2.6. ทักษะพิสัยหรือทักษะอื่น ๆ (ถามี...ใหระบุ)
ไมมี
3. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
จํานวน 1 คน
3.1. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
ฝายวิชาการ และกิจการนักศึกษาดําเนินการอบรมทุกป โดยจัดใหมีการสัมมนา เรียนรูหลักการสอน วิธีการ
สอน การประเมินผล รวมถึงแนวทางการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ทั้งดานวิชาการและกิจกรรม
3.2. สรุปการประเมินจากอาจารยทเี่ ขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
โดยสรุป อาจารยมีความพอใจที่ มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารยใหม
3.3. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลที่ไมไดดาํ เนินการ
จํานวนผูเขารวม
4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
อาจารย
บุคลากร
4.1. กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
สายสนับสนุน
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การสงอาจารยไปเเขารับการอบรม เพื่อกาวทันเทคโนโลยี และเรียนรูการใช
เครื่องมือ หรือโปรแกรม สมัยใหม

5

การพัฒนาทักษะการ อาน ฟง พูด เขียน ของบุคลากร สายสนับสนุน
การอบรมพัฒนาทักษะการนําเสนองานให โดยวิทยากรจากภายนอก

10
10

10

4.2. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผเู ขารวมกิจกรรมไดรบั (สรุปจากผลการประเมินของผูเขารวม
กิจกรรม)
โดยสรุป ผูเขาอบรมมีความพอใจมาก ในการที่คณะฯ ไดจัดใหมีทุน และกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร
หมวดที่ 8 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ
1. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน ความเห็นของประธานหลักสูตรตอขอคิดเห็น
หรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
ผูประเมินมีความเห็นวา
ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ เห็น
• ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะดานอื่นๆ เชน การทํางาน ดวยในขอเสนอแนะจากผูประเมินภายนอก และ
วางแผนปรับหลักสูตร
เปนทีม การเปนผูนํา ใหแกทั้งนักศึกษา อยางตอเนื่อง
• ควรปรับใหมวี ิชาเลือก ในความหลากหลายของการใช
โปรแกรม ใหครอบคลุมความตองการของตลาด
• เนนใหนักศึกษาใชโปรแกรม open source ในการทํางาน
สง มากขึ้น
2. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดําเนินการจัดแผนการทํากิจกรรม/ฝกอบรม และงบประมาณในการจัด
กิจกรรม/ฝกอบรม อยางตอเนื่อง โดยทํากิจกรรมเสริมในวิชา INT 351 Seminar I ในลักษณะการเชิญวิทยากร
หรื อ ศิ ษ ย เ ก า ที่ มีป ระสบการณ ก ารทํ า งานที่ เ กี่ ย วข อ ง เน น ให อาจารย ผู ส อนในวิ ช าที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การเขี ย น
โปรแกรม ฝกใชงานโปรแกรม open source มากขึ้น
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หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนทีเ่ สนอในรายงานของปที่ผา นมา
มีการดําเนินการตามแผนที่ไดวางไว โดยเฉพาะการปรับวิธีการสอน และการจัดหาอุปกรณบางอยางในการ
สนับสนุนการสอน
แผนดําเนินการ
วันสิน้ สุดการ
ผูรับผิดชอบ
ตวามสําเร็จของแผน
ดําเนินการตามแผน
1.1. แผนการปรับเนือ้ หา
ตุลาคม 2556
อ.สุเมธ อังคศิริกุล
ไดปรับบางเนือ้ หาในรายวิชา
รายวิชาใหสอดคลองกับการ
int101 information system
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
fundamental ใหมีความ
ทันสมัย
1.2 แผนการเรียนเชิญ
ตุลาคม 2556
นายสยาม แยมแสง ไดเรียนเชิญวิทยากรมา
วิทยากรจากภายนอกมาให
สังข
ทั้งหมด 2 ทาน ในหัวขอวิชา
ความรูในหัวขอที่เกี่ยวของ
information ethics และ
User interface design
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จ
ไมมี
2. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร ( จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ )
• ควรปรับหลักสูตรใหมีการเรียนภาษาอังกฤษอยางตอเนื่อง โดยปรับลดจํานวนหนวยกิต ใหเหลือเพียง 1.5
หรือ 2 หนวย เพือ่ ใหสามารถเรียนไดทุกเทอม
• ควรปรับโครงสรางชั่วโมงการสอน จาก 3 ชั่วโมง ตอเนือ่ ง ใหเปน 1.30 ชัว่ โมง 2 ครั้ง ใน 1 สัปดาห
• เพิ่มวิชาเลือกของคณะฯ ทีจ่ ะมีการเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ชั้นปที่ 3 และ 4 ดังนี้
o วิชา INT 353 Mobile Programming
o วิชา INT 354 Games Programming
o วิชา INT 355 COBOL Programming
o วิชา INT 452 Network Programming

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (15 กรกฎาคม 2552)

18

260

มคอ.7
2.2. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
• ควรลดเนือ้ หาวิชา INT101 IT Fundamental เนื่องจากมีการบรรยาย ปริมาณมากไป ใหนักศึกษามีเวลา
นําเสนอรายงานมากขึ้น
• เพิ่มชัว่ โมงปฏิบัตใิ นวิชา INT102 Computer Programming I จาก 2 ชัว่ โมง เปน 2.30 ชัว่ โมง ตอสัปดาห
• ใหมีการศึกษา ดูงาน นอกสถานที่ในวิชา INT 100 University Study เปน 1-2 แหง ตอภาคการศึกษา
• เพิ่มชัว่ โมง การใหผูชวยสอน ทําการสอนเสริม ในวิชา INT 104 Discrete Math จาก 2 ชั่วโมง เปน 3
ชั่วโมง ตอสัปดาห
• จัดทําคูมอื การใชโปรแกรมบริหารสํานักงาน ประกอบการสอน ในวิชา INT 103 Office Workshop
2.3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
• พัฒนาเทคนิคการสอนใหอาจารย
• สงอาจารยไปฝกอบรมการใชโปรแกรมบริหารสํานักงาน (Office Management) เวอรชั่นใหม
• ใหอาจารยผูสอนโปรแกรมจาวาไปฝกอบรม เพือ่ ทดสอบวัดระดับความรูตามขอกําหนด Professional
Certificate ในระดับที่สูงขึน้
• อบรมบุคลากรสายสนับสนุนใหใชโปรแกรมบริหารสํานักงานที่เหมาะสมกับการทํางาน
• อบรมการใชภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารใหบุคลากรสายสนับสนุน
3. แผนปฎิบตั ิการใหมสาํ หรับป 2559
แผนปฏิบตั ิการ
แผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชา INT 351 Seminar I
แผนการปรับปรุงโปรแกรมที่ใชเพือ่ การเรียนการสอนใน
หองปฎิบัติการ โดยใชเวอรชันที่เปนที่นยิ มในตลาด
แผนการขยายหองปฏิบตั ิการ และเพิ่มจํานวนคอมพิวเตอร
ใหเปนหองละ 50 เครือ่ ง
การขออนุมัตติ ั้งงบประมาณในการนํานักศึกษาไปดูงาน ณ
สถานประกอบการที่มีอุปกรณคอมพิวเตอรที่ทันสมัย
แผนการจัดซือ้ อุปกรณเครือขาย เพือ่ ใชในการเรียนวิชา
INT201 Computer Network 1 เพิ่มเติม
แผนการจัดตัง้ งบประมาณเพิ่มเติม ในการเชิญวิทยากรมาให
ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม
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วันที่คาดวาจะ
ผูรับผิดชอบ
สิ้นสุดแผน
31 พฤษภาคม 2558 อ อัจฉรา ธารอุไรกุล
31 พฤษภาคม 2558 ฝายโครงสรางพื้นฐาน
30 กันยายน 2558

ฝายโครงสรางพื้นฐาน

30 กันยายน 2558

อ สยาม แยมแสงสังข
ประธานหลักสูตร
อ สยาม แยมแสงสังข
ประธานหลักสูตร
อ สยาม แยมแสงสังข
ประธานหลักสูตร

30 กันยายน 2559
30 กันยายน 2558
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อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร:_
1 นายสุเมธ อังคะศิริกลุ
2 นายพิเชฏฐ ลิ่มวชิรานันต
3 นางสาวอันฮวา นิลรัตนศิริกลุ
4 นางสาวสุนิสา สถาพรวจนา
5 นายกิตติพงษ วะระทรัพย

ลายเซ็น: _______________ วันที่รายงาน: 24 เมษายน 2558
ลายเซ็น: _______________ วันที่รายงาน: 24 เมษายน 2558
ลายเซ็น: _______________ วันที่รายงาน: 24 เมษายน 2558
ลายเซ็น: _______________ วันที่รายงาน: 24 เมษายน 2558
ลายเซ็น: _______________ วันที่รายงาน: 24 เมษายน 2558

ประธานหลักสูตร: นายสยาม แยมแสงสังข
ลายเซ็น: สยาม แยมแสงสังข วันที่รายงาน: 24 เมษายน 2558
เห็นชอบโดย รศ.ดร.วิเชียร ชุตมิ าสกุล (หัวหนาภาควิชา)
ลายเซ็น: __________ วันที:่ 24 เมษายน 2558
เห็นชอบโดย _รศ.ดร.บวร ปภัสราทร_ (คณบดี)
ลายเซ็น: ________________ วันที่: 24 เมษายน 2558
เอกสารประกอบรายงาน
สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน
ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในปที่ประเมิน
ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๓ ง

หนา ๔๓
ราชกิจจานุเบกษา

๑๑ มกราคม ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร และเพื่อ
ประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติและระดับสากล
และสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๕ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๓ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒. ใหใชประกาศนี้เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรนี้อยูแลว จะตองปรับปรุงหลักสูตร
ใหเปนไปตามประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕
๓. ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนไป
ตามเอกสารแนบทายประกาศ
๔. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร พ.ศ.
๒๕๕๒

เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
พ.ศ. ๒๕๕๒

264

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
๑. ชื่อสาขา
พยาบาลศาสตร
Nursing Science
๒. ชื่อปริญญา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.บ.
Bachelor of Nursing Science
B.N.S.
๓. ลักษณะของสาขา
สาขาพยาบาลศาสตรเปน วิช าชีพที่ต องปฏิบัติโ ดยตรงต อชีวิต สุขภาพและอนามัยของ
ประชาชนดวยความเอาใจใส อยางเอื้ออาทร จึงจําเปนตองใช ศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรที่
เกี่ยวของ หลักการและทักษะการปฏิบัติเพื่อใหการพยาบาลแบบองครวมแกผูใชบริการที่เปนบุคคล
ครอบครัว และชุมชน ในทุกภาวะสุขภาพ ทุกวัย และหญิงตั้งครรภ เพื่อใหผูใชบริการสามารถดูแล
ตนเองไดทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บปวย จัดการและตัดสินใจกับภาวะสุขภาพของตนเองไดอยาง
เหมาะสม การจัดการเรียนการสอนจึงมุงใหผูเรียนสามารถปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมีคุณภาพ
มีความปลอดภัยตอชีวิตของผูใชบริการโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต และคุณคาของชีวิตมนุษยอยาง
เทาเทียมกัน การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตองมีความสอดคลองกัน จึงจะ
ช วยผูเ รี ยนให ส ามารถนํ าความรูภาคทฤษฎี ไ ปใช ใ นการปฏิบั ติไ ด ดั ง นั้น การเรี ยนภาคทฤษฎี
การเรียนในหองปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณจําลอง และการปฏิบัติในสถานการณจริง จึงมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะสร างบัณฑิตใหมีความรู มีทักษะทางปญญา มีความรับผิดชอบ และ
สามารถสื่อสารและสรางความสัม พัน ธร ะหวางบุ คคล มีทักษะการคิดวิเ คราะห ตลอดจนปฏิบัติ
การพยาบาลอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๑. มีความรอบรูในศาสตรทางการพยาบาล และศาสตรที่เกี่ยวของ สามารถประยุกตไดอยาง
เหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐาน และศึกษาตอในระดับสูงขึ้น
๒. สามารถให การพยาบาลได อยางเปน องครวม แกผูใช บริ การทุกชวงวัย ทุกภาวะสุขภาพ
ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใชศาสตรและศิลปะทาง
การพยาบาล และหลักฐานเชิงประจักษ ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ
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มคอ. ๑
๓. มีความสามารถคิ ดอยางเปนระบบ มีเหตุผ ล คิดอยางมีวิจารณญาณ และแกปญหาอยาง
สรางสรรคทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณทั่วไป
๔. สามารถใชการวิเคราะหเชิงตัวเลข และใชสถิตไิ ดอยางเหมาะสมในวิชาชีพ
๕. มี คุณ ธรรม จริ ยธรรม เคารพในศักดิ์ศ รีของความเปน มนุ ษ ย มี ความรับผิดชอบ และมี
ความเอื้ออาทร
๖. มีมนุษยสัมพันธที่ ดี มีภาวะผูนํา สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถทํางานเปนทีม
กับ สหวิชาชีพ
๗. มีความสามารถในการบริหารจัดการในองคกรทางสุขภาพ
๘. สนใจใฝรูและสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมไดอยางตอเนื่อง
๙. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลและการสื่อสาร
๑๐. มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งมีความเชื่อมั่นในการพยาบาล และคุณคาแหงตน
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
สาขาพยาบาลศาสตร กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ๖ ดาน ที่ สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของสาขาพยาบาลศาสตรที่กําหนดไว ดังนี้
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ มีความรู ความเขาใจในหลักศาสนา หลักจริ ยธรรม และจรรยาบรรณวิช าชีพ
ตลอดจน สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ ก สิทธิผูบริโภค สิทธิผูปวย ตลอดจนสิทธิ ของผูประกอบวิชาชีพ
การพยาบาล ที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติการพยาบาล
๕.๑.๒ สามารถแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่วได
๕.๑.๓ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๕.๑.๔ มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง
๕.๑.๕ มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย
๕.๑.๖ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมใน
การดํารงชีพ และในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล
๕.๑.๗ เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
๕.๑.๘ สงเสริมใหผูปวย/ผูใชบริการไดรับรู และเขาใจสิทธิของตนเองเพื่อปกปองสิท ธิ
ของตนเองที่จะถูกละเมิด
๕.๒ ความรู
๕.๒.๑ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิตและพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร มนุ ษยศาสตร สังคมศาสตร กฎหมายและ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย
๕.๒.๒ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบ
สุขภาพ และปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตอระบบสุขภาพ
๒
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มคอ. ๑
๕.๒.๓ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการพยาบาล และการนําไปใช
๕.๒.๔ มี ค วามรู แ ละความเข า ใจในสาระสํ า คั ญ ของกระบวนการแสวงหาความรู
การจัดการความรูกระบวนการวิจัย กระบวนการบริหารและการจัดการองคกร
๕.๒.๕ มี ค วามรู แ ละความเข า ใจในสาระสํ า คัญ เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ส ารสนเทศทาง
การพยาบาล และระบบจําแนกขอมูลทางการพยาบาล
๕.๒.๖ มีความรู ความเขาใจใน วัฒนธรรม สถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ และ
สังคมโลกที่มีผลกระทบตอภาวะสุขภาพและประชาชน
๕.๓ ทักษะทางปญญา
๕.๓.๑ ตระหนั ก รู ใ นศั ก ยภาพและสิ่ ง ที่ เ ป น จุ ด อ อ นของตน เพื่ อ พั ฒ นาตนเองให มี
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถนําไปสูการปฏิบัติการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรูที่มี
ประสิทธิภาพ และการเปนผูนําที่เขมแข็ง
๕.๓.๒ สามารถสืบคน และวิเคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย
๕.๓.๓ สามารถนํ าข อมู ล และหลั กฐานไปใช ใ นการอ า งอิ ง และแก ไ ขปญ หาอย า งมี
วิจารณญาณ
๕.๓.๔ สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ
รวมทั้ง ใช ประสบการณเป น ฐาน เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุ ณ ภาพ ในการใหบริ การ
การพยาบาล
๕.๓.๕ สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสม
ในการแกไขปญหา
๕.๓.๖ สามารถพัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณและ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป
๕.๔ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ มีความสามารถในการปรับตัวเชิง วิช าชีพและมีปฏิสัม พันธอยางสรางสรรคกับ
ผูใชบริการ ผูรวมงาน และผูบังคับบัญชา
๕.๔.๒ สามารถทํ างานเป นที มในบทบาทผูนํ าและสมาชิกทีม ในทีม การพยาบาล ทีม
สุขภาพ และทีม ในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือสถานการณที่
แตกตางกัน
๕.๔.๓ สามารถแสดงออกซึ่ง ภาวะผูนํ าในการผลักดัน ใหเ กิ ดการเปลี่ย นแปลงที่ดีใ น
องคกร ในสถานการณที่หลากหลายและสถานการณเฉพาะหนา
๕.๔.๔ มีค วามรั บ ผิ ด ชอบต อ หนา ที่ ตอ สั ง คม และรั บผิ ด ชอบในการ พัฒ นาตนเอง
วิชาชีพ องคกรและสังคมอยางตอเนื่อง
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๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๕.๑ สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ คณิตศาสตรและสถิติ ในการพยาบาลอยางเหมาะสม
๕.๕.๒ สามารถแปลงขอมูลใหเปน ขาวสารที่มีคุณ ภาพ รวมทั้ง สามารถอานวิเ คราะห
และถายทอดขอมูลขาวสารแกผูอื่นไดอยางเขาใจ
๕.๕.๓ สามารถสื่ อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิท ธิ ภาพทั้ ง การพูด การฟง การอาน
การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้งสามารถอานวารสาร และตําราภาษาอังกฤษอยางเขาใจ
๕.๕.๔ สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพื้นฐานที่จําเปน
๕.๕.๕ สามารถเลื อกและใชรู ปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ
๕.๖ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ
๕.๖.๑ สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลอยางเปนองครวมโดยประยุกตใชศาสตรและ
ศิลปะทางการพยาบาล รวมทั้งใชกระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ และการสื่อสารเชิง
บําบัดในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน
๕.๖.๒ สามารถปฏิ บัติการการสรางเสริม สุขภาพ การปองกัน โรค การรักษาพยาบาล
การบําบัดและการบรรเทาอาการ และการฟนฟูสุขภาพ แกผูใชบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัย
รวมทั้งการผดุงครรภ ในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ (พ.ศ. ๒๕๒๘) และที่แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพ การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๐
๕.๖.๓ สามารถปฏิบัติการพยาบาลดวยความเมตตา กรุณา และเอื้ออาทร โดยยึดมั่นใน
คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย และสิทธิของผูปวย
๕.๖.๔ สามารถปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลโดยคํ า นึ ง ถึ ง ความเป น ป จ เจกบุ ค คล และ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
๕.๖.๕ แสดงภาวะผูนําในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการพยาบาล ทีมสหสาขาชีพ
และการทํางานในชุมชน ในหนวยบริการสุขภาพชุมชน
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
สภาการพยาบาลเปนองคกรวิชาชีพ ที่มีหนาที่ควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยให
ความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รสาขาพยาบาลศาสตร รั บ รองสถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ป ด สอนหลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และพิจารณาอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ แกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล
๗. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางของหลั กสู ต รพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตองสอดคลองกั บเกณฑม าตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการและสภาการพยาบาล ดังนี้
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จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๔๐ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕๐ หนวยกิต โดยมีสัดสวน
จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของแตละหมวดวิชา ดังนี้
๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๐๔ หนวยกิต จําแนกไดดังนี้
๗.๒.๑ กลุมพื้นฐานวิชาชีพ จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๒๘ หนวยกิต
๗.๒.๒ กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา ๗๖ หนวยกิตทัง้ รายวิชาภาคทฤษฎีทางการพยาบาล
และรายวิชาภาคปฏิบัติในสถานการณจริง
โดยรายวิชาภาคทฤษฎีทางการพยาบาล มีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา
๕๑ หนวยกิต รายวิชาภาคปฏิบัติในสถานการณจริง มีจํานวนหนวยกิตรวม
ไมนอยกวา ๒๕ หนวยกิต โดย ๑ หนวยกิต ภาคปฏิบัตใิ นสถานการณจริง ตอง
จัดการเรียนการสอนไมต่ํากวา ๖๐ ชั่วโมง ทั้งนี้กลุมรายวิชาการพยาบาล
มารดาและทารก การผดุงครรภ และการวางแผนครอบครัว ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต
๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา
เนื้อหาสาระสําคัญประกอบดวยกลุมพื้นฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาชีพ
กลุ มพื้ นฐานวิช าชี พ ไดแก ชีวเคมี ชีววิท ยา กายวิภาคศาสตร สรีร วิทยา ปรสิ ต วิท ยา
จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา ชีวสถิติ จิตวิทยา พัฒนาการตามวัย โภชนศาสตร และระบาดวิทยา
กลุมวิชาชีพ ประกอบดวยวิช าการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานการณ
จริง โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญ ไดแก (๑) การประเมินภาวะสุขภาพ (๒) มโนมติและทฤษฎีทางการ
พยาบาล (๓) สารสนเทศทางการพยาบาล (๔) หลักการและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล
(๕) การบริหารการพยาบาลและการบริหารองคกรสุขภาพ (๖) การพยาบาลผูใหญทั้งในภาวะวิกฤติ
และเรื้อรัง (รวมอายุรศาสตร ศัลยศาสตรและนรีเวชวิทยา) (๗) การพยาบาลเด็กและวัยรุน (๘) การ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิต เวชศาสตร (๙) การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบื้องตน
(๑๐) การพยาบาลมารดาและทารก (๑๑) การผดุงครรภ (๑๒) การวางแผนครอบครัว (๑๓) การ
พยาบาลผูสูงอายุ และ (๑๔) กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๙.๑ กลยุทธการสอน
การจัดการเรียนการสอนใหเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และชี้นําตนเองในการเรียนรู โดยให
ผูเรียนมีสวนรวมตลอดกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม มีการออกแบบการเรียน
การสอนในแตละรายวิชา ที่สามารถวัดและประเมินการมีสวนรวมของผูเรียนไดอยางชัดเจน และใช
วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกั บรายวิ ชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในสถานการณจริง
การสอนในหอผูปวย และ การสอนขางเตียง โดยมีจุดมุงหมาย เพื่อใหบรรลุเปาหมายของผลการเรียนรูทั้ง ๖ ดาน
๕
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ผานกระบวนการเรี ยนการสอนที่เนนการคิดวิเ คราะห และการแก ไ ขปญ หา โดยใชปญ ญาและ
หลักฐานเชิงประจักษ มีการประเมิน ทั้งความกาวหนา และประเมินผลรวบยอด
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
การวัดและประเมินผลตองดําเนินการอยางเปนระบบ ใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย
สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ผลการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบงสัดสวนน้ําหนัก
การประเมิ นในแตละกิ จกรรม หรื อแตละด านใหเหมาะสมกั บผลการเรี ยนรู ของรายวิ ชานั้น ๆ ทั้งนี้ผู สอน
ตองแจงใหผูเรียนทราบวิธีการประเมินผล ตลอดจนแจงผูเรียนทราบผังการออกขอสอบ ที่จะใชใน
การวัดและประเมินผลวิชาภาคทฤษฎีลวงหนา สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติ ใชการประเมินโดย
การสังเกตการปฏิบัติ การสอบภาคปฏิบัติในสถานการณจําลองและสถานการณจ ริง โดยวัดและ
ประเมิน ทักษะปฏิ บัติตามที่ กําหนดในหลักสูตร และตองนําผลการประเมินมาใชเพื่อใหผูเรียนมี
โอกาสไดปรับปรุงตนเอง
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันการศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาล
ศาสตร เ ป น อย า งน อ ย โดยดํ า เนิ น การทั้ ง การทวนสอบระดั บ รายวิ ช า และระดั บ หลั ก สู ต ร
และกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน
๑๐.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา
สถาบัน จะตองจัดทําการทวนสอบในระดั บรายวิช าทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
โดยสถาบันการศึกษา หรือคณะ/วิทยาลัยกําหนดระบบและกลไกในการดําเนินงานเกี่ยวกับการทวน
สอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของการใหคะแนนกับกระดาษคําตอบ รวมทั้งการประเมินดวยวิธี
อื่น ที่กําหนดในรายละเอียดวิชา รวมทั้ง การอุทธรณการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา(ถ ามี)
ซึ่งสถาบันการศึกษาจะตองมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบตอคณะกรรมการบริหารคณะ
ทุกภาคการศึกษา
๑๐.๒ การทวนสอบระดับหลักสูตร
ดําเนิน การตรวจสอบผลสัม ฤทธิ์การเรียนรู ครอบคลุม ผลการเรียนรูทุกดานตาม
มาตรฐานสาขาพยาบาลศาสตรอยางเปน ระบบ เพื่อประเมินความสําเร็จ ของการผลิต บัณฑิตที่มี
คุ ณ ภาพ โดยมี ก ารประเมิน จากหลายแหลง รวมถึง การประเมิ น โดยแหลง ฝ กงาน ผู ใ ชบัณ ฑิ ต
บัณฑิตใหม และผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเปนการพิสูจนวาผูสําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรูไมนอย
กวาที่กําหนดในรายละเอียดหลักสูตร
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา
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๑๑.๑.๑ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เนน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๑๑.๑.๒ มี สุ ขภาพสมบู ร ณ ทั้ง ร างกายและจิ ต ใจ ไมเ จ็บ ปว ยหรื อเป น โรคติด ต อ
รายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
๑๑.๑.๓ มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรู
ใหเทียบโอนผลการเรียนรูไดเฉพาะในหลักสูตรที่ไ ดรั บการเผยแพรโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาแล ว กรณีเปน สถาบั นการศึ กษาตางประเทศ ตองเปน สถาบั น ที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของประเทศ
นั้น ๆ และหากเปนนักศึกษาตางคณะในสถาบันเดียวกัน จะตองผานการประเมินทัศนคติตอวิชาชีพ
และรายละเอียดอื่น ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของแตละมหาวิทยาลัย
๑๒. คณาจารย และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
อาจารยประจําหลักสูตรตองมีจํานวนและคุณวุฒิต ามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘
๑๒.๑ คุณสมบัติอาจารยประจํา
๑๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตรหรือสาขา
ที่ เกี่ยวข องกับ สุ ขภาพ โดยต องสํ าเร็จการศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี ส าขาพยาบาลศาสตร และมี
ประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลมาไมต่ํากวา ๒ ป
๑๒.๑.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิ ชาชีพการพยาบาลและการผดุง ครรภชั้นหนึ่งหรือ
ใบอนุ ญ าตประกอบวิ ช าชี พการพยาบาลชั้ น หนึ่ ง ที่ไ มห มดอายุ สํ าหรั บอาจารยที่ ส อนดานการ
พยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภจะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภชั้นหนึ่งที่ไมหมดอายุ
๑๒.๑.๓ ปฏิบัติการพยาบาล สอน หรือวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพและการพยาบาลอยางตอเนื่อง
๑๒.๑.๔ กรณีเปนอาจารยใหมที่ไมมีประสบการณการสอนทางการพยาบาลตองผาน
การอบรมหลั กสูต รศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูต รดานการจัดการเรียน
การสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงกันได และสภาการพยาบาลใหการเห็นชอบ
๑๒.๒ อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑสภาการพยาบาล
๑๒.๒.๑ ในภาพรวมกําหนด ดังนี้คือ
อาจารย : นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาไมมากกวา
๑:๖
๑๒.๒.๒ การฝกปฏิบัติทางการพยาบาลในแตละหอผูปวยหรือในชุมชน
อาจารย : นักศึกษาไมมากกวา
๑:๘
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ทั้งนี้จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตร ไมน อยกวาจํานวน ๕ คนตามที่กําหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ ที่ มี คุณ วุ ฒิห รื อประสบการณการสอนทางการพยาบาลครบทุกสาขาหลัก
ทางการพยาบาล ไดแก การพยาบาลจิตเวชศาสตร การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลผูใหญ
การพยาบาลเด็ ก และการพยาบาลแม และเด็ก หรื อสู ติศาสตร ในกรณี ที่มีอ าจารยพิเ ศษสอน
ปฏิบัติการพยาบาลใหคงอัต ราสวนเดียวกัน และจํานวนอาจารยพิเศษตองไมเกิน ๑ ใน ๔ ของ
อาจารยประจํา
๑๒.๓ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
จั ด ให มี บุ ค ลากรสนั บ สนุ น การเรี ย นการสอน หรื อ ผู ช ว ยสอนในห อ งปฏิ บั ติ
การพยาบาลในจํานวนที่เหมาะสมกับจํ านวนผูเรียน และมีบุคลากรสนั บสนุน การบริ หารงานของ
สถาบันการศึกษาทั้งในงานบริหาร การเงิน และบริการโสตทัศนูปกรณเปนอยางนอย
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ
๑๓.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอน
๑๓.๑.๑ มีอาคารเรียนและห องเรียนที่เอื้ อตอการเรี ยนการสอน รวมถึงหองเรียน
กลุมยอยอยางเพียงพอ
๑๓.๑.๒ มีหองทํางานที่เหมาะสมและเอื้อตอการทํางานของอาจารยและบุคลากร
๑๓.๑.๓ มีสถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา
๑๓.๑.๔ มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพที่เหมาะสมและ
มีอุปกรณเพียงพอ
๑๓.๑.๕ มี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารพยาบาลทุ ก สาขาวิ ช า ในการฝ ก ทั ก ษะหรื อ เป น
ห องปฏิบัติก าร พยาบาลที่ส ามารถใชไ ดทุ กสาขาวิช าทางการพยาบาล ในการฝ ก ทักษะและมี
อุปกรณที่ทันสมัยเพียงพอและพรอมใช โดยมีหุนฝกทักษะการพยาบาลพื้นฐานครบถวนเพียงพอ
มี หุ น ฝ ก ทั ก ษะการฟ น คื น ชี พ หุ น ทํ า คลอด และอุ ป กรณ ก ารฝ ก ทั ก ษะอื่ น ๆ ครบตามทั ก ษะ
การพยาบาลในรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร
๑๓.๑.๖ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และมีคอมพิวเตอรที่สามารถสืบคนขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตได จํานวนอยางนอย ๑ เครื่องตอนักศึกษา ๑๐ คน
๑๓.๑.๗ มี ห อ งเรี ย นและอุ ป กรณ โ สตที่ เ พี ย งพอและเหมาะสม กั บ กิ จ กรรม
การเรียนการสอนที่กําหนดไวในรายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
๑๓.๑.๘ มี ห อ งสมุ ด ที่ มี ตํ า ราหลั ก ทางการพยาบาล มี ห นั ง สื อ หรื อ ตํ า ราทาง
การพยาบาลที่ทันสมัยไมน อยกวา ๑๐ ชื่อเรื่องตอสาขาวิชา และมีหนังสือทางการพยาบาลและ
วิ ท ยาศาสตร สุขภาพไม นอยกว า ๕๐ เลม ตอนั กศึ กษา ๑ คน หรื อสามารถสืบค น ได จ ากระบบ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยนักศึกษาตองสามารถเขาถึงระบบการสืบคนไดอยางสะดวกและทุก
โอกาส
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๑๓.๑.๙ มีวารสารทางการพยาบาลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่เปนปจจุบัน
ไมต่ํากว าภาษา ละ ๑๐ ชื่อเรื่อง โดยมีการรั บตอเนื่ องอยางนอย 1 ป หรือมีฐ านข อมูลวารสาร
พยาบาลอิเล็กทรอนิกส โดยนักศึกษาสามารถเขาถึงระบบการสืบคนไดอยางสะดวก และทุกโอกาส
๑๓.๑.๑๐ มีระบบเทคโนโลยีการสืบคนขอมูลทางวิชาการจากแหลงขอมูลทั้งในและ
ตางประเทศ
๓.๑.๑๑ มีแหลงฝกหลักในวิชาปฏิบัติการพยาบาลเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิซึ่ง
ไดรับการ ประกันคุณภาพ หรือมีระบบประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีจํานวน ผูใชบริการเพียงพอตอ
การฝกปฏิบัติการพยาบาล และการฝกงานของนักศึกษา โดยไมกระทบกระเทือนตอสุขภาวะของ
ผูใชบริการ และคุณภาพการบริการ
๑๓.๑.๑๒ มีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภั ยสําหรับนักศึกษา และอาจารย
และปองกันอันตรายที่อาจเกิดระหวางการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ระหวางการเดินทางไปและ
กลับจากการฝกงานในแหลงฝกปฏิบัติ
๑๓.๒ การจัดการ
๑๓.๒.๑ มีผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
๑๓.๒.๒ มีการวางแผนความตองการทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทอยางตอเนื่อง
๑๓.๒.๓ มีทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทจํานวนเพียงพอ และอยูในสภาพพรอมใช
ตลอดเวลา
๑๓.๒.๔ มีการประเมินคุณภาพ และ ปริมาณของทรัพยากรทุกประเภทรวมทั้งแหลง
ฝกอยางตอเนื่องอยางนอยทุกภาคการศึกษา
๑๓.๒.๕ มีการประเมิ นความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารย เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ ภายหลังการสิ้นสุดการเรียน
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
๑๔.๑ เพิ่ ม พู น ทั ก ษะการจั ด การเรี ย นการสอนและการประเมิ น ผลอย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ
สนับสนุนความสําเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรูในทุกดาน
๑๔.๒ พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางการพยาบาลใหมีความทันสมัยอยูเ สมอ
๑๔.๓ พั ฒ นาทั ก ษะการเขี ย นตํ า รา หนั ง สื อ การวิ จั ย และตี พิ ม พ เ ผยแพร ผ ลงานใน
วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ
๑๔.๔ พัฒนาคุณวุฒิใหสูงขึ้น
๑๔.๕ พัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ หรือระบบเทียบเคียง
๑๔.๖ เขารวมประชุม สัมมนาวิชาการอยางนอยปละ ๑๕ ชั่วโมง
๑๔.๗ เพิ่มพูน และพัฒนาทักษะในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับอาจารยใหมจะตองมีการพัฒนา สูบทบาทการเปนอาจารย โดยการปฐมนิเทศเพื่อ
แนะนําสูบทบาทการเปนอาจารยและการทําหนาที่ของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา รับการอบรม
๙
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หลักสูตรศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรอื่นที่เทียบเคียงกันได มีการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญด านทักษะการปฏิ บัติการพยาบาล พัฒ นาบทบาทและจรรยาบรรณอาจารยผาน
ระบบพี่เลี้ยง หรือระบบที่สถาบันกําหนด
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบั น การศึ ก ษาสาขาพยาบาลศาสตร ต อ งสามารถประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและ
การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอยตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
ไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร โดยมีตัวบงชี้หลัก ดังนี้
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

๑๕.๑ อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๑๕.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรในทุก
ประเด็นเปนอยางนอย
๑๕.๓ มี รายละเอี ยดของรายวิ ช า และรายละเอีย ดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ กอนการเปดหลักสูตร
ครบทุกรายวิชา
๑๕.๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภ าคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลัง สิ้นสุดภาคการศึ กษาที่เปดสอนให
ครบทุกรายวิชา
๑๕.๕ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
๑๕.๖ มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ อยางนอยรอยละ
๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
๑๕.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
๑๕.๘ อาจารย พยาบาลประจํ าทุกคนมี คุ ณสมบั ติ ครบตามกําหนดใน
มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร เ ป น
อยางนอย
๑๕.๙ อาจารยใหม (ถามี ) ทุกคน ไดรั บการปฐมนิเทศหรือคํ าแนะนํ า
ดานการจัดการเรียนการสอน
๑๐
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน

ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5

๑๕.๑๐ อาจารย ป ระจํ า ทุ ก คนได รั บ การพั ฒ นาในด า นวิ ช าการและ
วิชาชีพไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง/ปการศึกษา
๑๕.๑๑ บุคลากรสนับสนุนการเรีย นการสอน ไดรับการพัฒนาตรงตาม
งานที่รับผิดชอบทุกคนในแตละป ไมนอยกวาคนละ ๑๐ ชั่วโมง
ตอปการศึกษา
๑๕.๑๒ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีต อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๕.๑๓ ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไม
นอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๕.๑๔ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยพยาบาลเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕
๑๕.๑๕ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนการสอนเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕
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สถาบันการศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบัน หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กํ า หนดไว ใ นรายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร หลั ก สู ต รที่ ไ ด ม าตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่ ๑-๑๐ ครบถวน
และมีผลการดําเนินการรวม บรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน อยูในเกณฑดีอยางนอย ๒ ปการศึกษาอยางตอเนื่อง กอนไดรับการเผยแพร
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตรสูการปฏิบัติ
สถาบั น อุ ด มศึ กษาที่ ป ระสงค จ ะเปด สอน/ปรับ ปรุง หลั ก สูต รสาขาพยาบาลศาสตรค วร
ดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวขอตางๆที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
๑๖.๒ แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพัฒ นาหลั ก สูต รปริ ญ ญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งประกอบดวย กรรมการอยางนอย ๕ คน
โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาพยาบาล
ศาสตร ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน และ ผูแทนสภาการพยาบาลอยางนอย ๑ คนเพื่อ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของหลักสูตร )
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๑๖.๓ ดําเนิ น การพั ฒนา/ปรั บปรุ ง หลั กสู ต รโดยพิ จ ารณาโครงสร า งหลัก สู ต ร เนื้ อหา
สาระสําคัญและผลการเรียนรู ตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาเปนหลัก สถาบันอาจเพิ่มเติม
ผลการเรี ย นรู เ ฉพาะของหลั กสู ต ร ใหเ ป น ไปตามปรัช ญาและวั ต ถุ ประสงค ของหลั ก สูต ร และ
คุณลักษณะบัณฑิ ตที่พึงประสงคที่แตกตางจากสถาบัน อื่น โดยใหแสดงแผนที่ การกระจายความ
รับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตร
มีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนามตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขอ อยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ
มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชา
จะทําใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯ ตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนามใหเสร็จสมบูรณ
กอนการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบัน อุดมศึ กษา ตองเสนอสภาสถาบัน อนุมัติร ายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได
จัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบัน ควรกําหนดระบบและกลไกของการ
จั ด ทํ า และอนุ มั ติ ร ายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร รายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของ
ประสบการณภาคสนามใหชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษา ตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯ อนุมัติให
เปดสอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบัน
อนุมัติ และใหสภาการพยาบาลใหความเห็นชอบตามที่สภาการพยาบาลกําหนด
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลว ใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม ใหบรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรูที่คาดหวังของสาขา
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแต
ละรายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๕ (รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖(รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม)
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และ
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดย
มีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
หากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
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๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอ
และรายละเอียดยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับ
การรายงานผลการดํ าเนิ น การของหลักสูต รแต ล ะป การศึกษา และวิ เ คราะห ประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
คาดหวั ง ไว ห รื อ ไม รวมทั้ ง นํ า ผลการวิ เ คราะห ม าปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาหลั ก สู ต รและ/หรื อ การ
ดําเนินการของหลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึก
ในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิ เพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพล
เรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สัง คม และผู มี ส วนไดส วนเสีย จะสามารถตรวจสอบหลั กสู ต รที่ มีคุ ณ ภาพ และ
มาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิฯ ซึ่ง บั น ทึกในฐานขอมูลหลั กสูต รเพื่ อการเผยแพร (Thai
Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร
ตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๗.๑ เปน หลักสู ต รที่ได รับอนุมัติจ ากสภาสถาบัน อุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น และสภาการพยาบาลใหความเห็นชอบแลว
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
ซึ่ง สอดคล องกั บการประกัน คุ ณภาพภายในจะต องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้น ไปตอเนื่องกัน ๒ ป
นับตั้ง แตเปดสอนหลักสูตรที่ ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาแหง ชาติ และ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร ซึ่งผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบัน อุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการ
รักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองเปนไปตามที่มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร กําหนด ทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาใดไม เ ป น ไปตามที่ กํ า หนด ให สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิ จารณาถอนการเผยแพร
หลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
------------------------------------------

๑๓
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มคอ.๒

ตัวอยาง
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยไทย
คณะพยาบาลศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. ชื่อหลักสูตร
พยาบาลศาสตร
Nursing Science
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
พยาบาลศาสตรบัณฑิต
พย.บ.
Bachelor of Nursing Science
B.N.S.
๓. วิชาเอก
ไมมี
๔. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๑๔๔ หนวยกิต
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๕.๒ ภาษาทีใ่ ช ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๕.๓ การรับเขาศึกษา รับเฉพาะนักศึกษาไทย
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันทีจ่ ดั การเรียนการสอน
โดยตรง
๕.๕ การใหปริญญาแกผสู าํ เร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมตั /ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๓ ปรับปรุงจากหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔ ๙
เปดสอนภาคการศึกษาที่ ๑ ป พ.ศ. ๒๕๕๓
คณะกรรมการ บริหารคณะ อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๑๒ วันที่ ๑๕
สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒
สภาสถาบันอนุมตั ิ / เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. ๒๕๕๒
สภาการพยาบาลเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๓
๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรทีม่ คี ณ
ุ ภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา ๒๕๕๕ (หลังจากเปดสอนเปนเวลา ๒ ป)
๘. อาชีพทีส่ ามารถประกอบไดหลังจบการศึกษา
เปนพยาบาลวิชาชีพในสถานบริการสุขภาพทุกระดับ (ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ) พยาบาล
ประจํา โรงเรียน/สถานประกอบการอืน่ ๆ ประกอบอาชีพอิสระดานการพยาบาลและการผดุงครรภ
ทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ศึกษาตอระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาพยาบาลศาสตร หรือ
สาขาที่เกี่ยวของ
๙. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
1. นางสาวดลใจ ไทยคง
เลขประจําตัวประชาชน ๐๑๐๑๐๐๒๐๑๐๐๒๑
ตําแหนง รองศาสตราจารย
คุณวุฒกิ ารศึกษา พย.ด. ในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. นางอวยพร ชัยชืน่
เลขประจําตัวประชาชน ๐๑๐๑๐๐๓๐๒๐๐๒๒
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย
คุณวุฒิการศึกษา พย.ด. ในป พ.ศ. ๒๕๔๗
๑๐. สถานทีจ่ ดั การเรียนการสอน
สอนภาคทฤษฎี และสอนปฏิบตั กิ ารในหองปฏิบตั กิ ารพยาบาลทีค่ ณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัย ไทย ฝกปฏิบตั กิ ารพยาบาลในสถานการณจริงทีส่ ถานบริการสุขภาพ ทุกระดับ ระดับ
ปฐม -ภูมิ ไดแก สถานีอนามัย ศูนยสุขภาพชุมชน ระดับทุติยภูมิ ไดแก
โรงพยา บาลชุมชน
โรงพยาบาล ทั่วไป ระดับตติยภูมิ ไดแก โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
และ
โรงพยาบาลเอกชน

279

๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีเ่ ปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนา ทางเศรษฐกิจ ของประเทศ ทําใหวิถีชีวิต ของประชาชนถูกผลักดันให มี
การแขงขันสูง ลักษณะการทํางานตองเรงรีบ เพื่อใหรองรับกับคาครองชีพที่สูงขึ้น คนในวัยแรงงาน
คือรุนพอแมตองทํางานหนักมากขึ้น สงผลใหเกิด ปญหาสุขภาพ ที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะ
การเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ ไดแก โรคหัวใจและหลอดเลือด อุบัติเหตุ โรคมะเร็ง เบาหวาน
ความดันโลหิตสูง โรคเครียด นอกจากนี้ยังสงผลกระทบตอโครงสราง ครอบครัว จากการที่พอแม
ตองทํามาหาเลี้ยงชีพ ใชเวลากับการทํางานนอกบาน หรือจังหวัดหางไกล ทําใหครอบครัวมีขนาด
เล็กลงและขาดความแข็งแกรง เด็กวัยรุนไดรับการดูแลเอาใจใสจากพอแมนอยลง จึง มีปญหามากขึ้น
ไดแก การใช ยาเสพติด การมีเพศสัมพันธที่ไมปลอดภัย การตัง้ ครรภไมพงึ ปรารถนา ตลอดจน
ปญหาสังคมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ซึ่งจะสงผลตอภาวะ
สุขภาพในที่สุด ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรตองนําปญหาสุขภาพของประชาชนมา
พิจารณาอยางรอบดาน และใหความสําคัญที่สุขภาวะของประชาชนดวย
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี และการสือ่ สาร ทําใหคนไทยเรียนรูข า วสาร
และรับวัฒนธรรมจากตางชาติ วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไป
ประกอบกับการเปลีย่ นแปลง
โครงสรางประชากรและลักษณะโครงสรางของครอบครัวจากครอบครัวขยายมาเปนครอบครัวเดีย่ ว
การพัฒนาทางสังคมของประเทศไทยยังไมเทาทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของบริบททาง
สังคมและวัฒนธรรม ซึ่งมีอิทธิพลตอประชาชนทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท ทําใหรูปแบบการ
ดํารงชีวติ ของคนไทย เชน การพักผอน การทํากิจกรรม การเดินทาง การรับประทานอาหาร การมี
เพศสัมพันธ และบริบทอื่น ๆ เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุมวัยรุน ที่มีพฤติกรรม
เปลี่ยนแปลงไปจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของไทย นอกจากนั้นนโยบายของรัฐบาลในการใหไทยเปน
ศูนยกลางของบริการสุขภาพ จึงมีคนตางชาติเขามารับบริการดานสุขภาพมากขึน้ ในทุกป
๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑ .๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธ
กิจของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรจะเนนการพัฒนาศักยภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชนใน
การดูแลสุขภาพของตนเอง เพิ่มบทบาทของผูสําเร็จการศึกษาในการสงเสริมสุขภาพและปองกัน
พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพแกบุคคลทุกชวงวัย โดยเฉพาะกลุมวัยรุนและผูสูงอายุ สามารถใช
เทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อการเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
บูรณาการพันธกิจดานการวิจยั และการบริการวิชาการ ทีต่ อบสนองตอปญหาสุขภาพ
ของประชาชนในทองถิน่ เขากับการจัดการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางการพยาบาล และ
สงเสริมผูเรียนใหทํากิจกรรมการวิจัยและบริการวิชาการแกชุมชนรวมกับอาจารย โดยคํานึงถึง
สถานการณปญ
 หาสุขภาพทีเ่ ฉพาะของทองถิน่ และประเทศ
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๑๓. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๓.๑ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยคณะวิทยาศาสตรและคณะแพทยศาสตร
มีจาํ นวน ๑๑ รายวิชา ไดแก
๑๓.๑.๑ หมวดพืน้ ฐานวิชาชีพ จํานวน ๑๑ รายวิชา
คณะวิทยาศาสตร จํานวน ๓ วิชา คือ
๐๑๐๐ ๐๑๐ ชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Biostatistics for Health Sciences
๐๑๐๐ ๐๑๑ เคมีอินทรียเบื้องตนสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
Basic Organic Chemistry for Health Sciences
๐๑๐๐ ๐๑๒ ชีววิทยาทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
General Biology for Health Sciences
คณะเภสัชศาสตร จํานวน ๒ วิชา คือ
๐๒๐๐ ๐๑๐ เภสัชวิทยา
Pharmacology ๑
๐๒๐๐ ๐๑๑ เภสัชวิทยา ๒
Pharmacology ๒
คณะแพทยศาสตร จํานวน ๖ วิชา คือ
๐๓๐๐ ๐๑๐ ชีวเคมีสาํ หรับวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
Biochemistry for Health Science
๐๓๐๐ ๐๑๑ กายวิภาคศาสตรของมนุษย
Human Anatomy
๐๓๐๐ ๐๑๒ สรีรวิทยาของมนุษย
Human Physiology
๐๓๐๐ ๐๑๓ ปรสิตวิทยาของมนุษย
Human Parasitology
๐๓๐๐ ๐๑๔ พยาธิวิทยาของมนุษย
Human Pathology
๐๓๐๐ ๐๑๕ จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology
๑๓.๒ รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชาอื่น
จํานวน ๑ รายวิชา คือ
๐๔๐๓ ๒๑๒ สุขภาพนานาชาติ
International Health
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๑๓.๓ การบริหารจัดการ
๑๓.๓.๑ แตงตัง้ ผูป ระสานงานรายวิชาทุกวิชา เพือ่ ทําหนาทีป่ ระสานงานกับภาควิชา
อาจารยผสู อน และนักศึกษา ในการพิจารณา ขอกําหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และ
การประเมินผลการดําเนินการ
๑๓.๓.๒
มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตควบคุม
การดําเนินการเกีย่ วกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพือ่ ใหเปนไปตามขอกําหนดรายวิชา

หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยไทย มีความเชือ่ วา การพยาบาลทีม่ คี ณ
ุ ภาพจะตอง
ปฏิบตั อิ ยูบ นพืน้ ฐานของศาสตรทางการพยาบาล ( Nursing Science) และศาสตรที่เกี่ยวของ
รวมกับทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร ความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบ โดย
มีความเชื่อในองคประกอบทางการพยาบาล ดังนี้
ผูใ ชบริการ หมายถึง บุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งมีศักยภาพในการดูแลตนเองและผูอื่น
โดยใชภูมิปญญาตามวัฒนธรรม ปจเจกบุคคลมีลักษณะเปนองครวมประกอบดวยกาย จิต สังคม
ปญญา และจิตวิญญาณ
สิ่งแวดลอม เปนระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการแลกเปลี่ยน มีความหลากหลาย ตาม
ลักษณะทางวัฒนธรรม และมีอิทธิพลตอสุขภาพและการดูแลสุขภาพของผูใชบริการ
สุขภาพของผูใชบริการ เปนสุขภาวะ ที่มีภาวะทางกาย จิต สังคม ปญญา และจิต
วิญญาณของผูใชบริการที่เปนผลจากการดูแลตนเองโดยใชศักยภาพและภูมิปญญา ที่นําไปสูภาวะ
สมดุล และความผาสุกในทุกระดับปญหาสุขภาพ
การพยาบาล เปนบริการที่ เปนระบบ และตอเนื่อง ที่ใชศาสตร ทางการพยาบาลและศาสตร
ที่เกี่ยวของเพื่อ การสรางเสริมสุขภาพ ปองกันโรค บําบัดดูแล และฟนฟูสภาพของผูใชบริการ โดย
มุงเนนใหผูใชบริการเปนศูนยกลางของการดูแล และใหความสําคัญที่สุขภาวะของผูใชบริการ
การจัดการศึกษาทางการพยาบาล เนนผูเรียนเปนสําคัญ และการเรียนรูที่ผูเรียนพึ่งพา
ตนเอง โดยการพัฒนา สมรรถนะใหเปนผูมีความรู มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางปญญา
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและความสัมพันธระหวางบุคคล การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และทักษะการปฏิบตั กิ ารพยาบาล ตลอดจนการเปนผูม ภี าวะผูน าํ และมีความสามารถใน
การคิดแกปญหาอยางเปนระบบ เทาทันสถานการณการเปลี่ยนแปลงของสังคม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อใหบัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรมีลักษณะดังนี้
๑. มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการดํารงชีวติ และการปฏิบตั งิ าน
๒. มีทัศนคติที่ดีและมีศรัทธาตอวิชาชีพการพยาบาล
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๓. มีความรอบรูใ นศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรทเ่ี กีย่ วของ ตลอดจนสุขภาวะของ
ประชาชน
๔. มีทกั ษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และเทคโนโลยีทางการพยาบาลทีท่ นั สมัยอยาง
ตอเนื่อง
๕. มีความเปนผูนําและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
๖. สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
๗. คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและแกปญหาอยางสรางสรรคทั้งที่เกี่ยวกับปฏิบัติ
การพยาบาลและสถานการณทว่ั ไป
๘. ปฏิบตั กิ ารพยาบาล ตอผูใชบริการทั้งคนไทยและคนตางชาติ ใน บทบาทและขอบเขต
ของวิชาชีพ ดวยความเอือ้ อาทร มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และ
คํานึงถึงความตางภาษาและตางวัฒนธรรม
๙. ปฏิบตั กิ ารพยาบาล เพื่อดูแลสุขภาพของบุคคล ครอบครัว และชุมชนอยางเปนองครวม
โดยใชศาสตรทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ โดยมีผูใชบริการเปนศูนยกลาง
๑๐. มีความสนใจใฝเรียนรู พัฒนาตนเองและวิชาชีพอยางตอเนื่อง โดยการศึกษาในระดับที่
สูงขึ้น
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการใหแลวเสร็จครบถวนภายในรอบการศึกษา (๔ ป)
การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ

๑. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน ๑. เพิ่มพูนทักษะอาจารยใน
การสอนทีเ่ นนชุมชนเปนหลัก
การสอนทีเ่ นนชุมชนเปนหลัก
๒. สงเสริมการทําวิจยั และบริการ
วิชาการในชุมชน
๓. ใชชุมชนเปนฐานในการจัด
การเรียนการสอน

หลักฐาน/ตัวบงชี้

๑. ผลการประเมินของนักศึกษาตอ
ประสิทธิภาพการสอนโดยเนนชุมชนเปนหลัก
ของอาจารย
๒. จํานวนงานวิจยั และโครงการบริการวิชาการ
ที่ดําเนินการในชุมชน และรวมกับชุมชน
๓. ความพึงพอใจของบุคลากรในชุมชนและ
ประชาชนที่เกี่ยวของตอการปฏิบัติงานของ
นักศึกษา
๔. จํานวนรายวิชาที่ใชชุมชนเปนฐานใน
การจัดการเรียนการสอน
๒. แผนการพัฒนาเรือ่ งการบูรณา- ๑. บูรณาการ/เพิม่ เนือ้ หาเรือ่ งการ ๑. จํานวนรายวิชาทีบ่ รู ณาการ/เพิม่ เนือ้ หา
การการสรางเสริมสุขภาพใน
สรางเสริมสุขภาพในรายวิชา
การสรางเสริมสุขภาพ
รายวิชาภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทางการพยาบาล
๒. จํานวนโครงงานหรือกิจกรรมทีเ่ นนการ
ทางการพยาบาล
๒. สงเสริมการเรียนรูผ า นโครงงาน สรางเสริมสุขภาพ
หรือกิจกรรมการสรางเสริมสุขภาพ ๓. จํานวนนวัตกรรมและสื่อที่ใชในการสอนเรื่อง
๓. พัฒนานวตกรรมและสื่อที่ใชใน การสรางเสริมสุขภาพ
การสอนเรือ่ งการสรางเสริมสุขภาพ * จํานวนรายวิชาทีบ่ รู ณาการ/เพิม่ เนือ้ หาการ
สรางเสริมสุขภาพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของ
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การพัฒนา/เปลีย่ นแปลง

กลยุทธ

๓. แผนการสงเสริมการเรียน
๑. เพิ่มพูนทักษะอาจารยใน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง การสงเสริมผูเรียนเปนศูนยกลางใน
การเรียนรู
๒. พัฒนา/ปรับปรุงระบบอาจารยที่
ปรึกษาและกิจกรรมใหสะทอนความ
เอื้ออาทรและใหความสําคัญตอ
นักศึกษา
๓. พัฒนาระบบสารสนเทศที่
สนับสนุนการเรียนรูด ว ยตนเอง
อยางตอเนือ่ ง
๔. แผนการพัฒนาการจัดการเรียน ๑. สงเสริมกระบวนการจัดการเรียน
การสอนภาคปฏิบัติที่เนนการมีสวน
การสอนใหผสู าํ เร็จการศึกษามี
ทักษะปฏิบัติพยาบาลพรอมที่จะเขา รวมของบุคลากรแหลงฝกกับ
สถาบันการศึกษา
สูวิชาชีพ
๒. สงเสริมใหมีระบบการเพิ่มพูน
ทักษะปฏิบัติการพยาบาลของ
อาจารยใหทันสมัย
๓. จัดระบบหองปฏิบัติการพยาบาล
ทีส่ ง เสริมการเรียนรูต ามความ
ตองการของนักศึกษาและใชสื่อ
ภาษาอังกฤษ
๕. แผนการพัฒนาทักษะการสอน/ ๑. พัฒนาทักษะการสอนของ
การประเมินผลของอาจารยตามผล อาจารยทเ่ี นนการสอนดาน
การเรียนรูท ง้ั ๖ ดาน
คุณธรรมจริยธรรม ดานความรู
ทักษะทางปญญา ทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ ทักษะในการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะ
การปฏิบัติทางวิชาชีพ

หลักฐาน/ตัวบงชี้
รายวิชาการพยาบาลทัง้ หมด
* จํานวนโครงงานหรือกิจกรรมเนนการสราง
เสริมสุขภาพไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของจํานวน
ผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น
* จํานวนนวตกรรมและสือ่ ทีใ่ ชในการสอนเรือ่ ง
การสรางเสริมสุขภาพอยางนอย ๑ ชิ้นตอ ๑
รายวิชา ในแตละรายวิชาทีส่ อนเรือ่ งการสราง
เสริมสุขภาพ
๑. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
๒. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบ
อาจารยทป่ี รึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ของคณะ
๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาตอระบบ
สารสนเทศทีส่ นับสนุนการเรียนรูด ว ยตนเอง
๔. ผลการประเมินการมีสวนรวมของนักศึกษา
ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมทาง
วิชาการ และกิจกรรมอื่น ๆ ของคณะ
๑. ระดับความพึงพอใจของผูใชบริการ และ
บุคลากรแหลงฝกตอการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
ของนักศึกษา
๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ
การปฏิบตั กิ ารพยาบาลของบัณฑิต
๓. รอยละ ของนักศึกษาที่มีคะแนนวิชาปฏิบัติ
ไมนอยกวา ๒.๕ จาก ๔

๑. จํานวนอาจารยทไ่ี ดรบั การพัฒนาทักษะการ
สอนและการประเมินผลตามผล
การเรียนรูท ง้ั ๖ ดาน
๒. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทักษะ
การสอนของอาจารยทม่ี งุ ผลการเรียนรูท ง้ั ๖
ดาน
๓. รอยละของผูสําเร็จนักศึกษาที่สอบผานเพื่อ
ขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพพยาบาลในครั้งแรก
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หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
เปนระบบทวิภาค ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น
มีการจัดการศึกษาภาคฤดูรอ น ในการเรียนชัน้ ปท่ี ๒ และชั้นปที่ ๓
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒
.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
- วิชาภาคทฤษฎี เรียนวันจันทร ถึงวันศุกร เวลา ๐๘.๐๐ -๑๗.๐๐ น.
- วิชาภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร ถึงวันอาทิตย
เวรเชา เวลา ๐๗.๐๐
– ๑๕.๐๐ น.
เวรบาย เวลา ๑๕.๐๐
– ๒๓.๐๐ น.
เวรดึก เวลา ๒๓.๐๐
– ๐๗.๐๐ น.
หมายเหตุ ปฏิบัติสัปดาหละไมเกิน ๓๕ ชั่วโมง
๒.๒
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๒.๒.๑ สําเร็จการศึกษาไมตาํ่ กวาชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญในแผนการ
เรียนที่เลือกเรียนวิชาเพิ่มเติมทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร
๒.๒.๒ เปนผูมีความประพฤติดี
๒.๒.๓ มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอ
รายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา
๒.๒.๔ มีคุณสมบัติอื่นครบถวน ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ไมมี
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
ไมมี
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูส าํ เร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
รับปละ ๑๐๐ คน คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาปละ ๑๐๐ คน
ปการศึกษา
จํานวนรับ
จํานวนผูที่สําเร็จการศึกษา

๒๕๕๓ ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗
๑๐๐
๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐
๑๐๐
๐
๐
๐
๑๐๐
๑๐๐
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๒.๖ งบประมาณตามแผน
ใชงบประมาณ ดังนี้
งบบุคลากร
xxxxxxxx บาท
หมวดเงินเดือน
๑๒,๓๔๕,๖๗๘
หมวดคาจางประจํา
xxxxxxx บาท
งบดําเนินการ
xxxxxxxx
หมวดคาตอบแทน
xxxxxxx
หมวดคาใชสอย
xxxxxxx
หมวดคาวัสดุ
xxxxxxx
หมวดสาธารณูปโภค xxxxxxx
งบลงทุน
xxxxxxxx
หมวดครุภัณฑ
xxxxxxx
รวมทั้งสิ้น
xxxxxxxxxx

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๒.๗ ระบบการจัดการศึกษา
 จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่น ๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
เปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยไทย วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ป พ.ศ. ๒๕๕๐
๓. โครงสรางหลักสูตร
๓.๑ หลักสูตร
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต ๑๔๔ หนวยกิต
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร โครงสรางของหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาซึ่งสอดคลองกับที่
กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ เปนดังนี้
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๑๔๔ หนวยกิต
ก. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
๓๒ หนวยกิต
- กลุมสังคมศึกษาศาสตร
๔ หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
๔ หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษา
๑๒ หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
๔ หนวยกิต
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ก

- กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๒ หนวยกิต
- กลุมวิชาพลานามัย
๒ หนวยกิต
- กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
๒ หนวยกิต
- กลุมสหศาสตร
๒ หนวยกิต
๑๐๖ หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน
- วิชาพื้นฐานวิชาชีพ
๒๙ หนวยกิต
- วิชาชีพ
๗๗ หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
๓.๑.๓ รายวิชาในหลักสูตร
. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๑) กลุม วิชาภาษา ๑๒ หนวยกิต
๐๐๐๑ ๐๑๐ ศิลปการแสดงออกทางภาษา
๒(๒-๐-๔)
Language Expression Rhetoric
๐๐๐๑ ๐๑๑ ภาษาอังกฤษเพือ่ เตรียมความพรอม(ไมนับหนวยกิต) ๒(๒-๐-๔)
Preparatory English
๐๐๐๑ ๐๑๒ ภาษาอังกฤษหลัก ๑
๓(๓-๐-๖)
Foundation English 1
๐๐๐๑ ๐๑๓ ภาษาอังกฤษหลัก ๒
๓(๓-๐-๖)
Foundation English 1
๐๐๐๑ ๐๑x ศึกษาทั่วไปเลือก (กลุม วิชาภาษาตางประเทศ)
๔ หนวยกิต
๒) กลุมวิชามนุษยศาสตร ๔ หนวยกิต
๐๐๐๑ ๐๒๐ มนุษยกับการใชเหตุผล
Man and Reasoning
๐๐๐๑ ๐๒x ศึกษาทั่วไปเลือก
๓) กลุมวิชาสังคมศาสตร ๔ หนวยกิต
๐๐๐๑ ๐๓๐ มนุษยกับสังคม
Man and Society
๐๐๐๑ ๐๓x ศึกษาทั่วไปเลือก
๔) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร ๔ หนวยกิต
๐๐๐๑ ๐๔๐ วิทยาศาสตรในชีวติ ประจําวัน
Science in Daily Life
xxxx xxx ศึกษาทั่วไปเลือก

๒(๒-๐-๔)
๒ หนวยกิต
๒(๒-๐-๔)
๒ หนวยกิต
๒(๒-๐-๔)
๒ หนวยกิต

287

๕ ) กลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ หนวยกิต
๐๐๐๑ ๐๕๐ การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
Information Technology Applications
๐๐๐๑ ๐๕๑ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information and Communication
Technology for Life Long Learning
๐๐๐๑ ๐๕x ศึกษาทั่วไปเลือก

๒(๑-๒-๓)
(ไมนับหนวยกิต)
๒(๒-๐-๔)
(ไมนับหนวยกิต)
๒ หนวยกิต

๖) กลุม วิชาพลานามัย ๒ หนวยกิต
๐๐๐๑ ๐๖x ศึกษาทั่วไปเลือก
๗) กลุม วิทยาศาสตรสขุ ภาพ ๒ หนวยกิต
๐๐๐๑ ๐๗x ศึกษาทั่วไปเลือก

๒ หนวยกิต
๒ หนวยกิต

๘) กลุมสหศาสตร ๒ หนวยกิต
๐๐๐๑ ๐๘x ศึกษาทั่วไปเลือก
ข.

