
 
 

 
 

 

 

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

    สาขาวิชา................................................... 
    (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ……) 

 

 

 

 

 

 

       ภาควิชา.............................................. 
       คณะ..................................... 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
       วิทยาเขต......................      

(กรณีเป็นวิทยาเขตระบุใต้ชื่อมหาวิทยาลัย) 



 
 

 
 

สารบัญ 
    
                                          หน้า 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป                               
  รหัสและชื่อหลักสูตร ... 
  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา      ... 

 วิชาเอก …  
 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร … 

  รูปแบบของหลักสูตร … 
  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบ … 
  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน … 
  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา … 
  ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร … 
       สถานที่จัดการเรียนการสอน … 
  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  ...
  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย …      
  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) … 
  

หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
  ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ จุดเด่นเฉพาะ และความคาดหวังเมื่อสิ้นปีการศึกษาของหลักสูตร   …
  แผนพัฒนาปรับปรุง            … 
 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
  ระบบการจัดการศึกษา … 
  การด าเนินการหลักสูตร … 
  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน            … 
  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)            … 
  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)            … 
 

หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา            … 
  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน            … 
  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา            … 
 



 
 

 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 
หน้า    

หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา             
  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)            ...
  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา            ... 
  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร            ... 
 

หมวดที่ 6  การพัฒนาอาจารย์ 
 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่              … 
 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์              … 
 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 การก ากับมาตรฐาน  
 บัณฑิต               …
 นักศึกษา              … 
 อาจารย์              … 
 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน              … 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้              … 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)              … 
 

หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 การประเมินประสิทธิผลของการสอน              … 
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม              … 
 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร              … 
 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง                          … 
   

ภาคผนวก 
 เอกสารความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงาน (ถ้ามี)  … 
 แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร … 
 รายละเอียดการก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตร … 
 ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร … 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต   … 
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ … 
 ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ (ถ้ามี)  … 
 รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร … 



 
 

 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร .................................................. 

สาขาวิชา................................................................ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .......) 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  ......................................................................................................................  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ......................................................................................................................  

 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 

  1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    ภาษาไทย      : หลักสูตร..............................................................สาขาวิชา..................................................... 
    ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of.......................................................Program in............................................... 
 

  2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : หลักสูตร.......................................................(............................................................ ) 
    ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)       : ............(................................................) 
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of................................................(............................................................ ) 
    ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)   : ............(................................................) 
 

  3. วิชาเอก 
       ไม่มี    

    กรณ ี มีวิชาเอกหรือแขนงวิชา ระบุชื่อวิชาเอกหรือชื่อแขนงวิชา เช่น  
                1) แขนงวิชา...................  
                2) แขนงวิชา................... 
 

  4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    …….หน่วยกิต 
 
 

มคอ.2 



 
 

 
 

  5. รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 รูปแบบ 
                หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร........ปี  
    กรณ ีเป็นหลักสูตรเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
                (ระบุ) หลักสูตรระดับปริญญาตรี  หลักสูตร........ปี ที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบเสริมทักษะ
ภาษาอังกฤษในระหว่างการศึกษา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 
     5.2 ประเภทของหลักสูตร   
                (ระบุ) ประเภทของหลักสูตรอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
                หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ (ปริญญา อส.บ. และ ทล.บ. ระบุประเภทของหลักสูตร           
เป็นปริญญาตรีปฏิบัติการเท่านั้น)     
 
 5.3 ภาษาที่ใช้ 
               การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ส าหรับเอกสารและต าราเรียนในวิชา
ของหลักสูตร มีทั้งท่ีเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 
    5.4 การรับเข้าศึกษา 
               รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ 
 
    5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
               ไม่มี (หากมีความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนในลักษณะการท า MOU โปรดระบุ และแนบเอกสาร 
MOU ไว้ในภาคผนวกด้วย) 
 
    5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
               ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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  6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
- หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25… 
- ปรับปรุงจากหลักสูตร.............................................. ฉบับปี พ.ศ........ 
- เปิดสอนภาคการศึกษาที่... ปีการศึกษา 25... 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ คณะ................….. 
  ในการประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ...... เดือน............ พ.ศ. ..... 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต  
  ในการประชุมครั้งที่ .......... เมื่อวันที่ ...... เดือน............ พ.ศ. ..... 
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
  ในการประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ...... เดือน............ พ.ศ. ..... 
- ได้รับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ   
  ในการประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ...... เดือน............ พ.ศ. ..... 
 

  7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
             มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา...... 
 

กรณมีีมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ของสาขาท่ีจะเปิดสอน ระบุ 
             มีความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขา............... พ.ศ. ...  ในปีการศึกษา...... 
 

  8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
    (ระบุชื่ออาชีพให้ชัดเจน เช่น วิศวกร...  นักวิชาการ....  ผู้จัดการ... บุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ) 

1. ......................................................................................................................  
2. ...................................................................................................................... 
3. ...................................................................................................................... 

                                                                    ฯลฯ 
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                9. ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) ส าเร็จการศึกษาจาก 
สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

นาย............................ 
  
 
 
 
 
 
 
 
นาง............................ 
  
นางสาว............................ 
  
นาย............................ 
  
นาย............................ 
  

รองศาสตราจารย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

อาจารย์ 
 

อาจารย์ 
 

อาจารย์ 

ระบุคุณวุฒิสาขาวิชาเอก โดยเรียงล าดับ
จากระดับปริญญาเอก ระดับปริญญาโท 
และปริญญาตรี ตามล าดับ เชน่ 
- Ph.D. (Computer Engineering) 
 
- M.S. (Computer Engineering) 
 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
หากส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษในประเทศไทย
ให้ระบุคุณวุฒิเป็นภาษาไทย เช่น 
- ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล)  
  (หลักสูตรนาชาติ) 

 
 
 
Iowa State University, USA 
 
Iowa State University, USA 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
 
หากส าเร็จการศึกษาในประเทศไทยระบุชื่อ
สถาบันการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยไม่ต้องระบุ                
ชื่อประเทศ ยกเว้น ส าเร็จการศึกษาจาก AIT 
ให้ระบุ Asian Institute of Technology, 
Thailand 
  

 
 
 

2541 
 

2537 
 

2532 

  -   ระบุรายนามผู้เป็นประธานหลกัสูตรให้ชัดเจน เช่น ล าดบัท่ี 1 เป็นประธานหลักสตูร 
  -   กรณีหลักสตูรที่มีแขนงวิชา/กลุม่วิชา ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสตูรจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมคีุณวุฒิครอบคลมุแขนงวิชา/กลุ่มวิชา  
ที่เปิดสอนและสอดคล้องตามเกณฑ์ฯ    ระบุรายนามอาจารย์ดังนี้   หมายเหตุ  ล าดับที่ 1-3  อาจารย์ประจ าแขนงวิชา...............   