หมวดวิชาเฉพาะ
๑) วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ ๒๙ หนวยกิต
๐๓๐๐ ๐๑๐ ชีวเคมีสาํ หรับวิทยาศาสตรสขุ ภาพ
Biochemistry for Health Science
๐๒๐๐ ๐๑๐ เภสัชวิทยา ๑
Pharmacology 1
๐๒๐๐ ๐๑๑ เภสัชวิทยา
Pharmacology 2
๐๓๐๐ ๐๑๑ กายวิภาคศาสตรของมนุษย
Human Anatomy
๐๓๐๐ ๐๑๒ สรีรวิทยาของมนุษย
Human Physiology
๐๓๐๐ ๐๑๓ ปรสิตวิทยาของมนุษย
Human Parasitology
๐๓๐๐ ๐๑๔ พยาธิวิทยาของมนุษย
Human Pathology
๐๓๐๐ ๐๑๕ จุลชีววิทยาทั่วไป
General Microbiology

๒ หนวยกิต

๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
.

๒(๒-๐-๔)
๓(๒-๓-๕)
๓(๒-๓-๕)
๒(๑-๓-๓)
๒(๒-๐-๔)
๒(๑-๒-๓)
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๐๑๐๐ ๐๑๐ ชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
๒(๒-๐-๔)
Biostatistics for Health Sciences
๐๔๐๑ ๐๑๐ โภชนบําบัดสําหรับพยาบาล
๒(๒-๐-๔)
Diet Therapy for Nurses
๐๑๐๐ ๐๑๑ เคมีอินทรียเบื้องตนสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ๑(๑-๐-๒)
Basic Organic Chemistry for Health Sciences
๐๔๐๖ ๐๑๐ พัฒนาการตามวัยกับการสรางเสริมสุขภาพ
๑(๑-๐-๒)
Human Developmental and Health Promotion
๐๑๐๐ ๐๑๒ ชีววิทยาทั่วไปสําหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ
๒(๑-๒-๓)
General Biology for Health Sciences
๐๔๐๓ ๒๑๒ สุขภาพนานาชาติ
๒(๒-๐-๔)
International Health
๒) วิชาชีพ ๗๗ หนวยกิต
๒.๑) ภาคทฤษฎี ๕๑ หนวยกิต
๐๔๐๑ ๐๑๒ การสือ่ สารทางสุขภาพสําหรับพยาบาล
๒(๒-๐-๔)
Health Communication for Nursing
๐๔๐๑ ๐๑๐ ศาสตรและทฤษฎีทางการพยาบาล
๒(๒-๐-๔)
Nursing Science and Theories
๐๔๐๑ ๐๑๓ การพยาบาลเพือ่ การดูแลตนเอง
๒(๒-๐-๔)
Nursing to Promote Self Care
๐๔๐๑ ๐๑๑ การประเมินภาวะสุขภาพ
๒(๐-๔-๒)
Health Assessment
๐๔๐๑ ๐๑๔ การพยาบาลพืน้ ฐาน
๔(๒-๖-๗)
Fundamental Nursing
๐๔๐๑ ๐๑๕ จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ ๒(๒-๐-๔)
กับวิชาชีพการพยาบาล
Code of Practice and law for nursing profession
๐๔๐๑ ๐๑๖ สารสนเทศเพือ่ การพยาบาล
๑(๑-๐-๒)
Information Technology for Nurse
๐๔๐๑ ๐๑๗ กระบวนการวิจยั ทางการพยาบาล
๒(๒-๐-๔)
Nursing Research Process
๐๔๐๑ ๐๑๘ การศึกษาอิสระ
๑(๐-๓-๐)
Independent Study
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๐๔๐๑ ๐๑๙ การบริการดวยหัวใจความเปนมนุษย
Humanizing care
๐๔๐๑ ๐๒๐ การบริหารการพยาบาล
Nursing Administration
๐๔๐๒ ๐๑๐ การพยาบาลผูใ หญ ๑
Adult Nursing 1
๐๔๐๒ ๐๑๑ การพยาบาลผูใ หญ ๒
Adult Nursing 2
๐๔๐๒ ๐๑๒ การพยาบาลผูส งู อายุ
Gerontological Nursing
๐๔๐๖ ๐๑๐ การพยาบาลเด็กและวัยรุน
Pediatric and Adolescent Nursing
๐๔๐๓ ๐๑๐ การพยาบาลมารดาและทารก
Maternity and Newborn Nursing
๐๔๐๓ ๐๑๑ การผดุงครรภ
Midwifery
๐๔๐๑ ๐๒๑ หลักการและทฤษฎีการสรางเสริมสุขภาพ
Health Behavior and Health Promotion
๐๔๐๕ ๐๑๐ การใหการปรึกษาทางสุขภาพสําหรับพยาบาล
Health Counseling for Nurse
๐๔๐๕ ๐๑๑ การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
Psychiatric and Mental Health Nursing
๐๔๐๔ ๐๑๐ การพยาบาลชุมชน
Community Nursing
๐๔๐๑ ๐๒๑ การรักษาพยาบาลเบือ้ งตน
Basic Medical Care
๒.๒) ภาคปฏิบัติ ๒๖ หนวยกิต
๐๔๐๑ ๐๒๑ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลพืน้ ฐาน
Fundamental Nursing Practice
๐๔๐๒ ๐๑๓ ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ ๑
Adult Nursing Practicum 1
๐๔๐๒ ๐๑๔ ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ ๒
Adult Nursing Practicum 2

๑(๑-๐-๒)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๓(๓-๐-๖)
๒(๒-๐-๔)
๔(๔-๐-๘)
๓(๓-๐-๖)
๔(๔-๐-๘)
๑(๑-๐-๒)
๒(๒-๐-๔)
๓(๓-๐-๖)
๔(๔-๐-๘)
๑(๐-๒-๑)

๑(๐-๔-๐)
๓(๐-๑๒-๐)
๓(๐-๑๒-๐)
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๐๔๐๒ ๐๑๕ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลผูสูงอายุ
๑(๐-๔-๐)
Gerontology Nursing Practicum
๐๔๐๖ ๐๑๑ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน ๑
๒(๐-๘-๐)
Pediatric and Adolescent Nursing Practice 1
๐๔๐๖ ๐๑๒ ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน ๒
๒(๐-๘-๐)
Pediatric and Adolescent Nursing Practice 2
๐๔๐๓ ๐๑๒ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาและทารก
๒(๐-๘-๐)
Maternity and Newborn Nursing Practice 1
๐๔๐๓ ๐๑๓ ปฏิบัติการผดุงครรภ
๓(๐-๑๒-๐)
Practice in Midwifery
๐๔๐๕ ๐๑๒ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลสุขภาพจิและจิ
ต ตเวชศาสตร
๒(๐-๘-๐)
Psychiatric and Mental Health Nursing Practicum
๐๔๐๔ ๐๑๑ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลชุมชน
๒(๐-๘-๐)
Community Nursing Practice
๐๔๐๑ ๐๒๒ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลตางวัฒนธรรม
๒(๐-๘-๐)
Nursing Practice in Cultural Diversity
๐๔๐๑ ๐๒๓ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลวิชาชีพ
๓(๐-๑๒-๐)
Professional Nursing Practice
ค. วิชาเลือกเสรี ๖ หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนจากรายวิชาเลือกเสรีทม่ี กี ารเปดสอน โดยคณะ
พยาบาลศาสตร หรือคณะตางๆ ในมหาวิทยาลัยไทยหรือมหาวิทยาลัยอื่นที่ขึ้นทะเบียน ดังนี้
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี
๒ หนวยกิต
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี
๒ หนวยกิต
xxxx xxx วิชาเลือกเสรี
๒ หนวยกิต
ความหมายของรหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๐๐๐๑ xxx หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไป
๐๐๐๑ ๐๑x หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาภาษา
๐๐๐๑ ๐๒x หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชามนุษยศาสตร
๐๐๐๑ ๐๓x หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาสังคมศาสตร
๐๐๐๑ ๐๔x หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
๐๐๐๑ ๐๕x หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
๐๐๐๑ ๐๖x หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาพลานามัย
๐๐๐๑ ๐๗x หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ
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๐๐๐๑ ๐๘x หมายถึง วิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในกลุมวิชาสหศาสตร
หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ
๐๑๐๐ xxx หมายถึง วิชาของคณะวิทยาศาสตร
๐๒๐๐ xxx หมายถึง วิชาของคณะเภสัชศาสตร
๐๓๐๐ xxx หมายถึง วิชาของคณะแพทยศาสตร
๐๔๐๐ xxx หมายถึง วิชาของคณะพยาบาลศาสตร
- วิชาชีพ
๐๔๐๑ xxx หมายถึง วิชาในกลุม วิชาศาสตรและเทคโนโลยีทางการพยาบาล
๐๔๐๒ xxx หมายถึง วิชาในกลุม วิชาการพยาบาลผูใ หญ
๐๔๐๓ xxx หมายถึง วิชาในกลุม วิชาการพยาบาลมารดาและทารกและการผดุงครรภ
๐๔๐๔ xxx หมายถึง วิชาในกลุม วิชาการพยาบาลชุมชน
๐๔๐๕ xxx หมายถึง วิชาในกลุม วิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร
๐๔๐๖ xxx หมายถึง วิชาในกลุมวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
อยูในภาคผนวก
๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
อยูในภาคผนวก
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิ
ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
๑. รศ.ดร.ดลใจ ไทยคง
๐๑๐๑๐๐๒๐๑๐๐๒๑
๒. ผศ.ดร.อวยพร ชัยชื่น
๐๑๐๑๐๐๓๐๒๐๐๒๒
๓. ผศ.ดร.ดุจดาว ชื่นชอบ ๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๓
๔. ผศ.ดร.กมลวดี คงสุข
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๔
๕. รศ.ศศิวิไล สวยงาม
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๕

สาขาวิชาและ
สถาบัน

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
หลักสูตร
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

พย.ด.
พย.ด.
Ph.D.(Nursing)
Ph.D.(Nursing)
M.N.S.
(Adult Nursing)

๔
๕
๓
๔
๖

๓
๓
๙
๗
๗

๓.๒.๒ อาจารยประจํา
๑. รศ.ดร.ดลใจ ไทยคง

๐๑๐๑๐๐๒๐๑๐๐๒๑

พย.ด.

๔

๘

๒. ผศ.ดร.อวยพร ชัยชื่น

๐๑๐๑๐๐๓๐๒๐๐๒๒

พย.ด.

๕

๙

292

ชื่อ-สกุล

เลขประจําตัวประชาชน

สาขาวิชาและ
สถาบัน

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห)
หลักสูตร
ปจจุบัน

หลักสูตร
ปรับปรุง

๓. ผศ.ดร.ดุจดาว ชื่นชอบ

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๓

Ph.D.(Nursing)

๓

๙

๔. ผศ.ดร.กมลวดี คงสุข

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๔

Ph.D.(Nursing)

๔

๘

๕. รศ.ศศิวิไล สวยงาม

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๕

๖

๖

๖. รศ.ดร.ลัดศรี สุดสวย
๗. ผศ.ดร.ฤดีพร ยิ่งใหญ
๘. รศ.ดร.ดวงทิพย นาคพร
๙. ผศ.ดร.สุดใจ ชื่นจิต
๑๐.ผศ.ดร.อิม่ เอม ดวงดี
๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ
๑. รศ.ดร.ดวงกมล สดใส
๒. รศ.ดร.ดลจิต มั่งคง
๓. รศ.ดร.เพลินใจ สุขสันต
๔. รศ.ดร.ศรีวัน ดวงเอก
๕. รศ.ดร.พรพิสุทธิ์ หมดจด

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๑
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๒
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๓
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๔
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๕

M.N.S.
(Adult Nursing)
Ph.D.(Nursing)
Ph.D.(Nursing)
Ph.D.(Nursing)
พย.ด.
พย.ด.

๖
๕
๖
๕
๖

๔
๖
๖
๘
๘

๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๖
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๗
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๘
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๙
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑๐

Ph.D.(Nursing)
Ph.D.(Nursing)
Ph.D.(Nursing)
Ph.D.(Nursing)
Ph.D.(Nursing)

๓
๒
๒
๒
๒

๔. องคประกอบเกีย่ วกับประสบการณภาคสนาม/ประสบการณในสถานการณจริง
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู
๔.๑.๑ สามารถปฏิบตั ิทกั ษะการพยาบาลขั้นพื้นฐานแกบุคคลทุกวัย ครอบครัว และ
ชุมชน โดยคํานึงถึงความตางวัฒนธรรม และทุกระดับของภาวะสุขภาพ และ
ระดับการบริการสุขภาพ
๔.๑.๒ สามารถนําผลงานวิจยั มาประยุกตใชในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
๔.๑.๓ สามารถทํางานเปนทีมในการใหบริการทางดานสุขภาพ ทําบทบาทไดทง้ั ผูน าํ
และผูตาม แสดงออกซึง่ ภาวะผูน าํ ในสถานการณเฉพาะหนา มีความคิดริเริม่
สรางสรรคในการวิเคราะหปญ
 หาและมีความเปนอิสระในการแสดงออก
๔.๑.๔ มีความสามารถในการคิดอยางมีวจิ ารณญาณ คิดอยางสรางสรรค มีการแกไข
ปญหาอยางเปนระบบและใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรและการวิจยั
๔.๑.๕ ใหการพยาบาลอยางเอือ้ อาทรดวยความรักและศรัทธาในวิชาชีพ เคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษยอยางเทาเทียมกัน

293

๔.๒ ชวงเวลา
ชั้นป/ภาค
ฝกประสบการณในสถานการณจริง
การศึกษา
๒/๒
ปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐาน
๒/ฤดูรอ น ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ ๑
๓/๑

ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ ๒

๓/๑

ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร

๓/๑

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน ๑

๓/๒

ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุน ๒

๓/๒

ปฏิบตั กิ ารพยาบาลมารดาและทารก

๓/๒

ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ

๓/ฤดูรอ น ปฏิบัติการผดุงครรภ1
๔/๑

ปฏิบตั กิ ารพยาบาลตางวัฒนธรรม

๔/๒

ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน2

๔/๒

ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ1

หมายเหตุ : 1. การจัดชวงเวลาเวร
- จัดเวรเชา ๐๘.๐๐
– ๑๖.๐๐ น.
- จัดเวรบาย ๑๖.๐๐
– ๒๔.๐๐ น.
- จัดเวรดึก ๒๔.๐๐
– ๐๘.๐๐ น.
2. เวลาขึ้นอยูกับกิจกรรมในชุมชนดวย

ชวงเวลา/จํานวนชั่วโมง และเวลาเรียน
๑ หนวยกิต ๖๐ ชั่วโมง
วันอังคาร ๐๘.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๓ หนวยกิต ๑๘๐ ชั่วโมง
วันจันทร –วันศุกร ๕๑/๒ สัปดาห
๓ หนวยกิต ๑๘๐ ชั่วโมง
วันจันทร –วันศุกร ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒ หนวยกิต ๑๒๐ ชั่วโมง
วันจันทร –วันศุกร ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒ หนวยกิต ๑๒๐ ชั่วโมง
วันจันทร –วันศุกร ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒ หนวยกิต ๑๒๐ ชั่วโมง
วันจันทร –วันศุกร ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓ หนวยกิต ๑๘๐ ชั่วโมง
วันจันทร –วันศุกร ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๑ หนวยกิต ๖๐ ชั่วโมง
วันจันทร –วันศุกร ๒ สัปดาห
๓ หนวยกิต ๑๘๐ ชั่วโมง
วันจันทร –วันอาทิตย ๕๑/๒ สัปดาห
๒ หนวยกิต ๑๒๐ ชั่วโมง
วันจันทร –วันศุกร ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๒ หนวยกิต ๑๒๐ ชั่วโมง
วันจันทร –วันศุกร ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
๓ หนวยกิต ๑๘๐ ชั่วโมง
วันจันทร –วันอาทิตย ๕๑/๒ สัปดาห

294

๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
หลักสูตรกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาการศึกษาอิสระ เปนวิชาที่ใหนักศึกษาได
ศึกษาประเด็นปญหาทางการพยาบาลทีส่ นใจ โดยใชวธิ กี ารทางวิทยาศาสตร ภายใตการแนะนําของ
อาจารยทป่ี รึกษา
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการวิจัย สามารถทําวิจัยเบื้องตนเพื่อใช
ในการแกปญ
 หาทางการพยาบาลได และสามารถเขียนผลงานวิจยั เพือ่ การสือ่ สารได
๕.๓ ชวงเวลา
ชั้นปที่ ๔ ภาคตน
๕.๔ จํานวนหนวยกิต
๑ หนวยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
๕.๕.๑ มอบหมายอาจารยทป่ี รึกษาโครงการใหนกั ศึกษาเปนรายบุคคล
๕.๕.๒ อาจารยทป่ี รึกษาใหคาํ ปรึกษาในการเลือกหัวขอ และกระบวนการศึกษาคนควา
และประเมินผล
๕.๕.๓ นักศึกษานําเสนอผลการศึกษาปากเปลาตอคณาจารยทป่ี รึกษาประจําวิชาทุกคน
เพื่อรับขอเสนอแนะและประเมินผล
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
๕.๖.๑ ผูส อนและผูเ รียนกําหนดหัวขอและเกณฑการประเมินผลทวนสอบมาตรฐาน โดย
กําหนดเกณฑ/มาตรฐานการประเมินผลรายวิชา
๕.๖.๒ ผูเ รียนประเมินผลการเรียนรูข องตนเองตามแบบฟอรม
๕.๖.๓ ผูส อนประเมินผลการเรียนรูข องผูเ รียนตามแบบฟอรม
๕.๖.๔ ทั้งผูสอนและผูเรียนประเมินผลการเรียนรูรวมกัน
๕.๖.๕ ผูเ รียนนําเสนอผลการศึกษาและรับการประเมินโดยผูส อนประจํารายวิชาทุกคน
ซึง่ เขารวมฟงการนําเสนอผลการศึกษา
๕.๖.๖ ผูส อนทุกคนเขาฟงการนําเสนอผลการศึกษาของผูเ รียน
๕.๖.๗ ผูป ระสานงานรายวิชานําคะแนนทุกสวนเสนอขอความเห็นชอบจากอาจารย
ประจําวิชาทุกคน ผานคณะกรรมการหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารคณะ
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หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
๑.๑ ความสามารถดานการใช
ภาษาอังกฤษ
๑.๒ ความสามารถดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๑.๓ มีจติ อาสา

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
- เขาคายฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการใชภาษาอังกฤษ
- กิจกรรมชมรมสารสนเทศทางการพยาบาล
- กิจกรรมชมรมคอมพิวเตอร
- กิจกรรมเขาคายฝกทักษะเฉพาะดานเทคโนโลยีทางสุขภาพ
- แกนนําผูเ รียนทัศนศึกษาทัง้ ในประเทศและตางประเทศ
- จัดตั้งชมรมพยาบาลจิตอาสา
- กิจกรรมเขาคายสงเสริมจิตอาสาสําหรับผูเ รียนพยาบาล
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและบริการวิชาการแกสงั คมของ
ผูเ รียนพยาบาล

๒. การพัฒนาผลการเรียนรูใ นแตละดาน
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๒.๑ .๑ ผลการเรียนรู ดานคุณธรรม จริยธรรม
๒.๑.๑.๑ มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผลการปฏิบัติงาน
๒.๑.๑.๒ เสียสละ ซื่อสัตย และมีวินัย
๒.๑.๑.๓ มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.๑.๑.๔ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๒.๑.๑.๕ ควบคุมตนเองได
๒.๑.๑.๖ แยกแยะความดีและความชั่วได
๒.๑.๑.๗ จัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ และการปฏิบตั งิ านในวิชาชีพการ
พยาบาล
๒.๑.๑.๘ เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน
๒.๑.๒ กลยุทธการสอนทีใ่ ชพฒ
ั นาการเรียนรูด า นคุณธรรมจริยธรรม
๒.๑.๒.๑ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในทุกรายวิชาทางการพยาบาลใหผเู รียนมีสว น
รวม
๒.๑.๒.๒ เนนการเรียนรูจ ากสถานการณจริง
๒.๑.๒.๓ เรียนจากบทบาทสมมติ และกรณีตัวอยางที่ครอบคลุมประเด็นและปญหาดาน
คุณธรรมและจริยธรรมทั้งในวิชาชีพและการดํารงชีวิต
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๒.๑.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด า นคุณธรรมและจริยธรรม
ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธีทั้งการประเมินระหวางเรียน ภายหลังสิ้นสุดวิชาและ
ภายหลังสําเร็จการศึกษา
๒.๑.๓.๑ ประเมินระหวางเรียน โดยผูเรียนประเมินตนเอง ประเมินโดย กลุมเพื่อน
อาจารย อาจารยพี่เลี้ยงในแหลงฝก ผูใชบริการ และชุมชน โดยใชวิธีการ
ประเมินทีห่ ลากหลาย ทัง้ การสัมภาษณ การสังเกต ใชแบบสอบถาม
สนทนากลุม แบบบันทึก แบบประเมินและแบบวัดที่เกี่ยวของ
๒.๑.๓.๑ ประเมิน ภายหลังจากสํา เร็จการศึกษาแลว โดยใหบัณฑิตประเมินตนเอง
ประเมินจากผูใชบัณฑิต โดยใชแบบสอบถาม สัมภาษณ และสนทนากลุม
๒.๒ ความรู
๒.๒.๑ ผลการเรียนรูด า นความรู
๒.๒.๑.๑ มีความรูแ ละความเขาใจในศาสตรทเ่ี ปนพืน้ ฐานของ ชีวิ ตที่ครอบคลุมทั้ง
วิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร กฎหมายและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย
๒.๒.๑.๒ มีความรูแ ละความเขาใ จในศาสตรพน้ื ฐานทางวิทยาศาสตรสขุ ภาพ ศาสตร
ทางวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชน้ั หนึง่
๒.๒.๑.๓ มีความรูค วามเขาใจในกระบวนการวิจยั
๒.๒.๑.๔ มีความรูค วามเขาใจเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๒.๒.๑.๕ มีความรูค วามเขาใจในงานวิจยั และวิทยาการทีท่ นั สมัยตอการเปลีย่ นแปลง
ของประเทศและสังคมโลก
๒.๒.๒ กลยุทธการสอนทีใ่ ชพฒ
ั นาการเรียนรูด า นความรู
๒.๒.๒.๑ เนนการสอนโดยใหผูเรียนมีการเรียนรูดวยตนเองโดยใชกลวิธีสอนที่
หลากหลาย
๒.๒.๒.๒ เนนการเรียนรูแ บบมีสว นรวม
๒.๒.๒.๓ การใชปญ
 หาเปนพืน้ ฐาน
๒.๒.๒.๔ เรียนรูจ ากสถานการณจริง
๒.๒.๒.๕ ทั้งการเรียนรูในชั้นเรียน แหลงฝก และชุมชน
๒.๒.๒.๖ การบรรยายรวมกับการอภิปราย
๒.๒.๒.๗ การคนควา การวิเคราะห และทํากรณีศึกษา
๒.๒.๒.๘ การนําเสนอประเด็นที่ผูเรียนสนใจ เพื่อการเรียนรูรวมกันของกลุม
๒.๒.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด า นความรู
กลยุทธการประเมิน
ประกอบดวย
๒.๒.๓.๑ การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เพือ่ ใหครอบคลุมการประเมินผลดานความรู
ทัง้ การเรียนในหองเรียนและการเรียนดวยตนเอง
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๒.๒.๓.๒ การสอบวัดความรูโดยใชขอสอบ
๒.๒.๓.๓ การรายงานการศึกษาคนควา
๒.๒.๓.๔ การวิเคราะหกรณี
๒.๒.๓.๕ การทําโครงการ และการนําเสนอปากเปลา
๒.๓ ทักษะทางปญญา
๒.๓.๑ ผลการเรียนรูด า นทักษะทางปญญา
๒.๓.๑.๑ สามารถคิดอยางมีวจิ ารณญาณ คิดวิเคราะหอยางเปนระบบและสรางสรรค
โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมทัง้ ใชประสบการณ
ภาคปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการแกไข
ปญหาทางการ พยาบาลและทางสุขภาพ
๒.๓.๑.๒.สามารถแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตรทางสังคมและการใช
นวัตกรรมใหมๆ และพัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสม
กับสถานการณ
๒.๓.๒ กลยุทธการสอนทีใ่ ชในการพัฒนาการเรียนรูด า นทักษะทางปญญา
การสอนที่เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดและการแกไขปญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุม
ในสถานการณทั่วไปและสถานการณที่เกี่ยวของกับสุขภาพ โดยใชวิธีการสอนที่หลากหลาย เชน
การอภิปรายกลุม การสะทอนคิด การทํากรณีศกึ ษา
การประชุมปรึกษาปญหา การโตวาที
การศึกษาอิสระ การจัดทําโครงการ และการใชเกมส เปนตน
๒.๓.๓ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด า นทักษะทางปญญา
การประเมินหลายวิธี/กิจกรรม เปนการวัดและการประเมินทักษะการคิด และการแกไข
ปญหา เชน
๒.๓.๓.๑ การสอบวัดความสามารถในการคิดและแกไขปญหาโดยใชกรณีศกึ ษา
๒.๓.๓.๑ การประเมินจากผลงานทีเ่ กิดจากการใชกระบวนการแกไขปญหา การศึกษา
คนคนควาอยางเปนระบบ การวิเคราะหวจิ ารณ เชน รายงานการวิเคราะหวจิ ารณกรณีศกึ ษา
รายงานการศึกษาปญหาเฉพาะทางการพยาบาล การศึกษาอิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุม การ
ประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล และการสัมมนา
๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๑. ผลการเรียนรูด า นทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความ
สามารถในการรับผิดชอบ
๒.๔.๑.๑ มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและกลุมคนปรับตัวไดตาม
สถานการณ
๒.๔.๑.๒ สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนาํ และผูตามในระบบบริการสาธารณสุข
ทุกระดับและในสถานการณที่หลากหลาย
๒.๔.๑.๓ สามารถแสดงออกซึง่ ภาวะผูน าํ ในสถานการณเฉพาะหนา
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๒.๔.๑.๔ มีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวัฒนธรรม
๒.๔.๑.๕ มีความคิดริเริ่มในการคิดวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจและแสดงออก
ไดอยางอิสระ
๒.๔.๑.๖ มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ รับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ
และสังคมอยางตอเนื่อง
๒.๔.๒. กลยุทธการสอนทีใ่ ชในการพัฒนาการเรียนรูด า นทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๒.๔.๒.๑ กลยุทธการสอนที่เนนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูเรียน ผูเรียนกับ
ผูสอน ผูเรียนกับผูใชบริการ และผูรวมทีมสุขภาพ
๒.๔.๒.๒ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ กี ารทํางานเปนทีมเพือ่ สงเสริมการแสดง
บทบาทของการเปนผูน าํ และผูต าม
๒.๔.๒.๓ จัดประสบการณการเรียนรูในภาคปฏิบัติที่สงเสริมใหทํางานเปนทีมและการ
แสดงออกของภาวะผูน าํ หลากหลายสถานการณทง้ั ในคลินกิ และในชุมชน
๒.๔.๓. กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูด า นทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
มีการประเมินหลายดาน โดยใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
๒.๔.๓.๑ การประเมินผูเ รียนในการแสดงบทบาทของการเปนผูน าํ และผูต าม ใน
สถานการณการเรียนรูต ามวัตถุประสงค
๒.๔.๓.๒ การประเมินทักษะทีแ่ สดงออกถึงภาวะผูน าํ ตามสถานการณการเรียนรูท ่ี
หลากหลาย
๒.๔.๓.๓ การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุม เพือ่ น และทีมงานอยางมี
ประสิทธิภาพและสรางสรรค
๒.๔.๓.๔ การประเมินการแสดงออกของการตระหนักถึงความรับผิดชอบในการเรียนรู
ตามประสบการณการเรียนรู และความ สนใจในการพัฒนาตนเองในดาน
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
๒.๕ ทักษะการวิเคราะหและการสือ่ สาร
๒.๕.๑ ผลลัพธการเรียนรูด า นทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสือ่ สาร
๒.๕.๑.๑ สามารถใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหข อมูลและ
สามารถแปลความหมายขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
๒.๕.๑.๒ สามารถแปลงขอมูล เปนขาวสารทีม่ คี ณ
ุ ภาพและเหมาะสมตอการสือ่ สาร
ทั้งกับ บุคคลและกลุมคนในสถานการณ ที่ หลากหลาย และนําไปใชในการ
ปฏิบตั กิ ารพยาบาลได อยางเหมาะสม
๒.๕.๑.๓ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน
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๒.๕.๑.๔ รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศตลอดจนใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร และใชภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสม
กับสถานการณ บุคคล และกลุมบุคคล
๒.๕.๒ กลยุทธการสอนทีใ่ ชในการพัฒนาการเรียนรูด า นทักษะในการวิเคราะห
และการสือ่ สาร
๒.๕.๒.๑ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีเ่ นนใหผเู รียนไดฝก ทักษะการสือ่ สาร
ระหวางบุคคลทั้งการพูด การฟง และการเขียนในกลุมผูเรียน ระหวางผูเรียน
และผูสอน และบุคคลที่เกี่ยวของในสถานการณที่หลากหลาย
๒.๕.๒.๒ การจัดประสบการณการเรียนรูที่สงเสริมใหผูเรียนไดเลือกและใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารทีห่ ลากหลายรูปแบบและวิธกี าร
๒.๕.๒.๓ การจัดประสบการณการเรียนรูท ส่ี ง เสริมใหผเู รียนไดใชความสามารถในการ
เลือกสารสนเทศและฝกทักษะการนําเสนอขอสนเทศดวยวิธกี ารทีห่ ลากหลาย
เหมาะสมกับผูฟง และเนื้อหาที่นําเสนอ
๒.๕.๓ กลยุทธการประเมินผลลัพธการเรียนรูด า นการวิเคราะห เชิงตัวเลข และการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร
ใหความสําคัญที่กลยุทธ ดังนี้
๒.๕.๓.๑ การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใชแบบสังเกต และ
แบบประเมินทักษะการพูด และการเขียน
๒.๕.๓.๒ การทดสอบทักษะการฟงจากแบบทดสอบที่สอดคลองกับวัตถุประสงคการ
เรียนรู
๒.๕.๓.๓ การทดสอบการวิเคราะหขอ มูล โดยใชขอ สอบ การทํารายงานกรณี และ
การวิเคราะหขอ มูลผลการศึกษาวิจยั และการศึกษาอิสระ
๒.๖ ทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ
๒.๖.๑ ผลการเรียนรูด า นทักษะปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ
๒.๖.๑.๑ สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยใชศาสตร และศิลป ทางการพยาบาลและ
ศาสตร ที่เกี่ยวของแกบุคคล คร อบครัวและชุมชนอยางเปนองครวม โดย
ครอบคลุมทั้งดานการสรางเสริม สุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล
และการฟนฟูสุขภาพ
๒.๖.๑.๒ มีทกั ษะการใหการปรึกษาทางสุขภ าพแกผูใชบริการทุกกลุมเปาหมาย
ทุกชวงวัย และทุกภาวะสุขภาพ
๒.๖.๑.๓ ปฏิบัติการพยาบาล ดวยความศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดมั่นในคุณธรรม
จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎหมาย และสิทธิของผูปวย
๒.๖.๑.๔ ปฏิบัติการพยาบาลดวยความเอื้ออาทร มีจิตอาสา ดวยหัวใจของ
ความเปนมนุษย
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๒.๖.๑.๕ ปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงปจเจกบุคคล และความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม
๒.๖.๑.๖ สามารถบริหารจัดการไดอยางมีประสิทธิภาพในทุกสถานการณ
๒.๖.๒ กลยุทธการสอนทีจ่ ะใชในการพัฒนาทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพ
กลยุทธการสอนในการพัฒนาทักษะปฏิบัติมีหลากหลายกลยุทธ โดยเนนที่ขั้นตอนการ
พัฒนาทักษะของผูเรียนตั้งแตการใหสังเกตการณสาธิต การฝกหัดและการปฏิบัติภายใตการแนะนํา
ของผูสอน จนถึงการปฏิบัติอยางเปนอิสระ ทั้งนี้จะเนน
๒.๖.๒.๑ การสาธิต
๒.๖.๒.๒ การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ
๒.๖.๒.๓ การแสดงบทบาทสมมติ
๒.๖.๒.๔ การฝกปฏิบตั ใิ นสถานการณจาํ ลอง
๒.๖.๒.๕ การฝกปฏิบัติกับคนไขจําลอง
๒.๖.๒.๖ การสอนขางเตียง
๒.๖.๒.๗ การฝกปฏิบตั ใิ นสถานการณจริง ในสถานบริการสุขภาพและชุมชนให
ครอบคลุมความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใตการควบคุมดูแลของ
อาจารย การฝกปฏิบัติในคลินิกคูกับ อาจารยพเิ ศษภาคปฏิบตั ิ มีวิธีจัดการ
เรียนการสอนโดย การประชุมปรึกษาปญหากอนและหลังปฏิบัติงาน การดูแล
ผูร บั บริการรายบุคคล รายกลุม การศึกษาผูร บั บริการรายบุคคล การตรวจ
เยีย่ ม การประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล และการสอนผูใ ชบริการ
๒.๖.๒.๘ การทําโครงการบริการวิชาการแกสงั คม และ/หรือกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน
รวมกับอาจารย
๒.๖.๓ กลยุทธการประเมินทักษะการปฏิบตั ทิ างวิชาชีพของผูเ รียน
เปนกลยุทธการประเมินทักษะทางวิชาชีพอยางเปนองครวม นั่นคือ การประเมินทักษะ
ทีบ่ รู ณาการทัง้ ความรู ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการสรางสัมพันธภาพกับผูใ ชบริการ
เชน
๒.๖.๓.๑ การประเมินทักษะการปฏิบัติในหองปฏิบัติการ สถานการณจาํ ลอง คนไข
จําลอง สถานบริการสุขภาพและชุมชน
๒.๖.๓.๒ การสังเกตการณปฏิบตั กิ ารพยาบาลในสถานบริการสุขภาพและชุมชน
๒.๖.๓.๓ การประเมินจากขอมูลสะทอนกลับ (Feedback) จากคนไขจําลอง ผูใชบริการ
อาจารย อาจารยพเิ ศษสอนภาคปฏิบตั ิ และบุคลากรในหอผูปวย
๒.๖.๓.๔ การสอบปฏิบตั กิ ารในคลินกิ / หองปฏิบัติการ
๒.๖.๓.๕ ผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการแกสงั คม และ/หรือกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชน โดยผูเรียนรวมกับผูสอน
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๓. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูร ายวิชา
(Curriculum Mapping) (อยูใ นภาคผนวก)

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ใชเกณฑการประเมินตามระเบียบของมหาวิทยาลัยไทย (เอกสารแนบ)
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
๒.๑ มีคณะกรรมการทวนสอบทีป่ ระกอบดวยผูท รงคุณวุฒภิ ายนอกจํานวน ๒ ใน ๔ คน
๒.๒ คัดเลือกรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติในทุกสาขาวิชาตามเกณฑการคัดเลือกที่
คณะกรรมการทวนสอบกําหนด
๒.๓ คณะกรรมการฯตรวจสอบผลการใหคะแนนกับขอสอบ รายงาน โครงงานและอืน่ ๆ ที่
ผูเรียนไดรับมอบหมาย
๒.๔ คณะกรรมการฯสัมภาษณพยาบาลในแหลงฝก การตรวจสอบแบบฟอรมการใหคะแนน
การปฏิบตั งิ าน ( Performance Evaluation) ในหอผูป ว ย ตรวจสอบแผนการพยาบาลและรายงาน
กรณีศึกษาในวิชาภาคปฏิบัติที่ผูเรียนทําเพื่อขอรับการประเมิน
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใชเกณฑของมหาวิทยาลัยไทย

หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑.๑ อาจารยใหมทุกคนเขาโปรแกรมปฐมนิเทศที่ประกอบดวย
สวนที่ ๑
๑.๑.๑ บทบาทหนาทีข่ องอาจารยพยาบาลในพันธกิจทัง้ ๔ ดาน
๑.๑.๒ สิทธิผลประโยชนของอาจารย และกฎระเบียบตางๆ
๑.๑.๓ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในคณะและกิจกรรมตางๆของคณะ
๑.๑.๔ ศึกษางานในแหลงฝกตางๆ ที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
๑.๒ คณะมอบหมายอาจารยอาวุโสเปนอาจารยพเ่ี ลีย้ ง โดยมีหนาที่
๑.๒.๑ ใหคาํ แนะนําและการปรึกษาเพือ่ เรียนรูแ ละปรับตัวเองเขาสูก ารเปนอาจารย
ในคณะ
๑.๒.๒ ใหคาํ แนะนํา และนิเทศการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ตองสอนคู
กับอาจารยอาวุโส
๑.๒.๓ ประเมินและติดตามความกาวหนาในการปฏิบตั งิ านของอาจารยใหม
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๑.๓. อาจารยทกุ คนไดรบั การพัฒนาอยางทัว่ ถึงในดานจัดการเรียนการสอน และความรูท ่ี
ทันสมัยในการแพทยและการพยาบาล ตลอดจนการวิจยั โดยจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาการภายในคณะ
และสงเสริมใหเขารวมประชุม สัมมนาและอบรมในสถาบันการศึกษาอื่น ดังนี้
๑.๓.๑ สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายในมหาวิทยาลัย
๑.๓.๒ สนับสนุนใหเขารวมอบรม ประชุมวิชาการภายนอกมหาวิทยาลัย
๑.๓.๓ ศึกษาดูงานอบรมในตางประเทศ
๑.๓.๔ สนับสนุนใหเปนสมาชิกในหนวยวิจัย (research unit) ของคณะ
๑.๓.๕ รวมทีมวิจัยกับนักวิจัยอาวุโสในคณะ หรือภายนอกคณะ และตีพิมพผลงาน
๑.๓.๖ เขารวมประชุมเสนอผลงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ
๒. การพัฒนาความรูแ ละทักษะใหแกคณาจารยและบุคลากร
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๑.๑ จัดระบบการประเมินผลดานการสอนและการประเมินผลอยางมีสว นรวมระหวาง
ผูสอน ผูบริหาร และผูเรียน
๒.๑.๒ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน/ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ประจําป โดยเนนทีต่ น แบบมาตรฐานคุณวุฒสิ าขาพยาบาลตามรายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียด
ของรายวิชา (Course specification)
๒.๑.๓ จัดอบรมประจําปเกี่ยวกับทักษะการสอน และการประเมินผลที่ทันสมัยทั้งใน
หองเรียนและในคลินิกที่สอดคลองกับผลการเรียนรูในแตละดาน
๒.๑.๔ สนับสนุนอาจารยเขารวมประชุมวิชาการและดูงานเกีย่ วกับการจัดการเรียน
การสอนและการประเมินผล
๒.๑.๕ จัดอาจารยพี่เลี้ยง(Mentor) ใหแกอาจารยใหม และพัฒนาระบบ Clinical
supervision
๒.๑.๖ พัฒนาระบบการประเมินโดยผูร ว มงาน (Peer evaluation)
๒.๑.๗ กําหนดใหมีการวิจัยในหองเรียน
๒.๑.๘ พัฒนาทักษะการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
๒.๒.๑ จัดใหอาจารยเขารับการอบรมฟนฟูทักษะปฏิบัติ
๒.๒.๒ สงเสริมใหอาจารยสอบรับใบวุฒบิ ตั รการพยาบาลขัน้ สูงจากสภาการพยาบาล
และพัฒนาบทบาทการพยาบาลขัน้ สูงแกอาจารยพยาบาล
๒.๒.๓ จัดทําโครงการ Faculty Practice และกําหนดใหเปนนโยบายของคณะ
๒.๒.๔ จัดใหอาจารยไดรวมปฏิบัติงานในบทบาทพยาบาลวิชาชีพ
๒.๓ การพัฒนาเชิงวิชาชีพแกบคุ ลากรสายสนับสนุน
๒.๓.๑ กําหนดระบบการประเมินผลอยางมีสวนรวมเพื่อพัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพ
๒.๓.๒ จัดอบรมประจําปเพื่อทบทวน/ประเมินผลการทํางานในคณะ
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๒.๓.๓ จัดอบรมเสริมทักษะการทํางานที่ทันสมัยใหแกบุคลากรทุกคน
๒.๓.๔ กําหนดใหบคุ ลากรฝายสนับสนุนเขาประชุม/อบรมทักษะเฉพาะตําแหนงอยาง
นอยปละ ๑ ครัง้ ภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๓.๕ จัดกลุม บุคลากรและกระบวนการเพือ่ การจัดการความรูข า มหนวยงาน

หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
๑.๑ คณะประกาศขอปฏิบตั ใิ นการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลและแนวทาง
การควบคุมคุณภาพ
๑.๒ แตงตัง้ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
๑.๓ มอบหมายความรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ ใหกลุม วิชาตาม
สาขาและกลุม วิชาเสนอผูป ระสานงานรายวิชาเพือ่ การแตงตัง้
๑.๔ กลุม วิชาควบคุมการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนใหเปนไปตาม
รายละเอียดหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาในรายวิชาทีร่ บั ผิดชอบและเสนอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร
๑.๕ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรควบคุมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
และดําเนินการประเมินผลการสอนของอาจารย
๑.๖ แตงตัง้ กรรมการภายนอกทบทวน/ประเมินผลการดําเนินการโดยมีผูทรงคุณวุฒิ
ติดตามรายละเอียดหลักสูตรเมื่อสิ้นสุดปการศึกษาและปรับปรุงตามความเหมาะสม
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
จัดสรรงบประมาณเพือ่ จัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนใหไดตามเกณฑ
มาตรฐานสากลและเกณฑองคกรวิชาชีพ เชน สัดสวนเครื่องคอมพิวเตอรตอนักศึกษา ๑ : ๑๐ ตํารา
หลักทางการพยาบาลสาขาวิชาละ ๑๐ ชือ่ เรือ่ ง วารสารวิชาชีพการพยาบาลตางประเทศไมนอ ยกวา
๑๐ ชื่อเรื่อง ฯลฯ
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ อี ยูเ ดิม (อยูใ นภาคผนวก)
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิม่ เติม
๒.๓.๑ มีคณะกรรมการวางแผนจัดหาและติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน
ของคณะ
๒.๓.๒ ใหอาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อสื่อ และตําราในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ
ตอคณะกรรมการฯ
๒.๓.๓ คณะจัดสรรงบประมาณประจําปและจัดซื้อตําราและสื่อตาง ๆ
๒.๓.๔ ติดตามความตองการและการใชทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนเพือ่ พัฒนา
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๒.๓.๕ กําหนดเวลาการใชหองสมุดใหไมต่ํากวา ๖๐ ชั่วโมงตอสัปดาห
๒.๓.๖ ใหมีหนังสือและสื่อ นําออกเพียงพอในแหลงฝก เชน ชุมชน
๒.๓.๗ จัดระบบการใชสื่อ/อุปกรณในหอง “ปฏิบตั ทิ กั ษะการพยาบาล ๒๔ ชั่วโมง”
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
๒.๔.๑ คณะกรรมการใน ๒.๓.๑ วางแผนการประเมินอยางมีสวนรวมกับผูสอน ผูใช
และบุคลากรที่รับผิดชอบทุกฝาย อยางเปนระบบ
๒.๔.๒ ประเมินความเพียงพอจากความตองการใชของอาจารย และผูเรียน และใหได
มาตรฐานตามเกณฑของสภาการพยาบาลทุกปการศึกษา
๒.๔.๓ จัดทําระบบติดตามการใชทรัพยากรทั้งตําราหลัก สิ่งพิมพ และสื่อตางๆ ที่
เหมาะสมกับสถานการณของคณะ และนําผลมาใชในการบริหารทรัพยากร
๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
๓.๑.๑ กําหนดคุณสมบัตอิ าจารยใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขา
พยาบาลศาสตรตามสาขาทีต่ อ งการ โดยคํานึงถึงคุณวุฒทิ างการศึกษาควรตองเปนสาขาทางการ
พยาบาล มีประสบการณการปฏิบตั กิ ารพยาบาลในสาขาทีต่ อ งการและมีประสบการณการสอนใน
สถาบันการศึกษาพยาบาล นอกจากนัน้ ตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการใช
สารสนเทศ การสือ่ สาร เชน คอมพิวเตอรและโปรแกรมขัน้ พืน้ ฐาน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๑.๒ ประกาศและเสาะหาผูมีคุณสมบัติตามตองการ
๓.๑.๓ สืบคนประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือไดอยางเปน
ระบบ และมีการตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม
๓.๑.๔ ทดสอบความสามารถในการสอนและการใชสอ่ื การศึกษา
๓.๑.๕ เสนอแตงตั้งและประเมินการปฏิบัติงานตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
๓.๒ การมีสว นรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
๓.๒.๑ อาจารยรว มกับผูเ รียนประเมินรายวิชาเมือ่ สิน้ สุดรายวิชาทุกรายวิชา หากเปน
วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาล บุคลากรผูร ว มสอนในแหลงฝกรวมประเมินการจัดการ
เรียนการสอนดวย
๓.๒.๒ อาจารยรว มในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมือ่ สิน้ สุดป
การศึกษาทุกป
๓.๒.๓ อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวมและจัดทําราง
การปรับปรุงหลักสูตร และรวมประชาพิจารณใหขอคิดเห็น
๓.๓ การแตงตัง้ คณาจารยพเิ ศษ
กําหนดนโยบายของคณะ
ในการแตงตั้งอาจารยพิเศษ ดังนี้
๓.๓.๑ การจัดจางอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเรื่องที่ตองการความเชี่ยวชาญพิเศษ
เทานั้น
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๓.๓.๒ การพิจารณาจะตองผานการกลัน่ กรองของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และตอง
เสนอประวัติและผลงานที่ตรงกับหัวขอวิชาที่จะใหสอน
๓.๓.๓ กลุมวิชาโดยหัวหนากลุมวิชาเปนผูเสนอความตองการในการจางและเสาะหาผูมี
คุณสมบัตติ รงความตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
๓.๓.๔ การจัดจางอาจารยพเิ ศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปนอยาง
นอย
๓.๓.๕ จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน
๓.๓.๖ อาจารยพิเศษจะตองสอนไมเกินครึ่งหนึ่งของจํานวนชั่วโมงในรายวิชาที่สอน
๓.๓.๗ สําหรับอาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติใหกลุมวิชาขอจางไดเฉพาะรายวิชาที่มี
ผูเรียนเกินกวาอัตราสวน นักศึกษา : อาจารย ๘:๑ และจะจางไดไมเกิน ๑ ใน ๔
ของจํานวนอาจารยทส่ี อนในรายวิชานัน้
๓.๓.๘ คุณสมบัติของอาจารยพิเศษสอนภาคปฏิบัติตองเปนไปตามเกณฑที่สภาการ
พยาบาลกําหนด
๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัตเิ ฉพาะสําหรับตําแหนง
การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของคณะและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
๔.๒ การเพิม่ ทักษะความรูเ พือ่ การปฏิบตั งิ าน
๔.๒.๑ จัดใหมีการทัศนศึกษาปละ ๑ ครั้ง
๔.๒.๒ ใหบคุ ลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปนแผน
ประจําป เพื่อใหคณะสนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม
๔.๒.๓ คณะมีหนวยวิจัยสถาบันและวิจัยเพื่อพัฒนา โดยมีการสนับสนุนงบประมาณ
ประจําป เชนเดียวกับหนวยวิจัยอื่น ๆ
๕. การสนับสนุนและการใหคาํ แนะนํา นักศึกษา
๕.๑ การใหคาํ ปรึกษาดานวิชาการ และอืน่ ๆ แก นกั ศึกษา
๕.๑.๑ คณะแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาใหแกผูเรียนทุกคนพรอมกําหนดบทบาทหนาที่
๕.๑.๒ คณะแตงตั้งอาจารยประจําชั้นทุกชั้นป
๕.๑.๓ มีแฟมนักศึกษาทุกคนเพือ่ บันทึกความตองการในการใหการปรึกษาและ
ความกาวหนาของนักศึกษา
๕.๑.๔ คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาจะเปนทีป่ รึกษาใหอาจารยและนักศึกษาทีม่ ี
ปญหาเกินกวาความสามารถของอาจารยทป่ี รึกษาและอาจารยประจําชัน้ ป
๕.๑.๕ อาจารยทกุ คนจัดทําตารางการทํางานติดไวหนาหองทํางานและในเว็บไซดของ
คณะ
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๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา
๕.๒.๑ คณะประกาศหลักเกณฑและวิธีการในการอุทธรณทั้งที่บอรด เว็บไซด และใน
คูมือผูเรียน (ดังประกาศที่แนบมาดวย)
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
๖.๑ สถานพยาบาลทัง้ ของรัฐและเอกชนทัว่ ประเทศ ขาดแคลนพยาบาลเปนจํานวนมาก
จากผลการสํารวจความตองการของสถาบันการศึกษาตาง ๆ พบวาผูส าํ เร็จการศึกษาไดงานทําใน ๓
เดือนแรก 100%
๖.๒ จากผลการสํารวจกอนการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยไทย พบวาผูใชบัณฑิต
ตองการพยาบาลทีม่ คี วามรับผิดชอบ เปนอันดับแรก และการมีจติ อาสา มีความสามารถในดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เปนลําดับตอมา
๗. ตัวบงชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีก้ ารประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนรวม อยูในเกณฑดีอยางนอยสองปการศึกษาอยางตอเนื่องกอนการรับรอง
ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
*(๑)
*(๒)

*(๓)

*(๔)

*(๕)
*(๖)

*(๗)

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสว นรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรในทุก
ประเด็นเปนอยางนอย
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ .๓ และ มคอ .๔ กอนการเปดหลักสูตร
ครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.
๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ .๗
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ที่กําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของจํานวน
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
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ปที่ ๔ ปที่ ๕
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
*(๘)

*(๙)
*(๑๐)
*(๑๑)
*(๑๒)
*(๑๓)
*(๑๔)
*(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)
(๒๔)

อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรเปนอยาง
นอย
รอยละ ๑๐๐ ของอาจารยใหมไดรบั การปฐมนิเทศหรือการเตรียม
ความพรอมในการทําบทบาทหนาทีอ่ าจารยพยาบาล
อาจารยทกุ คนไดรบั การพัฒนาในดานวิชาการ วิจยั และบริการ
วิชาการไมนอ ยกวา ๒๐ ชั่วโมง/ป
บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรบั การพัฒนาตรงตาม
งานที่รับผิดชอบทุกคนในแตละป ไมนอยกวาคนละ ๑๐ ชั่วโมงตอป
ระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาปสุดทาย /บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๔ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอความสามารถในการ
ปฏิบัติการพยาบาลของบัณฑิตเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ จาก ๕
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพการสอน ของอาจารย
พยาบาลเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ จากคะแนนเต็ม ๕
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทรัพยากรสนับสนุนการเรียน
การสอนเฉลีย่ ไมนอ ยกวา ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ หรือรอยละ ๘๐
เปนอยางนอยของทุกรายวิชา
รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่เปดสอนในคณะมีการประเมินกลยุทธ
การสอน
รอยละ ๑๐๐ ของอาจารยไดรบั การประเมินการสอนทุกรายวิชาที่
คณะเปดสอน
รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่คณะเปดสอน ไดรับการประเมินจาก
ผูเรียนภายหลังสิ้นสุดการเรียน
รอยละ ๙๐ ของผูส าํ เร็จการศึกษา ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ
ผลการประเมินของผูเรียนตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารยที่
เนนชุมชนเปนหลักอยูใ นระดับ ๔ จาก ๕
งานวิจยั และโครงการบริการวิชาการทีด่ าํ เนินการในชุมชน และ
รวมกับชุมชนไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของจํานวนอาจารยทั้งคณะ
ความพึงพอใจของบุคลกรในชุมชนและประชาชนที่เกี่ยวของตอการ
ปฏิบัติงานของผูเรียนไมต่ํากวา ๔ จาก ๕
จํานวนรายวิชาทีใ่ ชชมุ ชนเปนฐานในการจัดการเรียนการสอน ไม
นอยกวารอยละ ๕๐ ของรายวิชาการพยาบาลทัง้ หมด
จํานวนรายวิชาทีบ่ รู ณาการ/เพิม่ เนือ้ หาการสรางเสริมสุขภาพ ไม
นอยกวารอยละ ๕๐ ของรายวิชาการพยาบาลทัง้ หมด
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(๒๕) จํานวนโครงงานหรือกิจกรรมเนนการสรางเสริมสุขภาพไมนอ ยกวา
รอยละ ๑๐ ของจํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น
(๒๖) รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาภาคปฏิบัติใชการประเมินผลที่เนน
พัฒนาการของผูเ รียน
(๒๗) จํานวนนวัตกรรมและสือ่ ทีใ่ ชในการสอนเรือ่ งการสราง เสริมสุขภาพ
อยางนอย ๑ ชิ้นตอ ๑ รายวิชา ในแตละรายวิชาทีส่ อนเรือ่ งการสราง
เสริมสุขภาพ
(๒๘) ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทีเ่ นนผูเ รียน
เปนศูนยกลาง ไมต่ํากวา ๔ จาก ๕
(๒๙) ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารยที่ปรึกษาและกิจกรรม
เสริมหลักสูตรของคณะ ไมต่ํากวา ๔ จาก ๕
(๓๐) ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเรียนรู
ดวยตนเอง ไมต่ํากวา ๔ จาก ๕
(๓๑) รอยละ ๘๐ ของการจัดการเรียนการสอนดําเนินการไดตามแผนที่
กําหนด
(๓๒) รอยละ ๙๐ ของผูเรียน มีคะแนนวิชาปฏิบัติไมนอยกวา ๒.๕ จาก ๔
(๓๓) ผลการประเมินการมีสว นรวมของผูเ รียนในการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมทางวิชาการ และกิจกรรมอืน่ ๆ ของคณะ ไมต่ํากวา ๔ จาก
๕
(๓๔) ระดับความพึงพอใจของแหลงฝก และอาจารยตอ การแสดงออกตาม
ผลการเรียนรูทั้ง ๖ ดานของนักศึกษาเฉลี่ยไมนอยกวา
๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ หรือรอยละ ๘๐
(๓๕) รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ
มีผลการวิจยั หรือผลการดําเนินโครงงานตามมาตรฐานทีค่ ณะ
กําหนด
(๓๖) รอยละ ๑๐๐ ของอาจารยผูสอนใชกลยุทธการสอนที่พัฒนาผลการ
เรียนรูอ ยางนอย ๔ ดาน
(๓๗) รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่เปดสอนในคณะมีการใหระดับคะแนน
ตามเกณฑมาตรฐานของมหาวิทยาลัยไทย
(๓๘) รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนทุกชั้นป ไดรับการพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
X
อยางนอย ๑ ดาน
(๓๙) รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเพื่อขึ้นทะเบียนประกอบวิชาชีพ
พยาบาลในครัง้ แรกไมนอ ยกวารอยละ ๗๐
(๔๐) ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของอาจารยไมนอ ยกวา ๔
จาก ๕ ของทุกรายวิชาที่คณะเปดสอน

ปที่ ๔ ปที่ ๕

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน
(๔๑) รอยละ ๙๕ ของผูเ รียนสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร
(๔๑) ระดับความพึงพอใจของอาจารยตอ การบริหารหลักสูตรและ
ทรัพยากรการเรียนการสอนไมนอ ยกวา ๔ จาก ๕
(๔๓) ระดับความพึงพอใจของอาจารยตอ การมีสว นรวมในการวางแผน
ติดตามและทบทวนหลักสูตรไมนอยกวา ๔ จาก ๕
(๔๔) รอยละ ๑๐๐ ของนักศึกษามีอาจารยที่ปรึกษาและมีแฟมบันทึก
ประวัติอยางตอเนื่องจนกวาจะสําเร็จการศึกษา
(๔๕) อัตราการไดงานทําของบัณฑิต/ศึกษาตอ ใน ๖ เดือน หลังสําเร็จ
การศึกษาเทากับ รอยละ ๑๐๐
(๔๖) ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอคุณลักษณะที่มีวามรับผิดชอบ และ
ความมีจิตอาสาของบัณฑิต เฉลี่ยไมนอยกวา ๔ จาก ๕
(๔๗) ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอความสามารถดานการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศของบัณฑิต เฉลี่ยไมนอยกวา ๔ จาก ๕

ปที่
๑

X

ปที่ ๒

ปที่
๓

ปที่ ๔ ปที่ ๕

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

*ตัวบงชีห้ ลักของการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ของ
มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร
เกณฑการประเมิน
๑. ผานในระดับดีมาก
๒. ผานในระดับดี
๓. ผานในระดับพอใช
๔. ไมผาน

หมายถึง ตัวบงชี้ผานทั้งหมดอยางครบถวน ทั้ง ๔๗ ขอ
หมายถึง ตัวบงชี้ ขอ ๑ – ๑๘ ผานอยางครบถวนทุกขอ และ
ขอ ๑๙ – ๔๗ ผานไมนอ ยกวา รอยละ ๗๐ (๒๑ ขอ)
หมายถึง ตัวบงชี้ ขอ ๑ – ๑๘ ผานอยางครบถวนทุกขอ และ
ขอ ๑๙ – ๔๗ ผานไมนอ ยกวารอยละ ๖๐ (๑๘ ขอ)
หมายถึง ตัวบงชี้ ขอ ๑ – ๑๘ ผานไมครบทุกขอ หรือตัวบงชี้
ขอ ๑ – ๑๘ ผานครบทุกขอแตการประเมินขอ ๑๙ – ๔๗
ผานนอยกวารอยละ ๖๐

X
X

X
X
X
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หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
๑.๑.๑ คณะจัดใหมกี ารประเมินรายวิชา ประเมินการสอนและประเมินผลสัมฤทธิข์ องแต
ละรายวิชา โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะพิจารณาโดยเปรียบเทียบกับตนแบบมาตรฐาน
คุณวุฒสิ าขาพยาบาลศาสตร รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา
๑.๑.๒ คณะจัดใหมี peer evaluation โดยทีมผูรวมสอนในกลุมวิชาเดียวกันและตางกลุม
วิชา เพือ่ ประเมินการสอนตามแบบการประเมินทีอ่ า งอิงกระบวนการ Clinical supervision ซึ่งคณะ
จะตองประกาศใหอาจารยทกุ คนทราบ
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
๑.๒.๑ ผูเรียนประเมินการสอนของอาจารยทุกคน เมื่อสิ้นสุดรายวิชา และสงตรงตอฝาย
วิชาการโดยใชแบบประเมินการสอนตามทีก่ าํ หนด
๑.๒.๒ ผลการประเมิน ( Feedback) สงตรงตออาจารยและหัวหนากลุมวิชา เพื่อ
ปรับปรุงตอไป
๑.๒.๓ คณะรวบรวมผลการประเมินทีเ่ ปนความตองการในการปรับปรุงทักษะการสอน
และวางแผนการพัฒนาใหสอดคลองและ/หรือปรับปรุงกลยุทธการสอนใหเหมาะสมกับรายวิชา และ
สถานการณของคณะ
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
๒.๑ โดยนักศึกษาและบัณฑิต
๒.๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบดวยตัวแทนทุกกลุมวิชา ตัวแทน
ผูเรียนปจจุบัน และผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย
๒.๑.๒ คณะกรรมการฯ วางแผนการประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ
๒.๑.๓ ดําเนินการสํารวจขอมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผูเรียนปจจุบันทุกชั้น
ป และจากผูส าํ เร็จการศึกษาทีผ่ า นการศึกษาในหลักสูตรทุกรุน
๒.๒ โดยผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผูป ระเมิน ภายนอก
คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทําการวิเคราะหและประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช
ขอมูลยอนกลับของผูเรียน ผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน
๒.๓ โดยผูใชบัณฑิต และ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
๒.๓.๑
ติดตามบัณฑิตใหมโดยสํารวจ ขอมูลจาก นายจาง และ /หรือผูบังคับบัญชาโดย
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ
๒.๓.๒ ติดตามกับผูใช อื่น เชน ผูใชบริการในโรงพยาบาล ในชุมชน และสถานบริการทุก
ระดับ
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๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในหมวด ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการ
ประเมินอยางนอย ๓ คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาอยางนอย ๑ คน (ควรเปน
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
- คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และเสนอประเด็นที่
จําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร
- จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร
- เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ

เอกสารแนบ
1. แผนการศึกษา
2. คําอธิบายรายวิชา (แยกเลมเอกสาร)
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูร ายวิชา
(Curriculum Mapping)
4. ทรัพยากรการเรียนการสอนทีม่ อี ยูเ ดิม

อธิบายและประยุกตกระบวนการวิจัยในการแกไขปญหาทางการพยาบาล
สามารถเลือกใชและประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
วิเคราะหวิจารณงานวิจัยและวิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก
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0203 201 กายวิภาคศาสตร
√ √ x
√ O x
x

0203 202 สรีรวิทยาของมนุษย
√ √ x
√ O x

0203 203 ปรสิตวิทยาของมนุษย
√ √ x
O O x
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สามารถคํานวณตัวเลขและใชเทคนิคทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล
สามารถแปลความหมายขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน
รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ บุคคล และกลุมบุคคล
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1

ปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงปจเจกบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีทักษะการบริหาร
จัดการทุกสถานการณทั้งทางสังคมและในวิชาชีพ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการพยาบาลดวยความศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
กฎหมาย และสิทธิของผูปวย มีความเอื้ออาทร มีจิตอาสา มีหัวใจของความเปนมนุษย