            ล าดับที่ 4-6  อาจารย์ประจ าแขนงวิชา............... มคอ.2 
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  10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

 กรณ ีจัดการเรียนการสอนที่วิทยาเขตให้ระบุชื่อวิทยาเขตต่อท้ายด้วย เช่น  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วทิยาเขตปราจีนบุรี 
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  วทิยาเขตระยอง 
 

  11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
               (ระบุ ควรอ้างอิงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
      11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
               (ระบุ)  
 

  12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
      12.1. การพัฒนาหลักสูตร 
               (ระบุ) 
      12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
               (ระบุ) 
 

  13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
      13.1. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
               (ระบุ) 
      13.2. กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
               (ระบุ) 
      13.3. การบริหารจัดการ (ถ้ามี) 
               (ระบุ) 

  หมายเหตุ  ถ้าไม่มีให้ระบุข้อความว่า “ไม่มี” ในข้อ 13.1-13.3 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
    1.1 ปรัชญา 
          (ระบุ) 
    1.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
           (ระบุ) 
    1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
           (ระบุ) 
    1.4 จุดเด่นเฉพาะของหลักสูตร 
           (ระบุ) 
    1.5 ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
           (ระบุความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี) 
          ชั้นปีที่ 1  .............................................................. 
          ชั้นปีที่ 2  .............................................................. 
          ชั้นปีที่ 3  .............................................................. 
          ชั้นปีที่ 4  .............................................................. 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
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หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 
         ระบบการศึกษาเป็นแบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ              
1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ การคิดหน่วยกิต  คิดตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ส าหรับระเบียบต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต 
 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 กรณีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ระบุว่ามีจ านวนกี่ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ    
6 สัปดาห์ เช่น  
       รูปแบบที่ 1 
          มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน จ านวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 6 สัปดาห์ ดังนี้  
                   -  โครงการปกติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนรายวิชา 010743901 การฝึกงานอุตสาหกรรม 
                   -  โครงการสหกิจศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนรายวิชา 010743905 เตรียมสหกิจศึกษา 
 รูปแบบที่ 2 
                มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน จ านวน 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 6 สัปดาห์ ดังนี้                    
                   -  ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 2  นักศึกษาเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 1   
                   -  ภาคการศึกษาฤดูร้อนของชั้นปีที่ 3  นักศึกษาเรียนรายวิชาสหกิจศึกษา 2   
 
   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
         ไม่มี 
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2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          ภาคการศึกษาที่ 1      เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
          ภาคการศึกษาที่ 2      เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์         
          ภาคการศึกษาฤดูร้อน  เดือนเมษายน – เดือนพฤษภาคม  
 
    2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
          เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ....................... สาขา...................  หรือระดับ............... หรือเทียบเท่า
จากสถาบันการศึกษาซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง (หรือคุณสมบัติอ่ืน ๆ) เช่น 
          1. ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาไฟฟ้า หรืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
 
 2. ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เช่น               
     กรณีระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
     - ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้าน
คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ที่ผ่านการเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ -
วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
  กรณไีม่สามารถระบุกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
  -  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้         หรอื 
 -  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการเรียนรายวิชาทางคณิตศาสตร์ -
วิทยาศาสตร์ และรายวิชาที่เก่ียวข้องรวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต  
 กรณีหลักสูตรนานาชาติ 
 -  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านการเรียนรายวิชาทางคณิตศาสตร์ -
วิทยาศาสตร์ และรายวิชาที่เกี่ยวข้องรวมกันไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต หรือตามความเห็นชอบของ
คณะกรรมการประจ าส่วนงานวิชาการ                           
 
          3. คุณสมบัติอ่ืน ๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ            
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต  
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    2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
          ให้ระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า เช่น การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มาเป็นการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองในการเรียนรู้และท าความเข้าใจกับเนื้อหาที่เรียน 
   
    2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 ให้ระบกุลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา เช่น จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือท าหน้าที่
แนะแนว ดูแล และให้ค าปรึกษากับนักศึกษาถึงแนวทางการเรียน เทคนิคการเรียนในมหาวิทยาลัยและ
การแบ่งเวลาต่าง ๆ  
           
     2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   

 
ระดับชั้นปี 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)  
25… 25… 25… 25… 25… 

ระดับปริญญาตรี          
     ชั้นปีที่ 1        
     ชั้นปีที่ 2        
     ชั้นปีที่ 3      
     ชั้นปีที่ 4      

  รวม      
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา       

           
 
2.6 งบประมาณตามแผน 
           2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

25… 25… 25… 25… 25… 
……………………………………      
…………………………………….      
…………………………………….      

รวมรายรับ      
 
 

มคอ.2 



 
 

 
 

            2.6.2. งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

25… 25… 25… 25… 25… 
ก. งบด าเนินการ      
    เงินเดือน      

           ค่าตอบแทน      
           ค่าใช้สอย      
           ค่าวัสด ุ      
           เงินอุดหนุน      
           รายจ่ายอื่น ๆ      

รวม (ก)      
ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ์      
ค่าท่ีดิน      
ค่าสิ่งก่อสร้าง      

รวม (ข)      
รวม (ก) + (ข)      

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จ านวน  xx,xxx บาท/ปีการศึกษา)* 

(งบประมาณรายรับและงบประมาณรายจ่ายขอข้อมูลจากกองแผนงาน) 
2.7 ระบบการศึกษา 
           ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนและเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-
พระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต   
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
           เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา 
ระดับปริญญาบัณฑิต   
 

 
 
 
 



 
 

 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร …..   หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ….. หน่วยกิต 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ….. หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาภาษา ….. หน่วยกิต 
     - วิชาบังคับ   
     - วิชาเลือก   
 ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ                                   ….. หน่วยกิต 
 ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ….. หน่วยกิต 
 ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ….. หน่วยกิต 
 จ. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ ….. หน่วยกิต 
    
 2) หมวดวิชาเฉพาะ ….. หน่วยกิต 
 1 กลุ่มวิชาแกน  ….. หน่วยกิต 
 2 กลุ่มวิชาชีพ  ….. หน่วยกิต 
 3 กลุ่มวิชาฝึกงาน  ….. หน่วยกิต 
(หรือระบุอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนี้) 
 2) หมวดวิชาเฉพาะ ….. หน่วยกิต 
 โครงการปกติ   
 2.1 กลุ่มวิชาแกน  ….. หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพ  ….. หน่วยกิต 
 2.3 กลุ่มวิชาฝึกงาน  ….. หน่วยกิต 
 โครงการสหกิจศึกษา   
 2.1 กลุ่มวิชาแกน  ….. หน่วยกิต 
 2.2 กลุ่มวิชาชีพ  ….. หน่วยกิต 
    
 3) หมวดวิชาเลือกเสรี ….. หน่วยกิต 

 

 

กรณี ที่มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา (มคอ.1) แล้ว *** ในการจัดท าหลักสูตรใหม่/หลักสูตร

ปรับปรุงให้จัดท าตาม มคอ.1 ของแต่ละสาขาวิชา 

สามารถสืบค้นประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชาได้ที่ http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php 

 

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php


 
 

 
 

 3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
                     ให้เสนอรายวิชาตามล าดับโครงสร้างของหลักสูตร โดยระบุเลขรหัสรายวิชา ชื่อ รายวิชา            
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ านวนหน่วยกิต  จ านวนชั่วโมงบรรยาย/จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวน
ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
 ตัวอย่าง   
 1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 
 ก. กลุ่มวิชาภาษา 12 หน่วยกิต 
    - วิชาบังคับ    6 หน่วยกิต 
                            080103001  ภาษาอังกฤษ  1 3(3-0-6)
                   (English I)           
    080103002  ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6) 
                      (English II) 
    - วิชาเลือก   6 หน่วยกิต 
                           เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
                           080103011  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) 
           (English Study Skills) 
    080103018  ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(3-0-6) 
           (English for Work)   
    หรือเลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มวิชาภาษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 
 ข. กลุ่มวิชาบูรณาการ 3 หน่วยกิต 
  040003004  กระบวนการคิดเชิงออกแบบ   

                  (Design Thinking)       
             ใช้ส ำหรับนักศึกษำระดับปรญิญำตรี มจพ.กรุงเทพฯ 

    3(3-0-6) 

  061100001  กระบวนการคิดเชิงออกแบบ   
                  (Design Thinking)        
             ใช้ส ำหรับนักศึกษำระดับปรญิญำตรี มจพ.วิทยำเขตปรำจีนบุรี 

    3(3-0-6) 

  120413002  กระบวนการคิดเชิงออกแบบ   
                  (Design Thinking)        
             ใช้ส ำหรับนักศึกษำระดับปรญิญำตรี มจพ.วิทยำเขตระยอง 

    3(3-0-6) 

ค. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
 ............................... 

….. หน่วยกิต 

ง. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
         ............................... 

….. หน่วยกิต 

จ. กลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ 
                  ............................... 

….. หน่วยกิต 

 

มคอ.2 



 
 

 
 

 2)  หมวดวิชาเฉพาะ ..... หน่วยกิต 
 1. กลุ่มวิชาแกน ..... หน่วยกิต 
                            xxxxxxxxx   ชื่อวิชาภาษาไทย X(x-x-x)
                   (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  

 2. กลุ่มวิชาชีพ ..... หน่วยกิต 
                            xxxxxxxxx   ชื่อวิชาภาษาไทย X(x-x-x)
                   (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  

                            xxxxxxxxx*  ชื่อวิชาภาษาไทย X(x-x-x)
                   (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  

                            xxxxxxxxx   ชื่อวิชาภาษาไทย X(x-x-x)
                   (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  

                            Xxxxxxxxx*  ชื่อวิชาภาษาไทย X(x-x-x)
                   (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 

                            xxxxxxxxx   ชื่อวิชาภาษาไทย X(x-x-x)
                   (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 

 3. กลุ่มวิชาฝึกงาน/ประสบการณ์วิชาชีพ ..... หน่วยกิต 
                            xxxxxxxxx   ชื่อวิชาภาษาไทย X(x-x-x)
                   (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  

                            xxxxxxxxx   ชื่อวิชาภาษาไทย X(ชั่วโมง)
                   (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  

 3)  หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
            เลือกเรียนจากรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ

จอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน โดยความเห็นชอบของภาควิชา 

 

 

 

 

หมายเหตุ  * รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 



 
 

 
 

 3.1.4  แผนการศึกษา   
 ตัวอย่าง   

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) 

080103001 ภาษาอังกฤษ 1     3(3-0-6) 
 (English I)  

XXXXXXXXX ชื่อวิชาภาษาไทย     X(X-X-X) 
 (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)       

XXXXXXXXX วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา     X(X-X-X) 
 (Language Elective Course)       

XXXXXXXXX วิชาเลือกในกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์     X(X-X-X) 
 (Social Sciences and Humanities Elective Course)       

XXXXXXXXX วิชาเลือกในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์     X(X-X-X) 
 (Science and Mathematics Elective Course)        

XXXXXXXXX วิชาเลือกในกลุ่มวิชากีฬาและนันทนาการ     X(X-X-X) 
 (Sport and Recreation Elective Course)       

XXXXXXXXX วิชาเลือกเสรี     X(X-X-X) 
 (Free Elective Course)       

 รวม  XX(XX-XX-XX) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา   
   -  ระบุค าอธิบายรายวิชาให้ครบทุกรายวิชาที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร  
   -  เรียงรหัสวิชาจากน้อยไปมาก และไม่ต้องแบ่งแยกกลุ่มวิชา 
   -  รายละเอียดเนื้อหาวิชาควรพิมพ์ไว้อยู่ในหน้าเดียวกัน 
   
  ตัวอย่าง 

XXXXXXXXX   ชื่อวิชาภาษาไทย    X(X-X-X) 
  (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
  วิชาบังคับก่อน  :  xxxxxxxxx  ชื่อวิชาภาษาไทย 
                        xxxxxxxxx  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 

                                 ...(ย่อหน้า)...ค าอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย)........................................................ ........................... 
  ............................................................................................................................. ........... 

                                 ...(ย่อหน้า)...ค าอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ).............................................................................. 
                     ............................................................................................................................. ........... 