และความรับผิดชอบ
มีทักษะการใหการปรึกษาทางสุขภาพแกผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย ทุกชวงวัย และทุกภาวะสุขภาพ

ทักษะทางปญญา

x ไมมี

สามารถปฏิบัติการการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพได
คลองแคลวกับผูรับบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัย

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชา
O ความรับผิดชอบรอง

สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยประยุกตใชศาสตรและศิลปทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ
แกบุคคล ครอบครัวและชุมชนอยางเปนองครวม

ความรู

สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุมคน ใน
สถานการณที่หลากหลาย และนําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางเหมาะสม

คุณธรรมและจริยธรรม

สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
ใหเหตุผลเพื่อการโตแยงอยางสรางสรรค

√ ความรับผิดชอบหลัก

อธิบายสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิตที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง และสามารถประยุกตใชในกระบวนการพยาบาล

มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ รับผิดชอบในการ พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอยางตอเนื่อง

0702 252 เภสัชวิทยา 2
แสดงความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจ และแสดงออกไดอยางอิสระ

√ √ x
มีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวัฒนธรรม

0702 251 เภสัชวิทยา 1
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณเฉพาะหนา

O x

สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในการทํางานกลุมในชั้นเรียนและในระบบบริการ
สาธารณสุขทุกระดับและในสถานการณที่หลากหลาย

x

มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและกลุมคน ปรับตัวไดตามสถานการณ

√ √ x
พัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ

หมวดวิชาเฉพาะวิชาพื่นฐานวิชาชีพ
สามารถแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางสังคมและการใชนวัตกรรมใหมๆ

6 7

วิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชประสบการณภาคปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการแกไขปญหาทางการพยาบาลและทางสุขภาพ

0202 101 ชีวเคมีสําหรับวิทยาศาสตร
สุขภาพ
จัดการกับปญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล
เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน

จัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ

เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

3

ควบคุมตนเองได แยกแยะความดีและความชั่วได

รู

2

มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

ียน

1

ซื่อสัตย มีวินัย

ผล
กา
รเร

8

มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผลการปฏิบัติงาน

รา
ยว
ิชา

เอกสารแนบ มคอ.๒

312

ตัวอยาง

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

0202 102 เคมีอินทรียเบื้องตนสําหรับ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
0403 211 พัฒนาการตามวัยกับการสราง
เสริมสุขภาพ
ซื่อสัตย มีวินัย
มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ควบคุมตนเองได แยกแยะความดีและความชั่วได

1
2
3
4
5

0203 204 พยาธิสรีรวิทยาของมนุษย
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0203 205 จุลชีววิทยาของมนุษย
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0203 401 ชีวสถิติสําหรับวิทยาศาสตร
สุขภาพ
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0401 210 โภชนบําบัดสําหรับพยาบาล
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มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและกลุมคน ปรับตัวไดตามสถานการณ
สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในการทํางานกลุมในชั้นเรียนและในระบบบริการ
สาธารณสุขทุกระดับและในสถานการณที่หลากหลาย
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณเฉพาะหนา
มีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวัฒนธรรม
แสดงความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจ และแสดงออกไดอยางอิสระ
มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ รับผิดชอบในการ พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอยางตอเนื่อง
สามารถคํานวณตัวเลขและใชเทคนิคทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล
สามารถแปลความหมายขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน
รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ บุคคล และกลุมบุคคล
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ปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงปจเจกบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีทักษะการบริหาร
จัดการทุกสถานการณทั้งทางสังคมและในวิชาชีพ

ปฏิบัติการพยาบาลดวยความศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
กฎหมาย และสิทธิของผูปวย มีความเอื้ออาทร มีจิตอาสา มีหัวใจของความเปนมนุษย

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทักษะการใหการปรึกษาทางสุขภาพแกผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย ทุกชวงวัย และทุกภาวะสุขภาพ

และความรับผิดชอบ

x ไมมี

สามารถปฏิบัติการการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพได
คลองแคลวกับผูรับบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัย

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชา
O ความรับผิดชอบรอง

สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยประยุกตใชศาสตรและศิลปทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ
แกบุคคล ครอบครัวและชุมชนอยางเปนองครวม

ทักษะทางปญญา

สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุมคน ใน
สถานการณที่หลากหลาย และนําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางเหมาะสม

พัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ

1

สามารถแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางสังคมและการใชนวัตกรรมใหมๆ

ความรู

วิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชประสบการณภาคปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการแกไขปญหาทางการพยาบาลและทางสุขภาพ

คุณธรรมและจริยธรรม

สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
ใหเหตุผลเพื่อการโตแยงอยางสรางสรรค

√ ความรับผิดชอบหลัก

อธิบายสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิตที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง และสามารถประยุกตใชในกระบวนการพยาบาล

วิเคราะหวิจารณงานวิจัยและวิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก

ียน

สามารถเลือกใชและประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและสารสนเทศ

6 7

อธิบายและประยุกตกระบวนการวิจัยในการแกไขปญหาทางการพยาบาล

จัดการกับปญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล
เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน

จัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ

มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผลการปฏิบัติงาน

รา
ยว
ิชา

เอกสารแนบ มคอ.๒

313

ตัวอยาง

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

สามารถเลือกใชและประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
วิเคราะหวิจารณงานวิจัยและวิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก

วิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชประสบการณภาคปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการแกไขปญหาทางการพยาบาลและทางสุขภาพ
สามารถแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางสังคมและการใชนวัตกรรมใหมๆ
พัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ
มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและกลุมคน ปรับตัวไดตามสถานการณ
สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในการทํางานกลุมในชั้นเรียนและในระบบบริการ
สาธารณสุขทุกระดับและในสถานการณที่หลากหลาย
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณเฉพาะหนา
มีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวัฒนธรรม
แสดงความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจ และแสดงออกไดอยางอิสระ
มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ รับผิดชอบในการ พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอยางตอเนื่อง
สามารถคํานวณตัวเลขและใชเทคนิคทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล
สามารถแปลความหมายขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน
รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ บุคคล และกลุมบุคคล
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0203 001 ชีววิทยาทั่วไปสําหรับ
วิทยาศาสตรสุขภาพ
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0403 212 สุขภาพนานาชาติ
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0401 204 การพยาบาลเพื่อการดูแลตนเอง √ √ √ √ √ O O O
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ปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงปจเจกบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีทักษะการบริหาร
จัดการทุกสถานการณทั้งทางสังคมและในวิชาชีพ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการพยาบาลดวยความศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
กฎหมาย และสิทธิของผูปวย มีความเอื้ออาทร มีจิตอาสา มีหัวใจของความเปนมนุษย

และความรับผิดชอบ
มีทักษะการใหการปรึกษาทางสุขภาพแกผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย ทุกชวงวัย และทุกภาวะสุขภาพ

ทักษะทางปญญา

x ไมมี

สามารถปฏิบัติการการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพได
คลองแคลวกับผูรับบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัย

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชา
O ความรับผิดชอบรอง

สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยประยุกตใชศาสตรและศิลปทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ
แกบุคคล ครอบครัวและชุมชนอยางเปนองครวม

ความรู

สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุมคน ใน
สถานการณที่หลากหลาย และนําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางเหมาะสม

คุณธรรมและจริยธรรม

สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
ใหเหตุผลเพื่อการโตแยงอยางสรางสรรค

√ ความรับผิดชอบหลัก

อธิบายสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิตที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง และสามารถประยุกตใชในกระบวนการพยาบาล

จัดการกับปญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล
เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน

จัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ

อธิบายและประยุกตกระบวนการวิจัยในการแกไขปญหาทางการพยาบาล

รู

เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

ียน

ควบคุมตนเองได แยกแยะความดีและความชั่วได

ผล
กา
รเร

มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

0401 202 การสื่อสารทางสุขภาพสําหรับ
พยาบาล
0401 203 ศาสตรและทฤษฎีทางการ
พยาบาล
ซื่อสัตย มีวินัย

หมวดวิชาชีพ ภาคทฤษฎี
มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผลการปฏิบัติงาน

รา
ยว
ิชา

เอกสารแนบ มคอ.๒

314

ตัวอยาง

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

อธิบายและประยุกตกระบวนการวิจัยในการแกไขปญหาทางการพยาบาล
สามารถเลือกใชและประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
วิเคราะหวิจารณงานวิจัยและวิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก

วิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชประสบการณภาคปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการแกไขปญหาทางการพยาบาลและทางสุขภาพ
สามารถแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางสังคมและการใชนวัตกรรมใหมๆ
พัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ
มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและกลุมคน ปรับตัวไดตามสถานการณ
สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในการทํางานกลุมในชั้นเรียนและในระบบบริการ
สาธารณสุขทุกระดับและในสถานการณที่หลากหลาย
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณเฉพาะหนา
มีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวัฒนธรรม
แสดงความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจ และแสดงออกไดอยางอิสระ
มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ รับผิดชอบในการ พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอยางตอเนื่อง
สามารถคํานวณตัวเลขและใชเทคนิคทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล
สามารถแปลความหมายขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน
รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ บุคคล และกลุมบุคคล
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0401 205 การประเมินภาวะสุขภาพ
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0401 206 การพยาบาลพื้นฐาน
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0401 309 จรรยาบรรณวิชาชีพ และ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับวิชาชีพพยาบาล
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0401 410 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
พยาบาล
0401 411 กระบวนการวิจัยทางการ
พยาบาล
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0401 412 การศึกษาอิสระ
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4

ปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงปจเจกบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีทักษะการบริหาร
จัดการทุกสถานการณทั้งทางสังคมและในวิชาชีพ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการพยาบาลดวยความศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
กฎหมาย และสิทธิของผูปวย มีความเอื้ออาทร มีจิตอาสา มีหัวใจของความเปนมนุษย

และความรับผิดชอบ
มีทักษะการใหการปรึกษาทางสุขภาพแกผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย ทุกชวงวัย และทุกภาวะสุขภาพ

ทักษะทางปญญา

x ไมมี

สามารถปฏิบัติการการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพได
คลองแคลวกับผูรับบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัย

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชา
O ความรับผิดชอบรอง

สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยประยุกตใชศาสตรและศิลปทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ
แกบุคคล ครอบครัวและชุมชนอยางเปนองครวม

ความรู

สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุมคน ใน
สถานการณที่หลากหลาย และนําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางเหมาะสม

คุณธรรมและจริยธรรม

สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
ใหเหตุผลเพื่อการโตแยงอยางสรางสรรค

√ ความรับผิดชอบหลัก

อธิบายสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิตที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง และสามารถประยุกตใชในกระบวนการพยาบาล

จัดการกับปญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล
เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน

จัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ

เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

3

ควบคุมตนเองได แยกแยะความดีและความชั่วได

รู

2

มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

ียน

1

ซื่อสัตย มีวินัย

ผล
กา
รเร

8

มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผลการปฏิบัติงาน

รา
ยว
ิชา

เอกสารแนบ มคอ.๒

315

ตัวอยาง

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

อธิบายและประยุกตกระบวนการวิจัยในการแกไขปญหาทางการพยาบาล
สามารถเลือกใชและประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
วิเคราะหวิจารณงานวิจัยและวิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก

วิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชประสบการณภาคปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการแกไขปญหาทางการพยาบาลและทางสุขภาพ
สามารถแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางสังคมและการใชนวัตกรรมใหมๆ
พัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ
มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและกลุมคน ปรับตัวไดตามสถานการณ
สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในการทํางานกลุมในชั้นเรียนและในระบบบริการ
สาธารณสุขทุกระดับและในสถานการณที่หลากหลาย
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณเฉพาะหนา
มีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวัฒนธรรม
แสดงความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจ และแสดงออกไดอยางอิสระ
มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ รับผิดชอบในการ พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอยางตอเนื่อง
สามารถคํานวณตัวเลขและใชเทคนิคทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล
สามารถแปลความหมายขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน
รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ บุคคล และกลุมบุคคล
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0401 207 การบริการดวยหัวใจความเปน
มนุษย
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
√
O
O
x
x
x
x
x

0401 413 การบริหารการพยาบาล
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0402 201 การพยาบาลผูใหญ 1
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
O
√
O
O
x
x
x
x
x

0402 303 การพยาบาลผูใหญ 2
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
O
√
O
O
x
x
x
x
x

0402 306 การพยาบาลผูสูงอายุ
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
O
√
O
O
x
x
x
x
x

0403 301 การพยาบาลเด็กและวัยรุน
√ √ √ √ √ √ O √
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
O
O
O
O
x
x
x
x
x

0403 306 การพยาบาลมารดาและทารก
√ √ √ √ √ √ O √
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
O
O
O
O
x
x
x
x
x

1
2
3
4
5
6 7
1

5

ปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงปจเจกบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีทักษะการบริหาร
จัดการทุกสถานการณทั้งทางสังคมและในวิชาชีพ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการพยาบาลดวยความศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
กฎหมาย และสิทธิของผูปวย มีความเอื้ออาทร มีจิตอาสา มีหัวใจของความเปนมนุษย

และความรับผิดชอบ
มีทักษะการใหการปรึกษาทางสุขภาพแกผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย ทุกชวงวัย และทุกภาวะสุขภาพ

ทักษะทางปญญา

x ไมมี

สามารถปฏิบัติการการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพได
คลองแคลวกับผูรับบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัย

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชา
O ความรับผิดชอบรอง

สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยประยุกตใชศาสตรและศิลปทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ
แกบุคคล ครอบครัวและชุมชนอยางเปนองครวม

ความรู

สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุมคน ใน
สถานการณที่หลากหลาย และนําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางเหมาะสม

คุณธรรมและจริยธรรม

สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
ใหเหตุผลเพื่อการโตแยงอยางสรางสรรค

√ ความรับผิดชอบหลัก

อธิบายสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิตที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง และสามารถประยุกตใชในกระบวนการพยาบาล

จัดการกับปญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล
เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน

จัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ

เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

3

ควบคุมตนเองได แยกแยะความดีและความชั่วได

รู

2

มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

ียน

1

ซื่อสัตย มีวินัย

ผล
กา
รเร

8

มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผลการปฏิบัติงาน

รา
ยว
ิชา

เอกสารแนบ มคอ.๒

316

ตัวอยาง

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

x
x
x
x
x

√ √ √ √ √ √ O √
√
√ O
O √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
O
O
O
O
x
x
x
x
x

√ √ √ √ √ √ O √
√
√ O √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
O
O
O
O
x
x
x
x
x

0404 406 การพยาบาลชุมชน
√ √ √ √ √ √ O √
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
O
O
O
O
x
x
x
x
x

0404 408 การรักษาพยาบาลเบื้องตน
√ √ √ √ √ √ O √
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
O
O
O
O
√
√
√
√
√

ผล
กา
รเร
ียน
รู

1
2
3
4
5
8
1
2
3
4
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

√ √
x
√ √ √ x O
√
√ √ O √ √
√
O
O
√
√
O
√
O
O
x
O
x
O
O
x
x
x
x
x
x

√ √
x
6 7
1

6

ปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงปจเจกบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีทักษะการบริหาร
จัดการทุกสถานการณทั้งทางสังคมและในวิชาชีพ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการพยาบาลดวยความศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
กฎหมาย และสิทธิของผูปวย มีความเอื้ออาทร มีจิตอาสา มีหัวใจของความเปนมนุษย

และความรับผิดชอบ
มีทักษะการใหการปรึกษาทางสุขภาพแกผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย ทุกชวงวัย และทุกภาวะสุขภาพ

ทักษะทางปญญา

x ไมมี

สามารถปฏิบัติการการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพได
คลองแคลวกับผูรับบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัย

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชา
O ความรับผิดชอบรอง

สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยประยุกตใชศาสตรและศิลปทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ
แกบุคคล ครอบครัวและชุมชนอยางเปนองครวม

ความรู

สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุมคน ใน
สถานการณที่หลากหลาย และนําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางเหมาะสม

คุณธรรมและจริยธรรม

สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
ใหเหตุผลเพื่อการโตแยงอยางสรางสรรค

√ ความรับผิดชอบหลัก

อธิบายสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิตที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง และสามารถประยุกตใชในกระบวนการพยาบาล

จัดการกับปญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล
เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน

จัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ

สื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ บุคคล และกลุมบุคคล

O

รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

O

สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน

O

สามารถแปลความหมายขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

O

สามารถคํานวณตัวเลขและใชเทคนิคทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล

O

มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ รับผิดชอบในการ พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอยางตอเนื่อง

O

แสดงความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจ และแสดงออกไดอยางอิสระ

√

มีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวัฒนธรรม

√

สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณเฉพาะหนา

√

สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในการทํางานกลุมในชั้นเรียนและในระบบบริการ
สาธารณสุขทุกระดับและในสถานการณที่หลากหลาย

√

มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและกลุมคน ปรับตัวไดตามสถานการณ

√

พัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ

√

สามารถแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางสังคมและการใชนวัตกรรมใหมๆ

√

วิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชประสบการณภาคปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการแกไขปญหาทางการพยาบาลและทางสุขภาพ

√

วิเคราะหวิจารณงานวิจัยและวิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก

√

สามารถเลือกใชและประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและสารสนเทศ

O √ √

อธิบายและประยุกตกระบวนการวิจัยในการแกไขปญหาทางการพยาบาล

√ O

เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

√

ควบคุมตนเองได แยกแยะความดีและความชั่วได

√ √ √ O √

มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

0404 202 หลักการและทฤษฎีการสราง
เสริมสุขภาพ
0404 303 การใหการปรึกษาทางสุขภาพ
สําหรับพยาบาล
0404 304 การพยาบาลสุขภาพจิตและจิต
เวชศาสตร
ซื่อสัตย มีวินัย

0403 408 การผดุงครรภ
มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผลการปฏิบัติงาน

รา
ยว
ิชา

เอกสารแนบ มคอ.๒

317

ตัวอยาง

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

อธิบายและประยุกตกระบวนการวิจัยในการแกไขปญหาทางการพยาบาล
สามารถเลือกใชและประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
วิเคราะหวิจารณงานวิจัยและวิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก

วิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชประสบการณภาคปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการแกไขปญหาทางการพยาบาลและทางสุขภาพ
สามารถแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางสังคมและการใชนวัตกรรมใหมๆ
พัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ
มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและกลุมคน ปรับตัวไดตามสถานการณ
สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในการทํางานกลุมในชั้นเรียนและในระบบบริการ
สาธารณสุขทุกระดับและในสถานการณที่หลากหลาย
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณเฉพาะหนา
มีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวัฒนธรรม
แสดงความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจ และแสดงออกไดอยางอิสระ
มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ รับผิดชอบในการ พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอยางตอเนื่อง
สามารถคํานวณตัวเลขและใชเทคนิคทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล
สามารถแปลความหมายขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน
รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ บุคคล และกลุมบุคคล

4
2
3
4
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3
4
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1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
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0402 202 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 1
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
O
O
O
O
√
√
√
√
√

0402 304 ปฏิบัติการพยาบาลผูใหญ 2
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
O
O
O
O
√
√
√
√
√

0402 305 ปฏิบัติการพยาบาลผูสูงอายุ
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
√
√
√
O
√
√
√
√
√

0403 302 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุน 1
0403 304 ปฏิบัติการพยาบาลเด็กและ
วัยรุน 2
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
√
√
√
O
√
√
√
√
√

√ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
√
√
√
O
√
√
√
√
√

1
2
3
4
5
6 7
1

7

ปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงปจเจกบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีทักษะการบริหาร
จัดการทุกสถานการณทั้งทางสังคมและในวิชาชีพ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการพยาบาลดวยความศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
กฎหมาย และสิทธิของผูปวย มีความเอื้ออาทร มีจิตอาสา มีหัวใจของความเปนมนุษย

และความรับผิดชอบ
มีทักษะการใหการปรึกษาทางสุขภาพแกผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย ทุกชวงวัย และทุกภาวะสุขภาพ

ทักษะทางปญญา

x ไมมี

สามารถปฏิบัติการการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพได
คลองแคลวกับผูรับบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัย

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชา
O ความรับผิดชอบรอง

สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยประยุกตใชศาสตรและศิลปทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ
แกบุคคล ครอบครัวและชุมชนอยางเปนองครวม

ความรู

สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุมคน ใน
สถานการณที่หลากหลาย และนําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางเหมาะสม

คุณธรรมและจริยธรรม

สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
ใหเหตุผลเพื่อการโตแยงอยางสรางสรรค

√ ความรับผิดชอบหลัก

อธิบายสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิตที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง และสามารถประยุกตใชในกระบวนการพยาบาล

จัดการกับปญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล
เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน

จัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ

เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

3

ควบคุมตนเองได แยกแยะความดีและความชั่วได

รู

2

มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

ียน

1

ซื่อสัตย มีวินัย

ผล
กา
รเร

8

มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผลการปฏิบัติงาน

รา
ยว
ิชา

เอกสารแนบ มคอ.๒

318

ตัวอยาง

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

หมวดวิชาชีพ ภาคปฏิบัติ

อธิบายและประยุกตกระบวนการวิจัยในการแกไขปญหาทางการพยาบาล
สามารถเลือกใชและประเมินประสิทธิภาพของเทคโนโลยีและสารสนเทศ
วิเคราะหวิจารณงานวิจัยและวิทยาการที่ทันสมัยตอการเปลี่ยนแปลงของประเทศและสังคมโลก

วิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่เกี่ยวของ รวมทั้งใชประสบการณภาคปฏิบัติ
เพื่อใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพในการแกไขปญหาทางการพยาบาลและทางสุขภาพ
สามารถแกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางสังคมและการใชนวัตกรรมใหมๆ
พัฒนาวิธีการแกไขปญหาที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสถานการณ
มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคระหวางบุคคลและกลุมคน ปรับตัวไดตามสถานการณ
สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและผูตามในการทํางานกลุมในชั้นเรียนและในระบบบริการ
สาธารณสุขทุกระดับและในสถานการณที่หลากหลาย
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณเฉพาะหนา
มีความเคารพและยอมรับในความแตกตางระหวางบุคคลและวัฒนธรรม
แสดงความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาที่ตองการความสนใจ และแสดงออกไดอยางอิสระ
มีความรับผิดชอบในบทบาทหนาที่ รับผิดชอบในการ พัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมอยางตอเนื่อง
สามารถคํานวณตัวเลขและใชเทคนิคทางสถิติในการวิเคราะหขอมูล
สามารถแปลความหมายขอมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง และการเขียน
รูจักเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศตลอดจนใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สื่อสารภาษาอังกฤษไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ บุคคล และกลุมบุคคล
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0403 307 ปฏิบัติการพยาบาลมารดาและ
ทารก
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
√
√
√
O
√
√
√
√
√

0403 4.9 ปฏิบัติการผดุงครรภ
√ √ √ √ √ √ √ √
O
O
√ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
√
√ แอป O
√
√
√
√
√

0404 305 ปฏิบัติการพยาบาลสุขภาพจิต
และจิตเวชศาสตร
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
√
√
√
O
√
√
√
√
√

0404 409 ปฏิบัติการพยาบาลชุมชน
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
√
√
√
O
√
√
√
√
√

0402 410 ปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพ
√ √ √ √ √ √ √ √
√
√ √ √ √ √
√
√
√
√
√
√
√
√
√
O
O
√
√
√
O
√
√
√
√
√

1
2
3
4
5
6 7

x
x
1

หมายเหตุ : ตองมีรายวิชาศึกษาทั่วไป ที่บรรจุในหลักสูตรดวย

8

ปฏิบัติการพยาบาลโดยคํานึงถึงปจเจกบุคคล และความหลากหลายทางวัฒนธรรม และมีทักษะการบริหาร
จัดการทุกสถานการณทั้งทางสังคมและในวิชาชีพ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปฏิบัติการพยาบาลดวยความศรัทธาในวิชาชีพ โดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ
กฎหมาย และสิทธิของผูปวย มีความเอื้ออาทร มีจิตอาสา มีหัวใจของความเปนมนุษย

และความรับผิดชอบ
มีทักษะการใหการปรึกษาทางสุขภาพแกผูรับบริการทุกกลุมเปาหมาย ทุกชวงวัย และทุกภาวะสุขภาพ

ทักษะทางปญญา

x ไมมี

สามารถปฏิบัติการการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟนฟูสุขภาพได
คลองแคลวกับผูรับบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัย

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูหลักสูตรสูรายวิชา
O ความรับผิดชอบรอง

สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลโดยประยุกตใชศาสตรและศิลปทางการพยาบาลและศาสตรที่เกี่ยวของ
แกบุคคล ครอบครัวและชุมชนอยางเปนองครวม

ความรู

สามารถแปลงขอมูลเปนขาวสารที่มีคุณภาพและเหมาะสมตอการสื่อสารทั้งกับบุคคลและกลุมคน ใน
สถานการณที่หลากหลาย และนําไปใชในการปฏิบัติการพยาบาลไดอยางเหมาะสม

คุณธรรมและจริยธรรม

สามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ
ใหเหตุผลเพื่อการโตแยงอยางสรางสรรค

√ ความรับผิดชอบหลัก

อธิบายสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพื้นฐานชีวิตที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร
กฎหมายและการปกครองระบอบประชาธิปไตย ศาสตรพื้นฐานทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ศาสตรทางวิชาชีพ
การพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหนึ่ง และสามารถประยุกตใชในกระบวนการพยาบาล

จัดการกับปญหาจริยธรรมในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล
เปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่นทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน

จัดการกับปญหาจริยธรรมในการดํารงชีพ

เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย

3

ควบคุมตนเองได แยกแยะความดีและความชั่วได

รู

2

มีจรรยาบรรณวิชาชีพ

ียน

1

ซื่อสัตย มีวินัย

ผล
กา
รเร

8

มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผลการปฏิบัติงาน

รา
ยว
ิชา

เอกสารแนบ มคอ.๒

319

ตัวอยาง

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร

ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ

320

ตัวอยาง
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยไทย
คณะพยาบาลศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๐๔๐๓
๐๑๑ การผดุงครรภ
Midwifery
๒. จํานวนหนวยกิต ๔(๔-๐-๘)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ : วิชาชีพ
๔. ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
คณาจารยสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
เปดสอนภาคปลาย
ชั้นปที่ ๓
๖. รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน (Pre-requisites)
- ๐๓๐๐ ๐๑๑ กายวิภาคศาสตรของมนุษย
- ๐๓๐๐ ๐๑๒ สรีรวิทยาของมนุษย
- ๐๔๐๑ ๐๑๔ การพยาบาลพืน้ ฐาน
- ๐๔๐๒ ๐๑๐ การพยาบาลผูใ หญ ๑
- ๐๔๐๒ ๐๑๑ การพยาบาลผูใ หญ ๒
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
๐๔๐๓ ๐๑๐ การพยาบาลมารดาและทารก (Maternity and Newborn Nursing)
๘. สถานทีเ่ รียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยไทย
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๒.๑ จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผดุงครรภ ศาสตรการผดุง
ครรภ การใหการพยาบาลแกสตรี ทีม่ ภี าวะเสีย่ ง และภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ ครรภ สตรีใน
ระยะคลอดที่มีภาวะสุภาพปกติ และที่มีภาวะเสี่ยง สตรีในระยะหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง และ
ภาวะแทรกซอน และการพยาบาลทารกในครรภและแรกเกิดทั้งในภาวะปกติและที่มีภาวะเสี่ยง
๒.๒ วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา

๒.๒.๑ การปรับปรุงรายวิชานี้ เพื่อใหตอบสนองตอผลการเรียนรูของหลักสูตร และปรับปรุง
เนื้อหา ใหมีความทันสมัย มีการใชหลักฐานเชิงประจักษ
และคํานึงถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของผูใ ชบริการ
๒.๒.๒ เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการเรียนรูดวยตนเองอยางเปน
รูปธรรม และพัฒนาบทเรียน E-learning เพื่อใหนักศึกษาเรียนดวยตนเอง ควบคูไป
กับการเรียนในชั้นเรียน ตลอดจนใหนักศึกษาคนควาความรูจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๓.๑ คําอธิบายรายวิชา
บทบาทหนาทีแ่ ละจริยธรรมของผดุงครรภ ความรูพ น้ื ฐานเกีย่ วกับการคลอด การพยาบาล
สตรีในระยะคลอดปกติแบบองครวม การพยาบาลทารกแรกคลอดทันที การประเมินทารกในครรภท่ี
มีภาวะเสี่ยง การวางแผนและการพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ ภี าวะเสีย่ งและภาวะแทรกซอนในระยะ
ตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด
๓.๒ จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

๖๐ ชั่วโมง

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝกปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษา
ดวยตนเอง

ไมมี

๘ ชั่วโมงตอ
สัปดาห
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๓.๓ จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหทอ่ี าจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกั ศึกษา
เปนรายบุคคล
๓.๓.๑ อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคาํ ปรึกษาทีห่ นาหองทํางาน และในเว็ปไซต
คณะ
๓.๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลา
๓.๓.๓ อาจารยจดั เวลาใหคาํ ปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุม ตามความตองการ ๒ ชั่วโมงตอ
สัปดาห (เฉพาะรายทีต่ อ งการ)

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนในกลุม มาตรฐานผลการเรียนรูท ม่ี งุ หวั งตามหลักสูตร
๔.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๔.๑.๑ ผลการเรียนรู เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถ
ดังนี้
๔.๑.๑.๑ มีความรับผิดชอบและมีวินัย
๔.๑.๑.๒ มีความซื่อสัตย และตรงตอเวลา
๔.๑.๑.๓ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๔.๑.๑.๔ อธิบายหลักการในการพิทักษสิทธิ์สตรี-ทารก
๔.๑.๑.๕ วิเคราะหปญ
 หาจริยธรรมในการพยาบาลสตรี-ทารกในระยะตัง้ ครรภ
คลอดและหลังคลอด
๔.๑.๒ วิธกี ารสอน
๔.๑.๒.๑ วิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
การพยาบสตรี- ทารก ในระยะตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด
๔.๑.๒.๒ อภิปรายกลุม
๔.๑.๒.๓ บทบาทสมมติ
๔.๑.๓ วิธกี ารประเมินผล
๔.๑.๓.๑.ประเมินพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา
๔.๑.๓.๒ ประเมินการอางอิงในรายงานทีม่ คี วามถูกตองและเหมาะสม
๔.๑.๓.๓ ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
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๔.๒ ความรู
๔.๒.๑ ผลการเรียนรู
๔.๒.๑.๑ มีความรูใ นศาสตรดา นการผดุงครรภ และบทบาทของผดุงครรภ
๔.๒.๑.๒ มีความรูพ น้ื ฐานเกีย่ วกับการคลอด การพยาบาลสตรีในระยะคลอดในระยะที่
๑ ๒ ๓ และ ๔ ของการคลอด การประเมินทารกในครรภทม่ี ภี าวะเสีย่ ง
๔.๒.๑.๓ มีความรูดานการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภที่มี
ภาวะแทรกซอนเนือ่ งจากการตัง้ ครรภ การพยาบาลสตรีทม่ี โี รครวมกับการ
ตั้งครรภ ที่มีเลือดออกในระยะตั้งครรภที่มีโรคติดเชื้อรวมกับการตั้งครรภ
๔.๒.๑.๔ มีความรูดานการใชยาทางสูตกิ รรมในระยะคลอด
๔.๒.๑.๕ มีความรูดานการพยาบาลสตรีในระยะคลอดทีม่ ี ภาวะสุขภาพปกติ การ
พยาบาลสตรีทม่ี ีความผิดปกติเกี่ยวกับปจจัยการคลอด การพยาบาลสตรีใน
ระยะคลอดทีม่ ภี าวะแทรกซอน การพยาบาลสตรีในระยะคลอดทีท่ าํ สูติ
ศาสตรหตั ถการ การพยาบาลสตรีทม่ี ภี าวะแทรกซอนในระยะหลังคลอด
๔.๒.๑.๖ มีความรูดานการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีท่ี มภี าวะสุขภาพปกติและที่มี
ภาวะแทรกซอนและภาวะเสีย่ ง
๔.๒.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๒.๑ บรรยายรวมกับอภิปราย การทํางานกลุม การวิเคราะหกรณีศึกษา และ
มอบหมายใหอานและสรุปบทความวิจัยที่เกี่ยวของ
๔.๒.๓ วิธกี ารประเมินผล
๔.๒.๓.๑ สอบกลางภาคและปลายภาคดวยขอสอบและสอบปากเปลา
๔.๒.๓.๒ การนําเสนอการวิเคราะหกรณีศกึ ษา
๔.๒.๓.๔ การนําเสนอสรุปการอานบทความวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
๔.๓ ทักษะทางปญญา
๔.๓.๑ ผลการเรียนรู
๔.๓.๑.๑ นักศึกษาสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดอยางเปนระบบ เพื่อการ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค ในกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับสตรีระยะตั้งครรภที่มีภาวะแทรกซอน สตรีใน
ระยะคลอดทีม่ ภี าวะสุขภาพปกติ และทีม่ ภี าวะแทรกซอน สตรีในระยะหลังคลอดทีม่ ภี าวะแทรกซอน
ทารกในครรภที่มีภาวะเสี่ยง ทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพปกติ และที่มีภาวะเสี่ยง และ
ภาวะแทรกซอน
๔.๓.๒ วิธีการสอน
๔.๓.๒.๑ อภิปรายกลุม
๔.๓.๒.๒ วิเคราะหกรณีศึกษา
๔.๓.๒.๓ การสะทอนคิด
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๔.๓.๓ วิธกี ารประเมินผล
๔.๓.๓.๑ สอบกลางภาคและปลายภาค โดยขอสอบเนนการใชสถานการณ 
๔.๓.๓.๒ การนําเสนอการวิเคราะหกรณีศกึ ษา
๔.๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๔.๑ ผลการเรียนรู
๔.๔.๑.๑ มีทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
๔.๔.๑.๒ แสดงความเปนผูน าํ และผูต ามในการทํางานเปนทีม
๔.๔.๑.๓ รับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง และทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จตรง
ตามเวลากําหนด
๔.๔.๒ วิธีการสอน
๔.๔.๒.๑ มอบหมายงานกลุม ในการวิเคราะหกรณีศกึ ษา
๔.๔.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาและศึกษาดวยตนเอง เชน ใหเลือกและอานบทความ
วิจัยที่เกี่ยวของกับวิชา
๔.๔.๓ วิธกี ารประเมินผล
๔.๔.๓.๑ ประเมินตนเองและเพื่อนประเมินเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
๔.๔.๓.๒ รายงานผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
๔.๔.๓.๓ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
๔.๔.๓.๔ รายงานการศึกษาดวยตนเอง (รายงานสรุปรวบยอดความรู )
๔.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๕.๑ ผลการเรียนรู
๔.๕.๑.๑ มีทกั ษะในการสือ่ สารทัง้ การพูด การฟง การเขียน โดยการทํารายงานและ
เสนอในชัน้ เรียน
๔.๕.๑.๒ มีทกั ษะในการวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลจากสถานการณจาํ ลอง
๔.๕.๑.๓ มีทกั ษะในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต และศึกษาจาก e-learning
๔.๕.๑.๔ มีทกั ษะในการนําเสนอรายงานโดยใชเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
๔.๕.๒ วิธีการสอน
๔.๕.๒.๑ อภิปรายกลุม
๔.๕.๒.๒ มอบหมายงานใหศกึ ษาคนควาดวยตนเองจาก web site, e-learning และทํา
รายงาน
๔.๕.๒.๓ มอบหมายงานใหเตรียมและนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๔.๕.๓ วิธกี ารประเมินผล
๔.๕.๓.๑ การมีสว นรวมในการอภิปรายและคุณภาพการอภิปราย
๔.๕.๓.๒ รายงาน และผลการคนควา
๔.๕.๓.๓ การนําเสนอดวยสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๕.๑ แผนการสอน
หัวขอ

จํานวนชั่วโมง

สัปดาหที่ ๑ บทนํา
- บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผดุงครรภ
- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด
สัปดาหที่ ๒-๔ การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะ
คลอด
- การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะที่ ๑,๒,๓ และ ๔
ของการคลอด
- การใชยาทางสูตกิ รรมในระยะคลอด
สัปดาหที่ ๕ การประเมินสภาวะทารกในครรภ
-การประเมินการเตนของหัวใจทารกในครรภ
- การประเมนการดิน้ ของทารกในครรภ
- การประเมินการเพิม่ ขนาดมดลูกตามอายุครรภ
สัปดาหที่ ๖-๙ การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะ
ตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงในระยะ
ตั้งครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ ภี าวะแทรกซอนเนือ่ งจาก
การตัง้ ครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ โี รครวมกับการตัง้ ครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ เี ลือดออกในระยะ
ตั้งครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีโรคติดเชื้อรวมกับ
การตัง้ ครรภ

๔
๑๒

๔

กิจกรรมการเรียน
การสอน
- บรรยายและอภิปราย
กลุม
- บรรยายประกอบสือ่
วีดิทัศน
- จัดทํากรณีศกึ ษาให
นักศึกษาวิเคราะหใน
กลุมยอย
- บรรยายพรอมสือ่
วิดีทัศน นักศึกษา
สัมผัสหุนสตรีตั้งครรภ

๑๖

- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศกึ ษาให
ทํางานในกลุม และ
นําเสนอผล
การอภิปรายกลุม

๑๒

- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศกึ ษาให
ทํางานในกลุม และ
นําเสนอผล
การอภิปรายกลุม
- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศกึ ษาให
ทํางานในกลุม

สอบกลางภาค
สัปดาหที่ ๑๐-๑๒ การพยาบาลสตรี-ทารกใน
ระยะคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ
ปจจัยการคลอด
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ ภี าวะแทรกซอนในระยะ
คลอด
สัปดาหที่ ๑๓ การพยาบาลสตรี-ทารกที่ไดรับ
การทําสูติศาสตรหัตถการ

๔

ผูสอน
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หัวขอ

จํานวนชั่วโมง

สัปดาหที่ ๑๔ การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและภาวะแทรกซอนในระยะหลังคลอด

๔

สัปดาหที่ ๑๕ การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะแทรกซอน

๔

สัปดาหที่ ๑๖ สอบปลายภาค

๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน
- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศกึ ษาให
ทํางานในกลุม
- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศกึ ษาให
ทํางานในกลุม

ผูสอน

๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ประเมิน
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน

สัปดาหที่
กําหนด

สอบ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
การเขาชัน้ เรียน
การมีสวนรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
วิเคราะหกรณีศกึ ษาและการนําเสนอ
การทํางานกลุม และผลงาน
การอานและสรุปบทความวิจัย

๙
๑๖
ตลอดเทอม
ตลอดเทอม
๑๒
๒, ๖,๑๐
๑๓

สัดสวนของการประเมินผล
๕๐%
๒๐%
๓๐%
๕%
๕%
๑๕%
๑๕%
๑๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๖.๑ ตําราและเอกสารหลัก
Ladewig, P. W., London, M. L., & Davidson, M. R. (2006). Contemporary maternalnewborn nursing care (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Murray, S. S., & McKinney, E. S. (2006). Foundations of maternal-newborn nursing
(4th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.2006
Pillitteri, A. (2008). Maternal & child health nursing: Care of the childbearing &
childrearing family (5th ed.). Philadelphia: Lippincott.
Varney,H., Kriebs, J. M., & Cregor, C. (2004). Varney’s midwifery (4th ed.). Boston:
Jones and Bartlett.
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๖.๒ เอกสารและขอมูลสําคัญ
๖.๒.๑ หนังสือมาตรฐานวิชาชีพเกีย่ วกับการผดุงครรภ
๖.๒.๒ คูมืองานอนามัยแมและเด็ก
๖.๒.๓ ขอมูลงานอนามัยและเด็ก
๖.๒.๔ ฐานขอมูลและระบบสืบคนอิเล็กทรอนิกส ไดแก web site สภาการพยาบาล, The
Cochrane Library, World Health Organization, Best Practice & Research Clinical Obstetrics
and Gynecology.
๖.๓ เอกสารและขอมูลแนะนํา
๖.๓.๑ หนังสือ ไดแก
Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C., Gilstrap III, L. C., &
Wenstrom, K. D. (2005). Williams obstetrics (22nd ed.). New York: McGraw-Hill.
Lowdermilk, D. L. & Perry, S. E. (๒๐๐๔). Maternity & women’s health care (8th ed). St.
Louis, MO: Mosby.
Ladewig, P. A., London, M. L., & Davidson, M. R., (2006). Contemporary maternalnewborn nursing care (6th ed.). Upper Saddle River, NJ : Pearson Education.
๖.๓.๒ วารสาร ไดแก JOGNN, American College of Nurse-Midwives, MCN, midwifery,
Journal of Midwifery & Women’s Health
๖.๓.๓ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซด ไดแก EBSCO Publishing’s CINAHL, Science
Direct, Springer Link e Journal, E-learning วิชา ๐๔๐๓ ๐๑๑ การผดุงครรภ
๖.๓.๔ แผนซีดี ไดแก VDO / VCD, เกี่ยวกับการตรวจครรภ กลไกการคลอด การชวยเหลือ
การคลอด การอาบน้าํ ทารก การตรวจรางกายทารกแรกเกิด

หมวดที่ ๗ การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๗.๑ กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๗.๑.๑ การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน
๗.๑.๒ การสะทอนคิด ของผูเรียน
๗.๑.๓ แบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๗.๒ กลยุทธการประเมินการสอน
๗.๒.๑ การสังเกตการณสอนของผูร ว มทีมการสอน
๗.๒.๒ ผลการสอบ/การเรียนรู
๗.๒.๓ การทวนสอบผลการเรียนรู
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๗.๓ การปรับปรุงการสอน
๗.๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพือ่ รวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุง
พัฒนารายวิชา
๗.๓.๒ การวิจยั ในชัน้ เรียน
๗.๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
๗.๔.๑ มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข องนักศึกษา
(คะแนน/เกรด) กับขอสอบ รายงาน โครงการ และการใหคะแนนพฤติกรรมของ
นักศึกษา
๗.๔.๒ รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการหลักสูตร
๗.๕. การดําเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๗.๕.๑ ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และ
ผลการประเมินจากนักศึกษา อาจารย และแหลงฝกงาน
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ตัวอยาง
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยไทย
คณะพยาบาลศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๐๔๐๓
๐๑๑ การผดุงครรภ
Midwifery
๒. จํานวนหนวยกิต ๔(๔-๐-๘)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ : วิชาชีพ
๔. ผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
คณาจารยสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
เปดสอนภาคปลาย
ชั้นปที่ ๓
๖. รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน (Pre-requisites)
- ๐๓๐๐ ๐๑๑ กายวิภาคศาสตรของมนุษย
- ๐๓๐๐ ๐๑๒ สรีรวิทยาของมนุษย
- ๐๔๐๑ ๐๑๔ การพยาบาลพืน้ ฐาน
- ๐๔๐๒ ๐๑๐ การพยาบาลผูใ หญ ๑
- ๐๔๐๒ ๐๑๑ การพยาบาลผูใ หญ ๒
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites)
๐๔๐๓ ๐๑๐ การพยาบาลมารดาและทารก (Maternity and Newborn Nursing)
๘. สถานทีเ่ รียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยไทย
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด
วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
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หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๒.๑ จุดมุงหมายของรายวิชา
เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของผดุงครรภ ศาสตรการผดุง
ครรภ การใหการพยาบาลแกสตรี ทีม่ ภี าวะเสีย่ ง และภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ ครรภ สตรีใน
ระยะคลอดที่มีภาวะสุภาพปกติ และที่มีภาวะเสี่ยง สตรีในระยะหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยง และ
ภาวะแทรกซอน และการพยาบาลทารกในครรภและแรกเกิดทั้งในภาวะปกติและที่มีภาวะเสี่ยง
๒.๒ วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา

๒.๒.๑ การปรับปรุงรายวิชานี้ เพื่อใหตอบสนองตอผลการเรียนรูของหลักสูตร และปรับปรุง
เนื้อหา ใหมีความทันสมัย มีการใชหลักฐานเชิงประจักษ
และคํานึงถึงความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมของผูใ ชบริการ
๒.๒.๒ เพื่อสงเสริมการจัดการเรียนการสอน โดยเนนการเรียนรูดวยตนเองอยางเปน
รูปธรรม และพัฒนาบทเรียน E-learning เพื่อใหนักศึกษาเรียนดวยตนเอง ควบคูไป
กับการเรียนในชั้นเรียน ตลอดจนใหนักศึกษาคนควาความรูจากแหลงขอมูลที่
หลากหลาย

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๓.๑ คําอธิบายรายวิชา
บทบาทหนาทีแ่ ละจริยธรรมของผดุงครรภ ความรูพ น้ื ฐานเกีย่ วกับการคลอด การพยาบาล
สตรีในระยะคลอดปกติแบบองครวม การพยาบาลทารกแรกคลอดทันที การประเมินทารกในครรภท่ี
มีภาวะเสี่ยง การวางแผนและการพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ ภี าวะเสีย่ งและภาวะแทรกซอนในระยะ
ตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด
๓.๒ จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

๖๐ ชั่วโมง

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝกปฏิบตั ิ/งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน

การศึกษา
ดวยตนเอง

ไมมี

๘ ชั่วโมงตอ
สัปดาห
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๓.๓ จํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหทอ่ี าจารยใหคาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนกั ศึกษา
เปนรายบุคคล
๓.๓.๑ อาจารยประจํารายวิชาประกาศเวลาใหคาํ ปรึกษาทีห่ นาหองทํางาน และในเว็ปไซต
คณะ
๓.๓.๒ นักศึกษาจองวันเวลาลวงหนา หรือมาพบตามเวลา
๓.๓.๓ อาจารยจดั เวลาใหคาํ ปรึกษาเปนรายบุคคล/กลุม ตามความตองการ ๒ ชั่วโมงตอ
สัปดาห (เฉพาะรายทีต่ อ งการ)

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนในกลุม มาตรฐานผลการเรียนรูท ม่ี งุ หวั งตามหลักสูตร
๔.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๔.๑.๑ ผลการเรียนรู เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมีคุณลักษณะ หรือมีความสามารถ
ดังนี้
๔.๑.๑.๑ มีความรับผิดชอบและมีวินัย
๔.๑.๑.๒ มีความซื่อสัตย และตรงตอเวลา
๔.๑.๑.๓ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
๔.๑.๑.๔ อธิบายหลักการในการพิทักษสิทธิ์สตรี-ทารก
๔.๑.๑.๕ วิเคราะหปญ
 หาจริยธรรมในการพยาบาลสตรี-ทารกในระยะตัง้ ครรภ
คลอดและหลังคลอด
๔.๑.๒ วิธกี ารสอน
๔.๑.๒.๑ วิเคราะหกรณีศึกษาเกี่ยวกับประเด็นทางจริยธรรมที่เกี่ยวของกับ
การพยาบสตรี- ทารก ในระยะตั้งครรภ คลอด และหลังคลอด
๔.๑.๒.๒ อภิปรายกลุม
๔.๑.๒.๓ บทบาทสมมติ
๔.๑.๓ วิธกี ารประเมินผล
๔.๑.๓.๑.ประเมินพฤติกรรมการเขาเรียน และสงงานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลา
๔.๑.๓.๒ ประเมินการอางอิงในรายงานทีม่ คี วามถูกตองและเหมาะสม
๔.๑.๓.๓ ประเมินผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
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๔.๒ ความรู
๔.๒.๑ ผลการเรียนรู
๔.๒.๑.๑ มีความรูใ นศาสตรดา นการผดุงครรภ และบทบาทของผดุงครรภ
๔.๒.๑.๒ มีความรูพ น้ื ฐานเกีย่ วกับการคลอด การพยาบาลสตรีในระยะคลอดในระยะที่
๑ ๒ ๓ และ ๔ ของการคลอด การประเมินทารกในครรภทม่ี ภี าวะเสีย่ ง
๔.๒.๑.๓ มีความรูดานการพยาบาลสตรีที่มีภาวะเสี่ยงในระยะตั้งครรภที่มี
ภาวะแทรกซอนเนือ่ งจากการตัง้ ครรภ การพยาบาลสตรีทม่ี โี รครวมกับการ
ตั้งครรภ ที่มีเลือดออกในระยะตั้งครรภที่มีโรคติดเชื้อรวมกับการตั้งครรภ
๔.๒.๑.๔ มีความรูดานการใชยาทางสูตกิ รรมในระยะคลอด
๔.๒.๑.๕ มีความรูดานการพยาบาลสตรีในระยะคลอดทีม่ ี ภาวะสุขภาพปกติ การ
พยาบาลสตรีทม่ี ีความผิดปกติเกี่ยวกับปจจัยการคลอด การพยาบาลสตรีใน
ระยะคลอดทีม่ ภี าวะแทรกซอน การพยาบาลสตรีในระยะคลอดทีท่ าํ สูติ
ศาสตรหตั ถการ การพยาบาลสตรีทม่ี ภี าวะแทรกซอนในระยะหลังคลอด
๔.๒.๑.๖ มีความรูดานการพยาบาลทารกแรกเกิดทันทีท่ี มภี าวะสุขภาพปกติและที่มี
ภาวะแทรกซอนและภาวะเสีย่ ง
๔.๒.๒ วิธีการสอน
๔.๒.๒.๑ บรรยายรวมกับอภิปราย การทํางานกลุม การวิเคราะหกรณีศึกษา และ
มอบหมายใหอานและสรุปบทความวิจัยที่เกี่ยวของ
๔.๒.๓ วิธกี ารประเมินผล
๔.๒.๓.๑ สอบกลางภาคและปลายภาคดวยขอสอบและสอบปากเปลา
๔.๒.๓.๒ การนําเสนอการวิเคราะหกรณีศกึ ษา
๔.๒.๓.๔ การนําเสนอสรุปการอานบทความวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
๔.๓ ทักษะทางปญญา
๔.๓.๑ ผลการเรียนรู
๔.๓.๑.๑ นักศึกษาสามารถคิดอยางมีวิจารณญาณ และคิดอยางเปนระบบ เพื่อการ
แกไขปญหาอยางสรางสรรค ในกรณีศึกษาที่เกี่ยวกับสตรีระยะตั้งครรภที่มีภาวะแทรกซอน สตรีใน
ระยะคลอดทีม่ ภี าวะสุขภาพปกติ และทีม่ ภี าวะแทรกซอน สตรีในระยะหลังคลอดทีม่ ภี าวะแทรกซอน
ทารกในครรภที่มีภาวะเสี่ยง ทารกแรกเกิดที่มีภาวะสุขภาพปกติ และที่มีภาวะเสี่ยง และ
ภาวะแทรกซอน
๔.๓.๒ วิธีการสอน
๔.๓.๒.๑ อภิปรายกลุม
๔.๓.๒.๒ วิเคราะหกรณีศึกษา
๔.๓.๒.๓ การสะทอนคิด
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๔.๓.๓ วิธกี ารประเมินผล
๔.๓.๓.๑ สอบกลางภาคและปลายภาค โดยขอสอบเนนการใชสถานการณ 
๔.๓.๓.๒ การนําเสนอการวิเคราะหกรณีศกึ ษา
๔.๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๔.๑ ผลการเรียนรู
๔.๔.๑.๑ มีทักษะในการสรางสัมพันธภาพระหวางผูเรียนดวยกัน
๔.๔.๑.๒ แสดงความเปนผูน าํ และผูต ามในการทํางานเปนทีม
๔.๔.๑.๓ รับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง และทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จตรง
ตามเวลากําหนด
๔.๔.๒ วิธีการสอน
๔.๔.๒.๑ มอบหมายงานกลุม ในการวิเคราะหกรณีศกึ ษา
๔.๔.๒.๒ มอบหมายงานใหคนควาและศึกษาดวยตนเอง เชน ใหเลือกและอานบทความ
วิจัยที่เกี่ยวของกับวิชา
๔.๔.๓ วิธกี ารประเมินผล
๔.๔.๓.๑ ประเมินตนเองและเพื่อนประเมินเพื่อน ดวยแบบฟอรมที่กําหนด
๔.๔.๓.๒ รายงานผลการวิเคราะหกรณีศึกษา
๔.๔.๓.๓ พฤติกรรมการทํางานเปนทีม
๔.๔.๓.๔ รายงานการศึกษาดวยตนเอง (รายงานสรุปรวบยอดความรู )
๔.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๕.๑ ผลการเรียนรู
๔.๕.๑.๑ มีทกั ษะในการสือ่ สารทัง้ การพูด การฟง การเขียน โดยการทํารายงานและ
เสนอในชัน้ เรียน
๔.๕.๑.๒ มีทกั ษะในการวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลจากสถานการณจาํ ลอง
๔.๕.๑.๓ มีทกั ษะในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ต และศึกษาจาก e-learning
๔.๕.๑.๔ มีทกั ษะในการนําเสนอรายงานโดยใชเทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
๔.๕.๒ วิธีการสอน
๔.๕.๒.๑ อภิปรายกลุม
๔.๕.๒.๒ มอบหมายงานใหศกึ ษาคนควาดวยตนเองจาก web site, e-learning และทํา
รายงาน
๔.๕.๒.๓ มอบหมายงานใหเตรียมและนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม
๔.๕.๓ วิธกี ารประเมินผล
๔.๕.๓.๑ การมีสว นรวมในการอภิปรายและคุณภาพการอภิปราย
๔.๕.๓.๒ รายงาน และผลการคนควา
๔.๕.๓.๓ การนําเสนอดวยสือ่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
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หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๕.๑ แผนการสอน
หัวขอ

จํานวนชั่วโมง

สัปดาหที่ ๑ บทนํา
- บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของผดุงครรภ
- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด
สัปดาหที่ ๒-๔ การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะ
คลอด
- การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะที่ ๑,๒,๓ และ ๔
ของการคลอด
- การใชยาทางสูตกิ รรมในระยะคลอด
สัปดาหที่ ๕ การประเมินสภาวะทารกในครรภ
-การประเมินการเตนของหัวใจทารกในครรภ
- การประเมนการดิน้ ของทารกในครรภ
- การประเมินการเพิม่ ขนาดมดลูกตามอายุครรภ
สัปดาหที่ ๖-๙ การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะ
ตั้งครรภที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงในระยะ
ตั้งครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ ภี าวะแทรกซอนเนือ่ งจาก
การตัง้ ครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ โี รครวมกับการตัง้ ครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ เี ลือดออกในระยะ
ตั้งครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีโรคติดเชื้อรวมกับ
การตัง้ ครรภ

๔
๑๒

๔

กิจกรรมการเรียน
การสอน
- บรรยายและอภิปราย
กลุม
- บรรยายประกอบสือ่
วีดิทัศน
- จัดทํากรณีศกึ ษาให
นักศึกษาวิเคราะหใน
กลุมยอย
- บรรยายพรอมสือ่
วิดีทัศน นักศึกษา
สัมผัสหุนสตรีตั้งครรภ

๑๖

- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศกึ ษาให
ทํางานในกลุม และ
นําเสนอผล
การอภิปรายกลุม

๑๒

- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศกึ ษาให
ทํางานในกลุม และ
นําเสนอผล
การอภิปรายกลุม
- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศกึ ษาให
ทํางานในกลุม

สอบกลางภาค
สัปดาหที่ ๑๐-๑๒ การพยาบาลสตรี-ทารกใน
ระยะคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ
ปจจัยการคลอด
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ ภี าวะแทรกซอนในระยะ
คลอด
สัปดาหที่ ๑๓ การพยาบาลสตรี-ทารกที่ไดรับ
การทําสูติศาสตรหัตถการ

๔

ผูสอน
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หัวขอ

จํานวนชั่วโมง

สัปดาหที่ ๑๔ การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะ
เสี่ยงและภาวะแทรกซอนในระยะหลังคลอด

๔

สัปดาหที่ ๑๕ การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะแทรกซอน

๔

สัปดาหที่ ๑๖ สอบปลายภาค

๓

กิจกรรมการเรียน
การสอน
- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศกึ ษาให
ทํางานในกลุม
- บรรยายรวมกับ
อภิปราย
- จัดกรณีศกึ ษาให
ทํางานในกลุม

ผูสอน

๕.๒ แผนการประเมินผลการเรียนรู
การ
ประเมิน
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

งานที่จะใชประเมินผลผูเรียน

สัปดาหที่
กําหนด

สอบ
- สอบกลางภาค
- สอบปลายภาค
การเขาชัน้ เรียน
การมีสวนรวมอภิปราย แสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
วิเคราะหกรณีศกึ ษาและการนําเสนอ
การทํางานกลุม และผลงาน
การอานและสรุปบทความวิจัย

๙
๑๖
ตลอดเทอม
ตลอดเทอม
๑๒
๒, ๖,๑๐
๑๓

สัดสวนของการประเมินผล
๕๐%
๒๐%
๓๐%
๕%
๕%
๑๕%
๑๕%
๑๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๖.๑ ตําราและเอกสารหลัก
Ladewig, P. W., London, M. L., & Davidson, M. R. (2006). Contemporary maternalnewborn nursing care (6th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Murray, S. S., & McKinney, E. S. (2006). Foundations of maternal-newborn nursing
(4th ed.). St. Louis, MO: Elsevier.2006
Pillitteri, A. (2008). Maternal & child health nursing: Care of the childbearing &
childrearing family (5th ed.). Philadelphia: Lippincott.
Varney,H., Kriebs, J. M., & Cregor, C. (2004). Varney’s midwifery (4th ed.). Boston:
Jones and Bartlett.
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๖.๒ เอกสารและขอมูลสําคัญ
๖.๒.๑ หนังสือมาตรฐานวิชาชีพเกีย่ วกับการผดุงครรภ
๖.๒.๒ คูมืองานอนามัยแมและเด็ก
๖.๒.๓ ขอมูลงานอนามัยและเด็ก
๖.๒.๔ ฐานขอมูลและระบบสืบคนอิเล็กทรอนิกส ไดแก web site สภาการพยาบาล, The
Cochrane Library, World Health Organization, Best Practice & Research Clinical Obstetrics
and Gynecology.
๖.๓ เอกสารและขอมูลแนะนํา
๖.๓.๑ หนังสือ ไดแก
Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Hauth, J. C., Gilstrap III, L. C., &
Wenstrom, K. D. (2005). Williams obstetrics (22nd ed.). New York: McGraw-Hill.
Lowdermilk, D. L. & Perry, S. E. (๒๐๐๔). Maternity & women’s health care (8th ed). St.
Louis, MO: Mosby.
Ladewig, P. A., London, M. L., & Davidson, M. R., (2006). Contemporary maternalnewborn nursing care (6th ed.). Upper Saddle River, NJ : Pearson Education.
๖.๓.๒ วารสาร ไดแก JOGNN, American College of Nurse-Midwives, MCN, midwifery,
Journal of Midwifery & Women’s Health
๖.๓.๓ ขอมูลอิเล็กทรอนิกส และเว็บไซด ไดแก EBSCO Publishing’s CINAHL, Science
Direct, Springer Link e Journal, E-learning วิชา ๐๔๐๓ ๐๑๑ การผดุงครรภ
๖.๓.๔ แผนซีดี ไดแก VDO / VCD, เกี่ยวกับการตรวจครรภ กลไกการคลอด การชวยเหลือ
การคลอด การอาบน้าํ ทารก การตรวจรางกายทารกแรกเกิด

หมวดที่ ๗ การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๗.๑ กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๗.๑.๑ การสนทนากลุมระหวางผูสอนกับผูเรียน
๗.๑.๒ การสะทอนคิด ของผูเรียน
๗.๑.๓ แบบประเมินผูส อน และแบบประเมินรายวิชา
๗.๒ กลยุทธการประเมินการสอน
๗.๒.๑ การสังเกตการณสอนของผูร ว มทีมการสอน
๗.๒.๒ ผลการสอบ/การเรียนรู
๗.๒.๓ การทวนสอบผลการเรียนรู
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๗.๓ การปรับปรุงการสอน
๗.๓.๑ สัมมนาการจัดการเรียนการสอน เพือ่ รวมกันหาแนวทางหรือวางแผนการปรับปรุง
พัฒนารายวิชา
๗.๓.๒ การวิจยั ในชัน้ เรียน
๗.๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาในรายวิชา
๗.๔.๑ มีคณะกรรมการในสาขาวิชาตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรูข องนักศึกษา
(คะแนน/เกรด) กับขอสอบ รายงาน โครงการ และการใหคะแนนพฤติกรรมของ
นักศึกษา
๗.๔.๒ รายงานผลการตรวจสอบตอคณะกรรมการหลักสูตร
๗.๕. การดําเนินการทบทวน และการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
๗.๕.๑ ปรับปรุงรายละเอียดรายวิชาทุกปตามผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน และ
ผลการประเมินจากนักศึกษา อาจารย และแหลงฝกงาน
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ตัวอยาง
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยไทย
คณะพยาบาลศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑.๑ รหัสและชื่อรายวิชา
๐๔๐๓ ๐๑๓ ปฏิบัติการผดุงครรภ
Practice in Midwifery
๑.๒ จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
๓ หนวยกิต
๓(๐-๑๒-๐)
๑.๓ หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประเภทของรายวิชา วิชาบังคับ ในหมวดวิชาเฉพาะ : วิชาชีพ
๑.๔ อาจารยผูรับผิดชอบ/ อาจารยทป่ี รึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
รศ.ดร.ดลจิต มั่นคง
๑.๕ ภาคการศึกษา/ชัน้ ปทก่ี าํ หนดใหมกี ารฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษา
ของหลักสูตร
ภาคฤดูรอ น ชั้นปที่ ๓
๑.๖ วันทีจ่ ดั ทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครัง้ ลาสุด
๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๒

๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๒.๑ จุดมุง หมายของประสบการณภาคสนาม
วิชานีพ้ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ จัดประสบการณภาคปฏิบตั ใิ นสถานการณจริงใหนกั ศึกษาสามารถนํา
ความรูในวิชาการผดุงครรภ และทฤษฎีที่เกี่ยวของมาใชในการปฏิบัติการพยาบาลแกสตรีตั้งครรภ
ใน ระยะตั้งครรภ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด รวมทั้งทารกแรกเกิดทั้งในภาวะปกติ เสี่ยง และมี
ภาวะแทรกซอน โดยใหความสําคัญตอการใชหลักฐานเชิงประจักษ และตอลักษณะความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม
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๒.๒ วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
รายวิชานีไ้ ดปรับปรุงการฝกภาคปฏิบตั ใิ หมคี วามทันสมัย และจัดกระบวนการเรียนการสอน
ใหนกั ศึกษาสามารถบูรณาการทฤษฎีและปฏิบตั ไิ ดในความ
หลากหลาย ทาง วัฒนธรรม ของ
ผูใชบริการ มุงเนนใหนักศึกษาใชทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณ แกไขปญหาอยางเปนระบบ และ
ปฏิบัติการผดุงครรภที่อยูบนฐานความรูเชิงประจักษ และการใชผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ภายใน
ขอบเขตของกฎหมายวิชาชีพและยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ นอกจากนีย้ งั จัดใหนักศึกษาไดฝก
ปฏิบัติในแหลงฝกที่มีความหลากหลายของผูใชบริการ ครอบคลุมทุกระดับปญหาสุขภาพ มีการ
แกไขปรับปรุงทักษะการปฏิบัติการพยาบาลที่บกพรองทันทีในหองฝกทักษะจําลองสถานการณ
เพื่อใหนักศึกษาเกิดความมั่นใจ สามารถปฏิบตั กิ ารพยาบาล ไดอยางถูกตอง แมนยํา และสามารถ
ทํางานเปนทีม โดยจัดใหมีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูที่ทันสมัยอยางเพียงพอ

หมวดที่ ๓. การพัฒนาผลการเรียนรู
การพัฒนาผลการเรียนรูใ นแตละดาน
๓.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๓.๑.๑ ผลการเรียนรูด า นคุณธรรม จริยธรรม เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมี
คุณลักษณะ ดังนี้
๓.๑.๑.๑ มีความรับผิดชอบตอตนเอง และผลการปฏิบัติการผดุงครรภ
๓.๑.๑.๒ ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ
๓.๑.๑.๓ เคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของผูใชบริการ
๓.๑.๑.๔ ซื่อสัตยและมีวินัย
๓.๑.๑.๕ เปนแบบอยางที่ดีทั้งในการดํารงตนและในการปฏิบัติงาน
๓.๑.๒ วิธีการสอน
ผูสอนสอดแทรกคุณธรรม และจริยธรรมแกนักศึกษาในขณะฝกปฏิบัติงาน ใน
ระหวางการปฏิบตั กิ ารพยาบาลแกผใู ชบริการ การทํากิจกรรมการเรียนรูท ม่ี อบหมายตามเงือ่ นไข
รายวิชา ไดแก การประชุมปรึกษากอนและหลังการปฏิบตั งิ าน ( pre and post conference) การ
ตรวจเยีย่ มทางการพยาบาล (nursing round) การประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล ( nursing
care conference) โดยมุงเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูอยางครอบคลุมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและการดํารงตน
๓.๑.๓ วิธกี ารประเมินผล
๓.๑.๓.๑ สังเกต และประเมินพฤติกรรมนักศึกษาตามแบบฟอรมการประเมินผล
การฝก ปฏิบัติงานโดยผูสอน
๓.๑.๓.๒ เพือ่ นประเมินเพือ่ นตามแบบฟอรมการประเมินผล
๓.๑.๓.๓ พยาบาลในแหลงฝกรวมประเมินพฤติกรรมนักศึกษาตามแบบฟอรมการ
ประเมินผลการฝกปฏิบัติงาน
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๓.๒ ความรู
๓.๒.๑ ผลการเรียนรูด า นความรู เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะมีความรู ดังนี้
๓.๒.๑.๑ มีความรูเกี่ยวกับบทบาทของผดุงครรภ
๓.๒.๑.๒ มีความรูเกี่ยวกับการพยาบาลสตรีในระยะตัง้ ครรภทม่ี ภี าวะแทรกซอน
สตรีระยะคลอดทีม่ ภี าวะสุขภาพปกติ และทีม่ ภี าวะแทรกซอนและภาวะ
เสี่ยง และสตรีระยะหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซอน
๓.๒.๑.๓ มีความรูและวิเคราะหภาวะเสี่ยงในสตรีที่มีภาวะเสี่ยง และ
ภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ ครรภ คลอด และหลังคลอด รวมทั้งทารกใน
ครรภและทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
๓.๒.๒ วิธีการสอน
๓.๒.๒.๑ ศึกษาคนควาความรูเ พือ่ ใชในการประเมินปญหาสุขภาพของสตรี ในระยะ
คลอดปกติ สตรีทม่ี ภี าวะเสีย่ งและภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ ครรภ
คลอด หลังคลอด และการพยาบาลทารกแรกเกิดทีม่ สี ขุ ภาพปกติ และที่มี
ภาวะเสี่ยง และภาวะแทรกซอน
๓.๒.๒.๒ วางแผนการพยาบาลและการผดุงครรภ โดยประยุกตความรูด า นการผดุง
ครรภและศาสตรที่เกี่ยวของ
๓.๒.๒.๓ ปฏิบตั กิ ารพยาบาลและการผดุงครรภ โดยนําความรูด า นการผดุงครรภ
และศาสตรที่เกี่ยวของไปใช
๓.๒.๒.๔ ประเมินผลการปฏิบัติของตนเองโดยใชความรูดานการผดุงครรภและ
ศาสตรที่เกี่ยวของเปนพื้นฐาน
๓.๒.๓ วิธกี ารประเมิน
ประเมินคุณภาพของการแสดงความคิดเห็น การตอบคําถาม รายงาน
กรณีศกึ ษา แผนการพยาบาลและการผดุงครรภ การสอบหลังสิน้ สุดการฝกปฏิบตั งิ านโดย
การสอบปากเปลา และขอเขียน
๓.๓ ทักษะทางปญญา
๓.๓.๑ ผลการเรียนรูด า นทักษะทางปญญา
๓.๓.๓.๑ การคิดอยางมีวจิ ารณญาณ และเปนระบบ
 หา ของสตรีในระยะคลอดปกติ สตรีที่มีภาวะเสี่ยง
๓.๓.๓.๒ สามารถวิเคราะหปญ
และภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ ครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทารก
ในครรภและทารกแรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนได

341

๓.๓.๒ วิธีการสอน
๓.๓.๒.๑ การวางแผนการพยาบาลสตรีในระยะคลอดปกติ สตรีทม่ี ภี าวะเสีย่ งแล ะ
ภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ ครรภ คลอด หลังคลอด และทารกแรกเกิดทีม่ ี
ภาวะแทรกซอน รวมทัง้ วิเคราะหสาเหตุของปญหาสุขภาพ และเหตุผล
ของการใหการพยาบาล
 หา อุปสรรคในการลงมือปฏิบตั ิ การพยาบาลและการ
๓.๓.๒.๒ การวิเคราะหปญ
ผดุงครรภ และวิเคราะหผลลัพธของการพยาบาล และการปรับปรุงการ
พยาบาล
๓.๓.๓ วิธกี ารประเมินผล
สังเกตจากการใหการพยาบาลแกผใู ชบริการ และจากรายงาน /แผนการพยาบาล
เกีย่ วกับการประเมินปญหา การตัดสินทางคลินกิ การวินจิ ฉัยปญหา การระบุเหตุผลของการ
ใหการพยาบาลและการผดุงครรภ ตลอดจนการแกไขปญหาในการปฏิบตั ิ
๓.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๓.๔.๑ ผลการเรียนรูด า นทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๓.๔.๑.๑ สามารถสรางสัมพันธภาพเชิงวิชาชีพ และสื่อสารกับผูใชบริการ
ครอบครัวกลุมเพื่อนนักศึกษา อาจารย และบุคลากรในหอผูปวย
๓.๔.๑.๒ มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและ รับผิดชอบตอผลงานที่
เกิดขึ้น
๓.๔.๒ วิธีการสอน
๓.๔.๒.๑ ปฐมนิเทศวิชากอนขึ้นฝกปฏิบัติงาน
๓.๔.๒.๒ ปฐมนิเทศหอผูปวย แนะนําใหรูจักบุคลากรในแหลงฝก
๓.๔.๒.๓ มอบหมายงาน/หนาทีร่ บั ผิดชอบในการใหการพยาบาลและการผดุงครรภ
โดยปฏิบัติงานเปนสมาชิกทีมพยาบาล
๓.๔.๓ วิธกี ารประเมินผล
๓.๔.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมขณะมีปฏิสัมพันธของนักศึกษากับผูใชบริการ เพื่อน
บุคลากรในทีมสุขภาพ และผูส อน
๓.๔.๓.๒ ประเมินพฤติกรรมความตรงตอเวลา ความรับผิดชอบ ผลงานของกลุม
ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูลจากผูใ ชบริการไดอยางครอบคลุม
๓.๔.๓.๓ ประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน การมีปฏิสมั พันธ และการสือ่ สารกับ
ผูอื่นโดยพยาบาลในแหลงฝก และเพื่อนในกลุม
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๓.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๕.๑ ผลการเรียนรูด า นทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๕.๑.๑ สามารถสื่อสารกับผูใชบริการและผูรวมงานดวยการพูด การฟง การ
สังเกต และการเขียน
๓.๕.๑.๒ สามารถศึกษาคนควาขอมูลเกี่ยวกับการผดุงครรภจากเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการปฏิบตั กิ ารพยาบาล
๓.๕.๑.๓ นําเสนอขอมูลผูใ ชบริการเพือ่ การอภิปรายได
๓.๕.๒ วิธีการสอน
๓.๕.๒.๑ มอบหมายใหนักศึกษาดูแลผูใชบริการรายบุคคล
๓.๕.๒.๑ มอบหมายงานใหนกั ศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง และนําเสนอในการ
ประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล การตรวจเยีย่ มทางการพยาบาล
งที่นาเชื่อถือ เชน สถิติตาง ๆ
และจัดทํารายงานที่มีการอางอิงขอจากแหล
มูล
รายงานการวิจยั
๓.๕.๓ วิธีการประเมินผล
๓.๕.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมในการประชุมกอนและหลังการฝกปฏิบตั งิ าน
๓.๕.๓.๒ ประเมินพฤติกรรมในการเปนผูน าํ และผูร ว มการตรวจเยีย่ มทางการ
พยาบาล
๓.๕.๓.๓ ประเมินพฤติกรรมในการเปนผูร ว มการประชุมปรึกษาปญหาทางการ
พยาบาล
๓.๖ ทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ
๓.๖.๑ ผลการเรียนรูด า นทักษะการปฏิบตั ิทางวิชาชีพ เมื่อสิ้นสุดรายวิชานี้ นักศึกษาจะ
มีทักษะทางวิชาชีพ ดังนี้
๓.๖.๑.๑ ทําคลอดปกติได
๓.๖.๑.๒ ชวยคลอดทากน ชวยคลอดในสตรีที่มีภาวะคลอดติดไหล ชวยคลอด
ดวยสูติศาสตรหัตถการ (การทําคลอดดวยคีม การทําคลอดดวย
เครื่องดูดสุญญากาศ การผาตัดคลอดทางหนาทอง) ไดอยางถูกตอง
เหมาะสม
๓.๖.๑.๓ ปฏิบตั กิ ารรับฝากครรภสตรี ทม่ี ภี าวะเสีย่ งและภาวะแทรกซอนในระยะ
ตัง้ ครรภได
๓.๖.๑.๔ ใหการพยาบาลสตรีหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนได
๓.๖.๑.๕ สามารถประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภดว ย Electronic fetal
monitoring ได
๓.๖.๑.๖ สามารถใหการพยาบาลทารกแรกเกิดทีม่ ภี าวะแทรกซอนได
๓.๖.๑.๗ สามารถชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิดที่มีปญหาสุขภาพรุนแรงได
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๓.๖.๒ วิธีการสอน
๓.๖.๒.๑ มอบหมายใหนกั ศึกษาใหการพยาบาลสตรีตง้ั ครรภและทารกแรกเกิด
ตาม จํานวนและภาวะสุขภาพทีก่ าํ หนด
๓.๖.๒.๒ มอบหมายงานใหนกั ศึกษาศึกษาคนควาดวยตนเอง และนําเสนอในการ
ประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล
๓.๖.๓ วิธกี ารประเมินผล
๓.๖.๓.๑ ประเมินผลการทําคลอดปกติ ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list
๓.๖.๓.๒ ประเมินผลการชวยคลอดทากน การชวยคลอดในสตรีทม่ี ภี าวะคลอด
ติดไหล การชวยคลอดดวยสูติศาสตรหัตถการ (การทําคลอดดวยคีม
การทําคลอดดวยเครื่องดูดสุญญากาศ การผาตัดคลอดทางหนาทอง)
ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list
๓.๖.๓.๓ ประเมินผลการใหการพยาบาลในการรับฝากครรภสตรีทม่ี ภี าวะเสีย่ ง
และภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ ครรภ ตามเกณฑประเมินผล โดยใช
Check list
๓.๖.๓.๔ ประเมินผลการใหการพยาบาลสตรีหลังคลอดทีม่ ี ภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซอน ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list
๓.๖.๓.๕ ประเมินผลการปฏิบตั กิ ารประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภดว ย
Electronic fetal monitoring ตามเกณฑประเมินผล โดยใช Check list
๓.๖.๓.๖ ประเมินผลการใหการพยาบาลทารกแรกเกิดทีม่ ภี าวะแทรกซอน
๓.๖.๓.๗ ประเมินผลการชวยฟน คืนชีพทารกแรกเกิดทีม่ ปี ญ
 หาสุขภาพรุนแรง
๓.๖.๓.๘ ประเมินการแกไขปญหาขณะปฏิบัติงาน
๓.๖.๓.๙ ประเมินความรวดเร็วคลองแคลวและถูกตองในการปฏิบัติงาน
๓.๖.๓.๑๐ สังเกตการใหการพยาบาลแกผูใชบริการที่แสดงออกถึงการเคารพ
ศักดิ์ศรีและคุณคาของความเปนมนุษย

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
๔.๑ คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
การประยุกตความรูในศาสตรทางการผดุงครรภและศาสตรที่เกี่ยวของ และใชกระบวนการ
พยาบาล และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลแกสตรีในระยะคลอดปกติ สตรีที่มี
ภาวะเสีย่ งและภาวะแทรกซอนในระยะตัง้ ครรภ ระยะคลอด ระยะหลังคลอด ทารกในครรภและทารก
แรกเกิดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอนได โดยอาศัยทักษะทางการผดุงครรภ การทํางานเปนทีม
การแกไขปญหาอยางเปนระบบ การวิเคราะห เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยี

344

สารสนเทศ ดวยความรับผิดชอบ ยึดมัน่ ในจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีของ
ผูใชบริการ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
๔.๒ กิจกรรมของนักศึกษา
๔.๒.๑ การประชุมปรึกษากอนและหลังการปฏิบตั งิ าน (pre and post
conference)
๔.๒.๒ ทําคลอดปกติ ไมนอยกวา ๕ ราย
๔.๒.๓ ชวยคลอดทากน ไมนอยกวา ๑ ราย
๔.๒.๔ ชวยคลอดในสตรีที่มีภาวะคลอดติดไหล ไมนอยกวา ๑ ราย
๔.๒.๕ ชวยคลอดดวยคีม ไมนอยกวา ๑ ราย
๔.๒.๖ ชวยคลอดดวยเครื่องดูดสุญญากาศ ไมนอยกวา ๑ ราย
๔.๒.๗ ชวยคลอดในการผาตัดคลอดทางหนาทอง ไมนอยกวา ๑ ราย
๔.๒.๘ ปฏิบตั กิ ารรับฝากครรภสตรีทม่ี ภี าวะเสีย่ งและภาวะแทรกซอนในระยะ
ตั้งครรภ ไมนอยกวา ๑๐ ราย
๔.๒.๙ ใหการพยาบาลสตรีหลังคลอดที่มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน ไมนอย
กวา ๕ ราย
๔.๒.๑๐ ประเมินภาวะสุขภาพทารกในครรภดว ย Electronic fetal monitoring ไม
นอยกวา ๑๐ ราย
๔.๒.๑๑ ใหการพยาบาลทารกแรกเกิดทีม่ ภี าวะแทรกซอน ไมนอ ยกวา ๕ ราย
๔.๒.๑๒ ชวยฟนคืนชีพทารกแรกเกิดที่มีปญหาสุขภาพรุนแรง ไมนอยกวา ๑ ราย
๔.๒.๑๓ ทํารายงานกรณีศกึ ษา (case study) ๑ ฉบับ
๔.๒.๑๔ ใหสุขศึกษาแกสตรีตั้งครรภ และหลังคลอดเปนรายกลุม (health
education) ๑ ครั้ง
๔.๒.๑๕ ตรวจเยีย่ มทางการพยาบาล (nursing round) ๑ ครั้ง
๔.๒.๑๖ ประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล (nursing care conference) ๑
ครั้ง (งานกลุม)
๔.๓ รายงานหรืองานทีน่ กั ศึกษาไดรบั มอบหมาย
รายงานหรืองานทีม่ อบหมาย
กําหนดสง
๑. รายงานการพยาบาลสตรีตง้ั ครรภทม่ี ี
๑. สงรายงานหลังฝกปฏิบัติงาน ๑ วัน
ภาวะเสีย่ งและภาวะแทรกซอนในระยะ
ตั้งครรภ ๑ ฉบับ
๒. รายงานการพยาบาลสตรีในระยะคลอด ๒. สงรายงานหลังฝกปฏิบัติงาน ๑ วัน
๑ ฉบับ
๓. แผนการพยาบาลสตรีในระยะคลอดทีม่ ี ๓. สงแผนการสอนในวันปฏิบตั งิ าน
ภาวะเสีย่ งและภาวะแทรกซอน ๑ ฉบับ
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รายงานหรืองานทีม่ อบหมาย
๔. แผนการพยาบาลสตรีหลังคลอด ๑
ฉบับ
๕. แผนการพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะแทรกซอน ๑ ฉบับ
๖. แผนการสอนสุขศึกษา ๑ ฉบับ

กําหนดสง
๔. สงแผนการสอนในวันปฏิบตั งิ าน

๗. ใหสุขศึกษาแกสตรีตั้งครรภ และหลัง
คลอดเปนรายกลุม ๑ ครั้ง

๗. สงผลการประเมินแผนการสอน
ภายหลังการสอน ๑ วัน

๕. สงแผนการพยาบาลในวัน
ปฏิบัติงาน
๖. สงแผนการสอนลวงหนา ๑ สัปดาห

๔.๔ การติดตามผลการเรียนรูก ารฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
๔.๔.๑ ผูส อนตรวจรายงานการพยาบาล แผนการพยาบาล พรอมทัง้ สะทอนให
นักศึกษารับทราบขอบกพรอง และนําไปแกไขภายในวันรุงขึ้นหลังจาก
นักศึกษาสงงาน
๔.๔.๒ ผูส อนตรวจรายงานการตรวจเยีย่ มทางการพยาบาล พรอมทัง้ สะทอนให
นักศึกษารับทราบขอบกพรอง เพื่อใหนําไปแกไขภายในวันรุงขึ้น
หลังจากนักศึกษาสงงาน
๔.๔.๓ ผูส อนตรวจรายงานการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล พรอมทัง้
สะทอนใหนักศึกษารับทราบขอบกพรอง เพื่อใหนําไปแกไข กอนวัน
ปฏิบัติงานในวันถัดไป
๔.๔.๔ ผูส อนตรวจแผนการสอนสุขศึกษา พรอมทัง้ สะทอนใหนกั ศึกษารับทราบ
ขอบกพรอง และนําไปแกไข กอนวันสอนจริงไมนอยกวา ๔ วัน
๔.๔.๕ ผูส อนตรวจรายงานกรณีศกึ ษา พรอมทัง้ สะทอนใหนกั ศึกษารับทราบ
ขอบกพรอง และ นําไปแกไข ภายใน ๓ วัน
๔.๕ หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยพเิ ศษสอนภาคปฏิบตั ิ
๔.๕.๑ ปฐมนิเทศเกี่ยวกับสถานที่ฝกปฏิบัติงาน กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ
เกี่ยวกับการฝกปฏิบัติงาน
๔.๕.๒ ใหคําแนะนําในขณะที่นักศึกษาฝกปฏิบัติงาน
๔.๕.๓ รวมกิจกรรมของนักศึกษา ไดแก การประชุมปรึกษากอนและหลังการ
ปฏิบตั งิ าน ตรวจเยีย่ มทางการพยาบาล และการประชุมปรึกษา
ปญหาทางการพยาบาล
๔.๕.๔ รวมประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
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๔.๖ หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนเิ ทศ
๔.๖.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา กฎระเบียบ แนวปฏิบัติตาง ๆ ของสถาบันวาดวยการ
ฝกปฏิบัติงาน
๔.๖.๒ สอน แนะนํา ประเมินผลและใหขอมูลปอนกลับเพื่อใหนักศึกษาได
พัฒนา
๔.๖.๓ ประสานงานกับแหลงฝก เกีย่ วกับความตองการพัฒนานักศึกษาของ
รายวิชา ปญหาจากการฝกปฏิบัติงาน ปญหาของนักศึกษา ฯลฯ
มอบหมายงาน และผูใชบริการใหนักศึกษาดูแล
๔.๗ การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
๔.๗.๑ ปฐมนิเทศรายวิชากอนฝกปฏิบัติงาน จัดเตรียมหอผูปวยและ
ประสานงานกับแหลงฝกประสบการณวชิ าชีพ
๔.๗.๒ เตรียมความพรอมของนักศึกษากอนฝกประสบการณวชิ าชีพ
๔.๗.๓ ปฐมนิเทศแหลงฝกประสบการณวชิ าชีพ
๔.๘ สิง่ อํานวยความสะดวกและการสนับสนุนทีต่ อ งการจากสถานทีท่ จ่ี ดั ประสบการณ
ภาคสนาม/สถานประกอบการ
๔.๘.๑ มีหองสมุดสําหรับศึกษาคนควาดวยตนเอง
๔.๘.๒ มีหอ งประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล
๔.๘.๓ มีหนังสือ/วารสารทางการพยาบาล - แพทย ในหอผูปวย
๔.๘.๔ หุนและอุปกรณ สําหรับฝกทักษะ
๔.๘.๕ จัดเตรียมหองปฏิบัติการจําลองเพื่อใหนักศึกษาฝกทักษะเฉพาะเพิ่มเติม
เพื่อแกไขขอบกพรอง
๔.๘.๖ ประสาน/สํารวจที่พักสําหรับนักศึกษาในกลุมที่ฝกงานตางจังหวัด

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
๕.๑ การกําหนดสถานทีฝ่ ก
เลือกโรงพยาบาลที่จะเปนสถานที่ฝกเปนโรงพยาบาลในระดับจังหวัด และระดับศูนย ที่มี
ความพรอมในดานของผูรับบริการที่ครอบคลุมวัตถุประสงคของรายวิชา
๕.๒ การเตรียมนักศึกษา
๕.๒.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา เพื่อชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด รวมทั้งการเตรียมความ
พรอมกอนฝก
๕.๒.๒ ประเมินความพรอมดานความรูและทักษะของนักศึกษากอนฝกงาน
๕.๒.๓ จัดหองปฏิบัติการผดุงครรภใหนักศึกษาไดฝกกอนเริ่มตนฝกงาน
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๕.๓ การเตรียมอาจารยทป่ี รึกษา/อาจารยนเิ ทศ
จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกฯ ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดกิจกรรมการเรียน
การเรียนการสอน การมอบหมายงาน การประเมินผลการเรียนรู ตารางการนิเทศ พรอมคูม อื
การนิเทศของรายวิชากอนการฝกฯ อยางนอย ๔ สัปดาห
๕.๔ การเตรียมอาจารยพเิ ศษสอนภาคปฏิบตั ใิ นสถานทีฝ่ ก
ชี้แจงรายละเอียดของรายวิชากอนที่จะมีการฝกปฏิบัติงาน พรอมทั้งอธิบายให อาจารยพเิ ศษ
สอนภาคปฏิบตั ิ เขาใจถึงหนาที่และความรับผิดชอบของตนเองในการ สอนและควบคุมการฝก
ปฏิบตั กิ ารพยาบาล
๕.๕ การจัดการความเสีย่ ง
๕.๕.๑ ประสานงานกับอาจารยพเิ ศษสอนภาคปฏิบตั ิ ในสถานที่ฝกอยางตอเนื่อง
๕.๕.๒ จัดใหมีตัวแทนนักศึกษาที่ทําหนาที่ติดตอประสานงานกับอาจารยนิเทศ
ตลอดการฝกงาน
๕.๕.๓ ติดตามความกาวหนาระหวางการฝกงานเพือ่ รับทราบปญหา อุปสรรคใน
การฝกงาน และหาแนวทางแกไขรวมกันระหวางอาจารยนเิ ทศ อาจารย
พิเศษสอนภาคปฏิบัติ และนักศึกษา

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
๖.๑ หลักเกณฑการประเมินผล
๖.๑.๑ การฝกปฏิบัติ
๖.๑.๒ รายงานกรณีศกึ ษา
๖.๑.๓ การประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล
๖.๑.๔ การตรวจเยีย่ มทางการพยาบาล ๕
๖.๑.๕ การใหสุขศึกษา
๖.๑.๖ การสอบหลังการฝกปฏิบัติงาน

๖๐%
๑๕%
๑๐%
%
๕%
๕%

๖.๒ กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษา
๖.๒.๑ ประเมินผลการลงมือปฏิบตั ติ ามแบบประเมิน เปน Check list โดย
นักศึกษาจะไดรับการประเมินในระหวางฝกเพื่อใหมีการปรับปรุงตนเอง
กอนที่จะประเมินเพื่อตัดสินคะแนน
๖.๒.๒ ประเมินรายงานกรณีศกึ ษา ตามแบบประเมิน เปน Check list โดย
รายงานของนักศึกษาจะไดรบั การตรวจและใหนาํ กลับไปแกไขตาม
ขอเสนอแนะของอาจารยนเิ ทศ กอนทีจ่ ะมีการประเมินใหคะแนนจริง
๖.๒.๓ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล ตามแบบประเมิน
เปน Checklist นักศึกษาจะตองรายงานความกาวหนาในการวิเคราะห
กรณีศึกษากับอาจารยนิเทศและอาจารยพิเศษสอนปฏิบัติอยางตอเนื่อง
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๖.๒.๔

๖.๒.๕

๖.๒.๖

กอนทีจ่ ะดําเนินการประชุม
ประเมินผลการตรวจเยีย่ มทางการพยาบาล ตามแบบประเมิน เปน
Checklist สําหรับนักศึกษาที่ทําการตรวจเยี่ยมไมผานตามเกณฑขั้นต่ํา
จะไดรับโอกาสใหทําใหมจึงพิจารณาใหคะแนนจริง
ประเมินผลการใหสขุ ศึกษา ตามแบบประเมิน เปน Checklist สําหรับ
นักศึกษาที่สอนไมผานตามเกณฑขั้นต่ําจะไดรับโอกาสใหสอนใหมจึง
พิจารณาใหคะแนนจริง
ทดสอบโดยใชขอสอบสถานการณกรณีศึกษา ใหคะแนนตามเกณฑ

๖.๓ ความผิดชอบของอาจารยพเิ ศษสอนภาคปฏิบตั ิ ตอ การประเมินนักศึกษา
๖.๓.๑ ประเมินพฤติกรรมของนักศึกษาและผลการฝกปฏิบตั งิ านรวมกับอาจารย
นิเทศ ทั้งระหวางการฝกและเมื่อสิ้นสุดการฝก
๖.๓.๒ ประเมินผลการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาลรวมกับอาจารย
นิเทศ
๖.๓.๓ ประเมินผลการตรวจเยีย่ มทางการพยาบาลรวมกับอาจารยนเิ ทศ
๖.๔.ความรับผิดชอบของอาจารยผรู บั ผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมิน
นักศึกษา
รวมประเมินผลกับอาจารยนเิ ทศ และอาจารยพเิ ศษ รวบรวมผลการประเมินเพือ่ การตัด
เกรด และนําเสนอหัวหนากลุมวิชา
๖.๕ การสรุปผลการประเมินทีแ่ ตกตาง
หากมีความแตกตางกันของผลการประเมิน อาจารยนเิ ทศกับอาจารยพเิ ศษสอนปฏิบตั ิ
ประชุมหารือกัน โดยเชิญพยาบาลวิชาชีพประจําตึกเขารวมในการใหขอมูลและแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับการฝกงานของนักศึกษา เพื่อหาขอสรุป

หมวด ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของ
การฝกประสบการณภาคสนาม
๗.๑ กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเ กีย่ วของตอไปนี้
๗.๑.๑ นักศึกษา
๗.๑.๑.๑ ประเมินการบรรลุวตั ถุประสงคในการฝกภาคสนามในแงของความ
เพียงพอของแหลงสนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสถานที่ฝก ความ
รวมมือของทีมสุขภาพ จํานวนและความเหมาะสมของผูร บั บริการ
คุณภาพการดูแลของอาจารยนเิ ทศและอาจารยพเิ ศษสอนปฏิบตั ิ
๗.๑.๑.๒ ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
๗.๑.๑.๓ ใหขอ เสนอแนะในการปรับปรุงการจัดประสบการณภาคสนามและความ
ตองการฝกเพิ่มเติม
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๗.๑.๒ อาจารยพเิ ศษสอนภาคปฏิบตั ิ
๗.๑.๒.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมวาบรรลุตามวัตถุประสงคของการฝก
ประสบการณภาคสนามของรายวิชานีห้ รือไม
๗.๑.๒.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหลง
สนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสถานทีฝ่ ก ความรวมมือของทีมสุขภาพ
จํานวนและความเหมาะสมของผูร บั บริการ
๗.๑.๒.๓ ประเมินการทําหนาทีข่ องตนเอง
๗.๑.๒.๔ ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
๗.๑.๓ อาจารยทด่ี แู ลกิจกรรมภาคสนาม
๗.๑.๓.๑ ประเมินสมรรถนะของนักศึกษาในภาพรวมวาบรรลุตามวัตถุประสงคของ
การฝกประสบการณภาคสนามของรายวิชานีห้ รือไม
๗.๑.๓.๒ ประเมินผลการจัดประสบการณภาคสนามเกี่ยวกับความเพียงพอของแหลง
สนับสนุนการเรียนรู ความพรอมของสถานทีฝ่ ก ความรวมมือของทีมสุขภาพ
จํานวนและความเหมาะสมของผูร บั บริการ คุณภาพการดูแลที่นักศึกษาไดรับ
จากตนเองและอาจารยพเิ ศษสอนปฏิบตั ิ
๗.๑.๓.๓ ประเมินการทําหนาทีข่ องตนเองและอาจารยพเิ ศษสอนปฏิบตั ิ
๗.๑.๓.๔ ประเมินเกณฑการประเมินผล แบบประเมิน และวิธกี ารประเมิน
๗.๑.๔ อื่น ๆ
๗.๑.๔.๑ ประเมินผลการสอบขึน้ ทะเบียนใบประกอบวิชาชีพในรายวิชาการผดุงครรภ
๗.๑.๔.๒ ติดตามประเมินผลสมรรถนะบัณฑิตจบใหมที่ทํางานในแผนกที่เกี่ยวของกับการ
ผดุงครรภ ทั้งจากตัวบัณฑิตเอง ผูรับบริการ และผูใชบัณฑิต
๗.๒ กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
กลุมวิชามอบหมายอาจารยผูรับผิดชอบวิชา สรุปผลการประเมินจากขอ ๗.๑.๑, ๗.๑.๒,
๗.๑.๓ และ ๗.๑.๔ ภายใน ๑ สัปดาห หลังสิ้นสุดการประเมิน นําเสนอกลุมวิชาเพื่อตรวจสอบ และ
วางแผนปรับปรุงการฝกปฏิบตั กิ ารพยาบาลในวิชานีต้ อ ไป โดยใหแลวเสร็จภายใน ๒ สัปดาห เพื่อ
จะไดจัดทํารายงาน (มคอ.๖) ใหเสร็จภายใน ๓๐ วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
๗.๓ การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องการฝกปฏิบตั กิ ารพยาบาล /ภาคสนาม (หัวขอเพิ่มเติม)
อาจารยผรู บั ผิดชอบจัดเตรียมคะแนนและเกรดของนักศึกษาทุกคนในกิจกรรมการประเมิน
ตาง ๆ ทีก่ าํ หนดในรายวิชา คะแนนการฝกปฏิบตั ิ คะแนน รายงานกรณีศกึ ษา รายงานแผนการสอน
สุขศึกษา รายงานการประชุมปรึกษาปญหาทางการพยาบาล ผลการสอบหลังฝก และคะแนนพฤติกรรมของ
นักศึกษา พรอมกับ มคอ.๔ ตลอดจนรายงานของนักศึกษา และเอกสารทุกชิ้นที่เกี่ยวของกับการประเมินสงให
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องคณะ เพือ่ ตรวจสอบและนําผลการทวนสอบมาปรับปรุงการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา
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ตัวอยาง
การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยไทย

คณะ

พยาบาลศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๐๔๐๓
๐๑๑ การผดุงครรภ
Midwifery
๒. รายวิชาที่ตองเรียนกอนรายวิชานี้
๒.๑ ๐๓๐๐ ๐๑๑ กายวิภาคศาสตรของมนุษย
๒.๒ ๐๓๐๐ ๐๑๒ สรีรวิทยาของมนุษย
๒.๓ ๐๔๐๑ ๐๑๔ การพยาบาลพืน้ ฐาน
๒.๔ ๐๔๐๑ ๐๑๕ จรรยาบรรณวิชาชีพ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วขอ งกับวิชาชีพการ
พยาบาล
๒.๕ ๐๔๐๒ ๐๑๐ การพยาบาลผูใ หญ ๑
๒.๖ ๐๔๐๖ ๐๑๐ การพยาบาลเด็กและวัยรุน
๓. อาจารยผูรับผิดชอบและกลุมเรียน (section)
๓.๑ รศ.ดร.ดลจิต มั่นคง รับผิดชอบ กลุมที่ ๑
๓.๒ ผศ.ดร.กรวิภา บุญหลา รับผิดชอบ กลุมที่ ๒
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีเ่ ปดสอนรายวิชา
ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๕
๕. สถานทีเ่ รียน
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยไทย
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หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. แผนการสอน
หัวขอ

จํานวนชั่วโมง
ตามแผน
การสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่

บทนํา
- บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผดุงครรภ
- ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด

๔

สอนจริง
๕

การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะคลอด
- การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะที่ ๑ ๒ ๓
และ ๔ ของการคลอด
- การใชยาทางสูตกิ รรมในระยะคลอด

๑๒

๑๕

การประเมินสภาวะทารกในครรภ
- การประเมินการเตนของหัวใจทารกในครรภ
- การประเมินการดิน้ ของทารกในครรภ
- การประเมินการเพิม่ ขนาดมดลูก
ตามอายุครรภ
การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะตัง้ ครรภท่ี
มีภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงใน
ระยะตั้งครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ ภี าวะแทรกซอน
เนือ่ งจากการตัง้ ครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ โี รครวมกับ
การตัง้ ครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ เี ลือดออกใน
ระยะตั้งครรภ
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีโรคติดเชื้อ
รวมกับการตัง้ ครรภ

๔

๔

๑๖

๑๖

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน ๒๕%
การอภิปรายกลุม ใน
หัวขอความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
การคลอดใชเวลานานกวาที่
วางแผนไวเนื่องจากความรู
พื้นฐานเกี่ยวกับกายวิภาคและ
สรีรวิทยาของนักศึกษานอย
กวาทีค่ าดการณไว
- การวิเคราะหกรณีศกึ ษาใช
เวลานานกวาแผนที่วางไวถึง
๓ ชั่วโมง เนื่องจากนักศึกษา
ยังไมคุนเคยกับเนื้อหาของ
วิชานี้ประกอบกับพื้น
ฐานความรูเ กีย่ วกับกายวิภาค
และสรีรวิทยาไมเพียงพอ ทํา
ใหการวิเคราะหใชเวลานาน
กวาที่ควรจะเปน
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หัวขอ

การพยาบาลสตรี-ทารกในระยะคลอดที่มี
ภาวะเสี่ยงและภาวะแทรกซอน
- การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีความผิดปกติ
เกี่ยวกับปจจัยการคลอด
- การพยาบาลสตรี-ทารกทีม่ ภี าวะแทรกซอน
ในระยะคลอด
การพยาบาลสตรี-ทารกที่ไดรับการทํา
สูติศาสตรหัตถการ
- การชวยคลอดดวยเครื่องดูดสุญญากาศ
- การชวยคลอดดวยคีม
- การผาตัดคลอดทางหนาทอง
การพยาบาลสตรี-ทารกที่มีภาวะเสี่ยงและ
ภาวะแทรกซอนในระยะหลังคลอด
- ตกเลือดหลังคลอด
- ภาวะช็อคทางสูตกิ รรม
การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มี
ภาวะแทรกซอน
- ทารกขาดออกซิเจน

๒. หัวขอที่สอนที่ไมครอบคลุมตามแผน
ไมมี

จํานวนชั่วโมง
ตามแผน
การสอน

จํานวน
ชั่วโมงที่

๑๒

สอนจริง
๑๒

๔

๔

๔

๔

๔

๔

ระบุสาเหตุที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมี
ความแตกตางเกิน ๒๕%
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๓. ประสิทธิผลของวิธกี ารสอนทีท่ าํ ใหเกิดผลการเรียนรูต ามที่ ระบุไวในรายละเอียดขอ
ง
รายวิชา
มาตรฐาน
ผลการเรียนรู
๑. คุณธรรม
จริยธรรม

๒. ความรู

วิธีการสอนที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

๑. สอนโดยใชวธิ กี ารสอนแบบ
กรณีศกึ ษาทีม่ กี ารสอดแทรก
ประเด็นจริยธรรม จรรยาบรรณ
วิชาชีพและการเคารพในคุณคา
และศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
ตลอดจนการพิทักษสิทธิ์สตรีทารก



๒. อภิปรายกลุมในประเด็น
จริยธรรมที่เกิดขึ้นจริงในสังคม
เกี่ยวกับการดูแลสตรีระยะคลอด



๓. บทบาทสมมติในประเด็น
ปญหาจริยธรรม การเคารพใน
คุณคาและศักดิ์ศรีของความเปน
มนุษยตลอดจนการพิทักษสิทธิ์
สตรี-ทารก



๑. บรรยายรวมกับอภิปราย



ไมมี

อุปสรรคของการใชกลยุทธ พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข
- ใชเวลานานในการวิเคราะห
กรณีศกึ ษา
ขอเสนอแนะ
- อาจารยควรเลือกกรณีศกึ ษาที่
ครอบคลุมประเด็น ไมซับซอนและให
แตละกลุมยอยทํากรณีศึกษาเดียวกัน
จํานวน ๒ กลุมและจับฉลากให
นําเสนอเพียงกลุมใดกลุมหนึ่ง
- ใชเวลานานในการอภิปรายและ
นําเสนอ
ขอเสนอแนะ
- ควรมีการปรับเกีย่ วกับการนําเสนอ
หนาชัน้ เรียนโดยการจับฉลากกลุม ที่
จะไดนําเสนอ ไมใหนําเสนอทุกกลุม
ทั้งนี้ ใหมีการสรุปสาระสําคัญจาก
กลุมที่นําเสนอโดยอาจารยผูสอน
หากนักศึกษาไมสามารถนําเสนอได
ครอบคลุมประเด็นการเรียนรูตาม
จุดมุงหมาย สําหรับงานของกลุมที่
ไมไดนาํ เสนอใหนาํ ไปเสนอ web site
ของคณะพรอมกับงานทีน่ าํ เสนอ
- ใชเวลานานเพราะใหแสดงทุกกลุม
ขอเสนอแนะ
- ใหนักศึกษาที่ไมไดนําเสนอในชั้น
เรียนแสดงบทบาทสมมติแลวบันทึก
เทปสงอาจารย และอาจารยแขวนบน
web site ของคณะเพื่อใหนักศึกษา
กลุมอื่นที่ลงทะเบียนเรียนดวยกันได
ดูและรวมประเมิน
-
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มาตรฐาน
ผลการเรียนรู

๓. ทักษะทางปญญา

วิธีการสอนที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล
มี

ไมมี

อุปสรรคของการใชกลยุทธ พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข

๒. การทํางานกลุม



-

๓. การวิเคราะหกรณีศกึ ษา



๔. มอบหมายใหอานและสรุป
บทความวิจัยที่เกี่ยวของ



๑. อภิปรายกลุม
๒. วิเคราะหกรณีศึกษา



- การวิเคราะหกรณีศกึ ษาใชเวลานาน
กวาทีก่ าํ หนดไว การแกไข
เชนเดียวกับทีก่ ลาวมาในผลการเรียนรู
ดานคุณธรรมจริยธรรม
- ใชเวลานานในการตรวจสอบ
การเรียนรูข องนักศึกษา ควบคุมเวลาได
ยาก นักศึกษาไมสามารถทํางานทันตาม
กําหนดเวลา
ขอเสนอแนะ
- ใหนักศึกษาสงบทความในสัปดาห
แรกของการเรียนการสอนเพือ่ ให
อาจารยแนะนําบทความที่เหมาะสม
สอดคลองกับเนื้อหาวิชา จากนั้น
อาจารยชแ้ี นะการอานบทความแก
นักศึกษา
ขอ ๑ และ ๒ มีอุปสรรคเชนเดียวกับ
ผลการเรียนรูดานอื่น

๓. การสะทอนคิด



๔. การเรียนโดยใชปญหาเปน
หลัก



การสอนแบบสะทอนคิดอาจารยผูสอน
ตองมีการเตรียมการสอนเปนอยางดี
และควบคุมเวลาในการสอนใหเปนไป
ตามแผนโดยยังคงจุดมุงหมายของ
การเรียนรู
- นักศึกษายังไมคุนเคยกับการเรียน
แบบนี้ ทําใหใชเวลานานและนักศึกษา
คนควากอนเรียนนอยมาก
ขอเสนอแนะ
- มีชว่ั โมงการแนะนําการเรียนโดยใช
ปญหาเปนหลักใหแกนักศึกษากอน
เริม่ เรียนอาจารยควรเตรียม scenario
ที่เหมาะสม
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ผลการเรียนรู

วิธีการสอนที่ระบุใน
รายละเอียดของรายวิชา

ประสิทธิผล

๔. ทักษะ
ความสัมพันธระหวาง
บุคคลและ
ความรับผิดชอบ

๑. จัดกิจกรรมกลุม ใน
การวิเคราะหกรณีศกึ ษา
๒. มอบหมายงานใหคนควาและ
ศึกษาดวยตนเอง เชน ใหเลือก
และอานบทความวิจัยที่เกี่ยวของ
กับเนือ้ หาในวิชา



๔. ทักษะ
การวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสือ่ สาร
และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

๑. อภิปราย
๒. มอบหมายงานใหศึกษา
คนควาดวยตนเองจาก web site
ที่เกี่ยวของ, e-learning และทํา
รายงาน
๓. มอบหมายงานใหเตรียมและ
นําเสนอโดยใชเทคโนโลยีท่ี
เหมาะสม
๔. การจัดทําขอมูลหลักในการ
ผดุงครรภ (Minimal data set)




มี





ไมมี

อุปสรรคของการใชกลยุทธ พรอม
ขอเสนอแนะในการแกไข
- เชนเดียวกับผลการเรียนรูดานความรู
และทักษะทางปญญา
ขอเสนอแนะ
- อาจารยหาวิธกี ารตรวจสอบ
การทํางานของนักศึกษาวาไดมกี าร
ทํางานกลุมอยางแทจริงหรือไม เพื่อให
บรรลุจดุ มุง หมายของการเรียนรูด า นนี้
อยางครอบคลุมนักศึกษาทุกคน
- จัดใหมีการบันทึกวิดีทัศน หรือ
บันทึกการทํางานกลุม
- นักศึกษาสงงานครบแตมีงานที่ซ้ํากัน
หลายชิ้น
ขอเสนอแนะ
- เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศอยางแทจริง ควร
ใหสงรายงานทาง electronic mail และ
สุมสอบถามนักศึกษาถึงขั้นตอนการ
คนควา
- ขาดการชีแ้ นะทีเ่ พียงพอในเรือ่ งของ
ขอมูลหลักเพราะคาดวานักศึกษาไดฝก
บางแลวในวิชา Nursing Informatics
- แจงปญหาแกประธานหลักสูตร เพื่อให
เพิ่มความเครงครัดในผลการเรียนรูขอนี้
ในวิชา nursing Informaticsดวย

๔. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธกี ารสอน
ใชวธิ กี ารสอนแบบเดิม แตปรับปรุงคุณภาพในการจัดการกระบวนการเรียนรูข อง
นักศึกษา ปรับเนื้อหาของกรณีตัวอยาง ปรับสถานการณจําลองใหเหมาะสมกับเนื้อหาและเวลา
และในการแสดงบทบาทสมมติ

356

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน) ๑๐๐ คน
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา ๑๐๐ คน
๓. จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W) - คน
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

จํานวน
๕
๑๘
๒๐
๓๒
๒๒
๒
๑
-

คิดเปนรอยละ
๕
๑๘
๒๐
๓๒
๒๒
๒
๑
-

๕. ปจจัยทีทาํ ใหระดับคะแนนผิดปกติ
๕
.๑ การประเมินผลงานการทํางานกลุม ของนักศึกษาแลวใหคะแนนเทากันทุกคนใน
กลุมโดยมีขอตกลงเบื้องตนวานักศึกษาทุกคนมีสวนรวมในการทํางาน
๕
.๒ การใชเวลาในการนําเสนอผลงานของแตละกลุมไมเทากันเนื่องจากมีขอจํากัดใน
เรือ่ งเวลาและการควบคุมเวลาในการอภิปรายกลุม และการนําเสนอผลงาน มีผลตอผลงานของ
นักศึกษา
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๖. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินทีก่ าํ หนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ดาน
๖.๑ กําหนดสัดสวน
การวัดและประเมินผล

๖.๒ วิธกี ารประเมินผล
การเรียนรู

ความคลาดเคลื่อน
- การกําหนดสัดสวนของการ
ประเมิน

เหตุผล
- สัดสวนของการสอบนอยเกินไป
เมื่อเปรียบเทียบกับสัดสวนของการ
ประเมินวิธีอื่น ในวิชาทฤษฎีซึ่งวัด
ความรูเปนหลักควรจะใหสัดสวน
ของการสอบมากกวารอยละ ๕๐
- การทํางานกลุม และผลงาน
- ความทัว่ ถึงในการตรวจสอบการมี
กลุม
สวนรวมของนักศึกษาทุกคนในการ
ทํางานกลุมไมสามารถทําไดรอย
เปอรเซ็นต
- การวิเคราะหกรณีศกึ ษาตองมี - การวิเคราะหกรณีศึกษาเปน
การจัดเตรียม กรณีตัวอยางให กิจกรรมทีใ่ ชเวลานานหากเตรียม
เหมาะสมกับจุดมุงหมายของ
กรณีตัวอยางไมเหมาะสมก็จะทําให
การเรียนรู
เสียเวลาในการทําความเขาใจ
เพื่อใหเกิดผลเรียนรูที่ตองการ

๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ
- รวบรวมคะแนนและเกรดของนักศึกษา
ในรายวิชาทีต่ อ งทวนสอบ (ตามเกณฑ
ของคณะ) พรอมกับมคอ.๓ ของ
รายวิชา และเอกสารทีเ่ กีย่ วของตาม
รายการทีก่ าํ หนดในประกาศของคณะ
- เสนอตอที่ประชุมของกลุมวิชา เพื่อ
ตรวจสอบความเรียบรอย
- เสนอคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของคณะ
- นําผลทีไ่ ดจากการทวนสอบเสนอตอที่
ประชุมกลุมวิชา

สรุปผล
- ผลการทวนสอบ ไมมีความผิดปกติ
คะแนนเปนไปตามทีอ่ าจารยประจําวิชา
ประเมิน
- คณะกรรมการทวนสอบใหขอ เสนอแนะ
ในการใหคะแนนรายงานกลุม โดยใหนาํ
ผลการประเมินในระหวางการทํางานกลุม
ในชัน้ เรียนมาพิจารณารวมดวยและให
ประเมินนักศึกษาเปนรายบุคคลเพือ่ ให
ตรงตามพฤติกรรมการมีสว นรวมของ
นักศึกษาอยางแทจริง
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หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่ อํานวยความสะดวก
อุปสรรคในการใชแหลงทรัพยากรประกอบ
การเรียนและสิง่ อํานวยความสะดวก

ผลกระทบตอการเรียนรู

ไมมี
(ใหดูหมวดที่ ๖ ในรายละเอียดของรายวิชาประกอบ)

ไมมี

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
อุปสรรคดานการบริหารและองคกร
- ดานการบริหาร
- ดานองคกร

ผลกระทบตอการเรียนรู
- ผูป ระสานงานกลุม วิชาขาดประสบการณใน
การบริหารวิชาการ ทําใหการประสานงาน
ระหวางอาจารยผสู อน และนักศึกษาบกพรอง
นักศึกษาบางสวนมาเรียนสายดวยความ
คลาดเคลือ่ นเวลานัดหมาย

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (ตามเอกสารแนบ)
๑.๑ ขอวิพากษทส่ี าํ คัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
๑.๑.๑ การวิเคราะหกรณีศึกษามีประโยชน ฝกการคิดวิเคราะหเชื่อมโยงและ
คนควาความรูก วางขวาง แตใชเวลานานในแตละครัง้
๑.๑.๒ การสอนโดยใชการวิเคราะหกรณีศกึ ษา ไมควรใชในทุกเนือ้ หาทีส่ อนเพราะ
ทําใหเกินเวลาที่กําหนดไว
๑.๑.๓ การทํางานกลุม นักศึกษาบางคนมีสว นรวมนอยมากแตไดคะแนนเทากัน ไม
ยุตธิ รรม อาจารยควรตรวจสอบการทํางานใหมคี วามเทาเทียมกัน
๑.๑.๔ ควรมีเอกสารอางอิงในหองสมุดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะวารสารที่จะคนควา
บทความวิจยั
๑.๑.๕ เพือ่ นบางคนไมคน ความากอนทํากลุม ทําใหเสียเวลามากในการวิเคราะห
ประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
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สิ่งที่นักศึกษาประเมินตรงกับความคิดเห็นของผูสอนซึ่งตองมีการปรับปรุงในป
การศึกษาตอไป
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธอี น่ื
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ไดมีการประเมินรายวิชาโดยการสังเกตการสอนของผูรวมทีมสอน ซึ่งมีขอวิพากษ
ที่สําคัญ ดังนี้
๒.๑.๑ การสอนโดยวิธกี ารวิเคราะหกรณีศกึ ษารายกลุม นักศึกษามีการอภิปราย
ภายในกลุมแตกตางกันในแงของการมีสวนรวมอยางทั่วถึงของสมาชิกกลุม มีนักศึกษาที่มีสวน
รวมนอยมากแตกลุมไมสามารถดึงใหเขามารวมอภิปรายไดเทาที่ควร
๒.๑.๒ การใชเวลาในการทํางานกลุม คอนขางนาน และเมือ่ รวมกับการนําเสนอ
ผลงานทําใหเกินเวลาที่วางแผนไว
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอผลขอวิพากษตามขอ ๒.๑
มีความเห็นสอดคลองกัน

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงาน /รายวิชาครัง้
ทีผ่ า นมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาทีผ่ า นมา

ผลการดําเนินการ

- การเตรียมการสอนอยางเปนระบบโดยพิจารณาทัง้
รายวิชาเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของผลการเรียนรูทุกดาน
มีการกําหนดวิธีการสอนที่หลากหลาย ชัดเจนและมีสื่อการ
สอนทีเ่ หมาะสมมีประสิทธิภาพ

- บรรลุตามจุดมุงหมายในแงของการ
ใชวิธีการสอนที่หลากหลาย และมีสื่อ
การสอนทีเ่ หมาะสม แตมปี ญ
 หาใน
เรื่องการใชเวลาเกินกวาที่กําหนดไว
ในแผนการสอน

๒. การดําเนินการอืน่ ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
ประชุมอาจารยผสู อนเพือ่ รับทราบรายละเอียดของรายวิชา และผลการประเมินในป
การศึกษาทีผ่ า นมา ตลอดถึงแผนการดําเนินการในปการศึกษานี้
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๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคเรียน/ปการศึกษาตอไป
กิจกรรมทีต่ อ งการ
๑. การจัดเตรียมกรณีตัวอยางที่เหมาะสมกับ
เนือ้ หาในแตละสวนของรายวิชา
๒. การจัดเตรียมสถานการณจาํ ลอง
๓. การจัดเตรียมวารสารทางการผดุงครรภไว
อยางเพียงพอในหองสมุดของคณะ

วันสิน้ สุดกิจกรรม

ผูรับผิดชอบ

จัดเตรียมใหแลวเสร็จกอน รศ.ดร.ดลจิต มั่นคง
เปดสอน ๒ สัปดาห

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ใหมกี ารจัดสรรงบประมาณเพือ่ จัดซือ้ วารสารทางการพยาบาลและการผดุงครรภ สือ่
การสอนที่เกี่ยวของกับการผดุงครรภที่ทันสมัย และฐานขอมูลทางการพยาบาลและการผดุง
ครรภ
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา : รศ
.ดร.ดลจิต มั่นคง
ลงชื่อ
:……………………… วันที่รายงาน วันที่
๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร : รศ.ดร.ดลใจ ไทยคง
ลงชื่อ
:……………………… วันทีร่ บั รายงาน

วันที่ ๑๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔
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ตัวอยาง
รายงานประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะพยาบาลศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๐๔๐๓ ๐๑๓ ปฏิบัติการผดุงครรภ
Practice in Midwifery
๒. หลักสูตร พยาบา ลศาสตรบัณฑิต
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยทป่ี รึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
๓.๑ รศ.ดร.ดลจิต มั่นคง
๓.๒ ผศ.ดร.กรวิภา บุญหลา
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่ฝก ประสบการณภาคสนาม
ภาคฤดูรอ น ปการศึกษา ๒๕๕๕

หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางจากแผนประสบการณภาคสนาม
๑. การเตรียมนักศึกษา
แผนการเตรียม

การเตรียมทีต่ า งจากแผน

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต

๑.๑ ปฐมนิเทศรายวิชา เพื่อ
ชี้แจงรายละเอียดทั้งหมด
รวมทั้งการเตรียมความพรอม
กอนฝก
๑.๒ ประเมินความพรอมดาน
ความรูและทักษะของนักศึกษา
กอนฝกงาน
๑.๓ จัดหองปฏิบัติการผดุง
ครรภใหนักศึกษาไดฝกกอน
เริ่มตนฝกงาน

จัดสอนเสริมทบทวนความรูที่
จําเปนตองใชในการฝกปฏิบัติการ
ผดุงครรภตามขอกําหนดของ
รายวิชา

- ควรจัดโครงการเตรียม
ความพรอมของนักศึกษาโดยการ
ทดสอบความรูที่จําเปนตองใชใน
การฝกปฏิบัติการผดุงครรภตาม
ขอกําหนดของรายวิชา กรณีที่
นักศึกษาสอบไมผานตามเกณฑที่
กําหนดจัดทบทวนความรูใหกอน
ฝกงาน ๒ สัปดาห
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๒. การเตรียมอาจารยทป่ี รึกษา/อาจารยนเิ ทศ
แผนการเตรียม
- จัดประชุมชี้แจงวัตถุประสงคของการฝกฯ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง การจัดกิจกรรม
การเรียนการเรียนการสอน การมอบหมาย
งาน การประเมินผลการเรียนรู ตารางการ
นิเทศ พรอมคูมือการนิเทศของรายวิชากอน
การฝกฯ อยางนอย ๔ สัปดาห

การเตรียมที่
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
ตางจากแผน เพื่อการวางแผนในอนาคต
เปนไปตามแผน -

๓. การเตรียมพยาบาลพีเ่ ลีย้ ง/อาจารยพิเศษภาคปฏิบัติ
แผนการเตรียม

การเตรียมทีต่ า งจากแผน

- ชี้แจงรายละเอียดของ
รายวิชากอนทีจ่ ะมีการฝก
ปฏิบัติงาน พรอมทั้งอธิบาย
ใหพยาบาลพี่เลี้ยงในสถานที่
ฝกฯ เขาใจถึงหนาที่และ
ความรับผิดชอบของตนเองใน
การดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม

- จัดบรรยายพิเศษใหความรู
เกีย่ วกับทฤษฎีการพยาบาลที่
ใชเปนกรอบแนวคิดใน
การปฏิบตั กิ ารผดุงครรภ

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การประยุกตทฤษฎีการพยาบาล
ในการปฏิบตั กิ ารผดุงครรภใหแก
พยาบาลประจําการในแหลงฝกที่
ดูแลนักศึกษาในรายวิชานี้ ทุก
คนทุกแหลงฝก

๔. การเปลีย่ นแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม
การเปลีย่ นแปลง
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็น
เพื่อการวางแผนในอนาคต
๔.๑ การเปลีย่ นแปลงกิจกรรม และ/หรืองาน
ทีม่ อบหมาย
- นักศึกษารอยละ ๑๐ ทําคลอดปกติไมครบ ๕
รายตามขอกําหนด จึงขยายเวลาการฝกและให
อยูเวร on call ชวงวันหยุดจนไดครบจํานวน
- นักศึกษารอยละ ๑๕ ไมไดทําหนาที่ชวยคลอด
ดวยคีม จัดใหนักศึกษาดู VCD การทําคลอด

- คัดเลือกแหลงฝกอื่นเพิ่มเพื่อวางแผนจัดให
นักศึกษากระจายการฝกงานโดยคํานึงถึงสัดสวน
ของผูรับบริการกับจํานวนนักศึกษาในแตละแหลง
ฝก
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ดวยคีมของแพทย และใหนักศึกษาอธิบาย
บทบาทของพยาบาลชวยคลอด
- นักศึกษารอยละ ๓ ไมไดทําหนาที่ชวยคลอด
ดวยเครื่องดูดสุญญากาศ จัดใหนักศึกษาดู
VCD การทําคลอดดวยเครื่องดูดสุญญากาศของ
แพทยและใหนักศึกษาอธิบายบทบาทของ
พยาบาลชวยคลอด
- นักศึกษารอยละ ๓๐ ไมไดสังเกตการชวยฟน
คืนชีพทารกแรกเกิด จัดใหดู VCD และให
นักศึกษาอธิบายบทบาทของพยาบาลใน
การชวยฟนคืนชีพทารก และใหฝกกับหุน
เพิ่มเติมจนสามารถทดสอบผานตามเกณฑ
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวย
ความสะดวกและการสนับสนุนนักศึกษา
- จัดมุมฝกทักษะใหนักศึกษาเนื่องจากไม
สามารถจัดเปนหองปฏิบัติการจําลองตามที่
วางแผนไวไดเพราะขอจํากัดของสถานที่ใน
แหลงฝก
๔.๓ การเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ (ถามี)
- จัดใหนักศึกษาฝกงานเพิ่มสําหรับผูที่แกไข
ขอบกพรองแลวทักษะยังไมดีขึ้นโดยให
ฝกทักษะที่ยังทําไดไมดี หรือไมผานภายใตการ
ควบคุมดูแลอยางใกลชิดจากอาจารยนิเทศ

- จัดเตรียมชุดฝกทักษะที่มีความจําเปนสําหรับ
การผดุงครรภ ที่สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก ให
นักศึกษาในแตละแหลงฝกอยางเพียงพอ
- จัดชุดการศึกษาดวยตนเองที่ประกอบดวย
เอกสารหลัก สื่อการสอน CD ROM, VCD
เกี่ยวกับการปฏิบัติทักษะตามขอกําหนดของ
รายวิชา
- ประเมินทักษะการปฏิบัติการพยาบาลในรายวิชา
ที่ผานมาและจัดกลุมผูเรียนโดยจําแนกตามผลการ
เรียนรูดานทักษะการปฏิบัติ
การพยาบาลที่ตองปรับปรุงเพื่อจะใหการดูแล
นักศึกษาเปนพิเศษในทักษะที่ตองปรับปรุง
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หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม ๑๐๐ คน
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเ มือ่ สิน้ สุดการฝกประสบการณภาคสนาม
๑๐๐ คน
๓. จํานวนนักศึกษาทีถ่ อน (W)

-

คน

๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

จํานวน
๕
๒๕
๔๕
๒๐
๔
-

รอยละ
๕
๒๕
๔๕
๒๐
๔

๕. ปจจัยทีม่ ผี ลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม
๕.๑ การเขียนแผนการพยาบาลตามกรอบทฤษฎีทใ่ี ชในวิชานีแ้ ตกตางจากกรอบของ
แหลงฝกในสวนของรายละเอียดและรูปแบบการเขียนทําใหอาจารยตองจัดเวลาของการฝกงาน
สวนหนึง่ มาใชในการสอนนักศึกษาในชวงสัปดาหแรกของการฝกงานในแผนกหองคลอด
ประกอบดวย นักศึกษาตองปรับตัวกับกิจกรรมในหองคลอดซึ่งนักศึกษาไมคุนเคยทําให
นักศึกษาสวนหนึ่งเกิดความเครียด สงผลใหไมมีสมาธิในการฝกงาน การเรียนรูทักษะใหม ๆ ทํา
ไดชามาก อาจารยนิเทศและพยาบาลประจําการตองดูแลอยางใกลชิด และตองขยายเวลา
ฝกงานเปนเวรบาย และเวรดึกเพิ่มขึ้นดวย
๕.๒ มีนกั ศึกษาจากสถาบันอืน่ รวมฝกงานจํานวนมากขึน้ กวาเดิม เพราะโรงพยาบาลรับ
เปนที่ฝกงานใหกับสถาบันการศึกษาใหมเพิ่มขึ้น 2 แหง ทําใหสัดสวนผูรับบริการกับนักศึกษา
ไมเหมาะสม นักศึกษาไดรบั ประสบการณไมครบตามขอกําหนดของรายวิชา
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หมวดที่ ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันการศึกษา และ/หรือสถานทีฝ่ ก
๔.๑.๑ ไมสามารถจัดหองปฏิบัติการจําลองในแหลงฝกตามแผนที่วางไวไดเนื่องจากมี
ขอจํากัดของสถานที่
๔.๑.๒ เอกสาร ตํารา ไมเพียงพอสําหรับนักศึกษาในแตละแหลงฝก
๔.๑.๓ ไมมที พ่ี กั สําหรับนักศึกษาในโรงพยาบาล การพักนอกโรงพยาบาลนักศึกษาไม
สะดวกในการเดินทางเพื่อขึ้นฝกปฏิบัติงานในชวงเวรบายและเวรดึก ทําใหมีนักศึกษาขึ้นฝกงาน
ไมทันเวลา
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูข องนักศึกษา
๔.๒.๑ นักศึกษาที่ตองเพิ่มพูนทักษะที่จําเปนบางอยางไมไดรับการสอนในทันทีในหอ
ผูปวย
๔.๒.๒ การคนควา และการอางอิงเอกสาร ไมกวางขวางและทันสมัย รายงานไมได
คุณภาพตามเกณฑ
๔.๒.๓ เกิดความรูสึกเครียดในการฝกงานเพราะกังวลเรื่องการเดินทาง สงผลตอการ
ปฏิบัติงานในชวงเวรบายและเวรดึก
๓. การเปลีย่ นแปลงทีจ่ าํ เปนเพือ่ หลีกเลีย่ งปญหาและอุปสรรคในอนาคต
๔.๓.๑ คัดเลือกแหลงฝกที่มีที่พักสําหรับนักศึกษาสําหรับการฝกงานตางจังหวัด
๔.๓.๒ จัดสรรงบประมาณเพื่อเปนคาใชจายในการจัดรถรับสงนักศึกษา และการ
จัดเตรียมแหลงสนับสนุนดานเอกสารใหเพียงพอ

หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา
๑.๑ ขอวิพากษทส่ี าํ คัญจากผลการประเมิน
๑.๑.๑ จํานวนผูรับบริการที่คลอดปกตินอยทําใหนักศึกษาไดประสบการณไมครบตาม
ขอกําหนดของรายวิชา
๑.๑.๒ มีนักศึกษาจากสถาบันอื่นรวมฝก ทําใหไดฝกทักษะที่จําเปนในการผดุงครรภ
นอยลง
๑.๑.๓ การเดินทางมาฝกงานในเวรบายและเวรดึกไมสะดวก รูสึกเครียด ไมปลอดภัย
๑.๑.๔ การทํารายงานตาง ๆ มากเกินไป ตองขึ้นเวรบาย เวรดึก ทํางานไมทัน ทําให
เครียด
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๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยทป่ี รึกษาการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
๑.๒.๑ การมีจํานวนผูรับบริการที่คลอดปกตินอยเกี่ยวเนื่องกับในปจจุบันผูรับบริการมี
การฝากครรภพิเศษกับแพทยมากขึ้น ทําใหแพทยเจาของไขเทานั้นที่จะทําคลอดปกติไดยกเวน
กรณีคลอดแบบฉุกเฉินแพทยมาไมทันพยาบาลหรือนักศึกษาพยาบาลจึงจะไดทําคลอด จึงมี
ความจําเปนที่จะตองคัดเลือกแหลงฝกใหมเพิ่มขึ้นเพื่อแบงนักศึกษาไปฝกงานในแตละแหง
นอยลงใหมีสัดสวนของผูรับบริการตอนักศึกษามีความเหมาะสม นักศึกษาไดประสบการณใน
การทําคลอดปกติครบถวน
๑.๒.๒ การมีนักศึกษาจากสถาบันอื่นรวมฝกนั้นเปนสิ่งที่ตองประสานงานในระดับ
สถาบันโดยการประชุมหารือรวมกันเกี่ยวกับการจัดแผนการเรียนและการคัดเลือกแหลงฝกเพื่อ
หลีกเลี่ยงการฝกซอนวัน หรือการฝกซอนแหลงฝก
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานที่ฝกหรืออาจารยพิเศษสอน
ปฏิบัติ (พยาบาลในแหลงฝก)
๒.๑
ขอวิพากษทส่ี าํ คัญจากผลการประเมิน
๒.๑.๑ การเตรียมความพรอมดานความรูของนักศึกษาบางคนยังไมดี ตองสอน
เพิ่มเติมอีกมาก ทําใหนักศึกษาไมมั่นใจและเครียดในการฝกงาน สงผลตอประสิทธิภาพการ
พยาบาล
๒.๑.๒ ทักษะการปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานยังไมดีสําหรับนักศึกษาสวนหนึ่งทําให
ใชเวลาในการฝกทักษะพืน้ ฐานมากเกินไป
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยทป่ี รึกษาการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
จัดทดสอบทักษะปฏิบัติการพยาบาลพื้นฐานและฝกเพิ่มเติมทักษะที่ยังทําไดไมดี
เชน การฉีดยา การใหสารน้าํ ทางหลอดเลือดดํา การสวนปสสาวะสตรี การเจาะเลือด กอน
เริ่มฝกปฏิบัติการผดุงครรภ
๓. การทวนสอบการประเมินผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิชานี้ถูกเลือกใหเปนวิชาที่ตองทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ผลการทวนสอบ
โดยคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องคณะพบวา การประเมินผลมีความถูกตองเปนการให
คะแนน และเกรดเปนไปตามทีอ่ าจารยผสู อนประเมินจริง และกิจกรรมการประเมินสอดคลองกับ
ผลการเรียนรูท ก่ี าํ หนดในรายวิชา
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หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนาม ครัง้ ทีผ่ า นมา
๑.๑ การจัดเตรียมแหลงฝกใหมีความพรอมในการดูแลนักศึกษาทั้งดานการสอนและ
การประเมินผลอยางตอเนือ่ ง
๑.๒ มีการฝกประสบการณเพิม่ เติมตามเกณฑคณ
ุ ภาพของการปฏิบตั กิ ารผดุงครรภ
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานประเมิน
ครั้งกอน
ประเด็นทีร่ ะบุในครัง้ กอน
ความสําเร็จ ผลกระทบ
สําหรับการปรับปรุง
ในกรณีไมสาํ เร็จใหระบุเหตุผล
- การเตรียมความพรอมของนักศึกษา
- ประสบความสําเร็จในระดับหนึง่ ในดาน
เกี่ยวกับความรูและทักษะดานการผดุงครรภ
นักศึกษาเกี่ยวกับความมั่นใจในการฝกงาน
กอนฝกงาน
และความสามารถในการปรับตัวระหวาง
การฝก
- นักศึกษายังไมมีความพรอมเต็มที่เกี่ยวกับ
ทักษะการพยาบาลพืน้ ฐาน อาจเนือ่ งมาจาก
ประสบการณภาคสนามในวิชาปฏิบตั ิ
การพยาบาลพืน้ ฐานมีนอ ย
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคเรียน/ปการศึกษาตอไป
กิจกรรมทีต่ อ งการ
๑. ทดสอบทักษะการพยาบาล
พืน้ ฐานกอนฝกงานวิชานี้ และให
นักศึกษาฝกฝนจนกวาจะผาน
เกณฑ
๒. การอบรมพยาบาลประจําการ
เกี่ยวกับการประยุกตทฤษฎีการ
พยาบาล

วันที่สิ้นสุดกิจกรรม
- กอนฝกงาน ๒ สัปดาห

- กอนฝกงาน ๒ สัปดาห

ผูรับผิดชอบ
รศ.ดร.ดลจิต มั่นคง
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๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผรู บั ผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนามตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
๔.๑ จัดการประชุมหารือระหวางสถาบันเพือ่ ปรับแผนการเรียนใหไมตรงกันในการฝก
วิชาเดียวกันหรือทีต่ อ งการมีประสบการณภาคสนามเหมือนกัน
๔.๒ การคัดเลือกแหลงฝกเพิ่มเพื่อใหสัดสวนของนักศึกษาตอแหลงฝกเหมาะสม
นักศึกษาไดประสบการณครบตามขอกําหนดของรายวิชา
ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยทป่ี รึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม: รศ.ดร.ดลจิต มั่นคง
ลงชื่อ:………………………วันทีร่ ายงาน วันที่ ๑๐ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๖
ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร : รศ.ดร.ดลใจ ไทยคง
ลงชื่อ:……………………วันทีร่ บั รายงาน วันที่ ๒๐ เดือนมิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๖
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๖
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยไทย

คณะ

พยาบาลศาสตร

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. หลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต
๒. ระดับคุณวุฒิ

ปริญญาตรี

๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
3.1 นางสาวดลใจ ไทยคง เลขประจําตัวประชาชน ๐๑๐๑๐๐๒๐๑๐๐๒๑
ตําแหนง รองศาสตราจารย
คุณวุฒกิ ารศึกษา พย.ด. ในป พ.ศ. ๒๕๔๙
๒. นางอวยพร ชัยชื่น
ตําแหนง ผูชวยศาสตราจารย เลขประจําตัวประชาชน ๐๑๐๑๐๐๓๐๒๐๐๒๒
คุณวุฒิการศึกษา พย.ด. ในป พ.ศ. ๒๕๔๗
๓. นางสาวจิตฤดี สมบูรณ เลขประจําตัวประชาชน
๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๑
ตําแหนง รองศาสตราจารย
คุณวุฒกิ ารศึกษา Ph.D. (Nursing) ในป พ.ศ. ๒๕๔๖
๔. วันทีร่ ายงาน

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๕. ปการศึกษาทีร่ ายงาน
๖. สถานที่ตั้ง จังหวัด ก

๒๕๕๖
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หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิติ
๑. จํานวนนักศึกษาชัน้ ปท่ี ๑ ทีร่ บั เขาในปการศึกษาทีร่ ายงาน ๑๐๐ คน
๒. จํานวนนักศึกษาทีส่ าํ เร็จการศึกษาในปทร่ี ายงาน
๒.๑. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร คน
๒.๒ จํานวนนักศึกษาทีส่ าํ เร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร ๙๙
คน
๒.๓ จํานวนนักศึกษาทีส่ าํ เร็จการศึกษาหลัง กําหนดเวลาของหลักสูตร
- คน
๒.๔ จํานวนนักศึกษาทีส่ าํ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ
สาขา
พยาบาลศาสตร จํานวน
๙๙ คน
๓. รายละเอียดเกีย่ วกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

๙๙ %

๔. จํานวนและรอยละนักศึกษาทีส่ อบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป

ชั้นปที่ ๑
ชั้นปที่ ๒
ชั้นปที่ ๓
ชั้นปที่ ๔
ชั้นปที่ ๕

จํานวนนักศึกษาในแตละ
ชั้นป

จํานวนนักศึกษาทีสอบ
ผานตามแผนกําหนด
การศึกษา

รอยละนักศึกษาที่สอบ
ผานตามแผนกําหนด
การศึกษา

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
-

๑๐๐
๙๙
๑๐๐
๙๙
-

๑๐๐
๙๙
๑๐๐
๙๙
-

๕. อัตราการเปลีย่ นแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา
นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๒
๑๐๐ %
นักศึกษาชั้นปที่ ๒ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๓
๙๙ %
นักศึกษาชั้นปที่ ๓ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๔
๑๐๐ %
๖. ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
อุบัติเหตุรถมอเตอรไซค
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๗. ภาวการณไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ๑ ปหลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖
จํานวนแบบสอบถามทีส่ ง ๙๙
ฉบับ จํานวนแบบสอบถามทีต่ อบกลับ ๙๙ ฉบับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถาม ๑๐๐ %
การได
งานทํา
จํานวน
รอยละ

ไดงานทําแลว
ตรงสาขาที่ ไมตรงสาขา
เรียน
ที่เรียน
๙๙
๑๐๐
-

ไมประสงคจะทํางาน
ศึกษาตอ
สาเหตุอื่น
-

ยังไมไดงาน
ทํา

-

-

๘. การวิเคราะหผลที่ได
ผลการไดงานทําเหมือนปทผ่ี า นมา และอัตราการไดงานทําไมแตกตางจาก
มหาวิทยาลัย ก และมหาวิทยาลัย ข แตสูงกวามหาวิทยาลัย ค ง จ ฉ ช ซ ฌ และ ญ

หมวดที่ ๓ ผลกระทบที่มีตอหลักสูตร
1. การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปทผ่ี า นมา
จํานวนปทไ่ี ดรบั การรับรองสถาบัน จากสภาการพยาบาลลดลง มีอาจารยจาํ นวนมากใน
สาขาพยาบาลผูใ หญ และสาขาผดุงครรภไปศึกษาตอ ทําใหขาดแคลนอาจารยใน ๒ สาขานี้ และ
ภาระงานสอนของอาจารย ๒๒ % เกินเกณฑสภาการพยาบาล
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอหลักสูตร
ปรับเปลีย่ นตารางหมุนเวียนในรายวิชาทัง้ ๒ วิชาที่ขาดแคลนอาจารย ใหไมทับซอนกับ
รายวิชาอืน่ เพือ่ ใหอาจารยสาขาอืน่ สามารถชวยสอนภาคปฏิบตั ไิ ด เพิม่ จํานวนอาจารยพเิ ศษ
ภาคปฏิบัติ เพิ่มจํานวนอาจารยพิเศษผูทรงคุณวุฒิ เฉพาะสาขาเพื่อสอนทฤษฎี
๒. การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปทผ่ี า นมา
สภาการพยาบาลเปลีย่ นแปลงมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพระดับชาติ โดยเพิม่ สมรรถนะดาน
การรักษาโรคเบื้องตน และการดูแลผูปวยเรื้อรังที่บานและชุมชน
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงตอหลักสูตร
เพิ่มเติมเนื้อหาและหนวยกิตในวิชาการรักษาโรคเบื้องตน และการดูแลผูปวยเรื้อรังที่บาน
และชุมชน พรอมทั้งเพิ่มชั่วโมงการฝกปฏิบัติในสาขาวิชาทั้ง ๒ นั้นดวย
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หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิชาทีเ่ ปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
รหัสและรายวิชา
๐๔๐๑ ๐๑๒ การสือ่ สารทาง
สุขภาพสําหรับพยาบาล
๐๔๐๑ ๐๑๐ ศาสตรและทฤษฎี
ทางการพยาบาล
๐๔๐๑ ๐๑๓ การพยาบาลเพือ่
สงเสริมการดูแลตนเอง
๐๔๐๑ ๐๑๑ การประเมินภาวะ
สุขภาพ
๐๔๐๑ ๐๑๔ การพยาบาลพืน้ ฐาน
๐๔๐๑ ๐๑๕ จรรยาบรรณวิชาชีพ
และกฎหมายที่เกี่ยวของ
๐๔๐๑ ๐๑๖ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพือ่ การพยาบาล
๐๔๐๖ ๐๑๐ การพยาบาลเด็กและ
วัยรุน
(ใสทุกวิชาในหลักสูตร)

จํานวนนักศึกษา
ลง
เรียน
ทะเบียน ครบ
๑๐๐
๑๐๐

A

การกระจายของระดับคะแนน (จํานวนคน)
B+ B C+ C D+ D
F

๒๒ ๓๖ ๔๒

๑๐๐

๑๐๐

๑๒

๑๒

๑๐

๒ ๓๒ ๒๑
๓
๓ ๓๐ ๑๒
๗
๔๑ ๒๙ ๒๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๑

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๐๐
๑๐๐

๑๙
๒๕

๑๘ ๒๕ ๑๗
๕๐ ๒๕

๒๑

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐
๒๐

๑๐

๓๐

๒๐

๑๐

๒. การวิเคราะหรายวิชาทีม่ ผี ลการศึกษาไมปกติ
มี ๒ รายวิชา ดังนี้
รหัสและชื่อ
รายวิชา

ความไมปกติที่
พบ

๐๔๐๑ ๐๑๖
มีผูสอบไดเกรด
เทคโนโลยี
A รอยละ ๑๐๐
สารสนเทศเพือ่
การพยาบาล

การดําเนินการ
ตรวจสอบ

เหตุผลที่ทําใหเกิด
ความไมปกติจาก
ขอกําหนด หรือ
เกณฑที่ตั้งไว
ตัง้ คณะกรรมการ
การประเมินผลเปน
ตรวจสอบการใหคะแนน การประเมินจากรายงาน
ทุกสวนของการประเมิน กรณีศกึ ษาและงานกลุม
กับขอสอบ และผลงาน อื่น ๆ ถึงรอยละ ๗๐ จึง
ของนักศึกษา
ทําใหนกั ศึกษาได
คะแนนทั้งกลุมเทากัน
ทุกคน และการสอบ
ปลายเทอมเปนการสอบ

มาตรการแกไขที่ได
ดําเนินการแลว
(หากจําเปน)
ใหอาจารยผูสอน
รวมกับผูประสานงาน
กลุมวิชาทบทวน
การตรวจรายงานใหมี
ความเปนรูปธรรม
แยกแยะผลงานของ
นักศึกษารายบุคคลกับ
ของกลุม

I
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รหัสและชื่อ
รายวิชา

๐๔๐๖ ๐๑๐
วิชาการ
พยาบาลเด็ก
และวัยรุน

ความไมปกติที่
พบ

การดําเนินการ
ตรวจสอบ

ไมมีผูใดไดเกรด
A - B+
มี B = ๒๐%
C+ = ๓๐%
D+ = ๓๐%
D = ๑๐% และ
F = ๑๐%

คณะกรรมการหลักสูตร
มอบใหอาจารยผูสอน
อาจารยผปู ระสานงาน
รายวิชา และผู
ประสานงานกลุมวิชา
ตรวจสอบการ
ประเมินผลทุกสวนใน
รายวิชานี้ ตรวจสอบ
คะแนนและคําตอบของ
นักศึกษาทุกคน

เหตุผลที่ทําใหเกิด
ความไมปกติจาก
ขอกําหนด หรือ
เกณฑที่ตั้งไว
แบบ take home
การประเมินผลใช
การสอบ ๘๐% อีก
๒๐% เปนการอานสรุป
บทความวิจัย
ภาษาอังกฤษ คะแนน
สูงสุดในชัน้ เรียนได
เพียง ๖๕% อาจารย
สอนเปนภาษาอังกฤษ
และขอสอบเปน
ภาษาอังกฤษดวย

มาตรการแกไขที่ได
ดําเนินการแลว
(หากจําเปน)

จัดใหมกี ารสรุป
บทเรียนเปน
ภาษาไทย และให
นักศึกษาที่สอบได D+
D และ F สอบซอม
และนอกนัน้ ใหเปนไป
ตามความสมัครใจ
เพื่อใหมีความพรอมใน
การขึ้นฝกปฏิบัติงาน

๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
๓.๑ รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไมไดเปดสอน
รหัสและชื่อรายวิชา

คําอธิบาย

มาตรการทดแทนที่ได
ดําเนินการ (ถามี)

ไมมี
๓.๒ การแกไขกรณีทม่ี กี ารสอนเนือ้ หาในรายวิชาไมครบถวน
รายวิชา

ไมมี

สาระหรือหัวขอที่ขาด

สาเหตุที่ไมไดสอน
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หมวดที่ ๕ การบริหารและจัดการหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
ปญหาอุปสรรคในการบริหาร
และจัดการหลักสูตร
ผูประสานงานกลุมวิชา ทุกกลุม เปน
อาจารยใหม ขาดประสบการณในการจัด
การศึกษา

ผลกระทบของปญหาตอ
สัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
ขาดการประเมินภาวะเสี่ยงที่
มีผลกระทบตอพัฒนาการ
ของนักศึกษา เมื่อถึงสิ้น
เทอม จึงไมสามารถแกไขได

แนวทางการปองกันและแกไข
ปญหาและอุปสรรคในอนาคต
๑. สรางแรงจูงใจใหอาจารยที่มี
ประสบการณรับเปนผูประสานงาน
กลุมวิชา
๒. ปรับเปลี่ยนองคประกอบของ
คณะกรรมการหลักสูตรใหมี
ผูทรงคุณวุฒิจํานวนหนึ่ง
๓. พัฒนาศักยภาพของ
ผูประสานงานกลุมวิชา และมี
การติดตามการทํางานอยางเปน
ระบบ

หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
๑. การประเมินจากผูท ก่ี าํ ลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปทส่ี าํ รวจ)
วันที่สํารวจ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๖ (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลกาประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผล
การประเมิน
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

๑. ชั่วโมงฝกปฏิบัติการพยาบาลนอยเกินไปใน
ทุกรายวิชาปฏิบตั กิ าร

๑. การจัดชั่วโมงฝกปฏิบัติการพยาบาลใน
คลินิกใชจํานวนชั่วโมงขั้นต่ํา และเห็นวาควร
เพิ่มจํานวนชั่วโมงในบางรายวิชาที่มี
ความพรอมเปนการทดลองดูกอนในปตอไป
๒. การเตรียมความพรอมของนักศึกษากอนขึน้
ฝกงานเปนสิ่งที่สําคัญมาก และจะตองพัฒนา
ใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง และดีขึ้น
๓. การบริหารการพยาบาลเปนเรือ่ งจําเปนที่
นักศึกษาควรไดรับการเตรียมเพื่อทําหนาที่ใน
ฐานะพยาบาลวิชาชีพทีต่ อ งเปนหัวหนาเวร
และหัวหนาทีมในการปฏิบัติงาน

๒. นักศึกษาไดมีโอกาสฝกทักษะเตรียม
ความพรอมในทุกดานเปนอยางดีกอนขึ้นฝก
ปฏิบัติงาน ทําใหมีความมั่นใจ
๓. วิชาบริหารการพยาบาลควรมีการฝกปฏิบตั ิ
ในคลินกิ ในบทบาทของหัวหนาทีม หัวหนาเวร
ดวย
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๑.๒ ขอเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑
เนือ่ งจากครบกําหนดการประเมินหลักสูตรในปการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๖ และปรับปรุง
หลักสูตรแลว ควรนําการเพิ่มหนวยกิต หรือชั่วโมงการฝกงานมาปรับปรุงหลักสูตร
๒. การประเมินจากผูม สี ว นเกีย่ วของ
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลกาประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอ
ผลการประเมิน
จัดสัมมนาผูใชบัณฑิตทั้งในโรงพยาบาลและชุมชน และแหลงฝกอื่นของคณะ ให
ขอคิดเห็นในการประเมินหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน

- นักศึกษาทุกรุนมีความรู และทักษะ
ในดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีจติ
อาสาอยางโดดเดนกวานักศึกษาของสถาบัน
อื่น
- นักศึกษาขาดความรับผิดชอบตอตนเอง
มักจะมารับเวรเชาสายในเกือบทุกวิชา

ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน

แมจะจัดรถรับ-สงนักศึกษาไปแหลงฝกทุกวันก็ตาม
แตนักศึกษาจํานวนหนึ่งพักในหอพักขางนอก และ
เดินทางไปเอง จําเปนตองหามาตรการในการแกไข
ปญหาขอนี้รวมกับนักศึกษาที่มีปญหาตอไป

๒.๒. ขอเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒ .๑ (ถามี)
ไมมี
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
๓.๑ เกณฑการประเมิน
๑. ผานในระดับดีมาก

หมายถึง ตัวบงชี้ผานทั้งหมดอยางครบถวน ทั้ง ๔๗ ขอ

๒. ผานในระดับดี

หมายถึง ตัวบงชี้ ขอ ๑ – ๑๘ ผานอยางครบถวนทุกขอ และ
ขอ ๑๙ – ๔๗ ผานไมนอ ยกวา รอยละ ๗๐ (๒๑ ขอ)
หมายถึง ตัวบงชี้ ขอ ๑ – ๑๘ ผานอยางครบถวนทุกขอ และ
ขอ ๑๙ – ๔๗ ผานไมนอ ยกวารอยละ ๖๐ (๑๘ ขอ)
หมายถึง ตัวบงชี้ ขอ ๑ – ๑๘ ไมผานครบทุกขอ หรือตัวบงชี้
ขอ ๑ – ๑๘ ผานครบทุกขอแตการประเมินขอ ๑๙ – ๔๗
ผานนอยกวารอยละ ๖๐

๓. ผานในระดับพอใช
๔. ไมผาน
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๓.๒ ผลการดําเนินการของหลักสูตร
ตัวบงชี้

เปาหมาย

ผลการดําเนินการ

ผลบรรลุเปาหมาย

๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ
๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
๒ ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรในทุก
ประเด็นเปนอยางนอย
๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ. ๔ กอนการเปดหลักสูตรครบทุก
รายวิชา
๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ
มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. ๗ ภายใน ๖๐ วัน
หลังสิ้นสุดปการศึกษา
๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓
และมคอ.๔ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของจํานวน
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธการสอนหรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
๘. อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมีคุณสมบัติ
ครบตามกําหนดใน มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี สาข าพยาบาลศาสตรเปนอยาง
นอย
๙. รอยละ ๑๐๐ ของอาจารยใหมไดรบั การ
ปฐมนิเทศหรือการเตรียมความพรอมในการทํา
บทบาทหนาทีอ่ าจารยพยาบาล
๑๐. อาจารยทกุ คนไดรบั การพัฒนาในดาน
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วิชาการ วิจยั และบริการวิชาการไมนอ ยกวา
๒๐ ชั่วโมง/ป
๑๑. บุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน
ไดรบั การพัฒนาตรงตามงานทีร่ บั ผิดชอบทุก
คนในแตละป ไมนอยกวาคนละ ๑๐ ชั่วโมงตอ
ป
๑๒. ระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไมนอยกวา ๔ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๓. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตตอ
ความสามารถในการปฏิบตั กิ ารพยาบาลของ
บัณฑิตเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ จาก ๕
๑๔. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอ
คุณภาพการสอนของอาจารยพยาบาล เฉลี่ยไม
นอยกวา ๔ จากคะแนนเต็ม ๕
๑๕. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนเฉลีย่ ไม
นอยกวา ๔ จากคะแนนเต็ม ๕ หรือรอยละ ๘๐
เปนอยางนอยของทุกรายวิชา
๑๖. รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนใน
คณะมีการประเมินกลยุทธการสอน
๑๗. รอยละ ๑๐๐ ของอาจารยไดรบั การ
ประเมินการสอนทุกรายวิชาที่คณะเปดสอน
๑๘. รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาที่คณะเปดสอน
ไดรับการประเมินจากผูเรียนภายหลังสิ้นสุด
การเรียน
๑๙. รอยละ ๙๐ ของผูส าํ เร็จการศึกษา
ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุง
ครรภ
๒๐. ผลการประเมินของผูเรียนตอ
ประสิทธิภาพการสอนของอาจารยที่เนนชุมชน
เปนหลักอยูในระดับ ๔ จาก ๕
๒๑. งานวิจยั และโครงการบริการวิชาการที่
ดําเนินการในชุมชน และรวมกับชุมชนไมนอย
กวารอยละ ๕๐ ของจํานวนอาจารยทั้งคณะ

เปาหมาย

ผลการดําเนินการ

ผลบรรลุเปาหมาย
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๒๒. ความพึงพอใจของบุคลกรในชุมชนและ
ประชาชนที่เกี่ยวของตอการปฏิบัติงานของ
ผูเรียนไมต่ํากวา ๔ จาก ๕
๒๓. จํานวนรายวิชาที่ใชชุมชนเปนฐานในการ
จัดการเรียนการสอน ไมนอยกวารอยละ ๕๐
ของรายวิชาการพยาบาลทัง้ หมด
๒๔. จํานวนรายวิชาทีบ่ รู ณาการ/เพิม่ เนือ้ หา
การสรางเสริมสุขภาพ ไมนอ ยกวารอยละ ๕๐
ของรายวิชาการพยาบาลทัง้ หมด
๒๕. จํานวนโครงงานหรือกิจกรรมเนนการ
สรางเสริมสุขภาพไมนอยกวารอยละ ๑๐ ของ
จํานวนผูเรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานั้น
๒๖. รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาภาคปฏิบัติใช
การประเมินผลที่เนนพัฒนาการของผูเรียน
๒๗. จํานวนนวัตกรรมและสื่อที่ใชในการสอน
เรือ่ งการสราง เสริมสุขภาพอยางนอย ๑ ชิ้นตอ
๑ รายวิชา ในแตละรายวิชาทีส่ อนเรือ่ งการ
สรางเสริมสุขภาพ
๒๘. ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ไมต่ํา
กวา ๔ จาก ๕
๒๙.ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบอาจารย
ทีป่ รึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตรของคณะ
ไมต่ํากวา ๔ จาก ๕
๓๐. ความพึงพอใจของผูเรียนตอระบบ
สารสนเทศทีส่ นับสนุนการเรียนรูด ว ยตนเอง
ไมต่ํากวา ๔ จาก ๕
๓๑. รอยละ ๘๐ ของการจัดการเรียนการสอน
ดําเนินการไดตามแผนทีก่ าํ หนด
๓๒. รอยละ ๙๐ ของผูเรียน มีคะแนนวิชา
ปฏิบัติไมนอยกวา ๒.๕ จาก ๔
๓๓. ผลการประเมินการมีสวนรวมของผูเรียน
ในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมทาง
วิชาการ และกิจกรรมอืน่ ๆ ของคณะ ไมต่ํา
กวา ๔ จาก ๕
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๓๔. ร ะดับความพึงพอใจของแหลงฝก และ
อาจารยตอ การแสดงออกตามผลการเรียนรูท ง้ั
๖ ดานของนักศึกษาเฉลี่ยไมนอยกวา ๔ จาก
คะแนนเต็ม ๕ หรือรอยละ ๘๐
๓๕. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนที่ลงทะเบียน
เรียนรายวิชาการศึกษาอิสระ มีผลการวิจยั หรือ
ผลการดําเนินโครงงานตามมาตรฐานทีค่ ณะ
กําหนด
๓๖. รอยละ ๑๐๐ ของอาจารยผูสอนใชกลยุทธ
การสอนทีพ่ ฒ
ั นาผลการเรียนรู อยางนอย ๕
ดาน
๓๗. รอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนใน
คณะมีการใหระดับคะแนนตามเกณฑ
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยไทย
๓๘. รอยละ ๑๐๐ ของผูเรียนทุกชั้นป ไดรับ
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษอยางนอย ๑ ดาน
๓๙. รอยละของนักศึกษาที่สอบผานเพื่อขึ้น
ทะเบียนประกอบวิชาชีพพยาบาลในครั้งแรก
ไมนอยกวารอยละ ๗๐
๔๐. ผลการประเมินประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารยโดยอาจารยเพือ่ นรวมงานเฉลีย่ ไมนอ ย
กวา ๔ จาก ๕ ของทุกรายวิชาที่คณะเปดสอน
๔๑. รอยละ ๙๕ ของผูเ รียนสําเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาของหลักสูตร
๔๒. ระดับความพึงพอใจของอาจารยตอ การ
บริหารหลักสูตรและทรัพยากรการเรียนการ
สอนไมนอ ยกวา ๔ จาก ๕
๔๓. ระดับความพึงพอใจของอาจารยตอ การมี
สวนรวมในการวางแผน ติดตามและทบทวน
หลักสูตรไมนอยกวา ๔ จาก ๕
๔๔. รอยละ ๑๐๐ ของนักศึกษามีอาจารยท่ี
ปรึกษาและมีแฟมบันทึกประวัติอยางตอเนื่อง
จนกวาจะสําเร็จการศึกษา
๔๕. อัตราการไดงานทําของบัณฑิต/ศึกษาตอ
ใน ๓ เดือน หลังสําเร็จการศึกษาเทากับ รอย
ละ ๑๐๐
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๔๖. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอ
๔.๐๐
คุณลักษณะที่มีวามรับผิดชอบ และความมีจิต
อาสาของบัณฑิต เฉลี่ยไมนอยกวา ๔ จาก ๕
๔๗. ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอ
๔.๐๐
ความสามารถดานการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของบัณฑิต เฉลี่ยไมนอยกวา ๔ จาก ๕
สรุปผลการประเมิน
ตัวบงชี้ ๑-๑๘ ผานอยางครบถวนทุกขอ
ตัวบงชี้ ๑๙-๔๗ ผาน ๒๔ ขอ เปนรอยละ ๘๒.๘
สรุปผลการประเมินผานในระดับดี

ผลการดําเนินการ

ผลบรรลุเปาหมาย

๔.๒๐



๔.๒๕



หมวดที่ ๗ การประเมินคุณภาพการสอน
๑. การประเมินผลรายวิชาทีเ่ ปดสอนในปทร่ี ายงาน
๑.๑
รายวิชาที่มกี ารประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการ
ประเมิน
รหัสและชื่อรายวิชา
ทุกวิชาในหลักสูตร

การประเมิน
จากนักศึกษา
มี
/

ไมมี

การประเมินคุณภาพการ
สอนวิธีอื่น (ระบุ)
- ประเมินจากการสังเกตของ
อาจารยในกลุมวิชา และผู
ประสานงานรายวิชา
- ประเมินจากวิดีทัศนที่บันทึก
การสอน โดยสุม บางรายวิชา
- ตรวจเยี่ยมแหลงฝกงานของ
นักศึกษา โดยผูบริหาร คณบดี/รอง
คณบดี/ผูประสานงานกลุมวิชา

แผนการ
ปรับปรุง
มี

ไมมี
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๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
รายวิชาที่เปดสอนโดยคณะพยาบาลศาสตรมีทั้งหมด ๓๖ รายวิชา ไดรบั การประเมินผล
จากนักศึกษาครบทุกรายวิชา โดยมีผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยูใ นเกณฑดี- ดีมาก
(คะแนนอยูในชวง ๓.๖๗-๔.๗๘ จากคะแนนเต็ม ๕) ระดับความพึงพอใจของผูเรียนตอทักษะการ
สอนของอาจารยทั้ง ๖ ดานเฉลี่ยอยูในระดับดี (คะแนน ๔.๐๑ จากคะแนน ๕)
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
- จํานวนนักศึกษามากในชัน้ เรียน การ
สอนโดยวิธีการใหนักศึกษามีสวนรวมทําใหมี
นักศึกษาจํานวนหนึ่งที่ตองการเอาใจใสเปน
พิเศษถูกทอดทิ้ง และเฉื่อยชา เพราะไม
สามารถดูแลไดทั่วถึง
- อาจารยใหมขาดความมัน่ ใจในการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนใน
ชั้นเรียน
- แหลงฝกมีความคิดเห็นวาอาจารย
สามารถเปนตนแบบในดานคุณธรรม
จริยธรรมทีม่ ปี ระสิทธิภาพมากกวาการสอน
ดวยวิธีอื่น ๆ
๒.๒ ความรู
- ทักษะการเรียนรูดวยตนเองของ
นักศึกษายังมีขอจํากัด เนื่องจากชั่วโมงเรียน
ในแตละวันยาวนาน จนไมสามารถศึกษา
คนควาดวยตนเองทุกรายวิชา ทําใหไมมีการ
เตรียมพรอมความรูก อ นเขาเรียน
- การประยุกตความรูท ฤษฏีในการ
ปฏิบัติการพยาบาลยังไมอยูในระดับนาพอใจ
นักศึกษามักจะอางวาลืม ผลการสอบทฤษฎี
การพยาบาลจิตเวชกอนขึน้ ฝกงานอยูใ น
เกณฑเฉลี่ย ๕๐% เทานั้น

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง
- แบงจํานวนนักศึกษาเปนหองเล็กลง เพื่อที่จะใช
วิธีการสอนแบบมีสวนรวมของนักศึกษาไดทั่วถึง
มากขึน้ หรืออาจารยสอนเปนทีมในบางกิจกรรม
อาจเขาสอนรวมกันหลายคน เมื่อตองแบงกลุมยอย
- เพิม่ พูนทักษะการสอนดวยคุณธรรม จริยธรรม
ใหกับอาจารยใหม และเชิญอาจารยจากคณะอื่นที่
เปนตนแบบในการสอนคุณธรรม จริยธรรม สอน
เปนตัวอยาง
- สรางความสํานักใหกบั อาจารยในการเปน
แบบอยางที่ดี และยกยองอาจารยที่สามารถเปน
แบบอยางได

- เพิ่มพูนทักษะการศึกษาคนควาใหแกนักศึกษา
อยางตอเนื่อง มอบหมายงานอานชิ้นเล็ก ๆ ให
นักศึกษาอานกอนเขาเรียน และทดสอบเปนระยะ
ๆ
- จัดเพิ่มเอกสารสําหรับคนควา และเครื่อง
คอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ตที่หอพัก พรอมทํา
คูมือการคนควาและชื่อเว็บไซนใหนักศึกษา
- จัดทบทวนความรู เพื่อสรุปความรูที่จําเปนกอน
ขึน้ ฝกงาน และสอบกอนฝกงานทุกรายวิชา
นักศึกษาที่มีความรูไมผานเกณฑจะตองมี
มาตรการ เพือ่ พัฒนาใหมคี วามรูผ า นตามเกณฑ
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สรุปขอคิดเห็นของผูสอน
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง
กอนถึงระยะเวลาครึ่งหนึ่งของการการฝกงาน

2.3 ทักษะทางปญญา
- การประเมินผลการเรียนรูด า นทักษะการ
คิด และการแกไขปญหาโดยใชการวัด
ความสามารถจากรายงานการทํากรณีศกึ ษา
ไมสามารถวัดไดกบั นักศึกษาบางคน เพราะ
พบวานักศึกษาลอกรายงานกรณีศกึ ษาจาก
นักศึกษารุนพี่เปนจํานวนถึงรอยละ ๔๐ และ
๓๐ ใน ๒ รายวิชาทีต่ รวจพบ อาจารยผสู อน
เสนอแนะใหอาจารยทกุ รายวิชาทีใ่ ชรายงาน
กรณีศกึ ษา เพือ่ ประเมินผลการเรียนรู
ตรวจสอบ เพราะการลอกรายงานของผูอ น่ื
เชนนี้ มีผลตอการพัฒนาทางคุณธรรม
จริยธรรมดวย และใหเนนการประเมินทีก่ าร
นําเสนอปากเปลา โดยกําหนดคําถามหรือ
ประเด็นใหนักศึกษาวิจารณหรือประเมิน
2.4 ทักษะดานความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
- นักศึกษาโดยทั่วไปมีปฏิสัมพันธที่ดี
กับทีมสุขภาพ กับผูรับบริการ และญาติ มี
ความเอาใจใสตอบุคคลอื่น มีความรับผิดชอบ
ในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางดี ปญหาที่
อาจารยผสู อน และพยาบาลประจําการใน
แหลงฝกสังเกตเห็นในนักศึกษาบางคน คือ
เรื่องความเขาใจผูรับบริการที่เปนชนกลุมนอย
จึงเสนอแนะใหอาจารยรวมกับแหลงฝกจัดทํา
ขอมูลเกี่ยวกับผูรับบริการตางวัฒนธรรม และ
อาจารยจดั ทําบทเรียนหรือปฐมนิเทศ
วัฒนธรรมเฉพาะของผูร บั บริการในแหลงฝกที่
นักศึกษาจะพบขณะฝกงาน

- ปรับปรุงวิธกี ารประเมินผล เพือ่ ใหสามารถ
ประเมินทักษะทางปญญาไดอยางชัดเจน
- กําหนดระดับความสามารถทางปญญา และ
ตัวชี้วัด ที่จะสะทอนใหเห็นความสามารถในการคิด
ที่วัดไดทั้งจากรายงาน กิจกรรม และการตอบโตใน
ชั้นเรียน
- เพิม่ พูนทักษะอาจารยในการสอน และประเมินผล
การเรียนรูท างปญญา

- เพิม่ พูนความรูแ ละประสบการณของอาจารยใน
เรื่องวัฒนธรรมตาง ๆ ของผูรับบริการในแหลงฝก
-ปรับปรุงเนื้อหาการปฐมนิเทศวิชาปฏิบัติ
การพยาบาล ใหเพิม่ สาระในเรือ่ งของวัฒนธรรมที่
หลากหลายกับการใหการพยาบาล
- ปรับปรุงเนือ้ หาวิชาในวิชาสุขภาพนานาชาติ และ
ควรจะปรับตารางการเรียนวิชาปฏิบตั กิ ารตาง
วัฒนธรรมจากปท่ี ๔ มาไวในชั้นปที่ ๓ เพื่อให
นักศึกษามีทักษะในการดูแลผูรับบริการตาง
วัฒนธรรม กอนทีจ่ ะฝกปฏิบตั ใิ นวิชาการพยาบาล
เฉพาะทาง
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แนวทางการแกไข/ปรับปรุง
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ
2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใชเทคโนโลยี
- บูรณาการหรือเพิม่ การอานบทความวิจยั เชิง
สารสนเทศ
ปริมาณในทุกวิชาทางการพยาบาล
- ความสามารถในการใชสถิตเิ บือ้ งตน
และการแปลความหมายสถิตจิ ากเอกสาร หรือ - เขมงวดในการใชสถิตใิ นวิชาการศึกษาอิสระ
และวิชาวิจยั ทางการพยาบาล
งานวิจัย ยังไมเพียงพอที่จะทําความเขาใจ
- กําหนดความสามารถในการคํานวณยา และ
งานวิจัยเชิงปริมาณ และสื่อสารขอมูลได
สารละลายอื่น ๆ เปนเกณฑขั้นต่ําที่นักศึกษาตอง
-การคํานวณขนาดยา และอัตราการไหล
ผานกอนขึ้นฝกงานในหอผูปวย ทุกรายวิชา
ของสารละลายทางหลอดเลือดดํา และการ
คํานวณอายุครรภ และการคะเนอายุคลอด มี - จัดใหนักศึกษามีสวนรวมในการดูแลหอนักศึกษา
ความผิดพลาดบอยครั้ง เสนอใหนักศึกษาฝก ตางชาติที่มาเรียนที่คณะใหมากขึ้น และมี
กําหนดเวลา และกิจกรรมชัดเจน
การคํานวณยาในสถานการณจาํ ลองใน
- จัด Home room เดือนละครัง้ เปนกิจกรรมในการ
หองปฏิบัติการใหคลองกอนฝกงานในคลินิก
สื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
เชนเดียวกับการคํานวณอายุครรภ
- พัฒนาทักษะการสือ่ สารภาษาอังกฤษใหกบั
- การใชคอมพิวเตอรและโปรแกรม
พื้นฐานของนักศึกษาโดยทั่วไปอยูในเกณฑที่ อาจารยทม่ี คี วามสนใจ/ตองการ
อาจารย และแหลงฝกพอใจ
- การสือ่ สารดวยภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาชั้นปตน ๆ พบวานักศึกษาไมให
ความสนใจที่จะฝกฝนดวยตนเอง เห็นควรให
จัดนักศึกษาเหลานี้ดูแลนักศึกษา (buddy)
ตางชาติที่มาเรียนวิชา Consolidate Practice
ที่คณะทุกรุน
๒.๖. ทักษะพิสัยหรือทักษะอื่น ๆ
- มอบคณะกรรมการหลักสูตรทบทวนการจัดการ
- โดยทัว่ ไปพยาบาลประจําการมี
เรียนการสอนในหมวดวิชาการพยาบาลเด็ก ทัง้
ความเห็นวา ทักษะการดูแลเด็กปวยของ
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบตั ิ ตลอดจนการเตรียม
นักศึกษายังตองพัฒนาและตองการเวลาใน
การฝกงานอีกมาก และนักศึกษาสวนมากไมมี ความพรอมของนักศึกษาทุกดาน โดยเฉพาะดาน
ความรู
ความพรอมในดานความรู เมื่อขึ้นฝกงานกับ
เด็กปวย มีขอเสนอแนะใหเพิ่มเวลาฝกงานใน - ใหจัดสอบความรูกอนฝกปฏิบัติงาน และจัดผูมี
ความรูในเกณฑต่ําเปนกลุมเสี่ยงที่ตองปรับปรุง
หอผูปวยเด็ก และอาจารยเตรียมความรูของ
ความรูเปนพิเศษ และอาจารยตองติดตามเฝา
นักศึกษาใหพรอมกอนฝกงาน
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สรุปขอคิดเห็นของผูสอน
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ
สําหรับปฏิบตั กิ ารพยาบาลในสาขาอืน่
รวมทั้งในชุมชน แหลงฝกมีความพอใจ
การปฏิบัติงานของนักศึกษา โดยเฉพาะใน
ความมีจติ อาสา และความเอือ้ อาทรตอ
ผูรับบริการและญาติ และการแกไขปญหา
เฉพาะหนาในหอผูปวยไดเปนอยางดี

แนวทางการแกไข/ปรับปรุง
ระวังดวย
- ประเมินการสอนของอาจารยในกลุม วิชา
การพยาบาลเด็ก และวางแผนพัฒนา ทัง้ ดาน
ความรูใ นสาขา และทักษะการจัดการเรียน
การสอนตลอดจนทัศนคติในการเปนอาจารย
พยาบาล

๓. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี

จํานวนอาจารยทเ่ี ขารวมปฐมนิเทศ
๓ คน
๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
การปฐมนิเทศประกอบดวยสาระ ๓ สวน คือ
๑. บทบาทหนาทีข่ องอาจารยพยาบาล สิทธิและการพัฒนาวิชาการ
๒. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของคณะ และรายละเอียดรายวิชาทีต่ อ ง
รับผิดชอบ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
๓. ภาระงานที่ตองรับผิดชอบ (TOR) และการประเมินภาระงาน และผลงานทัง้ เชิง
ปริมาณและคุณภาพ
๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยทเ่ี ขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
มีประโยชนที่ทําใหเขาใจบทบาทหนาที่ของอาจารยมากขึ้น ระยะเวลาที่วัดในครึ่งวัน
ทําใหตองรีบเรง และขาดรายละเอียดคูมืออาจารยใหม ถาแจกกอนจะมีโอกาสไดอานลวงหนา
๓.๓. หากไมมกี ารจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลทีไ่ มไดดาํ เนินการ
ไมมี
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๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๔.๑ กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
จํานวนผูเขารวม
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม

อาจารย

บุคลากร
สาย
สนับสนุน

๑. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเรียนการสอน เพื่อ
ตอบสนองผลการเรียนรูข องสาขาพยาบาลศาสตร

๕๐

-

-

๒๐

๒. การจัดการความรูใ นงานประจํา

๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมิน
ของผูเขารวมกิจกรรม)
การอบรมเรือ่ ง เทคนิคการจัดการเรียนการสอน มีประโยชนมากโดยเฉพาะภาคปฏิบตั ิ
(micro teaching) ไดเรียนรูเ ทคนิคใหม เชน การใชการเลาเรือ่ ง ในการสอนคุณธรรม จริยธรรม
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หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ
๑. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน อิสระ และความเห็นของ
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจาก
ผูป ระเมินอิสระ
- ควรเพิ่มหนวยกิตในวิชาการรักษาโรคเบื้องตน
- เพิม่ เนือ้ หาหรือรายวิชาเฉพาะในการดูแลผูปวย
เรื้อรังทั้งในโรงพยาบาล และที่บาน

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตรตอ
ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
เห็นดวยวาตองทบทวนตามขอเสนอแนะของ
ผูประเมิน เพื่อใหพยาบาลวิชาชีพมีบทบาท
หนาที่ที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งอาจจะทําใหหนวย
กิตเพิ่มมากขึ้น หากตองการใหผูสําเร็จ
การศึกษามีความพรอมทีจ่ ะทํางานในชุมชน
หรือสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมหิ รือ
ทุติยภูมิ ซึ่งอาจตองพิจารณาขยายระยะเวลา
ของหลักสูตร

๒. การนําไปดําเนินการเพือ่ การวางแผนหรือปรับหลักสูตร
วิชาปฏิบัติการพยาบาลวิชาชีพควรจะมีจุดเนนหลักที่ชัดเจนวาจะใหผูสําเร็จการศึกษามี
ความพรอมทีจ่ ะทํางานในสถานบริการสุขภาพระดับใด
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หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนทีเ่ สนอในรายงานของปทผ่ี า นมา

แผนปฏิบตั กิ าร

วันสิ้นสุด
การดําเนินการ
ตามแผน

ผูรับผิดชอบ

๑.๑. เตรียมทักษะการเรียนรูด ว ย
ตนเองของนักศึกษาใหม
๑.๒. พัฒนาหองปฏิบัติการ
พยาบาลทีเ่ รียนรูด ว ยตนเอง

๓๑ พฤษภาคม
๒๕๕๖
๓๐ กันยายน
๒๕๕๖

รศ.ดร.สุภัค
วงศศรีสุข
รศ.นวล
สุขสมบูรณ

๑.๓. จัดทําคลังขอสอบทุก
รายวิชา

๓๐ กันยายน
๒๕๕๖

ผศ.ราม เอกชัย

ผลการ
ดําเนินการสําเร็จ
หรือไมสําเร็จ
สําเร็จ
อยูระหวาง
การดําเนินการ
อยางตอเนือ่ ง
สําเร็จ

เหตุผลที่ไม
สามารถ
ดําเนินการให
สําเร็จ
การเบิกจาย
งบประมาณลาชา
-

๒. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร (จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน
รายวิชาเลือก ฯ)
เพิ่มจํานวนหนวยกิตในหมวดวิชาชีพ ทั้งทฤษฎี และปฏิบัติ
๒.๒. ขอเสนอในการเปลีย่ นแปลงรายวิชา (การเปลีย่ นแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาใน
รายวิชา การเปลีย่ นแปลงวิธกี ารสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)
- เพิม่ รายวิชาการพยาบาล และการบริหารจัดการผูป ว ยเรือ้ รังทีบ่ า น
- เพิ่มหนวยกิตวิชาการรักษาโรคเบื้องตน
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการรักษาโรคเบื้องตน และการดูแลหอ
ผูปวยเรื้อรังเฉพาะโรค
- อบรมบุคลากรสายสนับสนุนในเรือ่ ง การวิเคราะหขอ มูล และการใชโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS และการวิเคราะหขอ สอบ
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๓. แผนปฏิบัติการใหมสาํ หรับป ๒๕๕๗
แผนปฏิบตั กิ าร

วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน

๓.๑ ประเมินผลสัมฤทธิก์ ารใชมาตรฐานผล
๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
การเรียนรูทั้ง ๖ ดาน เพือ่ การปรับปรุง
๓.๒ ศึกษาความตองการ และรูปแบบการบูรณา
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
การพยาบาลเวชปฏิบตั ใิ นหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต ที่ตอเนื่องหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหา
บัณฑิต
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : รศ.ดร.จิตฤดี สมบูรณ
ลายเซ็น :__________________________ วันทีร่ ายงาน:____________
ประธานหลักสูตร : รศ.ดร.ดลใจ ไทยคง
ลายเซ็น :__________________________ วันทีร่ ายงาน:____________
เห็นชอบโดย ________________________(หัวหนาภาควิชา)
ลายเซ็น :__________________________

วันที:่ ____________

เห็นชอบโดย ________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : __________________________

วันที่ :____________

เอกสารประกอบรายงาน
สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
วิธกี ารใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานทีใ่ ชในการประเมิน
ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน
ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

ผูรับผิดชอบ

รศ.ดร.ทราย สี
งาม
รศ.ดร.ใจ นบดี
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เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๕๔ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ เมษายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส
พ.ศ. ๒๕๕๒
โดยที่เปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส และเพื่อ
ประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส ของ
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติและระดับสากล และ
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๕ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรือ่ ง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
๑. ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาโลจิสติกส พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒. ใหใชประกาศนี้เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาโลจิสติกส ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรนี้อยูแลว จะตองปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไป
ตามประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕
๓. ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนไปตามเอกสาร
แนบทายประกาศ
๔. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒
จุรินทร ลักษณวิศิษฏ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส พ.ศ. ๒๕๕๒

เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส
พ.ศ. ๒๕๕๒
หมายเหตุ ตัวอยาง มคอ. ๒ - ๗ อานเพิม่ เติมที่ http://www.mua.go.th/users/he-commission/law.php
หัวขอ : ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส พ.ศ. ๒๕๕๒
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มคอ.๑