 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบการใช้ภาษาอังกฤษ 
 
การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
   - เขียนเป็นวลี หรือเป็นหัวข้อของเนื้อหาท่ีจะสอนในแต่ละวิชา 
   - ระหว่างวลีหรือหัวข้อให้เว้นวรรค กรณีมีการยกตัวอย่างให้ระบุรายการตัวอย่างต่อไปได้เลย ไม่ใช้ค าเชื่อมต่าง ๆ                   
     (เช่น ได้แก่ ประกอบด้วย ตลอดจน รวมทั้ง รวมถึง เพื่อ เนื่องจาก ฯลฯ) 
   - ไม่ต้องระบุวัตถุประสงค์ของแต่ละหัวข้อในค าอธิบายรายวิชา 
   - ไม่ต้องบอกวิธีการสอน 
   - เรียงล าดับเรื่องที่จะสอนให้เหมาะสม 
   - ไม่ต้องแบ่งเป็นข้อ ๆ  
 
การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
   - เขียนเป็นวลีเช่นกันโดยเช่ือมแต่ละวลี/หัวข้อ ด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) [กรณีมีหัวข้อย่อยภายใต้หัวข้อใหญ่ให้เชื่อม 
     ระหว่างหัวข้อย่อยด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)] 
   - เขียนภาษาอังกฤษให้สอดคลอ้งและเรียงล าดับตรงกับภาษาไทย 
   - ให้ใช้อักษรตัวใหญ่เฉพาะตัวแรก และ/หรือ ค าที่เป็นช่ือเฉพาะ เท่าน้ัน 
   - จบค าอธิบายรายวิชาด้วยเครือ่งหมายจุด (.) 
   - ไม่ต้องแบ่งเป็นข้อ ๆ 

 



 
 

 
 

ตัวอย่างการเขียนค าอธิบายรายวิชา 
 

080103001  ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6)  
 (English I)  
 วิชาบังคับก่อน: ไม่มี  
 Prerequisite: None  
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสารในงานและกิจวัตรประจาวันแบบง่าย 
การอ่านย่อหน้าแบบสั้น การเขียนประโยค และการฝึกภาษาทางอินเตอร์เนตเพ่ิมเติม  
 Listening, speaking, reading and writing skills; communicating in simple and 
routine tasks; reading short passages; writing sentences; and additional online practice.  
 
080103002  ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6)  
 (English II)  
 วิชาบังคับก่อน: 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 หรือ  
                                        ผลสอบ Placement Test ตั้งแต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป  
 Prerequisite: 080103001 English I or Placement Test score of 80% or higher  
 ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การสื่อสาร และการแสดงความคิดเห็นในห้วข้อ
ที่คุ้นเคย การอ่านบทความที่ยาวขึ้น การเขียนประโยคความซ้อน และย่อหน้าอย่างง่าย และการฝึกภาษาทาง
อินเตอร์เนตเพ่ิมเติม  
 Listening, speaking, reading and writing skills; communicating and giving opinions 
on familiar topics; reading long passages; writing complex sentences and simple paragraphs; 
and additional online practice. 
 
080103011  ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ  3(3-0-6)  
 (English Study Skills)  
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 หรือ 080103062 การใช้ภาษาอังกฤษ 2  
 Prerequisite  : 080103002 English II or 080103062 Practical English II  
 ส่งเสริมทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาศัยเทคนิคต่างๆในการเรียนภาษาอังกฤษ 
การใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษเพ่ือช่วยในการพูด การอ่านและการเขียน การจดบันทึกย่อ และการย่อความ 
การจัดระเบียบตนเองในการเรียน การวางแผน การตรวจสอบ และการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง เพ่ือใช้
เป็นเครื่องมือสาหรับการศึกษาภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น  
 Practice of self-management study through various techniques in learning 
English, using English dictionaries in facilitating verbal and written communications, note-taking 
and summarizing. Self-regulation in learning, planning, monitoring and evaluating as a study 
tool for higher level of English study.  
 



 
 

 
 

3.2    ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
   3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ล าดบั
ที่ 

ชื่อ – นามสกุล 
 คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 

ส าเร็จการศึกษาจาก 
ต าแหน่ง                    

ทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ                
(การค้นคว้าวิจัย                     

หรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สปัดาห)์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. 
ที่มี           

อยู่แล้ว 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี ้
 

1. 
 
 
 
 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

นาย.......................... 
 
 
 
 
 
นาง...........................  
 
นางสาว.................... 
 
นาย..........................  
 
นาย..........................  
 

- Ph.D. (Computer Engineering) 
 
- M.S. (Computer Engineering) 
 
- วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) 
 
 

Iowa State University, USA 
 
Iowa State University, USA 
 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า- 
พระนครเหนือ 

2541 
 
 

2537 
 
 

2532 

รองศาสตาจารย์ 
 
 

ตามเอกสารภาคผนวก 
หน้า..... 

  

-   ระบุรายนามผู้เป็นประธานหลกัสูตรให้ชัดเจน เช่น ล าดบัท่ี 1 เป็นประธานหลักสตูร 
-   ระบุคุณวุฒิสาขาวิชาเอก โดยเรียงล าดับจากระดับปรญิญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรีตามล าดับ หากส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสตูรภาษาอังกฤษในประเทศไทยใหร้ะบ ุ
    คุณวุฒิเป็นภาษาไทย เช่น ปร.ด. (วิศวกรรมเครื่องกล) (หลักสูตรนาชาติ) 

-   การระบุสถาบัน/ประเทศ หากส าเรจ็การศึกษาในประเทศไทยระบุช่ือสถาบันการศึกษาเป็นภาษาไทย โดยไม่ต้องระบุช่ือประเทศ ยกเว้น ส าเรจ็การศึกษาจาก AIT ให้ระบุ Asian Institute of  
    Technology, Thailand 
-   กรณีหลักสตูรที่มีแขนงวิชา/กลุม่วิชา ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสตูรจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คนให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชาของหลักสูตร โดยมคีุณวุฒิครอบคลมุแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอนและ  
    สอดคล้องตามเกณฑฯ์ และระบุรายนามอาจารยด์ังนี้   หมายเหตุ   ล าดับที่ 1-3   อาจารย์ประจ าแขนงวิชา...............   
                                                                                     ล าดับที่ 4-6   อาจารย์ประจ าแขนงวิชา.............. 