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
๑. ชื่อสาขา
สาขาโลจิสติกส
๒. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา
๒.๑ บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
บธ.บ.(การจัดการโลจิสติกส)
Bachelor of Business Administrator
B.B.A. (Logistics Management)
๒.๒ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส)
Bachelor of Engineering,
B.Eng. (Logistics Engineering)
๒.๓ วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
วท.บ (การจัดการโลจิสติกส)
Bachelor of Science
B.Sc. (Logistics Management) or B.S. (Logistics Management)
๓. ลักษณะของสาขา
โลจิ สติ ก ส เปนสาขาวิ ชาที่ มีลัก ษณะเปน สหวิทยาการ โดยเปน การบูร ณาการระหวาง
สาขาวิชาการจัดการกับบางสวนของสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมขนสง
โลจิสติกสเปนศาสตรวาดวยการเคลื่อนยายพัสดุ ขอมูลขาวสาร จากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งโดย มีกระบวนการ
ที่จะทําใหมีตนทุนต่ําสุดและตอบสนองลูกคาไดอยางทันทวงที
๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
๔.๑ มีคุณธรรมและจริยธรรมในตน ในวิชาชีพและในสังคมสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
ไดอยางสรางสรรค โดยเฉพาะตองมีวินัยและความซื่อสัตยสูง
๔.๒ มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะหหลักการ และทฤษฎีดานโลจิสติกส และ
นําไปประยุก ต ใ ช ใ นการวางแผนและแกปญ หาในกิจ กรรมดา นโลจิส ติ ก ส แ ละโซอุ ป ทาน
นอกจากนี้ ยังสามารถนําศาสตรอื่นที่เกี่ยวของมาประยุกตกับโลจิสติกสได
๑
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มคอ.๑
๔.๓ มีศักยภาพในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรคโดยนําหลักการที่เรียนมาไปประยุก ต
สถานการณจริงไดทุกสถานการณ และอางอิงไดอยางเหมาะสม และจะตองตระหนักในสิ่งแวดลอมดวย
๔.๔ มีความเปนผูนํา และมีโลกทัศนที่กวางไกล สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี และ
มีความรับผิดชอบสูง
๔.๕ มีความสามารถใชภ าษาเพื่อการสื่อสารได มากกวาหนึ่งภาษา และมีค วามสามารถ
ในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
๔.๖ สามารถนําแนวคิดเชิงโลจิสติกสไปใชในทางธุรกิจและประยุกตกับการดํารงชีพเพื่อ
ประโยชนตอตนเองและสังคม
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในสาขาโลจิสติกสที่กลาวมาแลวขางตน ทําใหการจัด
หลักสูตรและจัดการเรียนรูตลอดจนการวัดผลและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับเนื้อหาหรือ
สาระการเรียนรู เพื่อใหไดผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดาน ดังนี้
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองยึดมั่นในคุณธรรม และจริยธรรม มีวินัย ซื่อสัตยสุจริต ตรงตอเวลา
มีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ มีจิตสํานึกที่ดีและมีความรับผิดชอบตอหนาที่ สามารถปรับวิถีชีวิต
อยางสรางสรรค ในสังคมที่มีความขัดแยงสูง ยึดฐานคิดทางศีลธรรมทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม
๕.๒ ความรู
(๑) รูและเขาใจหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานโลจิสติกส และสามารถนําไปประยุกต
ไดในการวางแผนและแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
(๒) รูและเขาใจหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส เชน หลักเศรษฐศาสตร
หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน โดยสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพืน้ ฐานของโลจิสติกส
(๓) ติดตามความเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ อันเกิดจากการวิจัยทั้งในศาสตรโลจิสติกส
และศาสตรที่เกี่ยวของ
๕.๓ ทักษะทางปญญา
มี ค วามสามารถในการวิ เ คราะห ส ถานการณ และประยุ ก ต ค วามรู ความเข า ใจ
ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ ไปใชในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค โดยเฉพาะสามารถ
แกปญหา ทาง โลจิสติกสไดอยางเหมาะสม
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๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล และความรับผิดชอบ
มีความสามารถในการทํ างานกับผูอื่น ไดอย างมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม สามารถปรั บตั ว เขา กั บสถานการณ และวั ฒ นธรรมองค ก รที่ไปปฏิบัติง านได
เปนอยางดี ตลอดจนตองมีภาวะผูนํา
๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีทักษะและความสามารถในการใชภาษาไทยในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด
การเขียน และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้ งมีความรูทางคณิต ศาสตร และสถิติ ในอัน ที่จ ะ
วิเคราะห สถานการณต ลอดจนการนําเสนอขอมูลโดยใชค ณิตศาสตร และสถิติที่เหมาะกับบริ บท
นอกจากนี้ควรมีความรูภาษาอังกฤษหรือภาษาตางประเทศอื่นเพียงพอที่จะสื่อสารได
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ไมมี
๗. โครงสรางหลักสูตร
๗.๑ จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต ประกอบดวย
๗.๑.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๗.๑.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต โดยแบงเปนวิชาเฉพาะดาน
วิชาเอกบังคับ และวิชาเอกเลือก
๗.๑.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไมนอยกวา ๖ หนวยกิต
๗.๒ การจัดโครงสรางหลักสูตรสวนที่เปนหมวดวิชาเฉพาะ อาจจัดเปนสายที่เนนการจัดการ
หรือสายที่เนนวิศวกรรมศาสตรก็ได โดยแตละสายตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานดังนี้
๗.๒.๑ สายที่เนนการจัดการตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานที่เนนใหผูเรียนมีพื้นฐานความรู
ทางดานบริหารธุรกิจ คณิตศาสตรและสถิติ อาทิ เนื้อหาดานหลักการจัดการ บัญชีเบื้องตน กฎหมาย
ธุรกิจ ภาษีอากร การเงินธุรกิจ แคลคูลัส สถิติ เปนตน
๗.๒.๒ สายที่เนนดานวิศวกรรมศาสตร ตองเรียนเนื้อหาเฉพาะดานที่เนนใหผูเรียน
มีพื้นฐานความรูทางแคลคูลัส ฟสิกส และพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร
หลักสูตรทั้งสองสายจะตองมีสหกิจศึกษาหรือฝกงาน ดังนั้นการจัดทําหลักสูตรจะเปนไปตาม
วัตถุประสงคของแตละสถาบัน ซึ่งสามารถจัดเพื่อใหปริญญาใน ๓ ลักษณะ ดังนี้
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(๑) หลัก สูต รที่ เน นดานการจั ดการ จะต องจัด โครงสรางเพื่อใหนักศึกษามีความรู
ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ การจั ด การโลจิ ส ติ ก ส และการจั ด การโซอุ ป ทาน และสามารถนํ า ความรู
ไปประยุกตใชในการวางแผน ประสานงาน และแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกสและโซอุปทาน
โดยใหปริญญาทางบริหารธุรกิจ
(๒) หลั ก สูต รที่เนน ด า นวิ ศวกรรมศาสตร จะต องจัด โครงสรางเพื่อใหนัก ศึ ก ษา
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการ และการออกแบบระบบโลจิสติกส และการจัดการโซอุปทาน
เชิงวิศวกรรม และสามารถนําความรูเชิงวิศวกรรมไปประยุกตในการออกแบบ วางแผน ประสานงาน
และแกปญหาในกิจกรรมดานโลจิสติกส และโซอุปทาน โดยใหปริญญาทางวิศวกรรมศาสตร
(๓) หลั ก สู ต รที่ ผ สมผสานระหว า งการจั ด การและวิ ศ วกรรมศาสตร จะต อ ง
จัดหลักสูตรดานการจั ด การที่เนนไปทางวิ ศวกรรมศาสตร ตองเรีย นรายวิชาที่ เ น น การแกปญ หา
ในกิ จ กรรมดา นโลจิ ส ติ ก ส แ ละโซอุปทานในเชิงวิศวกรรมไวดว ย ในหลักสูตรนี้จ ะใหปริญ ญา
ทางวิทยาศาสตร
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา
เนื้อหาสาระหลักของสาขาโลจิสติก สทั้งดานการจั ด การ และวิศวกรรมศาสตร จะตอง
จัดหลักสูตรในสวนที่เปนวิชาเอกตามรายละเอียด ดังนี้
๘.๑ วิชาเอกบังคับ จะตองประกอบดวยเนื้อหา ดังตอไปนี้
๘.๑.๑ การจัดการโลจิสติกส และ/หรือ โซอุปทาน
(Logistics and/or Supply Chain Management)
๘.๑.๒ การจัดการสินคาคงคลัง และ/หรือ คลังสินคา
(Inventory and/or Warehouse Management)
๘.๑.๓ การขนสง และ/หรือ การกระจายสินคา
(Transportation and/or Distribution)
๘.๑.๔ การฝกงาน / สหกิจศึกษา
(Cooperative Education)
๘.๒ วิชาเอกเลือก แตละสถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาเลือกตามความเชี่ยวชาญ และความถนัด
ของตน โดยอาจมีเนื้อหาสาระดังนี้
๘.๒.๑ ระบบสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
๘.๒.๒ กฎหมายเกีย่ วกับการประกันภัยของการขนสง หรือกฎหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
๘.๒.๓ การบริหารการจัดซื้อ
๔
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๘.๒.๔ ระบบบรรจุภัณฑ
๘.๒.๕ การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ หรือการขนสงทางอากาศ หรือการขนสงทางทะเล
๘.๒.๖ ระบบขนถายวัสดุ
๘.๒.๗ การจัดการการผลิตและปฏิบัติการ
๘.๒.๘ การวิจัยดําเนินการ
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๙.๑ กลยุทธการสอน
มี ก ารพั ฒ นารู ปแบบการเรี ย นการสอนที่เ นน ผู เ รี ยนเป น สํ า คัญ มีก ารจั ด สื่ อและ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนอาจมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือหลายรูปแบบดังนี้ การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem Based Learning หรือ PBL) การเรียนรู
เปนรายบุคคล การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง การเรียนรูจากการทํางาน
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
มีการประเมินผลการเรียนรูที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดให และอาจประเมิน
โดยอิง พัฒ นาการของผู เ รีย นดว ยก็ไ ด โดยเกณฑข องการวัด และประเมิน ผลใหเ ปน ไปตาม
หลักเกณฑที่แตละมหาวิทยาลัยกําหนด
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันการศึกษาตองมีระบบการพิสูจนเพื่อยืนยันวาผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรู
อยางนอยตามมาตรฐานที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาโลจิสติกส การทวนสอบอาจกระทํา
ดังนี้
๑๐.๑ ในระดับภาควิชา ควรมีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบตลอดจน
การประเมินผลรายวิชาควรผานคณะกรรมการดวย และอาจพัฒนาขอสอบเพื่อจัดทําเปนคลังขอสอบ
ของภาควิชาดวยก็ได
๑๐.๒ ในระดับหลักสูตร ควรใหสถานประกอบการมีสวนในการประเมินมาตรฐานผล
การเรียนรูของนักศึกษาจากการฝกงาน หรือสหกิจศึกษา หรือสอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตใหม
โดยใชแบบสอบถาม หรือโดยการประชุมกลุมยอย
นอกจากนี้ ส ถาบั น การศึ ก ษาที่ เ ป ด สอนในสาขาวิ ช าเดี ย วกั น อาจจั ด ให มี ก ารสอบ
ประมวลผลการเรี ยนรูโ ดยรวมก อนจบการศึกษา โดยใชข อสอบของคณะกรรมการผู ทรงคุณ วุฒิ
ในกลุมเครือขายของสถาบันการศึกษา
๕
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๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๑.๑ ผูที่เขาศึกษาในหลักสูตรนี้ ตองสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรียนรูเปนไปตามขอบังคับ หรือระเบียบของแตละสถาบันอุดมศึกษา
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
อาจารยประจําตองมีคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐาน
หลักสูต รระดับปริญ ญาตรี โดยเฉพาะอยางยิ่งอาจารย ประจําหลัก สู ตรต องสํ าเร็จ การศึ กษาระดับ
ปริญญาโททางโลจิสติกสหรือสาขาที่เกี่ยวของอยางนอย ๓ คน
นอกจากนี้ ควรเชิญผูเชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่มีประสบการณตรงในแตละ
หัวขอมาเปน อาจารยพิเศษเพื่อถายทอดประสบการณใหแกนักศึกษา
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาควรเปน ๑ ตอ ๓๕
ควรมีเจาหนาที่อํานวยความสะดวกตลอดจนสนับสนุนอาจารยในการจัดการเรียนการสอน
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ
ในการจั ด การเรี ยนการสอนเพื่อ ให ไดบั ณ ฑิต ที่มีลั ก ษณะพึง ประสงคค วรมีท รัพยากร
เพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
๑๓.๑ ดานอาคารสถานที่ ควรจัด หองเรียนที่มีสื่อและอุ ปกรณ เชน เครื่องคอมพิว เตอร
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เครื่องฉายภาพขามศีรษะ เครื่องขยายเสียง เปนตน
๑๓.๒ อุ ปกรณ สงเสริ มการเรีย นรู ควรมีหองปฏิบัติก ารคอมพิ ว เตอรเพื่ อใหนัก ศึก ษา
ไดค น คว าหาความรู ผานระบบอิน เตอรเ น็ต ตลอดจนมี ห นังสื อหรื อตํา ราที่ เกี่ ย วข องในจํา นวน
ที่เหมาะสม
๑๓.๓ มีหนังสือในสาขาวิช าโลจิส ติก สแ ละสาขาวิชาที่เ กี่ย วขอ งเพีย งพอกับ จํา นวน
นักศึกษา ตลอดจนมีฐานขอมูลออนไลน
๑๓.๔ ควรมีเครือขายจากภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเพื่อใหนักศึกษาไดไปดูงานตลอดจน
ปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา
๑๓.๕ ควรมีสิ่งอํานวยความสะดวกแก คณาจารยในการเตรียมการสอนตลอดจนเอื้อให
คณาจารยสามารถปฏิบัติงานสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
๑๓.๖ มี ก ารสํ า รวจความต อ งการทรั พ ยากรที่ จํ า เป น ต อ งใช ใ นหลั ก สู ต ร ตลอดจน
มีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
มหาวิทยาลัย/ คณะ/ ภาควิชา จะตองมีการพัฒนาคณาจารยในเรื่องตอไปนี้เปนอยางนอย
๑๔.๑ การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑๔.๑.๑ มีก ารปฐมนิ เทศอาจารย ใ หม ใ ห รู จั ก มหาวิ ทยาลั ย และคณะ ตลอดจน
หลักสูตรของคณะ หรือภาควิชา
๑๔.๑.๒ ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่คณะตองดําเนินการ และสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ
๑๔.๒ การพัฒนาคณาจารย
๑๔.๒.๑ การฝกอบรมเพื่อใหคณาจารยมีความรูความเขาใจในการใชกลยุทธตาง ๆ
ในการสอนและกระบวนการวัดและประเมินผลนักศึกษา
ก. กําหนดใหอาจารยใหมทุกคนตองผานการอบรมสองหลักสูตร คือ
หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผลเบื้องตน
ข. จัดโครงการพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่องโดยอยางนอยอาจารยตองผาน
การอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ปละหนึ่งหลักสูตรในเรื่องตอไปนี้
(๑) วิธีการสอนแบบตาง ๆ โดยเฉพาะการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(๒) การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรู
ที่สอดคลองกับหลักสูตร
(๓) การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน
(๔) การใชและผลิตสื่อการสอน
(๕) หลักสูตรอื่นที่เปนการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน
ค. สนั บ สนุ น ให อ าจารย ไ ด ศึ ก ษาต อ เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ วุ ฒิ
๑๔.๒.๒ การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
ก. สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพ
และวิชาการอื่น ๆ เชน ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชสถิติในการวิจัย เปนตน
ข. สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนง
ทางวิชาการสูงขึ้น
ค. สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจัยในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนการสอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูที่มีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ
๗
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๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชานี้ ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการกําหนดตัวบงชีห้ ลัก
และเปาหมายผลการดําเนินงาน ดังตอไปนี้
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาโลจิสติกส
(๓) รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(๔) จัด ทํ ารายงานผลการดํา เนิ น การของรายวิ ช า และรายงานผลการดํ าเนิ น การของ
ประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้น สุด ภาคการศึก ษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุด
ปการศึกษา
(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัด การเรีย น
การสอน
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๑๐) จํา นวนบุ ค ลากรสนั บ สนุน การเรี ย นการสอน (ถา มี) ไดร ับ การพั ฒ นาวิช าการ
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย
ไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๘
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(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใ ชบัณ ฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย ไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจกํ า หนดตั ว บ ง ชี้ เ พิ่ ม เติ ม ให ส อดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงคของสถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐาน
ของตนเอง โดยกํา หนดไว ในรายละเอีย ดของหลัก สูตร สถาบันอุ ด มศึกษาที่จ ะไดรับการเผยแพร
หลักสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดับอุด มศึ กษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุต าม
เปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอเนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินระดับดี คือ มีการดําเนินงาน
ตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสสูการปฏิบัติ
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาโลจิสติกสควรดําเนินการดังนี้
๑๖.๑ ใหสถาบัน อุดมศึ กษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัด การศึกษา
ตามหลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดั บปริญ ญาตรีสาขาโลจิสติก สซึ่งประกอบดวยกรรมการอย างนอย ๕ คน โดยมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณ วุฒิห รื อ ผูเ ชี่ ย วชาญในสาขาโลจิส ติก สซึ่ง เปน
บุค คลภายนอกอย างน อย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกสโดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒
รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก)
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาโลจิกสติกส ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดั บปริ ญญาตรี สาขาโลจิ ส ติ ก ส แ ล ว สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอาจเพิ่ ม เติ ม มาตรฐานผลการเรี ย นรู
ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณ ฑิตระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส ของตนมีคุณ ลักษณะเดน
หรือพิ เศษกวาบั ณ ฑิต ในระดับคุณ วุ ฒิ และสาขาวิ ชาเดี ยวกัน ของสถาบัน อื่น ๆ เพื่อใหเปน ไปตาม
ปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ
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หรือผูที่สนใจจะรับบัณ ฑิต เขาทํางานเมื่อสําเร็จ การศึก ษา โดยใหแสดงแผนที่ก ารกระจายความ
รับผิด ชอบ ตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวา
แตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต อมาตรฐานการเรียนรู
ดานใดบาง
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ตามที่กําหนด
ไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ มคอ.๔
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําให
เกิด ผลการเรี ยนรู ที่คาดหวังในเรื่องใดบาง สถาบันฯ ตองมอบหมายใหภ าควิชา/สาขาวิชา จั ด ทํา
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม ใหเสร็จเรียบรอย
กอนการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯ อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งไดจัดทํา
อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทํา
และอนุมัติ รายละเอีย ดของหลัก สูต ร รายละเอีย ดของรายวิชา และรายละเอีย ดของประสบการณ
ภาคสนามใหชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
ใหเปดสอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯ
อนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบัน อุ ดมศึ ก ษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอน
แตละรายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวใน
รายละเอียดของหลั ก สูต ร รายละเอี ย ดของรายวิชา และรายละเอีย ดของประสบการณภ าคสนาม
ใหบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาโลจิสติกส
๑๖.๘ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลวใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะโดยมีหวั ขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
๑๐
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ภาคสนาม)ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการ
ดําเนินการและจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นป
การศึกษาโดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชใน
การพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่
เกิดขึน้ และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙ เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอ
อยางน อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนิน การของหลักสู ตร) เชน เดี ยวกับการรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิ ทธิผลของ
การบริหารจัด การหลัก สู ตร ในภาพรวมวาบั ณฑิต บรรลุมาตรฐานผลการเรีย นรูตามที่ คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพร ห ลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ฯ ซึ่ ง บั น ทึ ก
ในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register : TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับรองคุณ วุ ฒิเพื่ อกํ าหนดอัต ราเงิน เดือนในการเขารั บราชการของคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ไดโดยสะดวกใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications
Register: TQR) เมื่อสถาบันฯ ไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ
ตอไปนี้
๑๗.๑ เปน หลักสูต รที่ ได รับอนุมัติจ ากสภาสถาบัน อุด มศึก ษากอนเป ดสอนและไดแจ ง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
ซึ่งสอดคลองกับการประกั นคุ ณ ภาพภายในจะตองมีค ะแนนเฉลี่ย ระดั บดีขึ้ น ไปตอเนื่องกัน ๒ ป
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
๑๑
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๑๗.๓ หลั ก สูต รใดที่ ไมไ ดรับ การเผยแพร ใหสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาดํ า เนิ น การปรับ ปรุ ง
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมี
การรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดี
ขึ้นไปหรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร
หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร
หลัก สูต รนั้ น จนกวา สถาบัน อุ ด มศึ ก ษานั้น จะไดมีก ารปรั บปรุง ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา
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หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2552
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยตะวันออก
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะโลจิสติกส
หมวดที่ 1 ลักษณะและขอมูลทั่วไปของหลักสูตร
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science Program in Logistics Management
2. ชื่อปริญญา
วิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส)
วท.บ. (การจัดการโลจิสติกส)
Bachelor of Science (Logistics Management)
B.Sc.(Logistics Management)
3. วิชาเอก
ไมมี
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
135 หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
เปนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนิสิตไทย หากนิสิตตางชาติมีความรูในภาษาไทยก็สามารถสมัครเขาศึกษาได
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน
1
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5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และกรณีผูสาํ เร็จ
ปริญญาตรีในสาขาใดๆ หรือสาขาใกลเคียงกับสาขาวิชานี้ สามารถมาเรียนเปนปริญญาที่ 2 ได โดย
สามารถเทียบโอนรายวิชาไดมากนอยตางกันตามสาขาวิชาที่สําเร็จมา
6. สถานภาพของหลักสูตร และการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2552 เปดสอน ภาคตน ปการศึกษา 2552
คณะกรรมการสภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2551
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติในการประชุม ครั้งที่ 1/2551
วันที่ 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2551
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
จะขอประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรในปการศึกษา 2554
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ประกอบอาชีพตามสถานประกอบการ ดานคลังสินคา การขนสง การกระจายสินคา กาวาง
แผนการผลิต การจัดซื้อจัดจาง เปนตน
9. ชื่อ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
1. ผูชวยศาสตราจารยทวีศกั ดิ์ เทพพิทักษ DBA. (Supply Chain Management), 2548
2. ผูชวยศาสตราจารยณกร อินทรพยุง Ph.D. (Logistics Management), 2548
3. อาจารยไพโรจน เราธนชลกุล D.Eng. (Transport Planning), 2550
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยตะวันออก จังหวัดชลบุรี
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลไดกําหนดใหโลจิสติกสเปนยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศ โดยสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดสํารวจความตองการกําลังคนดานโลจิสติกส
พบวา แนวโนมในอีก 10 ปขางหนามีความตองการกําลังคนดานนีไ้ มนอ ยกวา 30,000 คนตอป ทั้งนี้
เพราะ กิจกรรมดานโลจิสติกสเปนกลไกสําคัญในการลดตนทุนใหกับกระบวนการธุรกิจ และเพิ่มขีด
ความสามารถในการแขงขันใหกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมซึ่งความตองการกําลังคนดานการ
จัดการโลจิสติกสจึงมีความตองการกําลังคนสูง
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11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ในการจัดทําหลักสูตรนี้ไดคาํ นึงถึงสภาวะแวดลอมซึ่งมหาวิทยาลัยตั้งอยู โดยเฉพาะ
ตั้งอยูในเขตพืน้ ที่พัฒนาอุตสาหกรรมชายฝงทะเลภาคตะวันออก ซึ่งเปนเขตอุตสาหกรรมการผลิต
การคา และการบริการที่มีความตองการกําลังคนดานโลจิสติกสคอนขางสูง ตลอดจนมีแหลงอุตสาหกรรมใหนิสิตเขาไปจัดทํากรณีศึกษาในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งศึกษาดูงานจากสภาพจริง
และการฝกงานในสถานประกอบการ จึงเปนสวนสําคัญที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําหลักสูตรดังกลาวขึน้
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
มีความจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรเชิงรุกที่มีศักยภาพในการผลิตบุคลากรดานการ
จัดการโลจิสติกส เพื่อสนองความตองการกําลังคนที่ยังมีความขาดแคลนอยูอีกมากในภาคธุรกิจ โดย
กําลังคนที่ผลิตนั้นจะตองมีความพรอมทีจ่ ะปฏิบัติงานไดทันที และมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ใหเขากับลักษณะงานที่จะไปปฏิบัติ
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
โดยที่มหาวิทยาลัยตั้งอยูใ นเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก โดยมี
อุตสาหกรรมตางๆ เปนจํานวนมาก ประกอบกับมีทาเรือแหลมฉบัง ซึ่งเปนประตูในการสงสินคา ไป
จําหนายยังประเทศตางๆ ดังนั้น ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยจึงมีความเหมาะสมที่จะเปดสอนสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส โดยสามารถใชเขตพื้นทีแ่ ละผูมีประสบการณมาเสริมใหหลักสูตรมีความเขมแข็ง
ทั้งในดานการศึกษาดูงานจากสภาพจริงและเชิญผูมีประสบการณทางโลจิสติกสมาเปนวิทยากรไดอีก
ดวย ยิ่งกวานัน้ มหาวิทยาลัยแหงนีก้ ็จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตกําลังคนสนองความตองการกําลังคนของภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมในภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยตั้งอยูด ว ย
13. ความสัมพันธ กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส จะมีความสัมพันธกับหลักสูตรอื่น และหลักสูตรในคณะ
ดังนี้
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
กลุมรายวิชาทีเ่ ปนพื้นฐานเฉพาะดานซึ่งนิสิตตองไปเรียนในคณะอื่นประกอบดวย
วิชาทางดานบริหารธุรกิจ วิชาคณิตศาสตรและสถิติ และวิชาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
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13.2 รายวิชาที่เปดสอนใหคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
รายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรนี้ นิสิตสาขาวิชาอื่นภายในคณะโลจิสติกสสามารถ
เลือกเรียนไดในบางรายวิชาทั้งนี้ตามความสนใจของแตละคน นอกจากนี้นิสิตตางคณะก็สามารถ
เลือกเรียนเปนวิชาเลือกเสรีได เชน รายวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน เปนตน
13.3 การบริหารจัดการ
ในการจัดการเรียนการสอนนั้น จะตองมีการประสานงานกับคณะตางๆ ที่จัดรายวิชา
ซึ่งนิสิตในหลักสูตรนี้ตองไปเรียน โดยตองมีการวางแผนรวมกันระหวาง ผูเกี่ยวของตั้งแตผูบริหาร
และอาจารยผสู อน ซึ่งอยูตางคณะ เพื่อกําหนดเนื้อหาและกลยุทธการสอนตลอดจนการวัดและ
ประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหนิสติ ไดบรรลุผลการเรียนรูตามหลักสูตรนี้ สวนนิสิตที่มาเลือกเรียน เปนวิชา
เลือกเสรีนั้น ก็ตองมีการประสานกับคณะตนสังกัดเพื่อใหทราบถึงผลการเรียนรูของนิสิตวา
สอดคลองกับหลักสูตรที่นิสิตเหลานั้นเรียนหรือไม
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
-ปรัชญาผลิตบัณฑิตทีม่ ีศักยภาพดานการจัดการโลจิสติกส เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในระบบ
การจัดการโลจิสติกส ใหสอดคลองกับความตองการกําลังคนดานโลจิสติกสของประเทศ
-ความสําคัญปจจุบันการดําเนินธุรกิจประสบกับการแขงขันที่รุนแรงมาก ดังนัน้ การดําเนินธุรกิจจึงตอง
แสวงหาวิธีหรือ กลยุทธใหมๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหแกองคกร หรือเพื่อความอยูรอดขององคกร
ทางธุรกิจ โลจิสติกสเปนเครื่องมือที่มีความสําคัญที่ชวยในการวางแผน สนับสนุน การควบคุมการ
ไหลเวียนของกิจกรรมตางๆ เชน สินคาและบริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบ การจัดการ
คลังสินคา บริหารตนทุน การขนสง ไปถึงจุดที่มีการใชงานหรือถึงมือผูบริโภค
คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยตะวันออก ตั้งอยูในเขตพื้นที่พัฒนาชายฝงทะเลภาคตะวันออก
และอยูใกลทาเรือแหลมฉบัง ดังนั้นจึงเปนโอกาสดีที่จะผลิตบัณฑิตดานการจัดการโลจิสติกสเพื่อ
สนับสนุนอุตสาหกรรมการขนสงทางทะเล และสามารถใชทรัพยากรภายนอกและรวมมือกับภาคเอกชน
สนับสนุนใหบัณฑิตมีคุณภาพโดยการไปศึกษาดูงาน ฝกงานวิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนเชิญผูประกอบการ
ที่มีประสบการณสูงมาเปนวิทยากรพิเศษ
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-เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรนี้เปดสอนตั้งแตปก ารศึกษา 2548 ซึ่งใชมาเปนระยะเวลา 4 ป ประกอบกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีการจัดทําตนแบบหลักสูตรดานโลจิสติกส จึงตองมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงดังกลาว ยิ่งกวานั้นก็เพื่อใหการจัดการเรียน
การสอนบรรลุตามมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาโลจิสติกส
กําหนด
-วัตถุประสงค1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส และมีความรูพนื้ ฐานที่
จะคนควาหาความรูเพิ่มเติมได
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการนําความรูไปประยุกตในภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมเพื่อลดตนทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนสามารถแกปญหาในกิจกรรม
ดานโลจิสติกสและนําไปประยุกตสําหรับการดํารงชีพได
3. ผลิตบัณฑิตที่มีความเปนผูนํา มีความใฝรู สามารถใชภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการสื่อสารได
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
- ปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดการโลจิสติกสใหมี
มาตรฐานไมต่ํากวา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา
โลจิสติกสที่กระทรวง
ศึกษาธิการกําหนดและ
สอดคลองกับความ
ตองการของภาคธุรกิจ
และภาคอุตสาหกรรม

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

1. ติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
ตองการกําลังคนในภาคธุรกิจเพื่อเปน
ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร
2. เชิญผูเชี่ยวชาญทั้งภาครัฐและเอกชนมา
มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร
3. ประสานความรวมมือกับสถาน
ประกอบการในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในการฝกสหกิจศึกษา
4. มีการติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
สม่ําเสมอ

- รายงานผลการดําเนินงาน
- รายงานผลการฝกงานในรายวิชา
สหกิจศึกษา
- นิสิตอยางนอยรอยละ 95 ผานการ
ฝกสหกิจศึกษา
- เอกสารการประสานงานกับภาค
ธุรกิจ
- ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจบัณฑิต
โดยเฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5
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แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
- ยกระดับทรัพยากรสาย
ผูสอนเพื่อสนับสนุนการ
เรียนรูของนิสิต

กลยุทธ

หลักฐาน/ตัวบงชี้

- อาจารยใหมตองผานการอบรมหลักสูตร - หลักฐานหรือเอกสารแสดงผลการ
เบื้องตนเกี่ยวกับเทคนิคการสอนการวัด ดําเนินการ
และประเมินผล
- อาจารยทุกคนตองเขาอบรมเกี่ยวกับ
หลักสูตรการสอนรูปแบบตาง ๆ และการ
วัดผลประเมินผล ทั้งนี้เพื่อใหมีความรู
ความสามารถในการประเมินผลตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ผูสอนจะตอง
สามารถวัดและประเมินผลไดเปนอยางดี

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
หลักสูตรนี้จัดการศึกษาระบบทวิภาค นิสิตจะมี 2 ประเภท คือ นิสิตภาคปกติและ
นิสิตภาคพิเศษ
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
นิสิตภาคพิเศษตองลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน สวนนิสิตภาคปกติจะลงทะเบียน
เรียนภาคฤดูรอนดวยก็ได
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอนในวันและเวลาราชการ สําหรับนิสิตภาคปกติ ในกรณีที่ใช
วิทยากรพิเศษจากบุคคลภายนอก อาจจัดใหเรียนนอกเวลาราชการ
สําหรับนิสิตภาคพิเศษ จัดการเรียนการสอนทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
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สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมที่เนนวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตร หรือโปรแกรมที่เนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร
2.3 ปญหาของนิสิตแรกเขา
โดยที่หลักสูตรการจัดการโลจิสติกส จะตองเรียนรายวิชาทางสถิติและแคลคูลัส
ดังนั้น จึงอาจมีปญหาบาง สําหรับนิสิตที่พนื้ ฐานทางคณิตศาสตรจากชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายไมดี
ประกอบกับการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา กับระดับมัธยมศึกษามีความแตกตางกัน ดังนั้น
นิสิตใหมอาจมีปญหาเกี่ยวกับการปรับตัวได
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ ขอจํากัดของนิสิตในขอ 2.3
สําหรับนิสิตที่มีปญหาเกี่ยวกับพื้นฐานความรูทางคณิตศาสตร คณะจะจัดใหมกี าร
สอนเสริม หรืออาจจัดใหนสิ ิตรุนพี่ใหคําแนะนําและสอนเสริมใหรุนนอง
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการประจําตัวนิสิต ดังนั้น เมื่อเกิดปญหา
นิสติ ก็สามารถปรึกษาหรือขอคําแนะนําจากอาจารยที่ปรึกษาได
2.5 แผนการรับนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
ปการศึกษา
2552 2553
จํานวนรับเขา (ป 1)
50
50
50
นิสิตชั้นปที่ 2
นิสิตชั้นปที่ 3
นิสิตชั้นปที่ 4
รวม
50
100
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
ความตองการงบประมาณสําหรับหลักสูตรนี้มีดังนี้
หมวดรายจาย
1. งบบุคลากร
2. งบดําเนินการ
3. งบลงทุน
4. งบเงินอุดหนุน
รวม

2554
50
50
50
150
-

2552 2553 2554
1,212.0 1,272.6 1,336.2
300.0 310.0 320.0
100.0
300.0 300.0 300.0
1,812.0 1,982.6 1,956.2
7

2555
50
50
50
50
200
50

2556
50
50
50
50
200
50

หนวย : พันบาท
2555 2556
1,403.0 1,473.2
330.0 340.0
200.0
300.0 300.0
2,233.0 2,113.2
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2.7 ระบบการศึกษา
ใชระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย
2.8.1 นิสิตที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมากอน หรือศึกษาตามอัธยาศัย หรือ
มีประสบการณดานโลจิสติกส เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหนวยกิตไดทั้งนี้เปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
2.8.2 นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนบางรายวิชาที่มหาวิทยาลัยอื่นแลวโอนหนวยกิต
ได ทั้งนี้เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย
นิสิตสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสจากมหาวิทยาลัยอื่นสามารถมาเรียนบาง
รายวิชาในหลักสูตรนี้ แลวโอนหนวยกิตกลับไปยังมหาวิทยาลัยที่สังกัด ทั้งนี้การลงทะเบียนเรียนขาม
มหาวิทยาลัยนัน้ หลักสูตรของทั้งสองมหาวิทยาลัยจะตองเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาโลจิสติกส
3. หลักสูตร และอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 135 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
- วิชาดานภาษา
15 หนวยกิต
- วิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3 หนวยกิต
- วิชาดานมนุษยศาสตร
4 หนวยกิต
- วิชาดานสังคมศาสตร
3 หนวยกิต
- วิชาดานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
4 หนวยกิต
- วิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
2 หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ
98 หนวยกิต
- วิชาเฉพาะดาน
31 หนวยกิต
- วิชาเอก
67 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
3.1.3 รายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
รวม 31 หนวยกิต
รวม 15 หนวยกิต
วิชาทางดานภาษา
8
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ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ใหเรียน 2 รายวิชา รวม 6 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
จํานวนหนวยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาดวยตนเอง)
222101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English I
222102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II
222103 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
English III
222104 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
English IV
ภาษาอังกฤษวิชาชีพ จํานวน 6 หนวยกิต
222201 ภาษาอังกฤษทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
English for Humanities and Social Sciences
222207 การฟง – พูดเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
Listening and Speaking for Careers
ภาษาไทย จํานวน 3 หนวยกิต
228101 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language Skills for Communication
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จํานวน 3 หนวยกิต
310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2-2-5)
Information and Communication Technology
วิชาดานมนุษยศาสตร จํานวน 4 หนวยกิต
204109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
2(2-0-4)
Integrated Humanities
601101 ศิลปะและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Art and Culture
วิชาดานสังคมศาสตร จํานวน 3 หนวยกิต
224103 สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Social Sciences
9
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วิชาดานวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร
จํานวน 4 หนวยกิต
301101 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2(2-0-4)
Natural Resources and Environment Management
302102 คณิตศาสตรทั่วไป
2(2-0-4)
General Mathematics
วิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ จํานวน 2 หนวยกิต
วิชาบังคับ
851110 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
1(0-2-1)
Exercise for Health
วิชาเลือก ใหเลือกเรียน 1 หนวยกิต
107101 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
1(1-0-2)
Holistic Health Promotion
700101 สังคมสิ่งแวดลอมกับสุขภาพและความปลอดภัย
1(1-0-2)
Effects of Environment and Social Network on Health and Safety
หมวดวิชาเฉพาะ
รวม 98 หนวยกิต
วิชาเฉพาะดาน
รวม 31 หนวยกิต
208101 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
2(2-0-4)
Introduction to Business
208121 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
208211 กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Law
208231 ภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
209201 หลักการตลาด
3(3-0-6)
Principles of Marketing
213212 การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance
214112 การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting
10
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222371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
302115 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1
Calculus for Economics I
302116 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2
Calculus for Economics II
312201 สถิติเบื้องตน
Elementary Statistics
วิชาเอกบังคับ
รวม 48 หนวยกิต
901342 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง
Insurance on Transport Industry
901351 กฎหมายที่เกีย่ วของกับโลจิสติกส
Legal Aspects for Logistics
902312 เศรษฐศาสตรการขนสง
Transport Economics
903351 ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
Game Theory and Business Strategy
903431 การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management
904331 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
Multimodal Transport
904341 การขนสงและการกระจายสินคา
Freight Transport and Distribution
905422 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
Information Technology for Logistics
907411 การจัดการดานการปฏิบัติการ
Operations Management
908441 วิธีวิจยั ธุรกิจ
Business Research Methodology

11

2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
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909432 สัมมนา
1(0-2-1)
Seminar
917211 การจัดการการจัดหา
3(3-0-6)
Procurement Management
917312 การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณ
ั ฑ
3(3-0-6)
Material Handling and Packaging
917331 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
3(3-0-6)
Logistics and Supply Chain Management
917414 การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
Demand and Inventory Planning
917415 การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา
3(3-0-6)
Warehouse Design and Operations
917421 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Supply Chain Management
วิชาเอกเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา 19 หนวยกิต จากรายวิชาตอไปนี้
903322 การคาระหวางประเทศและนโยบายทางการคา
3(3-0-6)
International Trade and Policy
903351 การตลาดการบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing
904351 ความปลอดภัยในการขนสงและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Transport Safety and Environment
909411 สหกิจศึกษา
6(0-30-0)
Cooperative Education
909451 กรณีศึกษาทางโลจิสติกส
2(2-0-4)
Logistics Case Studies
909452 การศึกษาอิสระ 1
3(0-9-0)
Independent Study I
909453 การศึกษาอิสระ 2
3(0-9-0)
Independent Study II

12
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917313 การตัดสินใจดานตําแหนงทีต่ ั้งเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Location Decisions
917332 โลจิสติกสระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Logistics
917422 การวัดประสิทธิภาพในโซอปุ ทาน
3(3-0-6)
Performance Measurement in Supply Chain
917433 การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส
3(3-0-6)
Quantitative Methods for Logistics Management
917491 หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1
2(2-0-4)
Selected Topics in Logistics I
917492 หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 2
2(2-0-4)
Selected Topics in Logistics II
หรือเลือกเรียนจากรายวิชาเอกบังคับหรือวิชาเอกเลือกในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ของคณะโลจิสติกส ไมเกิน 9 หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอยกวา 6 หนวยกิต
ใหเลือกเรียนวิชาใด ๆ อยางนอยอีก 6 หนวยกิต จากรายวิชาที่เปดสอนใน
มหาวิทยาลัยหรือเลือกเรียนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ความหมายของเลขรหัสวิชา
เลขรหัส901
เลขรหัส 902
เลขรหัส 903
เลขรหัส 904
เลขรหัส 905
เลขรหัส 906
เลขรหัส 907
เลขรหัส 908
เลขรหัส 909
เลขรหัส 917

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
13

กลุมวิชากฎหมาย
กลุมวิชาเศรษฐศาสตร
กลุมวิชาธุรกิจ
กลุมวิชาการขนสงและการจัดการทาเรือ
กลุมวิชาเทคโนโลยี
กลุมวิชาทักษะชาวเรือและความปลอดภัย
กลุมวิชาการจัดการ
กลุมวิชาอื่น ๆ วิจัย
กลุมวิชานโยบาย กรณีศึกษา และสัมมนา
กลุมวิชาโลจิสติกส
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3.1.4 แผนการศึกษา
แผนการเรียนของนิสิตในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ในแตละภาคเรียนของปการศึกษาเปนดังนี้
ปที่ 1 ภาคตน
หนวยกิต
204109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
2(2-0-4)
208101 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
2(2-0-4)
222xxx ภาษาอังกฤษ
3(3-0-6)
228101 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
302115 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1
3(3-0-6)
310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(2-2-5)
601101 ศิลปะและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
18
ปที่ 1 ภาคปลาย
208211
209201
222xxx
224103
301101
302102
302116

กฎหมายธุรกิจ
หลักการจัดการ
ภาษาอังกฤษ
สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คณิตศาสตรทั่วไป
แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
19

ปที่ 2 ภาคตน
214112 การบัญชีการเงิน
222201 ภาษาอังกฤษทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
312201 สถิติเบื้องตน
851110 การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
14

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
1(0-2-1)
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901351 กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับโลจิสติกส
902312 เศรษฐศาสตรการขนสง
905422 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
19

ปที่ 2 ภาคปลาย
107101 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม
208231 ภาษีอากร
213212 การเงินธุรกิจ
222207 การฟง – พูด เพื่องานอาชีพ
222371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
907411 การจัดการดานการปฏิบัติการ
917211 การจัดการการจัดหา

หนวยกิต
1(0-2-1)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ปที่ 3 ภาคตน
209201 หลักการตลาด
901342 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง
917312 การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณ
ั ฑ
917331 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
วิชาเลือก

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(6-0-12)
18

ปที่ 3 ภาคปลาย
903351 ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
903431 การจัดการทรัพยากรมนุษย
904341 การขนสงและการกระจายสินคา
917421 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
15

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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904331 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
วิชาเลือก

3(3-0-6)
3(3-0-6)
18

ปที่ 4 ภาคตน
917414 การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง
917415 การออกแบบและการปฏิบตั ิการคลังสินคา
908441 วิธีวิจยั ธุรกิจ
909432 สัมมนา
วิชาเลือก
วิชาเลือกเสรี

หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
2(2-0-4)
1(0-2-1)
4(4-0-8)
3(3-0-6)
16

ปที่ 4 ภาคปลาย
หนวยกิต
6(0-30-0)
6

909411 สหกิจศึกษา
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 1)

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
(1) นายทวีศกั ดิ์ เทพพิทักษ
เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ MBA University of Southern Queensland ออสเตรเลีย, 2545
DBA (Supply Chain Management)
University of Southern Australia, 2548
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)

16
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ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
903321
ธุรกิจระหวางประเทศ
904321
การจัดการการขนสงทางทะเลและโลจิสติกส
916572
การบริหารระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ
916674
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
917331
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
917421
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
917332
โลจิสติกสระหวางประเทศ
917422
การวัดประสิทธิภาพในโซอปุ ทาน

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) นายณกร อินทรพยุง
เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2542
M.Sc. (Shipping Management), World Maritime University, Sweden, 2545
Ph.D. (Logistics Management), Leeds University, อังกฤษ, 2548
ตําแหนงทางวิชาการ ผูชวยศาสตราจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
905413
เทคโนโลยีสารสนเทศพาณิชยนาวี
2(2-0-4)
905421
พาณิชยอเิ ล็กทรอนิกสทางพาณิชยนาวี
2(2-0-4)
916571
แบบจําลองโลจิสติกสและการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
903351
ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
3(3-0-6)
917414
การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
917415
การออกแบบและการปฏิบตั ิการคลังสินคา
3(3-0-6)
909451
กรณีศึกษาทางโลจิสติกส
2(2-0-4)
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(3) นายไพโรจน เราธนชลกุล เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ M.Eng. (Transportation Engineering), AIT, 2547
D.Eng. (Transport Planning), Nagoaka University, Japan, 2550
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
908201
สถิตยศาสตรและกลศาสตรของแข็ง
2(2-0-4)
902311
เศรษฐศาสตรพาณิชยนาวี
3(3-0-6)
916501
ระเบียบวิธีการวิจัย
2(2-0-4)
916532
การวางแผนการจัดการการขนสงสินคา
3(3-0-6)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
902312
เศรษฐศาสตรการขนสง
3(3-0-6)
904331
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
904341
การขนสงและการกระจายสินคา
3(3-0-6)
904351
ความปลอดภัยในการขนสงและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
917313
การตัดสินใจดานตําแหนงทีต่ ั้งเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
(4) เรือเอกสราวุธ ลักษณะโต เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา), โรงเรียนนายเรือ, 2540
วท.ม. (การจัดการการขนสงและโลจิสติกส), มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2548
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ไมมี
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
912212
การเดินเรือ 2
3(3-0-6)
911311
การสื่อสาร 1
3(2-3-4)
911312
การสื่อสาร 2
3(2-3-4)
904321
การจัดการการขนสงทางทะเลและโลจิสติกส
3(3-0-6)
904422
การจัดการโลจิสติกสและการบริหาร
2(2-0-4)
โซอุปทาน
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
917331
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
917421
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
909411
สหกิจศึกษา
908441
วิธีวิจยั ธุรกิจ

3(3-0-6)
3(3-0-6)
6(0-30-0)
2(2-0-4)

(5) วาที่รอยตรีสารัตน เถื่อนสุวรรณ เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ วท.บ. (วิทยาการเดินเรือ), มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2546
วท.ม. (การจัดการการขนสงและโลจิสติกส), มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2550
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ไมมี
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
906311
ทักษะชาวเรือ
2(1-2-3)
912211
การเดินเรือ 1
3(2-2-5)
912313
การเดินเรือ 3
3(3-0-6)
912415
การเดินเรือ 5
3(3-0-6)
906422
ระเบียบปฏิบัตฉิ ุกเฉินและการควบคุม
3(3-0-6)
ความเสียหาย
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
917211
การจัดการการจัดหา
3(3-0-6)
917421
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
917421
สัมมนา
1(0-2-1)
909411
สหกิจศึกษา
6(0-30-0)
909451
กรณีศึกษาทางโลจิสติกส
2(2-0-4)
3.2.2 อาจารยประจํา
(1) นายกวี รักสอน
เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ น.ม. (กฎหมายพาณิชยนาวี) มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2549
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ไมมี
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ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
901311
กฎหมายพาณิชยนาวี
901312
กฎหมายทะเล
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
901342
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง
901351
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับโลจิสติกส

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

(2) นายวิศรุต รักเรียน เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ วศ.ม. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยตะวันออก, 2550
ตําแหนงทางวิชาการ อาจารย
ผลงานทางวิชาการ
ไมมี
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
909432
สัมมนา
1(0-2-1)
909411
สหกิจศึกษา
6(0-30-0)
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
917211 การจัดการการจัดหา
917312 การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภัณฑ
909451 กรณีศกึ ษาทางโลจิสติกส
909452 การศึกษาอิสระ 1
3.2.3 อาจารยพิเศษ
(1) นายประมวล จันทรชีวะ
เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ น.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2520
น.บ.ท. สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา, 2522
Cert. in Maritime Law U. of Southamton U.K., 2536
Cert. in the Law of Marine Insurance U. of Southamton, U.K., 2540
ตําแหนงทางวิชาการ รองศาสตราจารยพิเศษ
ผลงานทางวิชาการ
(เอกสารแนบหมายเลข 2)
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว
901341
การประกันภัยทางทะเล
3(3-0-6)
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ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
901342
การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง

3(3-0-6)

(2) นายณัฐเติมพงศ วายุสวุ รรณวิทย เลขประจําตัวประชาชน xxxxxxxxxxxxx
คุณวุฒิ MPPM, NIDA, 2543
Ph.D. (Marine & Environmental Study) Kagoshima University, Japan,
2538
ตําแหนงทางวิชาการ ไมมี
ผลงานทางวิชาการ
ไมมี
ภาระงานสอนที่มีอยูแลว ไมมี
ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
903431
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
907411
การจัดการดานการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน และสหกิจศึกษา)
โดยที่ผูใชบัณฑิตตองการใหบัณฑิตมีประสบการณกอนเขาสูอาชีพ ดังนั้นในหลักสูตร
จึงมีรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งจะจัดอยูในกลุม วิชาเอกเลือกแตในทางปฏิบัติแลวจะใหนิสิตทุกคนตอง
ลงทะเบียนรายวิชานี้เวนแตกรณีที่นิสิตมีปญหาไมสามารถไปฝกในรายวิชาสหกิจศึกษาก็จะเปนการ
อนุโลมใหเรียนรายวิชาเอกเลือกแทนสหกิจศึกษาได
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูข องประสบการณภาคสนาม
1. มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในทฤษฎี
และหลักการมากยิ่งขึ้น
2. สามารถบูรณาการความรูท ี่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางโลจิสติกสไดอยาง
เหมาะสม
3. มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่น
4. มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเขาใจวัฒนธรรมขององคกร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวใหเขากับสถานประกอบการได
4.2 ชวงเวลา
ภาคปลาย ชั้นปที่ 4
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4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลา 1 ภาคเรียน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ไมมี
ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ นอกเหนือจาก
โครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาอื่น ๆ)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
5.2 ผลการเรียนรู
5.3 ชวงเวลา
5.4 จํานวนหนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
-

22

425

มคอ.2
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสติ
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนิสิต
- ดานบุคลิกภาพ
- มีการสอดแทรกเรื่อง มนุษยสัมพันธและการวางตัวใน
องคกรธุรกิจในบางรายวิชา
- ดานภาวะผูนาํ และความรับผิดชอบ - กําหนดใหมรี ายวิชาซึ่งนิสติ ตองทํางานเปนกลุม และมี
ตลอดจนมีวนิ ยั ในตนเอง
หัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจนนําเสนอรายงาน
เพื่อเปนการฝกใหนิสิตไดสรางภาวะผูนําและการเปน
สมาชิกกลุมที่ดี
- มีกิจกรรมนิสิตที่มอบหมายใหนิสิตหมุนเวียนกันเปน
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนสิ ิตมีความ
รับผิดชอบและมีภาวะผูนาํ
- มีกติกาทีจ่ ะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลา
เขาเรียนอยางสม่ําเสมอการมีสวนรวมใน ชั้นเรียนและสง
งานที่ไดรับมอบหมายตรงเวลาเสมอ
- ทักษะดาน IT
- นอกจากตองเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเปนวิชาทั่วไปแลว ในหลักสูตรจะกําหนดใหเรียน
รายวิชาระบบสารสนเทศสําหรับ โลจิสติกส
- รายวิชาที่มกี ารนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน กําหนดให
นําเสนอโดยใช Power Point เพื่อเพิ่มทักษะทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ
- ทักษะการเรียนรูดว ยตนเอง
- การจัดการเรียนการสอนทีส่ งเสริมใหนิสิตเรียนรูดว ย
ตนเอง โดยใชการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 คุณธรรมจริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีวนิ ัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
(2) แสดงความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ
(3) ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรมและจริยธรรม
(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม
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2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
คณะกําหนดใหมีวัฒนธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนิสิตมีระเบียบวินัย โดย
เนนการเขาชัน้ เรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายทีเ่ ปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นิสิตตอง
มีความรับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนัน้ ตองฝกใหรหู นาที่ของการเปนผูนํากลุมและการเปน
สมาชิกกลุม มีความซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปน
ตน นอกจากนีอ้ าจารยผูสอนทุกคนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา
ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดแี กนิสิตรวมทัง้ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมจริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนิสิตในการเขาชั้นเรียน การสงงานที่ไดรับ
มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
(2) ประเมินจากการมีวนิ ัยและความพรอมเพรียงของนิสติ ในการเขารวมกิจกรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย
2.2 ความรู
2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
(1) เขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีพื้นฐานดานโลจิสติกส
(2) สามารถนําไปประยุกตในกิจกรรมดานโลจิสติกสได
(3) เขาใจ และวิเคราะหหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส เชน หลัก
เศรษฐศาสตร หลักกฎหมาย หลักการจัดการ เปนตน และสามารถนํามาประยุกตหรือเปนพื้นฐาน
ของโลจิสติกส
2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใชการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งนี้ใหเปนไปตาม
ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานัน้ ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมกี ารเรียนรูจาก
สถานการณจริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษ
เฉพาะเรื่องตลอดจนฝกปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการ
2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนิสิต ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
24

427

มคอ.2
(3) ประเมินจากรายงานทีน่ ิสิตจัดทํา
(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการที่นําเสนอ
(5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา
2.3 ทักษะทางปญญา
2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณโดยใชหลักการที่ไดเรียนมา
ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริง
(2) สามารถแกปญหาทางโลจิสติกสไดโดยนําหลักการตางๆมาอางอิงไดอยาง
เหมาะสม
(3) มีความใฝหาความรู
2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
(1) ในการเรียนการสอน ตองฝกกระบวนการคิดอยางสรางสรรคตั้งแตเริ่มเขาศึกษา
โดยเริ่มตนจากปญหาที่งายและเพิ่มระดับความยากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ตองจัดใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับรายวิชา
(2) จัดการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสําคัญ ดวยการแกปญหาจากสถานการณจําลอง
(3) ใหมีการปฏิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อเปนการเรียนวิธีการแกปญหาใน
สถานการณจริง
2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนิสิต เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานได
เปนอยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูร วมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนาํ
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2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวาง
บุคคลและความรับผิดชอบ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาใหนิสิตเรียนรูแบบรวมมือ ฝกการทํางานเปนกลุม
ตลอดจนมีการสอดแทรกเรื่องความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม การมีมนุษยสัมพันธ การเขาใจใน
วัฒนธรรมองคกรเขาไปในรายวิชาตาง ๆ
2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนิสิตในการนําเสนอรายงานกลุมใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใชภาษาไทยในการอธิบายหลักการและสถานการณตลอดจนการ
สื่อสารความหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอรายงาน
(3) มีความรูพนื้ ฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในอันที่จะวิเคราะหสถานการณ
ตลอดจนนําเสนอขอมูลโดยใชคณิตศาสตรหรือสถิติ
(4) ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห การ
สื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนิสิตไดเรียนรูดวยการปฏิบัติในหลากหลาย
สถานการณ
2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการคิดวิเคราะห การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร
และสถิติ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย การอภิปราย กรณีศึกษาตางๆที่มีการ
นําเสนอตอชัน้ เรียน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชา
(เอกสารแนบหมายเลข 3)
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิต
1. กฎ ระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน
ใชระบบการใหคะแนนแบบมีคาระดับขั้น และแบบไมมคี าระดับขั้น ดังนี้
1.1 การใหคะแนนแบบมีคาระดับขั้น แบงเปน 8 ระดับ คือ A, B+, B, C+, C, D+, D และ
F ซึ่งคิดเปนคาระดับขั้น 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0, 1.5, 1.0 และ 0 ตามลําดับ
1.2 การใหคะแนนแบบไมมคี าระดับขั้น ในบางรายวิชา เชน สหกิจศึกษาจะใหคะแนน
เปน S ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาผานตามเกณฑ และ U ซึ่งหมายถึงผลการศึกษาไมผานตามเกณฑ
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประเมินขอสอบของแตละรายวิชา วาสอดคลองกับความ
รับผิดชอบตอผลการเรียนรูหรือไม
2.2 การประเมินผลของแตละรายวิชาตองผานที่ประชุมของภาควิชาหรือคณะกรรมการที่
ภาควิชาแตงตัง้ กอนประกาศผลสอบ
2.3 พิจารณาจากรายงานการประเมินผลการฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งทางสถาน
ประกอบการเปนผูรายงานวานิสิตปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานหรือไม
2.4 ตรวจสอบจากรายงานรายวิชา
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เกณฑการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยตะวันออก โดยมี
หลักเกณฑการใหปริญญา ดังนี้
3.1 ปริญญาบัณฑิต นิสิตผูมสี ิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตตองสอบไดจํานวนหนวยกิต
ครบตามหลักสูตร และไดคา ระดับขั้นเฉลีย่ สะสมไมนอยกวา 2.00
3.2 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ มอันดับสอง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ ม
อันดับสองตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับขัน้ เฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.25 ขึ้น
ไป และไมเคยสอบได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด
3.3 ปริญญาบัณฑิตเกียรตินยิ มอันดับหนึ่ง นิสิตผูมีสิทธิไดรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม
อันดับหนึ่งตองสอบไดจํานวนหนวยกิตครบตามหลักสูตรไดคาระดับขัน้ เฉลี่ยสะสมตั้งแต 3.60 ขึ้น
ไป และไมเคยสอบได D+, D, F หรือ U ในรายวิชาใด
รายละเอียดของขอบังคับวาดวยการศึกษาดูจากภาคผนวก
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักมหาวิทยาลัยและคณะ และใหเขาใจ
วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตรตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยจัดใหมีอาจารยพี่
เลี้ยงเพื่อใหคําแนะนําตาง ๆ แกอาจารยใหม
1.2 ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่คณะตองดําเนินการ และสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ
1.3 มีการแนะนําอาจารยพิเศษใหเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของหลักสูตรตลอดจน
รายวิชาที่จะสอน พรอมทั้งมอบเอกสารที่เกี่ยวของใหกับอาจารยพิเศษ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
การดําเนินการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนาเชิงวิชาชีพ ดังนี้
2.1 การพัฒนาความรูและทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรอบรมสําหรับอาจารยใหม โดยทุกคนตองผานการอบรม
สองหลักสูตร คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการสอนทั่วไป และหลักสูตรการวัดและประเมินผล ซึ่งอาจารย
ใหมทุกคนตองผานการอบรมภายใน 1 ป ที่ไดรับการบรรจุและแตงตั้ง
(2) อาจารยอยางนอยรอยละ 25 ของจํานวนอาจารยทั้งหมดตองผานการอบรมหลักสูตร
เกี่ยวกับการสอนแบบตาง ๆ การสรางแบบทดสอบตาง ๆ ตลอดจนการประเมินผลการเรียนรูที่อิง
พัฒนาการของผูเรียน การใชคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน การใชและผลิตสื่อการสอน
โดยอยางนอยตองอบรมปละ 10 ชั่วโมง
2.2 การพัฒนาทางวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) สนับสนุนใหอาจารยใหมไปอบรมหรือประชุมสัมมนาทั้งในวิชาชีพและวิชาการอื่น
ๆ เชน ความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอร การใชสถิติในการวิจยั เปนตน
(2) สนับสนุนใหอาจารยจัดทําผลงานทางวิชาการ เพื่อใหมีตําแหนงทางวิชาการสูงขึ้น
(3) สงเสริมใหอาจารยทําวิจัยทั้งการวิจยั ในสาขาวิชาชีพ และการวิจัยเพือ่ พัฒนาการ
เรียนการสอน ตลอดจนใหแรงจูงใจแกผูทมี่ ีผลงานทางวิชาการอยางประจักษ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจํานวน 3 คนเปนผูรับผิดชอบ
โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของ
คณะและอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
ในการดําเนินการตามหลักสูตร จะใชอาคารที่มีอยูของคณะโลจิสติกสและคาใชจาย
เกี่ยวกับบุคลากรจะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล สวนงบลงทุนก็จะขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
เชนกัน สําหรับหมวดคาใชสอยและเงินอุดหนุนจะขอรับการสนับสนุนจากเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยซึง่ เปนรายรับจากคาหนวยกิตนิสิต
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการ และฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มี
หนังสือ ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณที่ใชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยาง
พอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกีย่ วของ เพื่อ
บริการใหอาจารยและนิสิตไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารยผูสอนแตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น
ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษทีเ่ ชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะ
รายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือดวย
ในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง
และคณะจะตองจัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่องถายทอดภาพ 3 มิติ เครือ่ งฉายสไลด เปนตน
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขา
หอสมุดกลาง และทําหนาทีป่ ระเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มเี จาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความพอเพียง
และความตองการใชสื่อของอาจารยดว ย
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหม
จะตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาโลจิสติกสหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
เพื่อเตรียมไวสาํ หรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําใหบรรลุเปาหมาย
ตามหลักสูตร และบัณฑิตมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขาโลจิสติกสกําหนด
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจาก
การปฏิบัติมาใหกับนิสิต ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวากึง่ หนึ่งของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญ
อาจารยพิเศษหรือวิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ 3 ชั่วโมงและอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอน ทั้ง
รายวิชาหรือบางชั่วโมงจะตองเปนผูมีประสบการณตรง และมีวุฒกิ ารศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรี และมีความรูดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิ าน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการให
อาจารยสามารถใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทางทุกคนอยาง
นอยคนละ 6 ชั่วโมงตอป
กรณีที่บุคลากรที่บรรจุในตําแหนงนักวิจยั นอกจากจะทําหนาที่สนับสนุนการวิจัยแลว
ยังตองทําวิจัยรวมกับคณาจารยดวย
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสติ
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนิสิต
คณะมีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนิสติ ทุกคน โดยนิสิตที่มีปญหาใน
การเรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทํา
หนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนสิ ิต และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงวาง (Office Hours)
เพื่อใหนิสิตเขาปรึกษาได
5.2 การอุทธรณของนิสติ
กรณีที่นิสิตมีความสงสัยเกีย่ วกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยืน่ คํารองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธกี ารประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได ทั้งนี้
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
สําหรับความตองการกําลังคนสาขาวิชาโลจิสติกสนั้น จากการสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ พบวา ความตองการกําลังคนดานโลจิสติกสนั้นสูง
มาก กลาวคือในชวง 10 ปขางหนาจะมีความตองการกําลังคนโลจิสติกสปละประมาณ 30,000 คน
อยางไรก็ตาม คณะก็จะตองสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบหลักสูตร เพื่อใช
เปนขอมูลสําหรับการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ ใหมาก
ที่สุด
สําหรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตะวันออก ผูใชบัณฑิตจะตองมีความพึงพอใจบัณฑิตโดย
เฉลี่ยระดับ 3.5 จากระดับ 5
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
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5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3
และมคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปท่แี ลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.5
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอ ยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นิสิตอยางนอยรอยละ 95 ผานการฝกงานสหกิจศึกษา
14. มีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาสอนในรายวิชาบังคับ ไมนอยกวารอยละ 50
15. บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลวภายในหนึ่งป ไมนอยกวารอยละ 85
หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมิน และปรับปรุงหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
กระบวนการทีจ่ ะใชในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตรที่วางแผนไวเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผูเรียนโดยอาจารยผูสอนจะตองประเมินผูเรียนในทุกๆ
หัวขอวามีความเขาใจหรือไม โดยอาจประเมินจากการทดสอบยอย การสังเกตพฤติกรรมของนิสิต
การอภิปรายโตตอบจากนิสติ การตอบคําถามของนิสิตในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมขอมูลจากที่กลาว
ขางตนแลว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องตนไดวา ผูเรียนมีความเขาใจหรือไม หากวิธีการที่ใชไม
สามารถทําใหผูเรียนเขาใจได ก็จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ไดวาผูเรียนมีความเขาใจ
หรือไมในเนื้อหาที่ไดสอนไป หากพบวามีปญหาก็จะตองมีการดําเนินการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนในโอกาสตอไป
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ใหนิสิตไดมีการประเมินผลการสอนของอาจารยในทุกดาน ทั้งดานทักษะกลยุทธ
การสอน และการใชสื่อในทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 ประเมินจากนิสิตและศิษยเกา
ดําเนินการประเมินจากนิสิตโดยติดตามจากการปฏิบัติงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่ง
อาจารยนิเทศสามารถประเมินโดยสอบถามจากนิสิตเปนรายบุคคลได นอกจากนี้อาจจัดประชุมกอน
นิสิตจะสําเร็จการศึกษา
สําหรับศิษยเกานั้นจะประเมินโดยใชแบบสอบถามหรืออาจจะจัดประชุมศิษยเกาตาม
โอกาสที่เหมาะสม
2.2 ประเมินจากนายจางหรือสถานประกอบการ
ดําเนินการโดยสัมภาษณจากสถานประกอบการที่นิสิตไปฝกงานหรือใชวิธีการสง
แบบสอบถามไปยังผูใชบณ
ั ฑิต
2.3 ประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิหรือที่ปรึกษา
ดําเนินการโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิมาใหความเห็นหรือจากขอมูลในรายงานผลการ
ดําเนินงานหลักสูตร หรือจากรายงานของการประเมินผลการประกันคุณภาพภายใน
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ในแตละปปรากฏ
ในเอกสารแนบ (เอกสารแนบหมายเลข 5)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
จากการรวบรวมขอมูลในขอ 2.2 จะทําใหทราบปญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งใน
ภาพรวม และในแตละรายวิชา กรณีที่พบปญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชา
นั้นๆ ไดทันทีซึ่งก็จะเปนการปรับปรุงยอย ในการปรับปรุงยอยนั้นควรทําใหตลอดเวลาที่พบปญหา
สําหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้น จะกระทําทุก 5 ป ทั้งนี้เพื่อใหหลักสูตรมีความทันสมัยและ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิต
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เอกสารแนบ
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข

1
2
3
4
5

คําอธิบายรายวิชา
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา
ขอบังคับมหาวิทยาลัยตะวันออกวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวบงชี้ผลการดําเนินการในแตละป

34

437

มคอ.2
หมายเลข 1
คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
วิชาภาษาอังกฤษ
1. ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
222101 ภาษาอังกฤษ 1

3(3-0-6)

English I

ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนศัพทและโครงสรางพื้นฐานเพื่อใช
สื่อสารในชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ
222102 ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English II

ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนศัพทและโครงสรางพื้นฐานที่สูงขึ้น
กวารายวิชา 3212101 English I เพื่อใชสอื่ สารในสถานการณตางๆ อยางมีประสิทธิภาพ
222103 ภาษาอังกฤษ 3
3(3-0-6)
English III

ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน เนนเรื่ององคประกอบทางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษาที่มีอิทธิพลตอโครงสรางและการใชภาษาในสถานการณตางๆ โดยใช
คําศัพทและโครงสรางพื้นฐานที่สูงขึ้นกวา รายวิชา 3212102 English II
222104 ภาษาอังกฤษ 4
3(3-0-6)
English IV

ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน เนนเรื่ององคประกอบทางสังคมและ
วัฒนธรรมของเจาของภาษาที่มีอิทธิพลตอโครงสรางและการใชภาษาในสถานการณตางๆ โดยใช
คําศัพทและโครงสรางพื้นฐานที่สูงขึ้นกวารายวิชา 3212103 English III
2 ภาษาอังกฤษวิชาชีพ
222201 ภาษาอังกฤษทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3(3-0-6)
English for Humanities and Social Sciences

ทักษะ ฟง พูด อาน และเขียน โดยเนนศัพทและโครงสรางเฉพาะทางดาน
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจากสื่อสิ่งพิมพและสื่อสารสนเทศตางๆ รวมทั้งการคนควาและ
นําเสนอเนื้อหาที่เกี่ยวของ เพื่อการประยุกตใชในสาขาวิชาชีพและการศึกษาตอในอนาคต
222207 การฟง – พูดเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
Listening and Speaking for Careers
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มคอ.2
การฝกฟง – พูด บทสนทนาที่ใชในงานอาชีพโดยใชคําศัพทและสํานวนที่
เกี่ยวของกับลักษณะงานเฉพาะสาขาอาชีพ
3. วิชาภาษาไทย
228101 ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai Language Skills for Communication

ภาษากับความคิดและเหตุผล บูรณาการทักษะการใชภาษาเพื่อการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพเหมาะสมแกบริบทและสถานการณทั้งในชีวิตประจําวันและในเชิงวิชาการ
วิชาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
310101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3(2-2-5)

Information and Communication Technology

ความหมาย ความสําคัญและองคประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ฮารดแวร ระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมประยุกต การสื่อสารขอมูลและระบบเครือขาย
บริการและโปรแกรมประยุกตที่สําคัญในเครือขายอินเทอรเน็ต หลักและวิธีการคํานวณโดยใชเครื่อง
คอมพิวเตอร การวิเคราะหปญหาและการพัฒนาวิธีการในการแกปญหา การนําไปใช กฎหมายและ
จริยธรรมในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วิชาดานมนุษยศาสตร
204109 มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ

2(2-0-4)

Integrated Humanities

การพัฒนาจิตสํานึกเชิงวิพากย เกี่ยวกับการแสวงหาคุณคาและความหมายของ
ชีวิตมนุษยในมิติตางๆ ไดแก ความจริงทางวิทยาศาสตร ทางสังคมและทางศาสนา สิ่งกําหนดความ
เปนไปของชีวติ ของมนุษย ความสําคัญของความรูที่มีตอชีวิต และการแสวงหาความรูในรูปแบบตาง
ๆ จริยธรรมในชีวิตประจําวันที่มีตอตนเอง ผูอื่นและสังคมโดยสวนรวม ตลอดจนถึงการฝกใช
เหตุผลในชีวิตประจําวัน
601101 ศิลปะและวัฒนธรรม
2(2-0-4)
Art and Culture

ความหมายประเภทของงานศิลปะ บทบาทหนาที่ของศิลปะ ความสัมพันธ
ระหวางมนุษยกับศิลปะและวัฒนธรรม เพือ่ ใหเกิดสุนทรียภาพ ความซาบซึ้ง และเห็นคุณคาของ
ศิลปะทางดานทัศนศิลป ดนตรี ศิลปการแสดง และวรรณศิลป
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มคอ.2
วิชาดานสังคมศาสตร
224103 สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ

3(3-0-6)

Integrated Social Sciences

การพัฒนาทักษะ การคิดเชิงระบบ ฝกฝนคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม
รวมถึงการประสานความรูเขากับชีวิตจริงในมิติตาง ๆ ของความสัมพันธทางสังคม ไดแก การเมือง
กฎหมาย และสิทธิมนุษยชน วัฒนธรรมและปญหาสังคม เศรษฐกิจและการประกอบธุรกิจ ภาวะผูนํา
การบริหารจัดการ ตลอดจนถึงเอกลักษณ ความเปนไทยในกระแสโลกาภิวัตน
วิชาดานคณิตศาสตรกับวิทยาศาสตร
301101 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

2(2-0-4)

Natural Resources and Environment Management

สถานการณและรูปแบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของ
ประเทศไทยการ ใชพลังงาน สิ่งแวดลอมทางทะเล และภัยธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ
และแนวความคิดเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต ปรับแตงพันธุกรรม จริยธรรมและกฎหมายขอบังคับเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
302102 คณิตศาสตรทั่วไป
2(2-0-4)
General Mathematics

คณิตศาสตรการเงิน หลักการแกปญหาและวิธีการใชเหตุผล และคณิตศาสตร
นันทนาการ เพื่อใหนิสิตมีความรูความเขาใจในคณิตศาสตรที่เจาของกิจการทางการคานําไปใชใน
กิจกรรมทางธุรกิจ และเพื่อใหมีความรูความเขาใจในหลักของเหตุผล วิธีการใชเหตุผล และการ
วิเคราะหความสมเหตุผล ซึ่งจะสามารถนําไปใชเปนหลักในการตัดสินใจเรื่องตางๆ ในการดํารงชีวิต
รวมทั้งใหมกี ารฝกฝนในดานปฏิภาณ ไหวพริบ และฝกความรอบคอบในการคิด และมองแงมุมที่
หลากหลาย
วิชาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ
107101 การสรางเสริมสุขภาพแบบองครวม

1(1-0-2)

Holistic Health Promotion

แนวคิดสุขภาพองครวม หลักการสรางเสริมสุขภาพที่ครอบคลุมดานรางกาย
จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ การปองกันและลดพฤติกรรมเสี่ยง การดูแลตนเองเพื่อสุขภาพ
และคุณภาพชีวิตที่ดี
700101 สังคมสิ่งแวดลอมกับสุขภาพและความปลอดภัย

1(1-0-2)

Effects of Environment and Social Network on Health and Safety
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มคอ.2
อิทธิพลของสิ่งแวดลอม การมีสวนรวมของเครือขายสังคมที่มีตอภาวะสุขภาพ
และความปลอดภัยในชีวิต
851110 การออกกําลังกายเพือ่ สุขภาพ
1(0-2-1)
Exercise for Health

ศาสตรเบื้องตนของการฝกออกกําลังกาย เพือ่ เสริมสรางสุขภาพและสมรรถภาพ
ปจจัยทีจ่ ะกอใหเกิดปญหาตอสุขภาพและสมรรถภาพ การดูแลน้ําหนักตัวใหไดมาตรฐาน การเลือก
กิจกรรมการออกกําลังกาย กีฬาไทย หรือกีฬาสากล เพือ่ ใชเปนเครื่องมือในการเสริมสรางสุขภาพ
หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเฉพาะดาน
208101 ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ

2(2-04)

General Knowledge on Business

ศึกษาถึงการประกอบธุรกิจประเภทตางๆ ปจจัยที่เกี่ยวของกับการตัดสินใจ
ในการดําเนินธุรกิจ หนาที่ของธุรกิจเกี่ยวกับการจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การบัญชี
การเงิน การตลาด การผลิต การนําเขา การสงออก การคํานวณทางธุรกิจ ทรัพยสินทางปญญา
กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวของกับธุรกิจ
208121 หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management

แนวคิดตางๆ ในหลักการบริหารธุรกิจ หนาที่ในการบริหาร การวางแผน
การจัดองคการ การบริหารทรัพยากรมนุษย การนํา การบังคับบัญชา การจูงใจ การติดตอสื่อสาร การ
สรางทีมงาน การทํางานเปนทีม การควบคุม และพฤติกรรมของบุคคล กลุม และองคการ ปญหา
ตางๆ ทางสังคม และเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอการบริหารธุรกิจ
3(3-0-6)
208211 กฎหมายธุรกิจ
Business Law

ศึกษาหลักกฎหมายแพงเกีย่ วกับบุคคล นิติกรรม สัญญาขายฝาก หนี้ ทรัพยสิน
หลักกฎหมายพาณิชยเกีย่ วกับเอกเทศสัญญาที่สําคัญ เชน ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ขายฝาก เชาทรัพย เชา
ซื้อ จางแรงงาน จางทําของ รับขน ยืม ให ค้ําประกัน ฝากทรัพย ตัวแทน นายหนา จํานํา จํานอง บัญชี
เดินสะพัด ตั๋วเงิน กฎหมายเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจที่สําคัญตั้งแตกอตั้ง การจดทะเบียน การขอ
อนุญาตจัดตั้ง วัตถุประสงค อํานาจหนาที่ การดําเนินงาน การเลิกกิจการ
208231 ภาษีอากร
3(3-0-6)
Taxation
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มคอ.2
ภาพรวมของโครงสรางระบบการภาษีอากรไทย ภาษีสรรพากร ภาษีทองถิ่น ภาษี
อื่นที่ควรรู บทลงโทษ และแนวคิดในการวางแผนภาษีอากรเพื่อเสียภาษีใหถูกตอง
209201 หลักการตลาด
3 (3-0-6)
Principles of Marketing

ความหมายและความสําคัญของการตลาดตอธุรกิจ พื้นฐานตางๆ ทางการตลาด
เกี่ยวกับแนวคิด สถาบัน หนาที่ สิ่งแวดลอม ที่มีอิทธิพลทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค และ
กระบวนการตัดสินใจซื้อ การแบงสวนตลาด ตลอดจนสวนประสมทางการตลาด ไดแก ผลิตภัณฑ
การกําหนดราคา การจัดจําหนาย และการสงเสริมการตลาด
213212 การเงินธุรกิจ
3(2-2-5)
Business Finance

สภาพแวดลอมทางการเงิน ทฤษฎีการเงินเบื้องตน รวมถึงหนาที่ทางการเงิน การ
เปรียบเทียบ โดยการลงทุน การจัดหาเงินทุนระยะตาง ๆ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนและการ
วิเคราะหฐานะการเงิน ตลอดจนการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในการดําเนินการ
214112 การบัญชีการเงิน
3(2-2-5)
Financial Accounting

ศึกษาถึงลักษณะและแนวคิดทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทํา
เอกสารประกอบการลงบัญชีขั้นตน สมุดรายวันทัว่ ไป สมุดรายวันเฉพาะ จัดทํางบทดลองการ
ปรับปรุงและการแกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี และการจัดทํางบการเงิน สําหรับกิจการพาณิชยก
รรมและอุตสาหกรรม การบัญชีสําหรับสินทรัพย หนี้สินและสวนของผูถือหุน การอานรายงาน
ทางการเงิน
222371 ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2(2-0-4)
Business English

การอานขอความภาษาอังกฤษทีเ่ กี่ยวของกับธุรกิจ ความหมายของศัพท
และสํานวนทีใ่ ชในวงการธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ และการเขียนรายงานทางธุรกิจอยางสั้น
3(3-0-6)
302115 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 1
Calculus for Economics I

ฟงกชันและกราฟของฟงกชนั ลิมิตและความตอเนื่องของฟงกชัน การหา
อนุพันธของฟงกชันพีชคณิตและฟงกชนั อดิสัย การประยุกตของอนุพนั ธ เชน สมการของเสน
สัมผัสและเสนตั้งฉาก อัตราสัมพัทธ การหาคาสูงสุด-ต่ําสุดและการทดสอบ การเขียนกราฟโดย
พิจารณาจากอนุพันธ โจทยปญหาคาสูงสุด-ต่ําสุด ฟงกชันรายได ฟงกชันรายจาย และฟงกชันกําไร
อินทิกรัลไมจาํ กัดเขตและ การประยุกต การอินทิเกรตฟงกชันพื้นฐาน เทคนิคการอินทิเกรต เชนการ
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มคอ.2
อินทิเกรตทีละสวน การอินทิเกรตโดยการทําเปนเศษสวนยอย การอินทิเกรตฟงกชนั รากที่สอง
อินทิกรัลจํากัดเขต และทฤษฎีพื้นฐานของแคลคูลัส
3(3-0-6)
302116 แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร 2
Calculus for Economics II
บุรพวิชา : 302113

แบบที่กําหนดคาไมได และกฎของโลปตาล อินทิกรัลไมตรงแบบ การ
ประยุกตของอินทิกรัลจํากัดเขต เชน การหาพื้นที่ ปริมาตร คาเฉลี่ยของฟงกชัน ความนาจะเปน การ
ประมาณคาอินทิกรัล ลําดับและอนุกรมฟงกชันของหลายตัวแปรและการหาอนุพนั ธ
312201 สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Elementary Statistics

ความรูเบื้องตนทางสถิติ ความนาจะเปนและการแจกแจงความนาจะเปนของตัว
แปรสุม การแจกแจงความนาจะเปนของตัวแปรสุมชนิดไมตอเนื่องและตอเนื่อง การแจกแจงของตัว
สถิติ การประมาณคา การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะหการถดถอยเชิงเสนอยางงาย
วิชาเอกบังคับ
901342 การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสง

3(3-0-6)

Insurance on Transport Industry

ลักษณะและขอบเขตของธุรกิจประเภทตางๆที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการ
ขนสง เชน ผูรับจัดการขนสง ผูประกอบการขนสงสินคา ทาเรือและเทอรมินัล ผูใหบริการ โลจิ
สติกส ผูนําเขาสงออก เปนตน เพื่อทราบลักษณะความเสี่ยงภัยในการประกอบธุรกิจและขอบเขต
ความคุมครองตามกรมธรรมประกันภัยที่เกีย่ วของ
901351 กฏหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
3(3-0-6)
Legal Aspects for Logistics

กฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับการจัดการโลจิสติกส เชน การจัดซื้อจัด
จางสําหรับสินคาและบริการ การซื้อขายสินคาระหวางประเทศ การชําระราคาในทางการคาระหวาง
ประเทศ การขนสงสินคาระหวางประเทศ การขนสงสินคาตอเนื่องหลายรูปแบบ การนําเขาสินคาและ
การสงออกสินคา การจัดเก็บของในคลังสินคาและเทอรมินัล เปนตน
902312 เศรษฐศาสตรการขนสง
3(3-0-6)
Transport Economics

ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรของการขนสง ทั้ง การขนสงทางอากาศ การขนสงทาง
บก และการขนสงทางน้ํา การจัดการอุปสงคและอุปทาน แนวคิดของการกําหนดราคาและการลงทุน
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มคอ.2
การวิเคราะหทางดานการเงินและการตลาด การประยุกตทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรในการจัดการการ
ขนสง กรณีศึกษา
3(3-0-6)
903351 ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
Game Theory and Business Strategy

กฎเกณฑ สวนประกอบและรูปแบบการแขงขันทางธุรกิจ เกมสทางธุรกิจที่มีผู
เลนพรอมกัน เกมสทางธุรกิจแบบมีลําดับขัน้ ของการตัดสินใจ ขอไดเปรียบและขอเสียเปรียบเชิงกล
ยุทธในการเขาสูตลาดในลําดับที่แตกตางกัน ธุรกิจที่มีความไดเปรียบเชิงกลยุทธ การวางกลยุทธทาง
ธุรกิจแบบผสม วิธีการปกปองและการยึดอํานาจทางการตลาด การเลนเกมสทางธุรกิจที่มีเงื่อนไขของ
เวลาและจํานวนครั้ง
3(3-0-6)
903431 การจัดการทรัพยากรมนุษย
Human Resource Management

การบริหารทรัพยากรมนุษยตั้งแต ประวัติ วิวัฒนาการ แนวคิด ปจจัย
แวดลอมทั้งทีอ่ ยูภายในและภายนอกองคกร กลยุทธและเทคนิควิธี การบริหารทรัพยากรมนุษย ตั้งแต
การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การพัฒนาและการฝกอบรม การบริหารคาตอบแทน การ
วิเคราะหและประเมินคางาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริหารแรงงานสัมพันธ ตลอดจน
แนวโนมและทิศทางของการบริหารทรัพยากรมนุษยในอนาคต
904331 การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
3(3-0-6)
Multimodal Transport

ลักษณะทั่วไปของการขนสงในแตละรูปแบบไดแก การขนสงทางน้ํา การ
ขนสงทางบกและการขนสงทางอากาศ รวมทั้งวิเคราะหขอดี ขอเสียของการขนสงในแตละรูปแบบ
โครงขายการขนสงและการเชื่อมโยงระบบการขนสง ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกรูปแบบการ
ขนสง การขนสงตอเนื่อง โครงสรางพื้นฐานและสวนประกอบที่ชว ยในการดําเนินการการขนสง
หลายรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพ กรณีศกึ ษา
904341 การขนสงและการกระจายสินคา
3(3-0-6)
Freight Transport and Distribution

การบริหารและการจัดการการขนสงและการกระจายสินคา แบบจําลองการ
ตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา ศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการขนสงและ
การกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการสงและการ
กระจายสินคา นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ
905422 เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
3(3-0-6)
Information Technology for Logistics
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มคอ.2
วิธีการใชระบบสารสนเทศเพื่อเปนเครื่องมือสําหรับการวางแผนทางดานโลจิ
สติกส ระบบที่ ใชสนับสนุนการตัดสินใจที่ใชในระดับผูบริหาร การคํานวณและการสับเปลี่ยนขอมูล
ทางดานอิเล็กทรอนิกส การปองกันและความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร ผลกระทบของ
คอมพิวเตอรและขอมูลสารสนเทศที่มีตอองคกรที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
907411 การจัดการดานการปฏิบัติการ
3(3-0-6)
Operations Management

การศึกษาและวิเคราะหเกีย่ วกับการวางแผนและการควบคุมในระบบการผลิต
กลยุทธดานการบริหารการจัดการผลิตและการนํากลยุทธไปปฏิบัติ การเลือกทําเลที่ตั้ง การวางผัง
โรงงาน การออกแบบกระบวนการและผลิตภัณฑ การออกแบบงานและการจัดการทรัพยากรมนุษย
การบริหารการจัดการระบบจัดซื้อ การควบคุมสินคาคงคลัง การบริหารและการควบคุมดานคุณภาพ
ตลอดจนหลักการดําเนินงานในการแกไขปญหาการผลิต
908441 วิธีวจิ ัยธุรกิจ
2(2-0-4)
Business Research Methodology

ความหมายและความสําคัญของการวิจยั ทางธุรกิจ ขั้นตอนในการดําเนินงานวิจยั การเขียน
เคาโครงการวิจัย การกําหนดปญหาและวัตถุประสงคในการวิจัย การคนควาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ การตั้งสมมุติฐานและการทดสอบ การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลและวิเคราะห
ผลงานวิจัย การเสนอรายงานผลงานวิจัย
1(0-2-1)
909432 สัมมนา
Seminar

วิเคราะห วิจารณ และนําเสนองานวิจัยทางโลจิสติกส โดยคนควาจากวารสาร
และเอกสารทางโลจิสติกสหรือสาขาที่เกี่ยวของ
3(3-0-6)
917211 การจัดการการจัดหา
Procurement Management

ระบบการจัดซื้อทางดานอุตสาหกรรมและการคา บทบาทของการจัดซื้อในการ
บริหารโซอุปทาน การพัฒนากลยุทธในการจัดซื้ออยางมีประสิทธิภาพ การศึกษาแนวคิดในการ
จัดการของซัพพลายเออร การสรางพันธมิตรและความรวมมือทางการจัดซื้อ กรณีศกึ ษา
917312 การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณ
ั ฑ
3(3-0-6)
Material Handling and Packaging

ฟงกชันของการลําเลียงวัสดุและการบรรจุหบี หอ ซึ่งสงผลตอประสิทธิภาพใน
การจัดการโลจิสติกส การออกแบบและการประยุกตใชเทคโนโลยีสําหรับพัฒนาบรรจุภัณฑ การ
เลือกใชอุปกรณในการลําเลียง และขนยายอยางมีประสิทธิภาพ เทคนิคเชิงคุณภาพในการลดตนทุน
ของบรรจุภัณฑ
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มคอ.2
917331 การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
Logistics and Supply Chain Management

3(3-0-6)

หลักการและการดําเนินการของโลจิสติกสในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมโซ
อุปทานและแนวคิดการบริหารโซอุปทาน การประเมินความสามารถของโซอุปทาน การบริหารโซ
อุปทานทั่วโลก
917414 การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง
3(3-0-6)
Demand and Inventory Planning

โครงสรางของสินคาคงคลัง ลักษณะของปญหาสินคาคงคลัง เทคนิคการ
พยากรณความตองการและการวางแผนระดับการจัดเก็บสินคาคงคลัง การควบคุมระดับสินคาคงคลัง
การตรวจนับสินคาคงคลังในรูปแบบตางๆ การคํานวณจุดสั่งซื้อและปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม
917415 การออกแบบและการปฏิบัติการคลังสินคา
3(3-0-6)
Warehouse Design and Operations

ออกแบบคลังสินคาและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการคลังสินคา
อุปกรณการจัดเก็บและการยกขนสินคา การออกแบบพืน้ ที่ใชงานภายในตัวอาคารคลังสินคา ขั้นตอน
การปฏิบัติการคลังสินคา การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินคา เทคนิคการวิเคราะหการไหลเวียน
ของสินคา การออกแบบระบบและการเลือกใชอุปกรณขนยายสินคา
917421 การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
Strategic Supply Chain Management

วิธี แนวคิดและบทบาทของกลยุทธดานการจัดการโซอุปทาน การไหลเวียน
ของพัสดุและสต็อก คลังสินคาและการกระจายสินคา กลยุทธการขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การจัดการโซอุปทาน การจัดองคกรและวางแผนสําหรับโซอุปทาน โลจิสติกสและโซอุปทานระดับ
สากล แนวโนมเกี่ยวกับโลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน
วิชาเอกเลือก
903322 การคาระหวางประเทศและนโยบายทางการคา
International Trade and Policy

3(3-0-6)

ทฤษฎีทางการคาและนโยบายทางการคาระหวางประเทศ การลงทุนและการ
โยกยายเทคโนโลยีระหวางประเทศ บทบาทขององคกรการคาระหวางประเทศ ขอตกลงและกฎหมาย
การคาระหวางประเทศ ความสําคัญของการคาระหวางประเทศตอการพัฒนาเศรษฐกิจ ความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจและการเปดเสรีทางการคา
903351 การตลาดการบริการ
3(3-0-6)
Service Marketing
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มคอ.2
แนวคิดและลักษณะการบริการซึ่งมีความแตกตางจากลักษณะของสินคาทั่วไป
รวมทั้งความแตกตางระหวางการดําเนินกิจกรรมทางการตลาดของสินคาและบริการ การสรางแผนผัง
เพื่อแสดงกระบวนการใหบริการระหวางผูใหบริการและลูกคา เขาใจเกี่ยวกับคุณคา ความภักดีของ
ลูกคา การรักษาลูกคา การกูบ ริการเมื่อเกิดความผิดพลาดในการใหบริการ การจัดวางตําแหนงและการ
แบงสวนตลาด กลยุทธการตั้งราคาสําหรับธุรกิจบริการ แนวคิดการบัลลานสความตองการของลูกคา
และความสามารถในการใหบริการและเขาใจการกําหนดกลยุทธและการประยุกตใชกลยุทธในการ
จัดการการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ
3(3-0-6)
904351 ความปลอดภัยในการขนสงและสิ่งแวดลอม
Transport Safety and Environment

บทบัญญัติและขอบังคับทางความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวกับการ
ดําเนินการดานการขนสง การกําหนดมาตรการปองกันและแกไข การวิเคราะหปญหาและการ
ประเมิน การควบคุมผลิต การจัดเก็บ การลําเลียงและการขนสงสินคาอันตราย เทคโนโลยีสมัยใหม
ในการจัดการดานสิ่งแวดลอม กรณีศึกษา
909411 สหกิจศึกษา
6(0-30-0)
Cooperative Education

บูรณาการความรูที่ไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่
ใหความรวมมือ ในการจัดกระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบรวมกัน โดยเริ่มตั้งแตการวางแผน
ปฏิบัติงาน การคัดเลือกนิสิต การเตรียมความพรอม การนิเทศงาน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน เพือ่ ใหเกิดทักษะการปฏิบัติงานทางดานการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
909451 กรณีศึกษาทางโลจิสติกส
2(2-0-4)
Logistics Case Studies

กรณีศึกษาตางๆที่เกี่ยวของกับโลจิสติกสทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
นิสิตจะไดเรียนรูจากประสบการณ วิเคราะห และอภิปรายกรณีศกึ ษาทางโลจิสติกสตางๆทั้งที่ประสบ
ความสําเร็จและลมเหลว
909452 การศึกษาอิสระ 1
3(0-9-0)
Independent Study I

นิสิตเลือกศึกษาประเด็นปญหาหรือหัวขอที่นาสนใจ โดยมีขอบขายที่เกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกส ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
909452 การศึกษาอิสระ 2
3(0-9-0)
Independent Study II

นิสิตเลือกศึกษาประเด็นปญหาหรือหัวขอที่นาสนใจ โดยมีขอบขายที่เกี่ยวกับ
การจัดการโลจิสติกส ตามคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา นอกเหนือจากการศึกษาอิสระ 1
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917313 การตัดสินใจดานตําแหนงทีต
่ ั้งเชิงกลยุทธ
Strategic Location Decisions

3(3-0-6)

ปจจัยที่สงผลกระทบตอการเลือกตําแหนงที่ตั้งทางธุรกิจ รูปแบบของการเลือก
ตําแหนงทีต่ ั้งเชิงกลยุทธ การวิเคราะหการไหลของอุปสงคและอุปทานสําหรับสินคาหรือการบริการ
ผานในโครงขายการตัดสินใจ แบบจําลองการตัดสินใจและวิธีการหาตําแหนงที่ตั้งทีด่ ีที่สุด เชน การ
หาตําแหนงทีต่ ั้งของรานคาปลีก ซุปเปอรสโตร คลังสินคา หรือ ศูนยกระจายสินคา เปนตน การ
วิเคราะหกรณีศึกษา
917332 โลจิสติกสระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Logistics

ความสําคัญของโลจิสติกสที่มีตอธุรกิจระหวางประเทศและ ฟงกชนั ที่
เกี่ยวของกลยุทธในการจัดการและการบริหารระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ ระบบการคา
อิเลคทรอนิกสและกฎหมายที่เกี่ยวของ ขอมูลสารสนเทศตลอดจนเทคโนโลยีที่เกีย่ วของในการ
จัดการระบบโลจิสติกสระหวางประเทศ กรณีศึกษาทีเ่ กี่ยวของ
3(3-0-6)
917422 การวัดประสิทธิภาพในโซอุปทาน
Performance Measurement in Supply Chain

แนวคิดและหลักการปรับปรุงสมรรถนะของโซอุปทาน ลักษณะของระบบการวัด
ที่ดี การประยุกตใชเครื่องมือพื้นฐานในการปรับปรุงสรรถนะของโซอุปทานโดยรวมเชน เครื่องมือการ
วิเคราะหกระบวนการ การวิเคราะหเชิงสถิติ บัลลานสกอรการด การเปลี่ยนประยุกตเพื่อความเปนเลิศ
(Benchmarking) ตนทุนกิจกรรมทางบัญชี (ABC) เปนตน ปจจัยที่มีผลกระทบตอการปรับปรุง
สมรรถนะและการนําเอาตัวชี้วัดมาประยุกตเพื่อสรางและจัดการโซอุปทานระดับโลก
3(3-0-6)
917433 การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิสติกส
Quantitative Methods for Logistics Management

การนําเครื่องมือทางคณิตศาสตรและสถิติมาใชในการจัดการและแกปญ
 หาโล
จิสติกส ประกอบดวย กําหนดเชิงเสน ตัวแบบสินคาคงคลัง ตัวแบบการขนสง ปญหาการมอบหมาย
งาน ปญหาการหาคาต่ําสุดสูงสุด เทคนิคการพยากรณ
917491 หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1
2(2-0-4)
Selected Topics in Logistics I

ศึกษาหัวขอพิเศษที่จะเปนประโยชนตอการจัดการโลจิสติกส ตามที่คณะ
กําหนด
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917492 หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 2
Selected Topics in Logistics II

2(2-0-4)

ศึกษาหัวขอพิเศษที่จะเปนประโยชนตอการจัดการโลจิสติกส นอกเหนือจาก
หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1 และเปนไปตามที่คณะกําหนด
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หมายเลข 2
ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยพิเศษ
อาจารยประจําหลักสูตร
(1) นายทวีศกั ดิ์ เทพพิทักษ
งานวิจัยและบทความตางๆ
1. Theppitak, T. & Polly, L. 1996, "Technology Transfer Between Australia and Main
Land of China", Master Thesis, Griffith University, Australia.
2. Theppitak, T. 2004, Developing Strategic Options : A Case of Thai Oil Co., Ltd.,
National Conference at Huachiew Chalermprakiet University, Sept. 2004, Thailand.
3. Theppitak, T. 1998, "The Effect of Leaderships on the Organizational Restructuring",
the University of Southern Queensland, Australia.
4. Theppitak,T. 2004, Telecom Australia (B) : Managing a Strategy/Culture Relationship",
National Conference at Huachiew Chalermprakiet University, Sept. 2004, Thailand.
5. Theppitak, T. 2002, A Case Study of Australian Steel Company Limited :System
Thinking - Managing Change through Soft System Methodology, The Journal of Science,
Technology and Humanities, vol. 1, No. 2, 2003.
6. Theppitak, T. 2003, Performance Measurement System in Supply Chain Activities, The
3rd Industrial-Academic Annual. Conference on Supply Chain and Logistics Management,
Bangkok, Thailand.
7. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ "การวัดสมรรถนะ" Intertransport Logistics Journal ปที่ 3 ฉบับที่ 58,
16-31 มีนาคม 2546
8. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ "การจัดการหวงโซอุปทาน" Intertransport Logistics Journal ปที่ 3
ฉบับที่ 59, 1-15 เมษายน 2546
9. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ อารีย พิจติ กลาเอี่ยม จิตสุภัคสินี สุขสืบนุช ธิติ ติ่งหมาย ธวัช มี
ลองลอย 2003 การวิจยั ศึกษาแนวโนมและทิศทางเกี่ยวสภาวะตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ
คนประจําเรือ วิทยาลัยการพาณิชยนาวี มหาวิทยาลัยบูรพา
10. ทวีศักดิ์ เทพพิทักษและคณะ การศึกษาโครงการสํารวจวิจยั ความพึงพอใจของผูใชบริการ
การทาเรือแหงประเทศไทย ปงบประมาณ 2547
11. บทความเรื่องการจัดการโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน ของวารสารสมาคมไทยโลจิสติกส
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และการผลิต Vol. 9, No. 3 เดือนกรกฏาคม 2546
12. Theppitak, T., Exploring on Performance Measurement System Design and
Implementation in Thai Automotive Industry, the Journal of the University of The Thai Chamber of
Commerce, vol. 24, no. 3 Sept-Dec., 2004.
13. Theppitak, T., Performance Measurement System in Supply Chain, The Journal of The
University of The Thai Chamber of Commerce, vol. 25, no. 4 Jan., - April., 2005.
14. Theppitak, T., A Survey on Performance Measurement System Implementation in Thai
Automotive Industry, The Journal of the University of The Thai Chamber of Commerce, vol. 26,
no.1, Jan.-April, 2005.
15. Theppitak, T., “Enhancing a competitive advantage through implementing logistics &
supply chain strategies in SMEs: A case of Thailand’s One Tambon One Product (OTOP)”,
Contributed and proceeding in The 11th International Symposium on Logistics (11thISL)
conference, Beijing, China.
16. Theppitak, T., “Enhancing a competitive advantage through implementing logistics &
supply chain strategies in SMEs: A case of Thailand’s One Tambon One Product (OTOP)”, The
Journal of The University of The Thai Chamber of Commerce, vol. 26, no. 6, Jun., - August.,
2006.
17. Theppitak, T., 2006, Applying Concept of GAP Analysis to Customer Satisfaction for
Thai Port In Bangkok, The Journal of The University of The Thai Chamber of Commerce, vol. 26,
no. 6, Jun., - August., 2006.
18. Theppitak, T., 2006., “Enhancing Service Quality and Customer Satisfaction through
Applying Concept of Performance-Importance Analysis for Thai Port at Laem Chabang”, Journal of
Management Sciences, Vol. 25, No. 1, January-June 2007.
19. Theppitak, T., “Adoption Soft System Methodology for Improving Learning
Organisation, Journal of Management Sciences, Vol. 24, No. 1, January-June 2006.
20. Theppitak, T., 2006, Evolving for Performance Measurement in Supply Chain Activities,
The Journal of The University of The Thai Chamber of Commerce, vol. 27, no. 1, Jun., - August.,
2007.
21. Theppitak, T., 2006., “Performance Measurement Models in Supply Chain Activities”,
Journal of Logistics and Transport, Chulalongkorn University, Vol. 1, No. 1, Jan.,- Jun., 2007.
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22. Theppitak, T., 2007., “Enhancing Service Quality of Terminal Leasing Companies in
Laem Chabang Port by Applying Gap Analysis Concept”, Journal of Logistics and Transport,
Transportation Institute, Chulalongkorn University, Vol. 2, No. 1, Jun. - Dec., 2007.
23. บทความวิจัยเรื่องPerformance Measurement System Design and Implementation ของ
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปที่ 25 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2548
24. บทความวิจัยเรื่องEnhancing a Competitive Advantage Through Logistics Management
in SMEs: A Case Study of Thailand’s One Tambon, One Product (OTOP) ของวารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย ปที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2550
25. บทความเรื่องการยกระดับความพึงพอใจของผูใชบริการโดยประยุกตใชทฤษฎีความ
คาดหวังและการรับรูของลูกคาของผูประกอบการทาเรือแหลมฉบัง ของวารสารการขนสงและ
โลจิสติกส สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2551
26. บทความเรื่อง Improving Supply Chain Performance by Adopting ของวารสารการขนสง
และโลจิสติกส สถาบันการขนสง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปที่ 1 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2551
27. บทความเรื่อง Exploring Performance Measurement System Design and
Implementation in Thai Automotive Industry ของวารสารInternational
Journal of Logistics and Transport Vol. 1, No. 1, October, 2007
28. บทความเรื่อง Growth Prospects for Laem Chabang Port in the Next Decade ของหนังสือ
คูมือ Thai Logistics Industry สมาคมไทยโลจิสติกสและการผลิต, 2007-2008
29. บทความเรื่อง A Study on Readiness and Adjustment of Thai Logistics Services Sector
Towards Trade in Services Liberalization: A Case of Thai Air Transport Companies ของวารสาร
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร ปที่ 2 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2551
เอกสารประกอบการสอน
1. เอกสารประกอบการสอนวิชา ธุรกิจระหวางประเทศเบือ้ งตน (International Business
Management)
2. เอกสารประกอบการสอนวิชาการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Services Marketing)
3. เอกสารประกอบการสอน วิศวกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น Air
Conditioning and Refrigeration Enginneering)
4. เอกสารประกอบการสอนวิชา กฏระเบียบและขอบังคับในการเดินเรือ 2 (Watch keeping
II) และอนุสัญญาตางๆของ IMO
5. เอกสารประกอบการสอนหลักการจัดการ (Principle of Management)
49

452

มคอ.2
6. เอกสารประกอบการสอนวิชา Automatic Control
7. เอกสารประกอบการสอนวิชา Shipping Management
8. เอกสารประกอบการสอนวิชา Global Logistics Management
9. เอกสารประกอบการสอนวิชา Logistics & Supply Chain Management
10. เอกสารประกอบการสอนวิชา Research Methodology
11. เอกสารประกอบการสอนวิชา Strategic Supply Chain Management
12. เอกสารประกอบการสอนวิชา Strategic Management
13. เอกสารประกอบการสอนวิชา International Trade & Investment
14. เอกสารประกอบการสอนวิชา International Logistics
ตํารา/หนังสือ
• หนังสือการจัดการธุรกิจระหวางประเทศ(International Business Management; IBM)
สํานักพิมพเอ็กเปอรเน็ท 376 หนา ISBN 974-93139-5-4
• หนังสือการจัดการโลจิสติกส (Logistics Management) สํานักพิมพเอ็กเปอรเน็ท 320 หนา
ISBN 974-92887-6-9
• หนังสือการจัดการโลจิสติกสและซับพลายเชน (Logistics & Supply Chain Management)
สํานักพิมพเอ็กเปอรเน็ท 360 หนา
• หนังสือการตลาดสําหรับธุรกิจบริการ (Service Marketing for Managers) 298 หนา
• หนังสือวิศวกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทําความเย็น 210 หนา (Air Conditioning &
Refrigeration)
• หนังสือการเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขันโดยใชการจัดการสินคาคงคลัง (Enhancing
Competitive Advantage by Using of Inventory Management)
(2) นายณกร อินทรพยุง
ผลงานทางวิชาการ
บทความทางวิชาการ
• Indra-Payoong, N. and Pinthong, K. (2005) “Forming batches of customer
orders in a warehouse” In: Proceedings of the International Conference of Modelling and
Simulation, 17-19 Jan 05, Bangkok.
• Indra-Payoong, N., Kwan, R.S.K. and Proll, L.G. (2004) “An adaptively
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relaxed constraint satisfaction approach” The 5th International Conference on Practice and Theory
of Automated Timetabling, August 18-20, Pittsburgh, USA.
• Indra-Payoong, N., Kwan, R.S.K. and Proll, L.G. (2004) “Demand responsive
scheduling of rail container traffic,” In : Proceedings of the 10th World Converence on Transport
Research.
• Indra-Payoong, N., Kwan, R.S.K. and Proll, L.G. (2005) “Rail container
service planning : a constraint-based approach,” (to appear in) Journal of Scheduling.
• Indra-payoong, N. (2003) “A randomized algorithm with prediction” (invited
talk) Scheduling Workshop on Application of Constraint Programming, 9-10 September 2003,
University of Huddersfield.
• Indra-Payoong, N., Kwan, R.S.K. and Proll, L.G. (2003) “Constraint-based
local search for rail container service planning,” in : Kendall G, Burke E & Petrovic S (Eds), In
Proceedings of the 1st Multidisciplinary International Conference on Scheduling : Theory and
Applications, vol. 2, pp. 660-677
หนังสือ
การแกปญหาการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการขนสงและโลจิสติกส (Discrete
optimization in transport and logistics) สํานักพิมพซีเอ็ดบุค กําหนดวางแผน กันยายน 2548
(3) นายไพโรจน เราธนชลกุล
Journal Papers:
 Raothanachonkun, P., Sano, K., Wisetjindawat, W. & Matsumoto, S. (2007). Estimating
Truck Trip Origin–Destination with Commodity-Based and Empty Trip Models. Transportation
Research Record, No.1981, pp.43-50. Available at
http://trb.metapress.com/content/95272t13g7131003/.
 Raothanachonkun, P., Sano, K. & Matsumoto, S. (2007). Estimation of Truck OriginDestination based on Commodity Flows. Journal of the Eastern Asia Society for Transportation
Studies, Vol. 7, pp.1099-1113. Available at http://www.jstage.jst.go.jp/article/easts/7/0/1099/_pdf.
 Sano, K., Suga, Y., Wisetjindawat, W. & Raothanachonkun, P. (2007). A Study on the
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Benefits of Improving Local Bus Service Punctuality. Journal of the Eastern Asia Society for
Transportation Studies, Vol. 7, pp.1575-1583. Available at
http://www.jstage.jst.go.jp/article/easts/7/0/1575/_pdf.
 Wisetjindawat, W., Sano, K., Matsumoto, S. & Raothanachonkun, P., (2007). MicroSimulation Model for Modeling Freight Agents Interactions in Urban Freight Movement.
Transportation Research Board 2007 Annual Meeting, 07-2224, January 2007, CD-ROM.
 Raothanachonkun, P., Sano, K. & Matsumoto, S., (2006). Estimation of Multiclass OriginDestination Matrices using Genetic Algorithm. Infrastructure Planning Review Vol.23, No.2,
pp.425-432.
Books/Chapters:
 Vanitchakornpong, K., Indra-Payoong, N., Sumalee, A. & Raothanachonkun P. (2008).
Constrained Local Search Method for Bus Fleet Scheduling Problem with Multi-depot with Line
Change. Aplications of Evolutionary Computing, Vol. 4974, pp. 679-688. Available at
http://www.springerlink.com/content/u212p04j4v570060/.
International Conference/Proceedings:
 Raothanachonkun, P., Indra-Payoong, N., and Sumalee, A. (2008) “A Practical Approach to
Determine Optimal Bus Frequencies: An Empirical Study of a Bangkok Bus Service” The 13th
International Conference of Hong Kong Society for Transportation Studies: Transportation and
Management Science, 13 – 15 December 2008, Hong Kong, pp. 603-611.
 Vanitchakornpong, K., Indra-Payoong, N., Sumalee, A. & Raothanachonkun P. (2008).
Solving Crew Scheduling Problem: A Constraint-Based Approach. The 13th International
Symposium on Logistics. 6–8 July 2008, Bangkok, Thailand, pp. 340 – 348.
 Raothanachonkun, P., Sano, K., Wisetjindawat, W. & Matsumoto, S. (2006). Truck OriginDestination Estimation Using Commodity based Approach for Urban Goods Movement.
Proceedings of Infrastructure Planning, Vol.34, Japan Society of Civil Engineers, Kagawa, Japan.
 Raothanachonkun, P. & Hanaoka, S. (2005). Evaluation of the Decentralized Plant
Distribution System in the Logistics of Thai Cement. Proceedings of the Eastern Asia Society for
Transportation Studies, Vol.5, pp. 1673 – 168. Available at http://www.easts.info/online/proceedings_05/1673.pdf.
 Raothanachonkun, P., Sano, K. and Matsumoto, S. (2005). Estimation of Multiclass Time52
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การตลาดการบริหาร
ความปลอดภัยในการขนสงและสิ่งแวดลอม
สหกิจศึกษา
กรณีศึกษาทางโลจิสติกส
การศึกษาอิสระ 1
การศึกษาอิสระ 2
การตัดสินใจดานตําแหนงทีต่ ั้งเชิงกลยุทธ

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4

|
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1. คุณธรรม
จริยธรรม
1
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3

4. ทักษะ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1 2 3 4 5
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รายวิชา
โลจิสติกสระหวางประเทศ
การวัดประสิทธิภาพในโซอปุ ทาน
การวิเคราะหเชิงปริมาณสําหรับการจัดการโลจิ
สติกส
หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 1
หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส 2

2. ความรู

5. ทักษะการวิเคราะห
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1 2 3 4
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ผลการเรียนรู
1. คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีวินัย ตรงเวลา และมีความรับผิดชอบสูงทั้งตอตนเอง วิชาชีพและ
สังคม
(2) แสดงความชื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอ
(3) ปฏิบัติหนาที่ดวยคุณธรรมและจริยธรรม
(4) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑขององคกรและสังคม
2. ความรู
(1) เขาใจ และวิเคราะหหลักการและทฤษฎีดานโลจิสติกส
(2) สามารถนําหลักการและทฤษฎีไปประยุกต
(3) เขาใจ และวิเคราะหหลักการของศาสตรอื่นที่เกี่ยวของและนํามาใชเปน
พื้นฐานของโลจิสติกส
3. ทักษะทางปญญา
(1) มีความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ โดยใชหลักการที่ไดเรียน
มา ตลอดจนสามารถนําความรูไปประยุกตในสถานการณจริงได

(2) สามารถแกปญหาทางโลจิสติกสไดโดยนําหลักการตางๆ มาอางอิงได
อยางเหมาะสม
(3) มีความใฝหาความรู
4. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกร
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูร วมงานในองคกรและบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนาํ
5. ทักษะการวิเคราะห การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะการใชภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล และการนําเสนอ
(3) ใชความรูท างคณิตศาสตรและสถิติในการวิเคราะหและนําเสนอ
(4) ใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารได
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หมายเลข 5
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในแตละป

๑.

๒.

๓.

๔.

๕.
๖.

๗.

๘.
๙.

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
¯
¯
¯
¯
¯
การดําเนินงานหลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
¯
¯
¯
¯
¯
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ
¯
¯
¯
¯
¯
มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
¯
¯
¯
¯
¯
(ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
¯
¯
¯
¯
¯
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.๓ และมคอ.๔ (ถามี)
¯
¯
¯
¯
อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละป
การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการ
¯
¯
¯
¯
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
¯
¯
¯
¯
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
¯
¯
¯
¯
¯
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๑๐.

๑๑.

๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ปที่ ๑ ปที่ ๒ ปที่ ๓ ปที่ ๔ ปที่ ๕
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวา
¯
¯
¯
¯
¯
รอยละ ๕๐ ตอป
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
ที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
¯
¯
คะแนนเต็ม ๕.๐
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
¯
เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
นิสิตอยางนอยรอยละ ๙๕ ผานการฝกงานสหกิจศึกษา
¯
¯
มีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาสอนในรายวิชาบังคับ
¯
¯
¯
ไมนอยกวารอยละ ๕๐
บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลวภายในหนึ่งป
¯
ไมนอยกวารอยละ ๘๕

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพิ่มเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบันฯ หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพือ่ การยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัว
บงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑดีตอ เนื่อง ๒ ปการศึกษาเพื่อติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้
เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป

466

มคอ.๓

รายละเอียดของรายวิชา
---------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยตะวันออก .
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะโลจิสติกส .
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๙๐๔๓๘๘ การขนสงและการกระจายสินคา (Freight Transport and Distribution)
๒. จํานวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต (๓-๐-๖)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส โดยเปนวิชาเอกบังคับ
๔. อาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
อาจารยไพโรจน เราธนชลกุล
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปที่เรียน
ภาคตน ชั้นปที่ ๓
๖. รายวิชาทีต่ อ งเรียนมากอน
ไมมี
๗. รายวิชาที่ตอ งเรียนพรอมกัน
ไมมี
๘. สถานที่เรียน
คณะโลจิสติกส มหาวิทยาลัยตะวันออก
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด
สิงหาคม ๒๕๕๑

๑
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มคอ.๓

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
- เพื่อเขาใจถึงความสําคัญของการขนสงและการกระจายสินคา การบริหารและการจัดการการ
ขนสงและการกระจายสินคา แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา
- เพื่อศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การจัด
ตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการขนสงและการกระจายสินคา นโยบายในการขนสง
สินคาระหวางประเทศ
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา / ปรับปรุงรายวิชา
- การวิเคราะหปญหาและเสนอแนวทางในการแกปญหาที่เกี่ยวของกับการขนสงและการกระจาย
สินคาดวยกรณีศึกษาโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการวิเคราะห
หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
- ความสําคัญของการขนสงและการกระจายสินคา การบริหารและการจัดการการขนสงและการ
กระจายสินคา แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสงและการกระจายสินคา ขอดีขอเสียของ
การขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ การจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางใน
การขนสงและการกระจายสินคา นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย

สอนเสริม

การฝกปฏิบตั /ิ งานภาคสนาม/การฝกงาน การศึกษาดวยตนเอง

๓ ชั่วโมงตอสัปดาห

ไมมี

ไมมี

๖ ชั่วโมงตอสัปดาห

๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนิสิตเปนรายบุคคล
- จัดใหนิสิตพบอาจารยเพื่อขอคําปรึกษาและแนะนําสัปดาหละ ๓ ชั่วโมง โดยอาจารยจะแจงวัน
เวลาใหนิสิตทราบ

๒
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มคอ.๓

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนิสิต
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
- การสรางความมีวินยั ใฝรู ความซื่อสัตย และความรับผิดชอบในการทํางาน
๑.๒ วิธีการสอน
- จะมีการสอดแทรกหรือยกตัวอยางประกอบในขณะที่สอนเนื้อหา โดยสอดแทรกเรือ่ งคุณธรรม
จริยธรรม
- กําหนดหลักเกณฑตางๆ เชน ใหเขาหองเรียนตรงเวลาและเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
- ใหมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย และมีความซือ่ สัตยในการสอบ
๑.๓ วิธีการประเมินผล
- รอยละ ๙๐ ของนิสิต เขาเรียนตรงเวลา
- รอยละ ๙๕ ของนิสิต ปฏิบัติตามกฎเกณฑที่อาจารยผูสอนกําหนด
- ไมมีการทุจริตในการสอบ
๒. ความรู
๒.๑ ความรูทตี่ องไดรับ
- มีความรู ความเขาใจ ตลอดจนสามารถวิเคราะหและนําไปประยุกตในกิจกรรมดานโลจิสติกส
- นําหลักการดานเศรษฐศาสตร คณิตศาสตรและสถิติ ตลอดจนเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปน
พื้นฐานเพื่อการเรียนรูหลักการทางโลจิสติกส
๒.๒ วิธีการสอน
- การบรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา การคิด วิเคราะห ถาม-ตอบ ในชัน้ เรียน
- การใชคอมพิวเตอรชวยในการคํานวณและประเมินโครงการ
- นิสิตไปคนควาเพิ่มเติมและจัดทําเปนรายงานตลอดจนนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบโดยขอเขียน และการประเมินผลจากรายงานที่ไดรับมอบหมาย
- ประเมินจากาการมีสวนรวมในชั้นเรียน

๓
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๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
- ความสามารถในการวิเคราะหปญหาทางการขนสงและกระจายสินคา และแกปญหาเหลานั้นได
โดยอางอิงหลักการและทฤษฎีไดอยางถูกตองและเหมาะสม โดยจะตองมีหลักฐานและกรณีศึกษา
เพื่อการอางอิง
๓.๒ วิธีการสอน
- ฝกใหวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษาที่มผี ูศึกษาไวแลว โดยใหไปคนควาจากเอกสารตาง ๆ รวม
การคนควาจากฐานขอมูล
- เชิญผูเชี่ยวชาญจากสถานประกอบการหรือหนวยงานของรัฐภายนอกมหาวิทยาลัย มาให
ขอเสนอแนะ และแลกเปลีย่ น เรียนรูรวมกัน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
- ทดสอบโดยขอเขียน และสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในการอภิปรายปญหาในชั้นเรียน
- ดูจากรายงาน การนําเสนอรายงานและการมีสวนรวมในการเสนอขอคิดเห็นในชัน้ เรียน
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
- มอบหมายงานเปนกลุมฝกทักษะการเปนผูนํากลุม และสมาชิกที่ดี โดยมีการสลับกันเปนหัวหนา
กลุมในการทํางานที่ไดรับมอบหมาย
๔.๒ วิธีการสอน
- ใหนิสิตทํางานกลุมหรือโครงงานในลักษณะของการทํางานเปนทีม
๔.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากกระบวนการทํางาน และผลงานที่ทําเปนกลุม หรือโครงงาน
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
- โครงงานที่มอบหมายจะมีสวนที่ตองใชทักษะในการวิเคราะหเชิงปริมาณ เชน การบริหารและการ
จัดการการขนสงและการกระจายสินคา โดยใชการจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการ
ขนสงและการกระจายสินคา
๕.๒ วิธีการสอน
- มีการนําเสนองานกลุมหรือโครงงานตอชั้นเรียน พรอมขอเสนอแนะเพื่อเนนใหนสิ ิตใชภาษาที่
ถูกตอง ชัดเจนและกระชับ
๔
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- ในการคนควานั้น สวนหนึง่ นิสิตจะตองคนควาจากวารสารหรือฐานขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษ
- ในการเสนอนั้นจะตองใช PowerPoint
๕.๓ วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากผลงานที่ตองวิเคราะหเชิงปริมาณ
- ประเมินจากภาษาทีใ่ ชในการเขียนรายงานและการนําเสนอในชั้นเรียน
- ประเมินจากการนําเสนอขอมูลอยางเปนระบบ โดยอาจนําเสนอในรูปของตัวเลข กราฟหรือตาราง
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๑
- ความสําคัญของการขนสงและการกระจาย
สินคา
๒
- การวิเคราะหความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ที่
มีผลตอระบบขนสง
๓
- การพยากรณปริมาณความตองการ การ
ขนสง
๔-๕ - ศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการ
ขนสงและการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ
๖-๗ - แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสง
และการกระจายสินคา
๘
๙-๑๑
๑๒

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช
๓
บรรยาย, ถาม-ตอบ
PowerPoint
๓
บรรยาย, ยกตัวอยาง
กรณีศึกษา, ถาม-ตอบ
๓
บรรยายโดยใช
PowerPoint
๖
บรรยาย, ถาม-ตอบใช
คอมพิวเตอรวเิ คราะห
๖
บรรยาย, ใหนสิ ิตฝก
วิเคราะหปญหา, แสดง
ความคิดเห็น
- การประยุกตใชแบบจําลองการตัดสินใจ
๓
บรรยายและใหนิสิตฝก
สําหรับการขนสงและการกระจายสินคา
แกปญหา
- การจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทาง
๙
บรรยายและมีแบบฝกหัด
ในการขนสงและการกระจายสินคา
ใหนิสิตทํา
- รูปแบบการบริหารและการจัดการการขนสง
๓
ใหนิสิตไปคนควาเปนงาน
และการกระจายสินคา
กลุม, นําเสนอในชั้นเรียน

๕

ผูสอน
ไพโรจน
ไพโรจน
ไพโรจน
ไพโรจน
ไพโรจน

ไพโรจน
ไพโรจน
ไพโรจน
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สัปดาห
หัวขอ/รายละเอียด
ที่
๑๓-๑๔ - กรณีศกึ ษาการบริหารและการจัดการการ
ขนสงและการกระจายสินคา
๑๕

จํานวน กิจกรรมการเรียนการสอน ผูสอน
ชั่วโมง
และสื่อที่ใช
๖
บรรยายและมีกรณีศึกษาให วิทยากร
พิเศษ
นิสิตไดศึกษาและรวม
แสดงความคิดเห็น
- นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ
๓
ใหนิสิตไปคนควาเปนงาน ไพโรจน
รายบุคคล
รวม
๔๕

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
กิจกรรม
ที่

ผลการ
เรียนรู

กิจกรรมการประเมิน (เชน
การเขียนเรียงความ การ
ทดสอบยอย โครงงาน
กลุม การสอบปลายภาค)

(๑)

งานที่ไดรับมอบหมาย

(๒)
(๓)
(๔)

สอบกลางภาค
รายงานกลุม
สอบปลายภาค

๓ ๖ ๑๐ และ ๑๔

สัดสวน
ของการ
ประเมิน
ผลปลาย
ภาค
๒๐

๘
๑๒
๑๖

๓๐
๒๐
๓๐

กําหนดการประเมิน
(สัปดาหที่)

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ไพโรจน เราธนชลกุล. (๒๕๕๑). เอกสารประกอบการสอน รายวิชา ๙๐๔๓๘๘ การขนสง
และการกระจายสินคา.
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ณกร อินทรพยุง. (๒๕๔๘). การแกปญหาการตัดสินใจในอุตสาหกรรมการขนสงและโลจิ
สติกส.
กรุงเทพฯ: ซีเอ็ดยูเคชัน่ .
อรุณ บริรักษ. (๒๕๔๙). Logistics Case Study in Thailand ๔, Transport Logistics
Management.
กรุงเทพฯ: ไอทีแอล เทรด มีเดีย.
๖
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๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
Ballou, R.H. (๑๙๙๒). Business Logistics Management. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Bowersox, D.J. & Closs, D.J. (๑๙๙๖). Logistical Management: The Integrated Supply Chain
Process. New York: McGraw-Hill.
Chopra, S. & Meindl, P. (๒๐๐๗). Supply Chain Management: Strategy, Planning &
Operation.
Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall.
McKinnon, A., Button, K. & Nijkamp, P. (๒๐๐๓). Transport Logistics. Northampton,
Massachusetts: Edward Elgar.
Rushton, A., Croucher, P. & Baker, P. (๒๐๐๖). The Handbook of Logistics and Distribution
Management. ๓rd ed. London and Philadelphia: Kogan Page.
Taniguchi, E. & Thompson, R.G. (๒๐๐๒). Innovations in Freight Transport. Southampton,
Boston: Wit Press.
๔. ขอมูลอิเล็กทรอนิกส , เว็บไซด
- www.science-direct.com
๕. เอกสารและขอมูลการเรียนอื่นๆ
- การประยุกตใชโปรแกรม Excel เพื่อจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางในการขนสงและ
การกระจายสินคา
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนิสิต
ใหนิสิตประเมินประสิทธิผลของรายวิชา ไดแก วิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและ
นอกหองเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งมีผลกระทบตอการเรียนรู และผลการเรียนรู
ที่ไดรับพรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ประเมินโดยภาควิชาแตงตั้งคณะกรรมการประเมิน หรือจากการสังเกตการสอนโดย
อาจารยในภาควิชา
๓. การปรับปรุงการสอน
ภาควิชากําหนดใหอาจารยผสู อนทบทวนและปรับปรุงกลยุทธและวิธีการสอนจากผล
การประเมินประสิทธิภาพของรายวิชา แลวจัดทํารายงานเมื่อสอนจบภาคเรียน นอกจากนี้ควร
กําหนดใหอาจารยผูสอนเขารับการฝกอบรมกลยุทธการสอนหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
๗
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การสอนควรมีการประชุมอาจารยทั้งภาควิชาเพื่อหารือปญหาการเรียนรูของนิสิตและรวมกันหา
แนวทางแกไข
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตในรายวิชา
ภาควิชามีคณะกรรมการประเมินขอสอบและความเหมาะสมของการใหคะแนน โดย
การสุมรายวิชา ภายในรอบเวลาหลักสูตร
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
ภาควิชามีระบบการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมิน
การสอนโดยนิสิต ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินของภาควิชา การรายงานรายวิชา
โดยอาจารยผสู อน หลังการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา อาจารยผสู อนรับผิดชอบในการ
ทบทวนเนื้อหาที่สอนและกลยุทธการสอนที่ใช และนําเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
ในรายงานรายวิชา เสนอตอที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณาใหความคิดเห็นและสรุป
วางแผนพัฒนาปรับปรุงพรอมนําเสนอภาควิชา / คณะ เพือ่ ใชในการสอนครั้งตอไป

๘
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยตะวันออก
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะโลจิสติกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๙๐๙๔๑๑ สหกิจศึกษา
๒. จํานวนหนวยกิตหรือจํานวนชั่วโมง
๖ (๐-๓๐-๐)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส เปนวิชาเอกเลือก
๔. อาจารยผูรบั ผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
- อาจารยผูรับผิดชอบ
วาที่รอยตรีสารัตน เถื่อนสุวรรณ
- อาจารยที่ปรึกษา
๑. ผศ.ดร.ณกร
อินทรพยุง
๒. ดร.ไพโรจน
เราธนชลกุล
๓. นายวิรัช
คารวะพิทยากุล
๕. ภาคการศึกษา ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
เปนเวลาหนึ่งภาคเรียนหรือ ๑๖ สัปดาห ในชั้นปที่ ๔
๖. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนาม ครัง้ ลาสุด
กุมภาพันธ ๒๕๕๒
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
เพื่อใหนิสิตมีประสบการณตรงจากการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ
ซึ่งจะทําใหนสิ ิตมีทั้งความรูและประสบการณที่พรอมจะเขาสูอาชีพได
๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
วิชาสหกิจศึกษา จะเปนการจัดใหนิสิตไดบูรณาการความรูที่ไดศึกษามาทั้งหมด
ประยุกตกับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการอันจะเปนการเพิ่มพูนประสบการณตรง
๑
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ภาคปฏิบัติ เพือ่ เตรียมใหนักศึกษาพรอมทีจ่ ะปฏิบัติงานเมื่อสําเร็จการศึกษาและสามารถทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู
๑. การพัฒนาคุณธรรม และจริยธรรม
๑.๑ คุณธรรมจริยธรรมที่ตองพัฒนา
นิสิตจะตองเรียนรูวัฒนธรรมองคกรในสถานประกอบการที่เขาไปฝกงาน
เชน การตรงตอเวลา ความซือ่ สัตย การปฏิบัติตามธรรมเนียมปฏิบัติขององคกร การเก็บรักษา
ความลับทางธุรกิจของสถานประกอบการเปนตน
๑.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลการเรียนรู
นิสิตฝกปฏิบัติงาน โดยนําความรูไปประยุกตใช สังเกตและพัฒนาตนเอง
ในขณะฝกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ เนนการเรียนรูจากการปฏิบัติจริง
การฝกงานแบงเปน ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การปฐมนิเทศกอนฝกงาน เปนขั้นตอนการทบทวนความรู ความเขาใจ
นโยบาย การวางตน และเตรียมความพรอมกอนฝกงาน
๒. การฝกงาน นิสิตฝกงานในสถานประกอบการเปนเวลา ๑๖ สัปดาห โดยมี
พนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการใหการนิเทศ
๒.๑ การสัมมนาระหวางฝกงาน นิสิตรวมสัมมนาในมหาวิทยาลัยประมาณ
สัปดาหที่ ๔ หรือ ๕ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ และขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา กระบวนการ
ฝกงาน และสรางความมั่นใจในการฝกปฏิบัติงาน
๒.๒ อาจารยนิเทศ จากมหาวิทยาลัยไปนิเทศในสถานประกอบการ
ประมาณ ๑- ๒ ครั้ง
๓. การสัมมนาหลังฝกงาน เปนการสัมมนาเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยน
ประสบการณ การเรียนรูที่ไดจากการฝกงาน
๑.๓ วิธีการประเมินผลการเรียนรู
- รายงานที่นิสิตจัดทําขึ้นระหวางการฝกงาน
- การประเมินโดยสถานประกอบการ
- ประเมินโดยคณาจารยที่รับผิดชอบรายวิชา และอาจารยนิเทศก
- ประเมินจากพัฒนาการของนิสิต
๒
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๒. ความรู
๒.๑ ความรูทจี่ ะไดรับ
ไดรับประสบการณตรงจากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะเปนการบูรณาการความรูที่
เรียนมาทั้งหมดในชั้นเรียนใหเขากับการปฏิบัติงานจริง
๒.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู
การปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการโดยไดรับการแนะนําจากบุคลากร
ของสถานประกอบการ และมีอาจารยนิเทศกใหคําปรึกษาอีกทางหนึ่ง จะสามารถพัฒนาความรูใน
เชิงบูรณาการไดเปนอยางดี
๒.๓ วิธีการประเมินความรูที่ไดรับ
- ประเมินจากการมีสวนรวมครบทุกขั้นตอนในการฝกงาน
- ประเมินจากรายงานที่นิสิตนําสงเมื่อเสร็จสิ้นการฝกงาน
- ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ
- ประเมินจากรายงานกรณีศึกษาที่จัดทําขณะฝกงาน (ถามี)
- ประเมินจากพัฒนาการของนิสิต
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่จะไดรับการพัฒนา/ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
- มีความรูความเขาใจ และนําความรูไปปฏิบัติงานได
- มีทักษะในการปฏิบัติงาน
๓.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ใชในการพัฒนาทักษะทางปญญา
การปฏิบัติงานจริงเปนกระบวนการทีจ่ ะพัฒนาทักษะทางปญญาไดเปนอยางดี
๓.๓ วิธีการประเมินทักษะทางปญญาที่ไดรับการพัฒนา
- ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ
- ประเมินจากรายงานกรณีศึกษาที่จัดทําขณะฝกงาน (ถามี)
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความสามารถในการรับภาระความ
รับผิดชอบที่ควรมีการพัฒนา
- มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
- พฤติกรรมการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ
- การมีมนุษยสัมพันธกับบุคลากรในสถานประกอบการ
๔.๒ กระบวนการ หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะพัฒนาทักษะและความสามารถเหลานี้
๓
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การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ โดยนิสิตสามารถปฏิบัติงานกับ
ผูรวมงานในสถานประกอบการได รูจักการปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร
๔.๓ วิธีการประเมินทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลของนิสิตและ
ความสามารถ
ในการรับภาระความรับผิดชอบ
ประเมินจากรายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ
๕. ทักษะการวิเคราะหการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการคิดคํานวณและการสื่อสารที่ควรมีการพัฒนา
- สามารถคิดอยางมีระบบ และมีเหตุผลในการคิด
- สามารถสื่อสารดวยการรายงานทั้งเปนลายลักษณอักษร และดวยวาจา
๕.๒ กระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะพัฒนาทักษะ
การมีปฏิสัมพันธกับผูรวมงานในองคกร การมีสวนรวมในกิจกรรมที่สถาน
ประกอบการจัดขึ้น
๕.๓ วิธีการประเมิน
- รายงานการประเมินผลของสถานประกอบการ
- ผลการประเมินของอาจารยนิเทศก
หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
บูรณาการความรูที่ไดศึกษามากับการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่ให
ความรวมมือในการจัดกระบวนการเรียนรูอ ยางเปนระบบรวมกันโดยเริ่มตั้งแตการวางแผนปฏิบัติ
งาน การคัดเลือกนิสิต การเตรียมความพรอม การนิเทศงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เพื่อใหเกิดทักษะการปฏิบัตงิ านทางดานการจัดการโลจิสติกส
๒. กิจกรรมของนิสิต
๒.๑ นิสิตเลือกสถานประกอบการตามรายชื่อที่คณะฯ กําหนด
๒.๒ ปฐมนิเทศนิสิตกอนออกฝกปฏิบัติงาน
๒.๓ นิสิตกลับมาสัมมนาในมหาวิทยาลัย รวมกับอาจารยที่รับผิดชอบรายวิชา
เพื่อทราบประสบการณ ขอเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาดานการฝกปฏิบัติงาน
๒.๔ นิสิตจัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน ภายหลังเสร็จสิ้นการฝกงาน
๒.๕ สัมมนาหลังการฝกปฏิบัติงานรวมกับอาจารยของคณะฯ
๔
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๒.๖ รวมปฐมนิเทศ สัมมนากอนระหวางและหลังฝกปฏิบัติงาน
๒.๗ จัดทํารายงานการฝกปฏิบัติงาน
๒.๘ เรียนรูวิธกี ารทํางานในสถานประกอบการ
๓. รายงานหรืองานที่นิสติ ไดรับมอบหมาย
๓.๑ หัวขอเรื่อง ใหจดั ทําเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ดังนี้
๓.๑.๑ รายงานผลการปฏิบัติงาน
๓.๑.๒ กรณีศกึ ษาตามที่สถานประกอบการกําหนด
๓.๒ กําหนดสง
ใหสงรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือกรณีศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน
โดยรายงานผลการปฏิบัติงาน หรือกรณีศกึ ษา จะตองผานการตรวจสอบของพนักงานพี่เลี้ยง หรือ
พนักงานของสถานประกอบการที่ดูแลการปฏิบัติงานของนิสิต
๔. การติดตามผลการเรียนรูก ารฝกประสบการณภาคสนามของนิสติ
๔.๑ อาจารยจากคณะฯ ไปนิเทศในสถานประกอบการ และพรอมกับสอบถาม
ขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของนิสิตจากผูกํากับการปฏิบัติงานหรือพนักงานพีเ่ ลี้ยง โดยจะมีการ
นิเทศ ๑-๒ ครั้ง
๔.๒ จัดสัมมนาหลังฝกงานสหกิจศึกษา เพื่อดูความเปลีย่ นแปลงของพฤติกรรมใน
ดานการมีสวนรวม การแสดงออก การใชภาษาไทยที่ถูกตอง เปนตน
๔.๓ ตรวจสอบจากรายงานที่นิสิตนําสง โดยพิจารณาจากการแสดงออกซึ่งความรู
และการวิเคราะหสถานการณตางๆ ขณะฝกงาน
๕. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมในภาคสนาม
พนักงานพี่เลี้ยง ในสถานประกอบการทีด่ แู ลการฝกงานของนิสิต จะมีหนาที่ดแู ล
และใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานของนิสิตทั้งในดานความรู วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการ
วางตัวเพื่อใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร นอกจากนี้ยังมีหนาที่ประเมินผลการฝกงานโดยติดตาม
พัฒนาการของนิสิต ทั้งในดานความรูความสามารถในการเรียนรูงานและการปรับตัวใหเขากับ
สภาพแวดลอมและวัฒนธรรมขององคกร
๖. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
ในการดําเนินการ จะมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการวิชาสหกิจศึกษา ซึ่ง
คณะกรรมการจะทําหนาที่ใหคําปรึกษา และเปนอาจารยนิเทศ ตลอดจนดําเนินการทีเ่ กี่ยวกับการ
ฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
๖.๑ ติดตอขอความอนุเคราะหจากสถานประกอบการเพื่อสงนิสิตไปฝกงาน
๕
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๖.๒ จัดใหนิสิตสมัครเขาฝกงานตามสถานประกอบการ
๖.๓ กรรมการรวมกับผูแทนของสถานประกอบการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเพื่อไป
ฝกงานตามสถานประกอบการตางๆ
๖.๔ จัดปฐมนิเทศกอนฝกงานเพื่อเตรียมความพรอมใหแกนิสิต
๖.๕ จัดสัมมนานิสิตในระหวางการฝกงานและภายหลังเมื่อเสร็จสิ้นการฝกงาน
๖.๖ ไปนิเทศนิสิตเพื่อใหคําแนะนําในการปฏิบัติงานตลอดจนชวยแกปญหาหากมี
๖.๗ ตรวจรายงานหรือกรณีศึกษา ตลอดจนประเมินผลการฝกงาน
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนิสิต
มีคณะกรรมการดําเนินการวิชาสหกิจศึกษา จะทําหนาทีใ่ หการปรึกษาและ
คําแนะนําแกนิสิตตลอดเวลา
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุน ที่ตองการจากสถานประกอบการ
๘.๑ ที่พัก นิสิตจัดหาทีพ่ ักเอง
๘.๒ การเดินทาง นิสิตเดินทางปฏิบัติงานดวยตนเองกรณีที่สถานประกอบการ
มีรถรับสงพนักงานของสถานประกอบการนิสิตก็จะเดินทางไปกับรถของสถานประกอบการ
๘.๓ วัสดุอุปกรณสนับสนุนการฝกประสบการณภาคสนาม ใชของสถาน
ประกอบการที่สถานประกอบการจะจัดให
๘.๔ อื่นๆ
- เบี้ยเลี้ยง สถานประกอบการบางแหงจะจายเบี้ยเลี้ยงให บางแหงก็มี
สวัสดิการอาหารกลางวัน ประเด็นนี้เปนไปตามที่สถานประกอบการกําหนด
หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
๑. การกําหนดสถานที่ฝก
คณะจะเลือกสถานประกอบการเพื่อใหนิสติ ฝกงานในวิชาสหกิจศึกษา โดย
พิจารณาเลือกสถานประกอบการที่ประกอบธุรกิจดานโลจิสติกส หรือมีกิจกรรมดานโลจิสติกสใน
สถานประกอบการนั้น และตองมีปริมาณงานหรือกิจกรรมมากพอที่จะใหนิสิตเรียนรูหรือได
ประสบการณจากการฝกในสถานประกอบการนั้น นอกจากนี้สถานประกอบการควรตั้งอยูในพืน้ ที่
ซึ่งมีความสะดวกในการเดินทางของนิสิตและอาจารยนิเทศก