มคอ.2 



 
 

 
 

   3.2.2  อาจารยผ์ู้สอน 

ล าดบัที ่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่ง                    
ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ  
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สปัดาห)์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. 
ที่มี           

อยู่แล้ว 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
1 นาย............................     ตามเอกสารภาคผนวก หนา้..... 

(ให้ระบุเฉพาะผลงานทางวิชาการที่เด่นๆ) 
 

  
2 นาง............................       
3 นางสาว.....................       
4 .................................       
5 .................................       

 
 
   3.2.3  อาจารยพ์ิเศษ (ถ้ามี) 

ล าดบัที ่ ชื่อ – นามสกุล คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
ส าเร็จการศึกษาจาก 

ต าแหน่ง                    
ทางวิชาการ 

ผลงานทางวิชาการ 
(การค้นคว้าวิจัยหรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน 
(ชั่วโมง/สปัดาห)์ 

สถาบัน/ประเทศ ปี พ.ศ. 
ที่มี           

อยู่แล้ว 
ที่จะมีใน

หลักสูตรนี้ 
1 นาย............................     ตามเอกสารภาคผนวก หนา้..... 

(ให้ระบุเฉพาะผลงานทางวิชาการ 
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชา) 

 
 

  
2 นาง............................       
3 นางสาว.....................       
4 .................................       
5 .................................       

มคอ.2 มคอ.2 



 
 

 
 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
     ให้สรุปโดยย่อเก่ียวกับการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาพอสังเขป 
     4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

       (ระบุ) 
    4.2 ช่วงเวลา 

       (ระบุ) 
    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

       (ระบุ) 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  (ถ้ามี) 

     ให้สรุปเกี่ยวกับการจัดท าโครงงานหรืองานวิจัยพอสังเขป 
     5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

       (ระบุ) 
     5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

       (ระบุ) 
     5.3 ช่วงเวลา 

       (ระบุ) 
     5.4 จ านวนหน่วยกิต 

       (ระบุ) 
     5.5 การเตรียมการ 

       (ระบุ) 
     5.6 กระบวนการประเมินผล 

       (ระบุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.2 



 
 

 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
  
  
  
  

(การระบุคุณลักษณะพิเศษควรสอดคล้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร) 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(ระบุรายละเอียด) 
 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(ระบุรายละเอียด) 
 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(ระบุรายละเอียด) 
 2.2 ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(ระบุรายละเอียด) 
 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(ระบุรายละเอียด) 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(ระบุรายละเอียด) 
 2.3 ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(ระบุรายละเอียด) 
 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(ระบุรายละเอียด) 
 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(ระบุรายละเอียด) 

มคอ.2 



 
 

 
 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 (ระบุรายละเอียด) 
 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 
 (ระบุรายละเอียด) 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
 และความรับผิดชอบ 
 (ระบุรายละเอียด) 

   2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  

         และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
         (ระบุรายละเอียด) 

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (ระบุรายละเอียด) 

 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร  
 และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (ระบุรายละเอียด) 
 

 

 

 

 

 

 

 

มคอ.2 



 
 

 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
    (Curriculum  Mapping) 

3.1 ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีความหมายดังนี้ 
(มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือก ำหนดผลกำรเรียนรู้ของรำยวิชำใน               

หมวดวิชำศึกษำท่ัวไป และให้ระบุเหมือนกันทุกหลักสูตร ดังนี้) 
 1. ด้านคุณธรรม 
  1. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีจิตส านึกและจิตสาธารณะ 
 2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ ขยันและอดทน 
 3. มีภาวะผู้น า มีคุณธรรม จริยธรรม 
 4. มีวินัยตรงต่อเวลา 
 5. เคารพกฎ ระเบียบ และข้อบังคับขององค์กร 
 2. ด้านความรู้ 
 1. รู้หลักการ แนวคิด และทฤษฎีพื้นฐาน 
 2. สามารถใช้ความรู้ในการคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ 
 3. ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
 4. สามารถน าความรู้ หลักการ และทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 
          5. สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
 1. มีกระบวนการคิด และกลั่นกรองข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
 2. สามารถสรุปประเด็น วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลข่าวสารได้ 
 3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และสามารถปรับใช้องค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม 
 4. สามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห์เพื่อก าหนดวิธีการและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา 
              ที่เหมาะสมได้ 
 5. สามารถบูรณาการความรู้แล้วน าไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้ตามความเหมาะสม 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 1. มีความรับผิดชอบในงานและหน้าที่ที่ดีรับมอบหมาย 
 2. รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 3. เข้าใจและยอมรับถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
 4. รักษาชื่อเสียงของตนเอง ครอบครัว และองค์กร 
 5. ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และปฏิบัติตามหลักปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียง 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1. มีทักษะการใช้เทคนิคทางการคิดค านวณ และน าไปใช้อย่างสมเหตุสมผล 
 2. สามารถวิเคราะห์และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
 4. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 5. มีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน และเขียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



 
 

 
 

(ตัวอย่าง) แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 
 

 

รายวิชา 

 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์

เชิงตัวเลขการสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

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

ก. กลุ่มวิชาภาษา 

080103001 ภาษาอังกฤษ 1  3(3-0-6)                         

                (English I) 

                         

080103002 ภาษาอังกฤษ 2  3(3-0-6)                         

                (English II) 
                         

 
 

หมายเหตุ - การระบุชื่อรายวิชาให้ระบุทุกรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามโครงสร้างหลักสูตร  
- จ านวนข้อของผลการเรยีนรู้ในแต่ละด้านควรระบุใหส้อดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคณุวุฒินั้น หรือกรณีที่สาขาวิชานั้นยังไม่มีมาตรฐานคณุวุฒิสาขาวิชา  

ให้ยึดกรอบมาตรฐานคณุวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นแนวทางในการก าหนดหัวข้อผลการเรียนรู้ 
- การระบุเครื่องหมาย  ความรบัผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง ให้ครบถ้วนชัดเจนตรงตามที่ผู้รับผิดชอบรายวิชาศึกษาทั่วไปก าหนด
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 3.2  ผลการเรียนรู้ในตารางของรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ มีความหมายดังนี้ 
คุณธรรม จริยธรรม 
(ระบุรายละเอียดผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ระบุในข้อ 2.1.1) 
ความรู้ 
(ระบุรายละเอียดผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ระบุในข้อ 2.2.1) 
ทักษะทางปัญญา 
(ระบุรายละเอียดผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ระบุในข้อ 2.3.1) 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(ระบุรายละเอียดผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ระบุในข้อ 2.4.1) 
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(ระบุรายละเอียดผลการเรียนรู้ ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกับที่ระบุในข้อ 2.5.1) 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome: ELO) ของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ภำควิชำควรระบุผลกำรเรียนรู้ที่สำมำรถวัดและประเมินผลได้) 
แบ่งออกเป็น  - ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Outcome: S)  

       - ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังด้านความรู้และทักษะทั่วไป (General Outcome: G)  
 
เช่น 
ELO 1 (S) มีความสามารถในการก าหนดปัญหาด้านวิศวกรรม พร้อมตั้งสมมติฐานและแก้ปัญหาได้ 
ELO 2 (S) สามารถวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ด้านวิศวกรรมเพ่ือพัฒนา 
              และแก้ปัญหางานด้านวิศวกรรมได้ 
ELO 3 (S) มีทักษะในการใช้เครื่องมือทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟท์แวร์ทางวิศวกรรมที่ทันสมัยในการท างานด้าน 
              วิศวกรรม 
ELO 4 (S) ........................................................................... ....................................................................... 
ELO 5 (S) ............................................................................................................................. ..................... 
ELO 6 (S) .............................................................................................................................................. .... 
ELO 7 (G) มึคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม ท างานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
              และสิ่งแวดล้อม  
ELO 8 (G) มีความสามารถในการค้นหาข้อมูลและศึกษาด้วยตนเอง และน าเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ELO 9 (G) สามารถท างานเป็นทีม มีความเป็นผู้น า และท างานอย่างมืออาชีพ 
 



 
 

 
 

(ตัวอย่าง) 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO)       

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ELO 1 (S) 
TQF  

1.4,2.2, 
2.4,3.2 

ELO 2 (S) 
TQF  

2.1,2.4 
 3.2-3.4 

ELO 3 (S) 
TQF  

1.2,2.4, 
5.1-5.5 

ELO 4 (S)   
TQF  

2.1-2.5 
3.1-3.5 
5.1-5.5 

ELO 5 (S) 
TQF  

3.1-3.5 
5.1-5.5 

ELO 6 (S) 
TQF  

3.1-3.5 

ELO 7 (G) 
TQF  

1.1-1.5 
4.5 

ELO 8 (G) 
TQF  

1.2,3.5, 
4.1,4.3, 

5.3 

ELO 9 (G) 
TQF 

 1.2,1.3, 
3.1, 

4.1-4.5, 
5.4 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม (ข้อมลูเดียวกับท่ีระบุในข้อ 2.1.1)          
(1) ..........          
(2) ..........          
(3) ..........          
(4) ..........          
(5) ..........          

2. ด้านความรู้ (ข้อมูลเดียวกับท่ีระบุในข้อ 2.2.1)          
(1) ..........          
(2) ..........          
(3) ..........          
(4) ..........          
(5) ..........          



 
 

 
 

(ตัวอย่าง) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 

ELO 1 (S) 
TQF  

1.4,2.2, 
2.4,3.2 

ELO 2 (S) 
TQF  

2.1,2.4 
 3.2-3.4 

ELO 3 (S) 
TQF  

1.2,2.4, 
5.1-5.5 

ELO 4 (S)   
TQF  

2.1-2.5 
3.1-3.5 
5.1-5.5 

ELO 5 (S) 
TQF  

3.1-3.5 
5.1-5.5 

ELO 6 (S) 
TQF  

3.1-3.5 

ELO 7 (G) 
TQF  

1.1-1.5 
4.5 

ELO 8 (G) 
TQF  

1.2,3.5, 
4.1,4.3, 

5.3 

ELO 9 (G) 
TQF 

 1.2,1.3, 
3.1, 

4.1-4.5, 
5.4 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (ข้อมูลเดียวกับท่ีระบุในข้อ 2.3.1)          
(1) ..........          
(2) ..........          
(3) ..........          
(4) ..........          
(5) ..........          

4. ด้านทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบ 
   (ข้อมูลเดียวกับท่ีระบุในข้อ 2.4.1) 

         

(1) ..........          
(2) ..........          
(3) ..........          
(4) ..........          
(5) ..........          

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร  
และการใช้เทคโนโลยี (ข้อมูลเดียวกับท่ีระบุในข้อ 2.5.1)     

         

(1) ..........          
(2) ..........          
(3) ..........          
(4) ..........          
(5) ..........          



 
 

 
 

(ตัวอย่าง) 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) จากหลักสูตรสู่รายวิชา หมวดวิชาเฉพาะ 

 

ELO 1 (S) 
TQF  

1.4,2.2, 
2.4,3.2 

ELO 2 (S) 
TQF  

2.1,2.4 
 3.2-3.4 

ELO 3 (S) 
TQF  

1.2,2.4, 
5.1-5.5 

ELO 4 (S)   
TQF  

2.1-2.5 
3.1-3.5 
5.1-5.5 

ELO 5 (S) 
TQF  

3.1-3.5 
5.1-5.5 

ELO 6 (S) 
TQF  

3.1-3.5 

ELO 7 (G) 
TQF  

1.1-1.5 
4.5 

ELO 8 (G) 
TQF  

1.2,3.5, 
4.1,4.3, 

5.3 

ELO 9 (G) 
TQF 

 1.2,1.3, 
3.1, 

4.1-4.5, 
5.4 

หมวดวิชาเฉพาะ                                   ..............  หน่วยกิต          
กลุ่มวิชา..............                                  ..............  หน่วยกิต            
xxxxxxxxx    ช่ือวิชาภาษาไทย                           …(...-...-…) 
                 (ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ)      

    

xxxxxxxxx    …..………………………..                      …(...-...-…) 
                 (……………………………)       

    

xxxxxxxxx    ……………………………..                     …(...-...-…) 
                 (……………………………)          

 
หมายเหตุ - ให้ระบุทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะตามโครงสร้างหลักสูตร  

- กกอ. ก าหนดให้แต่ละรายวิชาในทุก ๆ หมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ 50  ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย                
3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา และรวมทั้งหลักสูตรต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน ดังนั้น จะต้องตรวจสอบให้แต่ละรายวิชาระบุผลการเรียนรู้ TQF 1 
TQF 2 และ TQF 3 ให้ครบทุกรายวิชา

มคอ.2 

มคอ.2 



 
 