๖
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๒. การเตรียมนิสิต
คณะจะมีการเตรียมนิสิตกอนออกฝกงาน โดยการจัดปฐมนิเทศเพื่อใหความรู
ตางๆ เกี่ยวกับ วิธีการเขียนใบสมัครและจัดทําประวัติสว นตัว การมีมนุษยสัมพันธ การวางตัวใน
การเปนพนักงานของสถานประกอบการ การปรับตัวใหเขากับวัฒนธรรมขององคกร
สําหรับดานความรูนั้น นิสิตที่อยูชั้นปที่ ๔ ไดเรียนรายวิชาบังคับครบทุกรายวิชาแลว และเรียน
รายวิชาเลือกไปสวนหนึ่ง จึงมีความรูเพียงพอที่จะไปฝกปฏิบัติในสถานการณจริงได
๓. การเตรียมอาจารยทีปรึกษา / อาจารยนเิ ทศ
อาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารยนิเทศ นอกจากจะตองมีความรูในสาขาที่จะไปนิเทศ
นิสิตแลว จะตองมีความเขาใจในหลักการของสหกิจศึกษาเปนอยางดี นอกจากนี้ตองเขาใจในแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลการเรียนรูดว ย ดังนัน้ ในการเตรียมการนัน้ จึงควรจัดฝกอบรมอาจารย
ที่จะเปนอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยนิเทศกในเรื่องดังกลาวขางตน
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
ประสานงานกับสถานประกอบการใหจดั พนักงานที่มีประสบการณเปนพนักงานพี่เลี้ยง
๕. การจัดการความเสี่ยง
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ มีดังนี้
๕.๑ ความเสี่ยงจากการเดินทาง ซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางได วิธีแกไขควรหา
สถานประกอบการที่อยูใกลกับบานหรือทีพ่ ักของนิสิต หรือใหนิสิตเชาหอพักอยูใกลสถานที่ฝกงาน ทั้งนี้
เพื่อเปนการลดระยะทางในการเดินทาง
๕.๒ สถานประกอบการปฏิเสธการรับนิสิตฝกงานกะทันหัน
บางครั้งสถานประกอบการที่ตกลงรับนิสิตเขาฝกงานแลว หรือมีการเปลี่ยนแปลง
การรับนิสิตอยางกะทันหัน ทั้งนี้อาจเกิดจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย หรือมีการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร
ระดับที่มีอํานาจในการตัดสินใจ ดังนั้นในการดําเนินการจึงตองมีการจัดหาสถานประกอบการสํารองไว
จํานวนหนึ่ง
หมวดที่ ๖ การประเมินนิสิต
๑. หลักเกณฑการประเมิน
ใชเกณฑการประเมิน โดยอิงพัฒนาการของนิสิตดังนี้
๑.๑ พัฒนาการดานคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินจากความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน การตรงเวลา การแสดงออกซึ่ง
ความซื่อสัตยสุจริต เปนตน
๗
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๑.๒ พัฒนาการดานความรู และทักษะทางปญญา
ประเมินจากความสามารถในการเรียนรูงานที่ไดรับมอบหมาย ความละเอียดถี่
ถวนและรอบคอบในการปฏิบัติงาน
๑.๓ พัฒนาการดานความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากการมีมนุษยสัมพันธกับพนักงานของสถานประกอบการ และ
ความรับผิดชอบในงานหรือภาระกิจที่ไดรับมอบหมาย
๑.๔ พัฒนาการดานการสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากการใชภาษาในสาขาวิชาการดานโลจิสติกสและทักษะที่เพิ่มพูน
ขึ้นของการใชเทคโนโลยีสารสนเทศโดยนิสิตที่จะผานการประเมินในระดับ S ตองมีพัฒนาการที่ดี
ขึ้นในทุกดานที่กลาวตั้งแตขอ ๑.๑-๑.๔
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนิสติ
ใชวิธีการสังเกตความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนิสิตในดานตางๆ ตามที่กําหนด
ในขอ ๑. และอาจพิจารณาจากงานที่นิสิตจัดทําในระหวางการฝกประสบการณ
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนิสิต
โดยที่พนักงานพี่เลี้ยงจะตองปฏิบัติงานใกลชิดกับนิสิตดังนั้นพนักงานพี่เลี้ยงจึงมี
สวนสําคัญอยางมากในการประเมินนิสิต ซึ่งพนักงานพีเ่ ลี้ยงตองสังเกตพฤติกรรมของนิสิตวามีการ
พัฒนาในทางที่ดีขึ้นหรือไม
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยที่รับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนิสิต
อาจารยที่ดแู ลนิสิตฝกงาน ตองเก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดของนิสิต จากสถาน
ประกอบการ และจากการเขารวมกิจกรรมของรายวิชาสหกิจศึกษา ตลอดจนการตรวจรายงานของ
นิสิต
ในการเก็บรวบรวมขอมูลของนิสิต ควรจัดทําแฟมประวัติของนิสิตเปนรายบุคคล
๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
หากการประเมินมีความแตกตางระหวางอาจารยที่ดแู ลกิจกรรมภาคสนาม กับ
พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการควรจะไดมีการประชุมรวมกันระหวางอาจารยและพนักงาน
ของสถานประกอบการเพื่อรวมกันหาขอสรุป เพื่อจะไดผลการประเมินที่เห็นพองตองการของทั้ง
สองฝาย
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
๗.๑ กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้
(๑) นิสิต
นิสิตควรมีสวนรวมในการประเมินสถานประกอบการวาเปนสถาน
ประกอบการที่สามารถใหประสบการณแกนิสิตหรือไม และสถานประกอบการนัน้ ประกอบ
กิจกรรมตรงกับที่นิสิตเรียนมาหรือไม
(๒) พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
ควรมีสวนรวมในการประเมิน หลักสูตรที่สงนิสิตไปฝกประสบการณวาไดจดั
องคความรูใหนิสิตไดเรียนรูครอบคลุมสาขาวิชาโลจิสติกสหรือไม
(๓) อาจารยทดี่ ูแลกิจกรรมภาคสนาม
ตองประเมินในภาพรวมวา สถานประกอบการมีความเหมาะสมหรือไม นิสิต
มีความพรอมที่เขาไปฝกงานในสถานประกอบการนัน้ ๆ หรือไม
(๔) บัณฑิตใหม
ควรใหบณ
ั ฑิตใหมประเมินเกี่ยวกับการจัดการฝกประสบการณภาคสนามวา
ไดประโยชนเพียงใด เปนการสงเสริมใหมีประสบการณพรอมที่จะเขาสูอาชีพหรือไม
๗.๒ กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนการปรับปรุง
จากการประเมินในขอ ๗.๑ จะสามารถรวบรวมปญหาตลอดจนวิธีการแกไข เพื่อ
จักไดนําไปวางแผนปรับปรุงสําหรับการดําเนินการในครั้งตอไป
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การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยตะวันออก .
คณะ/วิทยาเขต/ภาควิชา คณะโลจิสติกส .
หมวดที่ ๑ ขอมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
๙๐๔๓๘๘ การขนสงและการกระจายสินคา (Freight Transport and Distribution)
๒. รายวิชาทีต่ อ งเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
๓. อาจารยผรู บั ผิดชอบอาจารยผูสอนและกลุมเรียน
- อาจารยไพโรจน เราธนชลกุล
เปดสอน ๑ กลุม
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๑
๕. สถานที่เรียน
- มหาวิทยาลัยภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี
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หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน

หัวขอ

จํานวน จํานวน
ชั่วโมง ชั่วโมงที่ ระบุสาเหตุที่การสอนจริงตางจาก
ตาม
ไดสอน แผนการสอนหากมีความแตกตาง
แผนการ
จริง
เกิน ๒๕%
สอน

- ความสําคัญของการขนสงและการกระจาย
สินคา

๓

๒

เนื้อหาคอนขางงาย จึงสอดแทรก
เนื้อหาในหัวขอถัดไปเพิ่มเติม ซึ่ง
เนื้อหาจะตองมีการซักถามมาก

- การวิเคราะหความสําคัญของปจจัยตาง ๆ ที่มี
ผลตอระบบขนสง

๓

๔

หัวขอนี้คอนขางยาก นิสิตจึงมีขอ
สงสัยและซักถามมาก

- การพยากรณปริมาณความตองการการขนสง
- ศึกษาและวิเคราะหขอดีขอเสียของการขนสง
และการกระจายสินคาในรูปแบบตางๆ
- แบบจําลองการตัดสินใจสําหรับการขนสง
และการกระจายสินคา
- การประยุกตใชแบบจําลองการตัดสินใจ
สําหรับการขนสงและการกระจายสินคา
- การจัดตารางเวลาและการกําหนดเสนทางใน
การขนสงและการกระจายสินคา
- รูปแบบการบริหารและการจัดการการขนสง
และการกระจายสินคา
- กรณีศกึ ษาการบริหารและการจัดการการ
ขนสงและการกระจายสินคา
- นโยบายในการขนสงสินคาระหวางประเทศ

๓
๖

๓
๖

๖

๖

๓

๓

๙

๙

๓

๓

๖

๖

๓

๓
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๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ใหระบุหัวขอและผลกระทบที่สําคัญของหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผนวามีผลตอผลการ
เรียนรูของรายวิชานี้อยางไร โดยใหระบุวิธแี กไขที่ไดดําเนินการไปแลวและทีจ่ ะตองดําเนินการตอไป
หัวขอที่ทําการสอนไม
ผลตอผลการเรียนรูข องรายวิชานี้
วิธแี กไข
ครอบคลุมหรือไมไดสอน (ถามี)
๓. ประสิทธิผลของวิธสี อนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูต ามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
อุปสรรคของการใช
ประสิทธิผล
มาตรฐาน
กลยุทธการสอนที่ระบุในรายละเอียด
กลยุทธ พรอม
ผลการเรียนรู
ของรายวิชา
มี
ไมมี ขอเสนอแนะในการลด
อุปสรรค
คุณธรรม จริยธรรม -นิสิตจะตองเคารพในระเบียบ
การติดตามประเมินผล
/
กฎเกณฑที่อาจารยผูสอนกําหนด
พฤติกรรมเปน
-นิสิตเขาชั้นเรียนตรงเวลา เขาเรียน
รายบุคคลทําไดยาก
อยางสม่ําเสมอ มีความรับผิดชอบใน
/
งานที่มอบหมาย
-การบรรยาย ยกตัวอยางกรณีศึกษา
ความรู
/
การคิด วิเคราะห ถาม-ตอบ ในชั้น
เรียน
-การใชคอมพิวเตอรชวยในการ
/
นิสิตตองไปฝกฝน
คํานวณและประเมินโครงการ
เพิ่มเติมเองที่หอง ทําให
-นิสิตไปคนควาเพิ่มเติมและจัดทําเปน /
การติดตามประเมินผล
รายงานตลอดจนนําเสนอรายงานใน
ความรูเ ปนรายบุคคล
ชั้นเรียน
ยาก
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มาตรฐาน
ผลการเรียนรู

กลยุทธการสอนที่ระบุในรายละเอียด
ของรายวิชา

ทักษะทางปญญา

-ฝกใหวิเคราะหปญหาจากกรณีศึกษา
ที่มีผูศึกษาไวแลว โดยใหไปคนควา
จากเอกสารตาง ๆ รวมการคนควาจาก
ฐานขอมูล
-เชิญผูเชีย่ วชาญจากสถาน
ประกอบการหรือหนวยงานของรัฐ
ภายนอกมหาวิทยาลัย มาให
ขอเสนอแนะ และแลกเปลีย่ น เรียนรู
รวมกัน
ทักษะความสัมพันธ -ใหนิสิตทํางานกลุมหรือ รายงานใน
ระหวางบุคคลและ ลักษณะของการทํางานเปนทีม
ความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห -มีการนําเสนองานกลุมหรือโครงงาน
การสื่อสาร และ
ตอชั้นเรียน พรอมขอเสนอแนะเพื่อ
เทคโนโลยี
เนนใหนิสิตใชภาษาทีถ่ ูกตอง ชัดเจน
สารสนเทศ
และกระชับ
-ในการคนควานั้น สวนหนึง่ นิสิต
จะตองคนควาจากวารสารหรือ
ฐานขอมูลที่เปนภาษาอังกฤษ
-ในการเสนอนั้นจะตองใช
PowerPoint
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงวิธสี อน
- ควรเพิ่มแบบฝกหัดเสริมทักษะสําหรับทบทวนความเขาใจ

๔

อุปสรรคของการใช
กลยุทธ พรอม
ไมมี ขอเสนอแนะในการลด
อุปสรรค
แบบฝกหัดเสริมทักษะ
และทบทวนความเขาใจ
ยังมีไมมากพอ ดังนั้นจึง
ควรเพิ่มแบบฝกหัด

ประสิทธิผล
มี
/

/

/

/

/

/
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หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้

๕๓

คน

๒. จํานวนนิสติ ที่คงอยูเมือ่ สิน้ สุดภาคการศึกษา

๕๓

คน

๓. จํานวนนิสติ ที่ถอน
ไมมี
๔. การกระจายของระดับคะแนน
ระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไมสมบูรณ (I)
ผาน (P,S)
ตก (U)
ถอน (W)

จํานวน
๑๐
๑๕
๑๗
๗
๔
๐
๐
๐
๐
๐
๐
๐

๕. ปจจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ
- ความเอาใจใสในการเรียนและเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
- การจัดทํารายงานและนําเสนอรายงานในชั้นเรียน

๕
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๕. ความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินผลทีก่ ําหนด ไวในรายละเอียดรายวิชา
๕.๑ ความคลาดเคลือ่ นดานกําหนดการประเมิน
ความคลาดเคลือ่ น
เหตุผล
๕.๒ ความคลาดเคลือ่ นดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู
ความคลาดเคลือ่ น
เหตุผล
๖. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนิสิต
วิธกี ารทวนสอบ
-

สรุปผล
-

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
อุปสรรคในการใชแหลงทรัพยากรประกอบการ
ผลกระทบตอการเรียนรูของรายวิชานี้ (ระบุ
เรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก (ถามี)
ผลกระทบจากอุปสรรค)
(ใหดูหมวดที่ ๖ ในรายละเอียดของรายวิชา)
- ถานิสิตขาดเรียน จะไมมีหนังสือที่เปนภาษาไทย
สําหรับศึกษาตวยตนเองเปนการชดเชย

- ยังขาดเอกสารตําราหรือหนังสือที่เปนภาษาไทย

๖
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๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
1. อุปสรรคดานการบริหาร (ถามี)

ผลกระทบตอการเรียนรูของรายวิชานี้
(ระบุผลกระทบจากอุปสรรค)
ผลกระทบตอการเรียนรูของรายวิชานี้
(ระบุผลกระทบจากอุปสรรค)
-

2. อุปสรรคดานองคกร (ถามี)
-

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนิสติ
- อาจารยมีความตั้งใจในการสอนมากและพยายามอธิบายจนนิสิตเขาใจ
- อาจารยสอนไดดี เขาใจนิสติ
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผสู อนตอขอวิพากยตามขอ ๑.๑
รับทราบ
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื่
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธอี ื่น
ไมมี
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากยตามขอ ๒.๑
ไมมี
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานรายวิชาครั้งที่ผานมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปการศึกษาที่ผานมา
ผลการดําเนินการ
-

๗
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๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
เพิ่มตัวอยางใหนิสิตลองทําทายชั่วโมงเพือ่ กระตุนใหเกิดความตั้งใจเรียนพรอมกับเปนการ
ตรวจสอบวานิสิตเขาใจหรือไม
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา / ปการศึกษาตอไป
กิจกรรมทีต่ องการ
- เตรียมตําราหรือหนังสือที่เปนภาษาไทย
- ปรับเปลีย่ นรายงานใหเหมาะสมกับความ
สําคัญในชวงเวลา

วันสิน้ สุดกิจกรรม
- สิงหาคม ๒๕๕๒
- สิงหาคม ๒๕๕๒

ผูรบั ผิดชอบ
- อาจารยไพโรจน
- อาจารยไพโรจน

๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา ตออาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
อาจเพิ่มโครงงานดานโลจิสติกส เชน โครงงานโลจิสติกสเพื่อรักษาสิง่ แวดลอม (Green Logistics)
เพื่อกระตุน ใหเกิดการเรียนรูแ ละสามารถนําองคความรูน นั้ มาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได
ชื่ออาจารยผรู บั ผิดชอบรายวิชา นายไพโรจน เราธนชลกุล
ลงชือ่ _______________________________________________________
วันทีร่ ายงาน ________________________________________________
ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร ___________________________
ลงชือ่ _______________________________________________________
วันทีร่ ายงาน ________________________________________________

๘
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รายงานประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถานบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยตะวันออก
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะโลจิสติกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
๙๐๙๔๑๑ สหกิจศึกษา
๒. หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
๓. อาจารยผรู บั ผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกงานประสบการณภาคสนาม
- อาจารยผรู ับผิดชอบ วาที่รอยตรีสารัตน เถื่อนสุวรรณ
- อาจารยที่ปรึกษา
๑. ผศ.ดร.ณกร
อินทรผยุง
๒. ดร.ไพโรจน
เราธนชลกุล
๓. นายวิรัช
คารวะพิทยากุล
๔. ภาคาการศึกษาและปการศึกษาทีฝ่ กประสบการณภาคสนาม
ภาคปลาย ปการศึกษา ๒๕๕๑
หมวดที่ ๒ การดําเนินการทีต่ างไปจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การเตรียม
- มีสถานประกอบการบางแหงปฏิเสธการรับนิสิต
ฝกงานในเวลากระชั้นชิด โดยที่ไดมกี ารตกลงวาจะรับ
นิสิตไวกอนแลว

๑

ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการ
วางแผนในอนาคต
- ในการดําเนินการตองมีการ
จัดหาสถานประกอบการสํารองไว
เผื่อเกิดปญหาขึ้นกะทันหัน
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ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการ
๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา / อาจารยนเิ ทศก
มีการประสานงานระหวางผูร ับผิดชอบของ
วางแผนในอนาคต
มหาวิทยาลัยกับผูควบคุมการฝกงาน ในการเตรียมจัดนิสิต
ไมมี
ลงฝกในแผนกหรือสวนงานตางๆ ตลอดจนกําหนดตัว
พนักงานพี่เลี้ยงของสถานประกอบการ และกําหนดการ
ของการฝกงาน
๓. การเตรียมพนักงานพี่เลีย้ งจากสถานประกอบการ
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม
๓.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและ/หรืองานที่
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการวางแผนใน
มอบหมาย
อนาคต
ไมมี
ไมมี
๓.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวก
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการวางแผนใน
และการสนับสนุนนิสติ
อนาคต
- สถานประกอบการบางแหงแจงใหทราบวา ไม - ปญหาที่เกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุม คงจะ
สามารถจายเบีย้ เลีย้ งใหนิสิต บางแหงลดเบีย้
ยากตอการแกไข อยางไรก็ตาม การฝกงานนั้น
เลี้ยงทีเ่ คยแจงไวกอนแลว ทัง้ นี้เพราะประสบ
คณะจะมุงเนนใหนิสิตมีประสบการณมากกวา
ปญหาภาวะวิกฤตของเศรษฐกิจ
คาตอบแทนทีจ่ ะไดรับ
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นตอการวางแผนใน
๓.๓ การเปลีย่ นแปลงอืน่ ๆ
อนาคต
ไมมี
ไมมี
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
๑. จํานวนนิสติ ที่ลงทะเบียนประสบการณภาคสนาม
จํานวน ๕๑ คน
๒. จํานวนนิสติ ที่คงอยูเมือ่ สิน้ สุดการฝกประสบการณภาคสนาม
จํานวน ๕๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐
๓. จํานวนนิสติ ที่ถอน

๒
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๔. การกระจายระดับคะแนน
รายวิชานีเ้ ปนการประเมินแบบผานหรือไมผาน
ดังนั้นนิสิตทุกคนไดระดับ S
๕. ปจจัยที่มีผลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม
โดยที่การฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา จะตองประสานงานกับสถานประกอบการ และมี
การประสานงานกันลวงหนาหลายเดือนตอมาสถานประกอบการบางแหง ประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจ จึงมีการลดพนักงานหรือปรับเปลี่ยนการดําเนินการ ทําใหแผนการรับนิสติ เขาฝกงานถูก
กระทบ บางแหงซึ่งตอบรับการฝกงานแลว ไดขอปฏิเสธในภายหลัง จึงทําใหเกิดเปนปญหาขึ้น
หมวดที่ ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือสถานประกอบการ/สถานที่ฝก
การจัดหาสถานประกอบการเพื่อใหนิสิตฝกงานนั้น มีปญ
 หามากโดยเฉพาะในรายวิชาสห
กิจศึกษา ซึ่งตองใชเวลาในการปฏิบัติงานถึง ๔ เดือน ทั้งนี้สวนหนึ่งเกีย่ วของกับกฎหมายแรงงาน
เพราะการรับนิสิตในรายวิชาเขาฝกงานเสมือนเปนพนักงานของสถานประกอบการนั้น ทางสถาน
ประกอบการจะตองมีตําแหนงรองรับ และตองจายคาจางตามที่กฎหมายแรงงานกําหนด ดังนั้น
สถานประกอบการสวนมากจึงมักปฏิเสธการรับนิสิตฝกงานในวิชาสหกิจศึกษา ถึงแมวาสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะไดเปนแกนนําในการประสานงานระหวางสถาบันอุดมศึกษากับ
สถานประกอบการในการจัดทําขอตกลงความรวมมือ แตก็มีสถานประกอบการเขารวมโครงการ
นอยมาก
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูข องนิสติ
ปญหาที่เกิดขึน้ ในขอ ๔.๑ จะไมกระทบตอผลการเรียนรูของนิสิต หากแตเปนปญหาตอ
อาจารยผรู ับผิดชอบ ซึ่งเปนภาระงานที่หนักมากสําหรับผูรบั ผิดชอบในการฝกภาคสนาม โดย
เฉพาะสหกิจศึกษา
๓. การเปลีย่ นแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต
สถาบันอุดมศึกษา ตองมีหนวยงานภายใน ที่ดําเนินการเกีย่ วกับการฝกงานภาคสนาม
หรือสหกิจศึกษา เพื่อเปนหนวยงานกลางของสถาบันในการประสานงานกับสถานประกอบการ
ตางๆ

๓
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หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนิสิต
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
นิสิตสวนมากมีความพึงพอใจที่ไดฝกงานในรายวิชาสหกิจศึกษา ทั้งนี้เพราะทําใหได
เรียนรูและไดประสบการณตรงจากการไดปฏิบัติงานจริง ยิ่งกวานั้นสวนหนึ่ง ก็ไดทํางานเปน
พนักงานในสถานประกอบการนั้นๆ และสวนหนึ่งก็ไดรับการคัดเลือกเขาเปนพนักงานของสถาน
ประกอบการอืน่ โดยอาศัยประสบการณทไี่ ดจากการฝกในวิชาสหกิจศึกษา อยางไรก็ตามมีนิสิต
บางคนไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร ซึ่งอาจเกิดจากบุคลิกสวนตัวหรือมีปญ
 หากับพนักงานพี่
เลี้ยงบาง
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผรู ับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
กรณีที่นิสิตบางคน ไมประสบความสําเร็จในการฝกงานในวิชาสหกิจศึกษานัน้ เปน
หนาที่ของอาจารยทรี่ ับผิดชอบ และอาจารยที่ปรึกษา ตองหาแนวทางแกไขเปนรายกรณี
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
นิสิตสวนมากมีความรูแ ละความรับผิดชอบดี ตรงเวลาและเอาใจใสในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนมีความใฝรู แตก็มจี ํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนสวนนอยมีการลาปวยบอยครั้งและมีบางคนก็ไป
ปฏิบัติงานสาย
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูรบั ผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
สําหรับนิสิตที่มีปญหาบางคนจะมีการวากลาวตักเตือนในขณะฝกปฏิบัติงานแลว
ในระยะยาวจะตองมีการวางหลักเกณฑเกีย่ วกับการฝกงานใหมากขึ้น เชนกําหนดจํานวนวันหรือ
ขาดหรือสาย หากนิสิตไมปฏิบัติก็ไมผานการประเมินในการฝกงานสหกิจศึกษา
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดําเนินการเพือ่ ปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา
เปนรายงานการฝกประสบการณภาคสนามครั้งแรก
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน
ไมมี

๔
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๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
วันที่สิ้นสุด
กิจกรรมทีต่ องการ
ผูรบั ผิดชอบ
กิจกรรม
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ
กันยายน
๑. ปรับปรุงหลักเกณฑที่ใชในการ
๒๕๕๒
ประเมินการฝกงาน
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ
๒. ประสานงานกับสถานประกอบการ
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ
สิงหาคม
๓. จัดปฐมนิเทศการฝกงานสหกิจศึกษา
อาจารยสารัตน เถื่อนสุวรรณและคณะ
๒๕๕๒
๔. ใหนิสิตสมัครไปปฏิบัติงาน
ตุลาคม
๒๕๕๒
กันยายน
๒๕๕๒
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผรู ับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนามเสนอตออาจารย
ผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
ขอใหเสนอตอมหาวิทยาลัยเพื่อจัดตั้งหนวยงานกลางในการดําเนินงานเกี่ยวกับวิชาสหกิจศึกษา
เพื่อเปนหนวยงานบริหารการฝกงานของนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย
ชื่ออาจารยผรู บั ผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
ลงชือ่ ___________________________________
วันทีร่ ายงาน _____________________________
ชื่อผูร ับผิดชอบหลักสูตร
ลงชือ่ ___________________________________
วันทีร่ ายงาน _____________________________

๕

496
มคอ.๗

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ประจําปการศึกษา ๒๕๕๑
---------------------ชื่อสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยตะวันออก
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา : คณะโลจิสติกส
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส
๒. ระดับคุณวุฒิ ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
๓. อาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
อาจารยไพโรจน เราธนชลกุล
ประธานหลักสูตร
ผศ.ทวีศักดิ์
เทพพิทักษ
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ผศ.ณกร
อินทรพยุง
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
๔. วันที่รายงาน
๑๖ มีนาคม ๒๕๕๒
๕. ปการศึกษาที่รายงาน
ปการศึกษา ๒๕๕๑
๖. สถานที่ตงั้
จังหวัดชลบุรี
หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิติ
๑. จํานวนนิสติ ชั้นปที่ ๑ ที่รบั เขาในปการศึกษาที่รายงาน
จํานวน ๕๔ คน
๒. จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรในปทรี่ ายงาน
๒.๑ จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
ไมมี
๒.๒ จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
จํานวน ๕๒ คน
๒.๓ จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
ไมมี
๒.๔ จํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ
ไมแยกวิชาเอก
๑
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๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
๓.๑ รอยละของนิสิตที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
๙๖.๓๐
ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือสาเหตุที่มผี ลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษา
ของนิสิต
- นิสิตยายคณะในชัน้ ปที่ ๒ จํานวน ๑ คน
- นิสิตถึงแกกรรมในชั้นปที่ ๓ จํานวน ๑ คน
๔. จํานวนและรอยละของนิสิตที่สอบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
จํานวนนิสติ ที่สอบผาน
รอยละของนิสติ ที่สอบผาน
ชั้นปที่ จํานวนนิสติ ในแตละชั้นป
ตามแผนการศึกษา
ตามแผนการศึกษา
๑
๕๔
๕๔
๑๐๐
๒
๕๓
๕๓
๑๐๐
๓
๕๓
๔๓
๘๑.๑๓
๔
๕๒
๕๒
๑๐๐
๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนิสติ ในแตละปการศึกษา
สัดสวนของนิสิตที่สอบผานตามแผนการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบ
กับจํานวนนิสติ ทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา
นิสิตชั้นปที่ ๑ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๒ ๙๘.๑๕%
นิสิตชั้นปที่ ๒ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๓ ๑๐๐%
นิสิตชั้นปที่ ๓ ที่เรียนตอชั้นปที่ ๔ ๙๘.๑๑%
๖. ปจจัยหรือสาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนิสิตตามแผนการศึกษา
(๑) เมื่อสิ้นปที่ ๑ นิสิตบางสวนลาออกเพือ่ ไปเรียนตอทีส่ ถาบันอื่น
(๒) นิสิตขอยายวิชาเอกหรือยายคณะ
(๓) ประสบอุบัติเหตุจนไมสามารถศึกษาตอได หรือตาย
๗. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๑
๕๒ ฉบับ
จํานวนแบบสอบถามที่สง
จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ
๕๒ ฉบับ
รอยละของผูตอบแบบสอบถามกลับ
๙๐
การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูตอบแบบสอบถาม
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การไดงานทํา
จํานวน
รอยละ

ไดงานทําแลว
ทํางานตรง ทํางานไมตรง
สาขาที่เรียน สาขาที่เรียน
๔๓
๗
๘๒.๗๐

๑๓.๔๖

ไมประสงคจะทํางาน
ยังไมไดงานทํา

ศึกษาตอ

สาเหตุอื่น

๒

-

-

๓.๘๔

-

-

๘. การวิเคราะหผลที่ได
เนื่องจากเปนบัณฑิตรุนแรก ดังนั้นจึงไมสามารถเปรียบเทียบผลกับรุนกอนได อยางไรก็
ตาม หลักสูตรนี้เปนหลักสูตรที่ประสบความสําเร็จสูงมากเพราะภายใน ๘ เดือนที่นิสติ สําเร็จ
การศึกษาสามารถหางานทําไดทุกคน ยกเวนบัณฑิตที่ศกึ ษาตอจํานวน ๒ คน
หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
๑. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา
ไมมี
๒. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผา นมา
ไมมี
หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปของรายวิชาในหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาคการศึกษา / ปการศึกษา
จํานวนนิสติ
การกระจายระดับคะแนน
รายวิชา
ลง สอบ
A B+ B C+ C D+ D F S
ทะเบียน ผาน
ภาคตน
ภาษาอังกฤษ ๑
๕๔ ๕๔ ๒ ๕ ๑๕ ๒๐ ๑๒ - - - ทักษะการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ๕๔ ๕๔ ๓ ๗ ๑๐ ๑๕ ๑๙ - - - เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ๕๔ ๕๔ ๑๐ ๑๐ ๑๕ ๑๓ ๖ - - - มนุษยศาสตรเชิงบูรณาการ
๕๔ ๕๔ ๑๕ ๑๒ ๑๘ ๙ - - - - ศิลปะและวัฒนธรรม
๕๔ ๕๔ ๙ ๑๕ ๒๐ ๑๐ - - - - ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ
๕๔ ๕๔ ๑๕ ๒๐ ๑๐ ๙ - - - - แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร ๑
๕๔ ๔๔ ๕ ๗ ๘ ๘ ๗ ๔ ๕ - การบัญชีการเงิน
๕๓ ๕๓ ๓ ๑๐ ๑๕ ๑๒ ๑๓ - - - ภาษาอังกฤษทางดานมนุษยศาสตรและ ๕๓ ๕๓ ๓ ๖ ๒๐๒๐ ๔ - - - ๒

UW
-

๑๐
-
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รายวิชา
สังคมศาสตร
สถิติเบื้องตน
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
กฏหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส
เศรษฐศาสตรการขนสง
เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับ
โลจิสติกส
หลักการตลาด
การประกันภัยในอุตสาหกรรม
การลําเลียงวัสดุและการบรรจุภณ
ั ฑ
การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
การออกแบบและการปฏิบตั ิการ
คลังสินคา
โลจิสติกสระหวางประเทศ
การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง
วิธีวิจยั ธุรกิจ
สัมมนา
หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส ๒
กาจัดการทาเรือ
การตัดสินใจดานตําแหนงทีต่ ั้งเชิง
กลยุทธ
ภาคปลาย
ภาษาอังกฤษ ๒
หลักการจัดการ
กฎหมายธุรกิจ
สังคมศาสตรเชิงบูรณาการ

จํานวนนิสติ
การกระจายระดับคะแนน
ลง สอบ
A B+ B C+ C D+ D F S U W
ทะเบียน ผาน
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓

๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓

๖ ๘ ๑๐ ๑๕ ๑๔
๑๕ ๑๐ ๒๐ ๘ ๔ ๑๐ ๑๕ ๒๐ ๔
๕ ๑๒ ๑๘ ๑๐ ๘
๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๐ ๓

-

-

-

-

-

-

๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓

๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓

๑๐ ๑๕ ๑๘ ๗ ๓ ๗ ๘ ๑๐ ๑๕ ๑๓ ๕ ๑๐ ๑๒ ๑๓ ๑๓ ๘ ๑๒ ๑๐ ๑๓ ๑๐ ๕ ๗ ๘ ๒๐ ๑๐ ๓

-

-

-

-

-

๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๓
๕๒

๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒
๕๓
๕๒

๑๐ ๑๓ ๑๐ ๑๐ ๙
๔ ๘ ๙ ๑๙ ๑๒
๑๕ ๒๐ ๑๕ ๒ ๒๐ ๑๘ ๑๔ - ๑๕ ๑๗ ๘ ๘ ๔
๑๓ ๑๗ ๑๐ ๘ ๕
๒ ๑๐ ๑๘ ๑๐ ๑๒

-

-

-

-

-

-

๕๔
๕๔
๕๔
๕๔

๕๔
๕๔
๕๔
๕๔

๓ ๖ ๑๐ ๑๘ ๑๗
๑๐ ๑๕ ๑๕ ๘ ๖
๗ ๖ ๘ ๑๙ ๑๔
๑๒ ๑๘ ๑๕ ๕ ๔

-

-

-

-

-

-
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รายวิชา
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
คณิตศาสตรทั่วไป
แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร ๒
การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม
ภาษีอากร
การเงินธุรกิจ
การฟง-พูดเพือ่ งานอาชีพ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
การจัดการดานการปฏิบัติการ
การจัดการการจัดหา
ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
การจัดการทรัพยากรมนุษย
การขนสงและการกระจายสินคา
การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
การตัดสินใจดานตําแหนงทีต่ ั้งเชิง
กลยุทธ
หัวขอเลือกสรรทางโลจิสติกส
สหกิจศึกษา

จํานวนนิสติ
การกระจายระดับคะแนน
ลง สอบ
A B+ B C+ C D+ D F S U W
ทะเบียน ผาน
๕๔ ๕๔ ๑๘ ๑๘ ๑๒ ๖ - - - - - - ๕๔
๕๔
๕๔
๕๑
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓

๕๔
๕๔
๕๔
๓๑
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓
๕๓

๑๕ ๑๖ ๙ ๑๐ ๔ - - ๖ ๘ ๙ ๑๐ ๑๒ ๗ ๒ ๑๕ ๑๖ ๑๙ ๔ - - - - ๑ ๒ ๘ ๗ ๑๐ ๓ ๑๐
๕ ๗ ๘ ๑๕ ๑๘ - - ๓ ๘ ๑๙ ๑๐ ๑๓ - - ๔ ๗ ๑๘ ๑๑ ๑๓ - - ๑๐ ๒๐ ๑๐ ๑๓ - - - ๘ ๑๒๒๐ ๑๐ ๓ - - ๒ ๘ ๑๐ ๑๕ ๑๘ - - ๑๕ ๑๘ ๑๒ ๘ - - - ๑๐ ๑๕ ๑๗ ๗ ๔ - - ๒ ๘ ๑๘ ๑๒ ๑๓ - - ๓ ๖ ๑๕ ๑๔ ๑๘ - - - ๑๒ ๑๘ ๑๐ ๑๓ - - -

๕๓
๕๒

๕๓ ๑๕ ๑๒ ๑๘ ๘ - - - - - - ๕๒ - - - - - - - - ๕๒ - -

๒. การวิเคราะหรายวิชาที่มผี ลการเรียนไมปกติ
๒.๑ รหัสและชื่อรายวิชา
ความไมปกติที่พบ
๓๐๒๑๑๕ แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร ๑
นิสิตถอนรายวิชา
- การดําเนินการตรวจสอบ
สอบถามจากนิสิตที่ขอถอนรายวิชา

๔

-

-

๑๐
-
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๒.๑ รหัสและชื่อรายวิชา
ความไมปกติที่พบ
๓๐๒๑๑๕ แคลคูลัสสําหรับเศรษฐศาสตร ๑
นิสิตถอนรายวิชา
- เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือเกณฑที่ตั้งไว
นิสิตมีพื้นฐานทางคณิตศาสตรในระดับมัธยมศึกษาไมเพียงพอ สืบเนือ่ งจากสําเร็จ
มัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมที่เนนภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร
- มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการแลว (หากจําเปน)
ควรจัดใหมีการสอนเสริม หรือจัดใหนิสิตรุนพี่สอนเสริมใหรุนนอง
๒.๒ รหัสและขอสอบรายวิชา
ความไมปกติที่พบ
๒๐๘๒๓๑ ภาษีอากร
นิสิตตก และถอนรายวิชาเปนจํานวนมาก
- การดําเนินการตรวจสอบ
สอบถามจากนิสิต และอาจารยผูสอน
- เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนด หรือเกณฑที่ตั้งไว
เปนรายวิชาที่เขาใจยาก มีเนือ้ หาที่ซับซอน ตลอดจนในการจัดการเรียนการสอนจะจัดเปน
กลุมใหญมีนิสติ เรียนรวมกัน ๒๕๐ คน (เรียนรวมกับหลายสาขาวิชา)
- มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการแลว (หากจําเปน)
ควรจัดสอนเปนกลุมเล็ก หากสอนเปนกลุม ใหญ ควรจัดใหมีการสอนเสริม
๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
๓.๑ รายวิชาทีไ่ มไดเปดตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่ มไดเปดสอน
รหัสและขอรายวิชา
คําอธิบาย
มาตรการทดแทน
ที่ไดดําเนินการ (ถามี)
๙๐๒๓๑๒ เศรษฐศาสตรการขนสง
ไมมีอาจารย
เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา
๙๐๑๓๕๑ กฎหมายที่เกี่ยวของกับโลจิสติกส อาจารยไมพรอม เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา
๙๐๔๓๓๑ การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
ไมมีอาจารย
เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา
๓.๒ วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
รายวิชาเกือบทั้งหมดสอนครบถวน ในบางรายวิชาที่จดั ตารางสอนไวแลว ตรงกับ
วันหยุด อาจารยผูสอนจะนัด ใหนิสิตมาเรียนชดเชยในตอนเย็นหรือไมชวงเวลาทีน่ สิ ิตมีชั่วโมงวาง
ตรงกัน
มีบางรายวิชา อาจารยผูสอนไมไดสอนบางหัวขอเพราะเปนหัวขอทีไ่ มยาก แตก็ให
นิสิตไปคนควาหรืออานเองและอาจใหสงเปนรายงานสรุป
๕
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หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
๑. ปญหาอุปสรรค
การบริหารหลักสูตรโดยมีการจัดวางระบบที่ดีจะไมมีปญหา อยางไรก็ตาม เนื่องจากใน
หลักสูตรนี้สถานประกอบการเนนใหนิสิตทุกคน ตองผานวิชาสหกิจศึกษา และปญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้นก็คือการจัดหาสถานประกอบการที่เหมาะสมใหนิสิตไปฝกงานนั้น จะหาไดยากมากโดย
สถานประกอบการบางแหงไมมีนโยบายในการรับนิสิตฝกงาน และบางแหงไมรับเพราะไมมี
งบประมาณ จายเบี้ยเลี้ยงใหนิสิตฝกงาน ถึงแมวามหาวิทยาลัยไมเรียกรองเบี้ยเลี้ยงใหนิสิต
แตสถานประกอบการก็ไมกลาปฏิบัติเพราะเปนการกระทําที่ผิดกฎหมายแรงงาน
๒. ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร
ถึงแมนิสตจะไมฝกงานตามรายวิชาสหกิจศึกษา ก็มีผลกระทบไมมากนัก เพราะสิ่งที่ขาด
ไปคือ ประสบการณตรง แตอยางไรก็ตาม นิสิตก็ยังไดประสบการณจากวิทยากรที่มปี ระสบการณ
มาถายทอดใหนิสิตได โดยในหลักสูตรกําหนดใหมีการเชิญวิทยากรทีม่ ีประสบการณมาใหความรู
และถายทอดประสบการณใหนิสิตดวย
๓. แนวทางการปองกันและแกไขปญหาและอุปสรรคในอนาคต
จะตองมีโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการณเพื่อสนับสนุน
และรวมมือกันในการแกปญ
 หาการฝกงานของนิสิตในรายวิชาสหกิจศึกษา
หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
๑. การประเมินผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ ๕ มีนาคม ๒๕๕๒
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
นิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษารอยละ ๘๐ มีความเห็นวาเนื้อหาสาระในหลักสูตรตรง
กับงานที่ไปฝกปฏิบัติ และมีนิสิตสวนหนึ่งไดงานทําแลว มีสวนนอยทีเ่ สนอใหเพิ่มการเรียน
ภาษาอังกฤษ
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
โดยที่การฝกงานในวิชาสหกิจศึกษา เปนการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเปน
เวลา ๔ เดือน ดังนั้นความรูที่นิสิตไดรับไปเมื่อตรงกับงานที่ไปฝก ก็เปนการยืนยันวาเมื่อนิสิตสําเร็จ
การศึกษาและไปทํางานแลว จะสามารถทํางานไดทันทีสาํ หรับวิชาภาษาอังกฤษนั้น ก็มีรายวิชาใน
หลักสูตรหลายวิชาแลว อาจจะตองจัดสอนพิเศษเพิ่มเติมนอกหองเรียนใหแกนิสิตทีม่ ีพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษไมดี

๖
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๑.๒ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑
ไมมี
๒. การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการประเมินหลักสูตรโดยผูเกี่ยวของ มีการดําเนินการดังนี้
- คณะจัดทําแบบสอบถามเพื่อสํารวจความคิดเห็นของผูใ ชบัณฑิตในดานความเหมาะสม
ของหลักสูตร จุดเดนและขอดอยของหลักสูตรตลอดจนขอเสนอแนะ
- โดยทีใ่ นหลักสูตรนี้นิสิตตองฝกงานในสถานประกอบการในรายวิชาสหกิจศึกษา และ
ตามกระบวนการ มีการจัดใหอาจารยไปนิเทศนิสิตในระหวางการฝกงาน ในการนี้อาจารยจาก
มหาวิทยาลัยมีโอกาสพบปะและแลกเปลีย่ นความเห็นกับพนักงานของสถานประกอบการ จึงเปน
โอกาสที่ไดทราบขอมูลตางๆ เกี่ยวกับตัวนิสิตและรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งจะไดขอมูลหรือ
ขอเสนอแนะสําหรับการประเมินเพื่อนําไปพัฒนาหลักสูตร
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
จากการดําเนินการ สถานประกอบการมีความเห็นวาหลักสูตรมีความเหมาะสม
ครอบคลุมงานที่สถานประกอบการดําเนินการ แตก็มีขอเสนอแนะเกีย่ วกับทักษะการใช
คอมพิวเตอร โดยเฉพาะการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
เสนอคณะใหปรับปรุงรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส โดยเพิ่ม
เนื้อหาในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการสารสนเทศทางธุรกิจ ซึ่งอาจดําเนินการปรับปรุงเล็กนอยโดย
ปรับเฉพาะรายวิชา
๒.๒ ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑
ไมมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางหลักสูตร จะปรับปรุงเฉพาะคําอธิบายรายวิชา ใน
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
๓.๑ ผลการดําเนินงานของหลักสูตร
ผลการ
การบรรลุ
ตัวบงชี้
เปาหมาย
ดําเนินงาน เปาหมาย
๑. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวน
รวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน
การดําเนินงานหลักสูตร

๗

๘๐%

๙๐%

3
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เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

การบรรลุ
เปาหมาย

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)

๑๐๐%

๑๐๐%

3

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา

๑๐๐%

๑๐๐%

3

ตัวบงชี้

3

๔. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖
ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา

ภายใน
๓๐ วัน

๕. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

ภายใน
๖๐ วัน

๕๐ วัน

๖. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.๓ และ
มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่
เปดสอนในแตละปการศึกษา

๑๐๐%

๙๐%

2

๗. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่
แลว

มี

ครบถวน

3

ไมมี
อาจารย
ใหม

-

-

๘. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน

๘

๓๐ วัน

3
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เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

การบรรลุ
เปาหมาย

๙. อาจารยประจําทุกคนไดรับก ารพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง

๑๐๐%

๑๐๐%

3

๑๐. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี)
ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ ๕๐ ตอป

๖๐%

๗๐%

3

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕
จากคะแนนเต็ม ๕.๐

๓.๕

๔.๑๘

3

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐

ไมต่ํา
กวา ๓.๕

๓.๖

3

๑๓. นิสิตอยางนอยรอยละ ๙๕ ผานการฝกงานสหกิจ
ศึกษา

๙๕%

๙๐%

2

๑๔. มีอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาสอนในรายวิชาบังคับ
ไมนอยกวารอยละ ๕๐

๖๐%

๖๕%

3

๑๕. บัณฑิตไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาแลวภายในป
ไมนอยกวารอยละ ๘๐

๘๐%

๘๕%

3

ตัวบงชี้

๓.๑ เกณฑการประเมิน
มีการดําเนินงานตามขอ ๑-๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ที่ระบุไวในแตละป
สรุปผลการประเมิน
ในการประเมินเมื่อครบรอบหลักสูตร มีการดําเนินงานครบตั้งแตขอ ๑ ถึงขอ ๕
และบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ ๑๒ ตัว จาก ๑๔ ตัว โดยไมมีการประเมินในขอ ๘ เนื่องจากไมมี
อาจารยใหม ซึ่งคิดเปนรอยละ ๘๕.๗๑ ซึ่งถือวาผานการประเมิน

๙
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หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน
๑. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
๑.๑ รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(๑) รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน มี ๑๐ รายวิชา ไดแก
- เทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
- การประกันภัยในอุตสาหกรรมขนสงและบริการโลจิสติกส
- การจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
- การวางแผนอุปสงคและสินคาคงคลัง
- การจัดการการจัดหา
- ทฤษฎีเกมสและกลยุทธทางธุรกิจ
- การขนสงและกระจายสินคา
- การขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบ
- การจัดการโซอุปทานเชิงกลยุทธ
- การตัดสินใจดานตําแหนงที่ตั้งเชิงกลยุทธ
ทุกรายวิชาใชวิธีการประเมินโดยนิสิต ผูส ังเกตจากภาควิชาและคณะกรรมการที่
แตงตั้งโดยภาควิชา จะประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาขอสรุปและขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนา
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
ผลการประเมินอยูในระดับดี แตก็มีบางประเด็นเกี่ยวกับวิธีสอนในบางรายวิชายัง
ตองปรับปรุงเพื่อใหนิสิตมีความเขาใจไดดยี ิ่งขึ้น
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
จากการประเมินของนิสิต ไมมีขอเสนอแนะตอแผนการสอน กลยุทธและวิธีการสอน
นอกจากขอใหจัดจํานวนชัว่ โมงที่เชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายใหมากขึ้น เพราะจากการบรรยาย
ของวิทยากรทําใหนิสิตไดรับการถายทอดประสบการณจากวิทยากรคอนขางมาก
สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจาก แนวทางแกไขปรับปรุง (เชน การฝกอบรมหรือ
บุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ การใหคําแนะนํา หรือการแกปญหาวิธีการอื่น
ผลการเรียนรูตามกลุมสาระหลักทั้ง ๕ ประการ ใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนด
ใหระบุปญหาที่พบพรอมทั้งขอเสนอแนะนําใน การศึกษา) ควรระบุรายวิชาที่ไดแกไขหรือ
ปรับเปลี่ยน
การแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีขึ้น
๒.๑ คุณธรรม จริยธรรม
นิสิตสวนใหญมีวินัย ตรงเวลามีความรับผิดชอบ นิสิตที่มีปญหาไดแกไขโดยการอบรมหรือ
๑๐
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สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจาก แนวทางแกไขปรับปรุง (เชน การฝกอบรมหรือ
บุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ การใหคําแนะนํา หรือการแกปญหาวิธีการอื่น
ผลการเรียนรูตามกลุมสาระหลักทั้ง ๕ ประการ ใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนด
ใหระบุปญหาที่พบพรอมทั้งขอเสนอแนะนําใน การศึกษา) ควรระบุรายวิชาที่ไดแกไขหรือ
ปรับเปลี่ยน
การแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีขึ้น
มีความซื่อสัตยสุจริต และเคารพในกฎระเบียบ แนะนําเพิ่มเติมและใหปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
อยางไรก็ตาม มีนิสิตนอยมากที่ยังมีปญหาใน
เรื่องตรงเวลา และความรับผิดชอบ
๒.๒ ความรู
ไมมี
นิสิตมีความรูและความเขาใจหลักการและ
ทฤษฎีพื้นฐานดานโลจิสติกสและศาสตรที่
เกี่ยวของ ตลอดจนสามารถนําไปประยุกตได
๒.๓ ทักษะทางปญญา
ไมมี
นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะหและ
แกปญหาทางโลจิสติกสได โดยมีผลการเรียนรู
ที่แตกตางกันตามศักยภาพของแตละบุคคล
ใหอาจารยผูสอนทุกรายวิชากวดขันในดาน
๒.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ และจะตองฝกอยางสม่ําเสมอ
ความรับผิดชอบ
สวนมากดี มีบางคนที่ยังมีความรับผิดชอบนอย จนนิสิตติดเปนนิสัยที่มีความรับผิดชอบทั้งตอ
ตนเองและสังคม
ดานภาวะผูนําทุกคนอยูใ นระดับดี
๒.๕ ทักษะการวิเคราะห การสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสิตสวนมากมีทักษะ การวิเคราะหเชิงตัวเลขอยู - ควรใหนิสิตอานตําราเรียนที่เปนภาษาอังกฤษ
มากขึ้น
ในระดับดี ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
นําเสนอไดทกุ คน แตมีบางคนยังสื่อสารโดยใช - อาจตองมีการสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ
เพิ่มขึ้นเฉพาะนิสิตที่ยังมีปญหา
ภาษาอังกฤษไมดีนัก
๓. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
อาจารยใหมไดรับการปฐมนิเทศทั้งจากคณะและมหาวิทยาลัย โดยอาจารยใหมจํานวนสอง
คนเขารวมปฐมนิเทศทั้งหมด นอกจากนี้คณะยังจัดใหมรี ะบบอาจารยพี่เลี้ยง โดยใหอาจารยอาวุโส
เปนพี่เลี้ยงของอาจารยใหม เพื่อใหการแนะนําทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานเปนอาจารยและในเรื่อง

๑๑
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เกี่ยวกับการสอน การวัดผลและประเมินผล ซึ่งเห็นวาประสบความสําเร็จอยางดียิ่ง ทําใหอาจารย
ใหมไดรับคําแนะนําทีด่ ีในการปฏิบัติตนเปนอาจารยที่ดี
นอกจากนี้สําหรับอาจารยพเิ ศษที่เปนอาจารยใหม ก็จะไดรับคําแนะนําเกี่ยวกับรายละเอียด
และวัตถุประสงคของหลักสูตรและรายวิชาตลอดจนกฎเกณฑของการประเมินผล พรอมทั้งมอบ
เอกสารที่เกี่ยวของใหอาจารยพิเศษ
๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๔.๑ โดยที่อาจารยของคณะมีจํานวนไมมากนัก ดังนัน้ กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ จึงจัด
รวมกับคณะอืน่ ของมหาวิทยาลัย เชน การอบรมเกี่ยวกับการสอนและการประเมินผล จะจัดโดย
มหาวิทยาลัยมีอาจารยเขารวมอบรมตลอดทั้งปที่รายงานมากกวารอยละ ๕๐ ของอาจารยทั้งหมด
นอกจากนี้กจ็ ะสนับสนุนใหอาจารยไปรวมประชุมสัมมนา หรือเสนอผลงานทางวิชาการนอก
มหาวิทยาลัย ตามความตองการและสาขาวิชาที่อาจารยแตละคนสนใจและอยูในสาขาวิชาที่อาจารย
ปฏิบัติงาน
สําหรับบุคลากรสนับสนุนการศึกษา จะไดรับการอบรมในเรื่องที่เกีย่ วของกับแตละคน
เชน การบํารุงรักษาคอมพิวเตอร การจัดการเกี่ยวกับ E-learning เปนตน
๔.๒ สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่มีผูเขารวมกิจกรรมไดรับ
ผูเขารวมกิจกรรมสวนมากมีความพึงพอใจในกิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพ ตลอดจน
มีความเห็นวากิจกรรมที่จัดเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานของแตละคน
หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูป ระเมินอิสระ
๑. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน
(๑) มีการดําเนินการจัดทําหลักสูตรและรายละเอียดตาง ๆ ตาม มคอ.๓ ถึง มคอ.๗ เปนไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส
(๒) มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญในหลายรายวิชา
(๓) สัดสวนนิสิตเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจําสูงเกินไป
ความเห็นของหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรขอคิดเห็นที่ไดรับการเสนอแนะ
(๑) จัดการเรียนการสอนโดยมีระบบและกลไกในการบริหารเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิ
(๒) บางรายวิชามีปญหาที่ไมสามารถสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ
(๓) คณะพึงจัดสรรอัตราอาจารยเพิ่มใหแกสาขาวิชานี้
๒. แนวทางการแกไข / ปรับปรุง
(๑) ปรับปรุงใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ใหมีจํานวนรายวิชามากขึ้น

๑๒
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(๒) หากไมไดรับการจัดสรรอัตราอาจารยเพิ่ม ตองเชิญอาจารยพิเศษหรือวิทยากรมาชวย
สอนใหมากขึน้ เพื่อแบงเบาภาระงานของอาจารยประจํา
หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร
๑. ผลการดําเนินการตอเนื่องจากรายงานปที่แลว
วันสิ้นสุดการ
แผนการดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบ
ดําเนินการตามแผน
๑.๑ ปรับปรุงกลยุทธ กรกฎาคม ๒๕๕๔
อาจารย ก.
การสอนในรายวิชา
เศรษฐศาสตรการ
ขนสง

ความสําเร็จของแผน
ดําเนินการแลว

เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินไดสําเร็จ
ไมมี
๒. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
(๑) ขอเสนอในการปรับโครงสราง
ไมมี
(๒) ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา
ไมมี
(๓) กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการศึกษา
ควรจัดใหมีการศึกษาดูงานดาน NQF ณ ตางประเทศในประเทศที่ดําเนินการกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ และประสบความสําเร็จในการดําเนินการ
๓. แผนปฏิบตั ิการใหมสําหรับปการศึกษา ๒๕๕๒
แผนปฏิบตั ิการ
วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน
มิถุนายน ๒๕๕๔
๑. ปรับปุรงหลักสูตร (ปรับยอย)
ปรับเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศสําหรับโลจิสติกส
กันยายน ๒๕๕๔
๒. จัดสอนเสริมรายวิชาแคลคูลัส
กุมภาพันธ ๒๕๕๕
๓. จัดสอนเสริมภาษาอังกฤษให
นิสิตชั้นปที่ ๓-๔

๑๓

ผูรับผิดชอบ
ผศ.ณกร

ดร.ไพโรจน
อจ.สารัตน
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เสนอประธานหลักสูตร / หัวหนาภาควิชา
เพื่อทราบผลการดําเนินงานของหลักสูตร และพิจารณาแผนดําเนินงานปรับปรุงที่เสนอ
ลงชื่อ............................................................
(ดร.ไพโรจน เราธนชลกุล)
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
รับทราบและเห็นชอบ ตามแผนดําเนินงานปรับปรุงที่เสนอ
ลงชื่อ............................................................
(ผศ.ดร.ณกร อินทรพยุง)
ประธานหลักสูตร
รับทราบและเห็นชอบ ตามแผนดําเนินงานปรับปรุงที่เสนอ
ลงชื่อ............................................................
(ดร.ไพโรจน เราธนชลกุล)
คณบดีคณะโลจิสติกส
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓

๑๔
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เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๗๗ ง

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่เปนการสมควรกําหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาใหสถาบันอุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการ
โรงแรมและเพื่อประโยชนในการรักษาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรม ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงใหมีมาตรฐานเทียบเคียงกันไดทั้งใน
ระดับชาติและระดับสากลและสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับขอ ๕ ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ โดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๒
เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ใหใชประกาศนี้เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับ
ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
สําหรับสถาบันอุดมศึกษาใดที่เปดสอนหลักสูตรนี้อยูแลว จะตองปรับปรุงหลักสูตร
ใหเปนไปตามประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕
ขอ ๓ ใหมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ.
๒๕๕๓ เปนไปตามเอกสารแนบทายประกาศ
ขอ ๔ ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามประกาศนี้ หรือมีความจําเปนตองปฏิบัตินอกเหนือจาก
ประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และใหถือคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
ชินวรณ บุณยเกียรติ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓

เอกสารแนบทาย
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการทองเที่ยว และการโรงแรม
๑. ชื่อสาขาวิชา

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)
ศศ.บ. (การทองเที่ยว)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)
ศศ.บ. (การโรงแรม)
ศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยวและการโรงแรม)
ศศ.บ. (การทองเที่ยวและการโรงแรม)
ภาษาอังกฤษ

Bachelor of Arts (Tourism)
B.A. (Tourism)
Bachelor of Arts (Hotel)
B.A. (Hotel)
Bachelor of Arts (Tourism and Hotel)
B.A. (Tourism and Hotel)

หมายเหตุ

มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ช าการท อ งเที่ ย วและ
การโรงแรมฉบั บ นี้ ค รอบคลุ ม เฉพาะปริ ญ ญาศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต
สวนปริญญาบัณฑิตอื่นๆ ที่มีการเรียนการสอนดานการทองเที่ยวและ
การโรงแรมตองเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามชื่อ
ปริญญาของตน และใชเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาการทองเที่ยว
และการโรงแรมเปนหลักในการพัฒนาหมวดวิชาเฉพาะ

๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมเปนสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรที่มีลักษณะสําคัญ คือ
การบูรณาการศาสตรตาง ๆ ที่เกี่ยวของมาพัฒนาเปนหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เนนทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ สาขาวิชานี้จึงมีศ าสตรที่ค รอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การบริก าร
การสื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การวิจัย ภาษาตางประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษความ
เปนเอกลักษณของชาติ การศึกษาสาขาวิชานี้ ผูเรียนสามารถขยายองคความรูใหสูงขึ้นจนถึงระดับ
ปริญญาเอกได บัณฑิตในสาขาวิชานี้สามารถประกอบอาชีพในการใหบริการ การปฏิบัติงานและการบริหาร
ในหนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการอื่นๆ
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๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
บัณฑิตสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมพึงมีคุณลักษณะที่ตรงกับความตองการของสังคมและ
ตลาดแรงงาน ดังนี้
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒. มี ค วามรอบรู ท างวิ ช าการ และทั ก ษะทางวิ ช าชี พ ในศาสตร ท างการท อ งเที่ ย วและ
การโรงแรม มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การใหบริการ และบริหารจัดการเทียบเทากับ
มาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอื่นของโลก
๓. มีทักษะการวิเคราะหสถานการณ โดยประยุกตใ ชความรู เหตุผลและวิจารณญาณอยาง
เหมาะสมเมื่อตองเผชิญกับสถานการณตางๆ
๔. มีบุคลิกภาพดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นในทุกระดับไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนา
ตนเอง ทั้งดานความรูและทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่อง
๕. มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและภาษาต า งประเทศได อ ย า งน อ ย
๑ ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม
๖. มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพื้นฐานทางคณิ ตศาสตรในการประมวลและ
วิเคราะหขอมูลเพื่อการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
บัณฑิตในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนี้
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๕.๑.๑ มีความซื่อสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที่
ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๕.๑.๒ มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติตนตอผูอื่นอยางสม่ําเสมอ
๕.๑.๓ มีความรับผิดชอบในหนาที่ เปนสมาชิกที่ดีและมีสวนรวมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา
มีภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอื่น
๕.๑.๔ มีวินัยในการทํางาน และปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับขององคกรและสังคม
๕.๒ ความรู
๕.๒.๑ มี ค วามรู ใ นสาขาวิ ช าการท อ งเที่ ย วและสาขาวิ ช าการโรงแรมทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติอยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก
๕.๒.๒ มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของ
๕.๒.๓ มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพื่อแกไขปญหาและตอยอดองคความรูใน
งานอาชีพ
๕.๓ ทักษะทางปญญา
๒
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๕.๓.๑ มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพื่อวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ
ขัดแยง รวมทั้งหาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและ
เชิงลึก
๕.๓.๒ มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ไปใชประโยชนในการฝก
ประสบการณภาคสนาม และการปฏิบัติงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม
๕.๓.๓ มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธุรกิจ และจากศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล
๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๕.๔.๑ มีความสามารถในการปฏิบัติ และรับ ผิดชอบงานที่ ไดรั บมอบหมายตามหน าที่ แ ละ
บทบาทของตนในกลุ ม งานได อ ย า งเหมาะสม รวมทั้ ง มี ส ว นร ว มในการช ว ยเหลื อ
ผูรวมงานและแกไขปญหากลุม
๕.๔.๒ มีค วามสามารถในการพัฒ นาตนเอง และพั ฒ นาวิ ช าชี พใหทั น สมั ย อยา งตอ เนื่ อ ง
และตรงตามมาตรฐานสากล
๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๕.๑ มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การ
อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕.๕.๒ มี ค วามสามารถในการสื่ อ สารกั บ ชาวต า งชาติ ไ ด อ ย า งเหมาะสมตามสถานการณ
และวัฒนธรรม
๕.๕.๓ มี ค วามสามารถในการใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในการติ ด ต อ สื่ อ สาร รู จั ก เลื อ ก
รู ป แบบของการนํ า เสนอที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ เรื่ อง และผู ฟง ที่ แ ตกต า งกั น ได อย า งมี
ประสิทธิภาพ
๕.๕.๔ มี ค วามสามารถในการใชเ ทคนิค พื้น ฐานทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิติ ใ นการประมวล
การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
ไมมี
๗. โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูต รมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการประกอบดว ย
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
โดยมีสัด สว นจํา นวนหนว ยกิต แตล ะหมวด และหนว ยกิต รวมตลอดหลัก สูต รเปน ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในสวนของหมวด
วิชาเฉพาะ เนื่องจากสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมมีลักษณะบูรณาการความรูทางวิชาการและ
วิชาชีพ เนนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จึงตองกําหนดเปนกลุมยอย ดังนี้
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