 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา 

    ระดับปริญญาบัณฑิต     
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

(ให้ระบ)ุ กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรโดยให้ 
    ครอบคลุมนักศึกษาที่ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาแล้ว 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. ศึกษาครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2. ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนน หรือเทียบเท่า 
3. เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษา 

   ระดับปริญญาบัณฑิต 
 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
(ระบุรายละเอียด) 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

(ระบุรายละเอียด) 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

(ระบุรายละเอียด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.2 



 
 

 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
(ระบหุัวข้อพร้อมรายละเอียดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ดังตัวอย่าง) 
1. การก ากับมาตรฐาน 

 1.1  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น กรณีหลักสูตรปริญญาตรีที่มีแขนงวิชา/
กลุ่มวิชาชีพก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชา/กลุ่มวิชา
ของหลักสูตร โดยมีคุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา/กลุ่มวิชาที่เปิดสอน 
 1.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน  
 1.3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) 
 1.4 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
2. บัณฑิต 
 2.1 ให้มีการส ารวจประมาณการความต้องการแรงงานประจ าปี จากภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิตและ
จากแหล่งข้อมูลต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับความต้องการแรงงาน 
 2.2 ให้มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป 
 2.3 ให้มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตก่อนการปรับปรุง
หลักสูตร 
 
3. นักศึกษา 
 3.1 คุณสมบัติของนักศึกษาที่รับเข้าศึกษาจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ในข้อใดข้อหนึ่ง 
  3.1.1 ส าเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าในสายวิทย์คณิต 
  3.1.2 ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาด้านไฟฟ้า  อิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 
หรือสาขาวิชาที่เทียบเท่ากันได้ 
    3.2 การคัดเลือกนักศึกษาเข้ารับการศึกษาผ่านทางการสอบแข่งขันแบบสอบตรง สอบแอดมิชชัน และการ
คัดเลือกผ่านระบบโควต้า 
 3.3 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาสามารถแยกเป็นข้อได้ดังนี้ 
  3.3.1 ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอุตสาหกรรมที่มีประสบการณ์ตรงในรายวิชาต่ างๆ 
มาเป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากร เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา 
  3.3.2 ควรมีผู้ช่วยสอนประจ าห้องปฏิบัติการที่มีความรู้เกี่ยวฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และระบบ 
  3.3.3 ส่งเสริมให้นักศึกษามีการร่วมกิจกรรมการแข่งขันเพ่ือเพ่ิมทักษะด้านวิชาการหรือวิชาชีพ 
 

มคอ.2 



 
 

 
 

4. อาจารย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  4.1.1 อาจารย์ประจ าต้องมีคุณวุฒิเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน -
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   - ส าเร็จการศึกษาทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น
วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสื่อสาร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือ 
     - มีประสบการณ์การสอนทางสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นอย่างน้อย 4 ปี 
  4.1.2 มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร 
  4.1.3 มีความรู้ มีทักษะ ในการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และมี
ประสบการณ์ท าวิจัยหรือประสบการณ์ประกอบวิชาชีพในสาขาวิชาที่สอน 
 4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 

คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียน
การสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์
    4.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

มีนโยบายในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ท้ังในและต่างประเทศ) มาร่วมสอนในบางหัวข้อ
ที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะหรือประสบการณ์จริง 
 
5. หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 น าผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อบัณฑิต มาประกอบการปรับปรุงพัฒนาเนื้อหา
ที่ท าการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับผู้ใช้งานบัณฑิต 

5.2 การเข้าร่วมการแข่งขันในกิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ือให้เกิดส่งเสริมและสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของนักศึกษาในทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของนักศึกษา 

5.3 การดูแลหลักสูตรการเรียนการสอนจะปฏิบัติตามตัวบ่งชี้ในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  AUN-
QA ในส่วนของหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้ 
   5.3.1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   5.3.2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   5.3.3 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   5.3.4 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
  5.3.5 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและ 

        การเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังนี้ 
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1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน  
 ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
    ตามแบบ OBE 3 – KMUTNB และ OBE 4  – KMUTNB อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน 
    ในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ  ทุกรายวิชา 
4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ 
 ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ OBE  5 – KMUTNB และ OBE 6 – KMUTNB  

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ OBE 7 – KMUTNB  
    ภายใน 60 วัน หลังปีการศึกษา 
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน         
    OBE 3 – KMUTNB และ OBE 4 – KMUTNB มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25  
    ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล 
 การเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน OBE 7 – KMUTNB ปีที่แล้ว 
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียน   
 การสอน 
9)  อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
     อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

10)  จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ  
    และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
    11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร  
     เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0  
    12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  
     จากคะแนนเต็ม 5.0 
 หมายเหตุ  ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานให้ระบุตามมาตฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ของสาขานั้น ๆ  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 6.1  จัดเตรียมพื้นท่ีส าหรับนักศึกษาใช้ในการเรียนรู้หรือค้นคว้านอกเวลาเรียน 
 6.2  จัดเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีใช้ในการเรียนการสอนในวิชาปฏิบัติการ 
 6.3  ส่งเสริมให้มีการจัดโครงงานย่อยในรายวิชาทางด้านวิชาชีพ เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าความรู้ทาง

ทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติและใช้งานจริง 
 



 
 

 
 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 -  การระบุตัวบ่งชี้ควรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้นหรือ
กรณีที่สาขาวิชานั้นยังไม่มีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ให้ระบุตัวบ่งชี้อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับ           
ตัวบ่งช้ีที่ สกอ. ก าหนดไว้ 12 ตัวบ่งช้ี (ตัวบ่งช้ีที่ 1–5 บังคับทุกปี) เพ่ือใช้ในการประกันคุณภาพภายใน และ
การประเมินคุณภาพภายนอก 
 -  สกอ. ให้สถาบันอุดมศึกษามีอิสระในการก าหนดรายละเอียดของการบริหารและจัดการเรียนการ
สอนให้เหมาะสมกับบริบทของสถาบันอุดมศึกษา ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถด าเนินการจัดท าระบบเก็บ
ข้อมูลรายละเอียดตามแนวทางของ มคอ.3-7 โดยสามารถปรับเปลี่ยนหัวข้อรายละเอียดให้เหมาะสมกับ
บริบทของแต่ละสถาบันได้ และให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม              
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ในการติดตาม ประเมิน และรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ใน 
หมวดที่ 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั้ งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ
เห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา และสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)  หรือหาก
หลักสูตรใดมีความประสงค์จะก าหนดตัวบ่งชี้แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.2 



 
 

 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที ่1 ปีที ่2 ปีที ่3 ปีที ่4 ปีที ่5 
(1)  อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม             
เพื่อวางแผนติดตาม  และทบทวนการด าเนินงานหลักสตูร 

     

(2)  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     

(3)  มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม            
(ถ้าม)ี ตามแบบ OBE 3 - KMUNTB และ OBE 4 - KMUNTB อย่างน้อย         
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ OBE 5 - KMUNTB และ                 
OBE 6 - KMUNTB ภายใน 30 วัน  หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ
ทุกรายวิชา 

     

(5)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสตูร ตามแบบ OBE 7 - KMUNTB                 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศกึษา 

     

(6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด
ใน OBE 3 - KMUNTB และ OBE 4 - KMUNTB (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

     

(7)  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ           
การประเมินผลการเรยีนรู ้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน               
OBE 7 - KMUNTB ปีท่ีแล้ว 

-     

(8)  อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนไดร้ับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ                
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพฒันาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคณุภาพ
หลักสตูรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

(12)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี่อบัณฑิตใหม ่เฉลี่ยไมน่้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

- - - -  

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) 9 10 10 11 12 

หมายเหตุ  สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ ของสถาบันฯ หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน 

ที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ทั้งนี้ หลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาทุกระดับคุณวุฒิต้องมี          

ผลการด าเนินการที่บรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีจึงจะได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่ได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเกณฑ์การประเมินผ่านคือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ใน

แต่ละปี 



 
 

 
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

(ระบุรายละเอียด) 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

(ระบุรายละเอียด) 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

(ระบุรายละเอียด) 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในหมวดที่ 7  
    การประกันคุณภาพหลักสูตร โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ตามระบบและ 
    เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

(ระบุรายละเอียด) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มคอ.2 



 
 

 
 

ภาคผนวก 
 

เอกสารที่ใส่ในภาคผนวก ประกอบด้วย 

 1. เอกสารความร่วมมือกับสถาบัน/หน่วยงานอ่ืน ๆ ในลักษณะการท า MOU (ถ้ามี) 
 2. แผนภูมิแสดงความต่อเนื่องของหลักสูตร 
 3. รายละเอียดการก าหนดรหัสวิชาของหลักสูตร ในกรณีที่มีแขนงวิชาเพ่ิม ควรระบุชื่อปริญญา              
ในใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 
 4. ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 5. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
บัณฑิต   
 6. ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 7. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ (ถ้ามี) 
 8. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 
  
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 



 
 

 
 

 

 

   การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร................................ 
    สาขาวิชา................................................... 

    ฉบับปี พ.ศ. ...... 

 

 

 

 

 

 

       ภาควิชา.............................................. 
       คณะ..................................... 

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วิทยาเขต......................  

     
(กรณีเป็นวิทยาเขตระบุใต้ชื่อมหาวิทยาลัย) 



 
 

 
 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร............................................................. 
สาขาวิชา........................................ฉบับปี พ.ศ. ................  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
วิทยาเขต...................... 

(กรณีเป็นวิทยาเขตระบุใต้ชื่อมหาวิทยาลัย) 
  
  

 
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้ ได้รับการพิจารณาความสอดคล้องและออกรหัสหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
    เมื่อวันที่.......... 
  
2. สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว   
   ในคราวประชุมครั้งที่.........../..........เมื่อวันที่............................................................  
 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่……….......ปีการศึกษา................เป็นต้นไป  
  
4. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  
       หากมีเหตุผลมากกว่า 1 ข้อ ให้ระบุเป็นข้อ ๆ เช่น 
 4.1 เพ่ือปรับปรุงโครงสร้างและรายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                  
พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 4.2 เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
 
5. สาระในการปรับปรุงแก้ไข  
       (ให้ระบุส่วนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไข เช่น การปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต เพ่ิมรายวิชาใหม่ ลดรายวิชา เดิม 
เปลี่ยนรหัสรายวิชา เปลี่ยนชือ่รายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตลอดจนปรับปรุงหมวดวิชา หรือกลุ่มวิชา
และค าอธิบายรายวิชา เป็นต้น โดยเสนอรายละเอียดอย่างครบถ้วนและชัดเจน)  
   5.1 ................................................................................... .................................................................... ............. 
   5.2 ......................................................................................................................... ........................................... 
   5.3 ......................................................................................................................... ........................................... 
   5.4 ............................................................................... ........................................................................ ............. 
 



 
 

 
 

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข     
         เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558 ปรากฏ
ดังนี้  
     

โครงสร้างหลักสูตร 

เกณฑ์กระทรวงฯ   
(หน่วยกิต) 

(โครงสร้างเดิม)  
หลักสูตรฉบับปี 

พ.ศ. ......                                                    
(หน่วยกิต) 

(โครงสร้างใหม่) 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ...... 
(หน่วยกิต) 

  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
      ก. ......................................  
      ข. ......................................  
      ค. ......................................  
      ง. ...................................... 
   2. หมวดวิชาเฉพาะ  
      ก. ......................................   
      ข. ...................................... 
   3. หมวดวิชาเลือกเสรี  

ไม่น้อยกว่า 30 
ก…................. 
…................. 
…................. 
…................. 

ไม่น้อยกว่า 72 
…................. 
…................. 
ไม่น้อยกว่า 6 

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

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

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

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

จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120   
  

 
 
 



 
 

 
 

7. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  
 (ให้เสนอรำยละเอียดเปรียบเทียบในรูปของตำรำง)  

  
    ตัวอย่าง  
  7.1 ชื่อหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตร  
                7.1.1 ชื่อหลักสูตร (กรณีท่ีมีกำรเปลี่ยนชื่อสำขำวิชำ)   
 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ........ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ........ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ 

 
วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและการจัดการ 

 
  
 7.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 

หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. ........ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ........ 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   .................    หน่วยกิต 
          ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป   .................   หน่วยกิต 
          ข. หมวดวิชาเฉพาะ       .................    หน่วยกิต       
          ค. หมวดวิชาเลือกเสรี    .................    หน่วยกิต                                                                                                                                              

 

จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร   ..................    หน่วยกิต 
          ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  ..................    หน่วยกิต 
          ข. หมวดวิชาเฉพาะ            ..................    หน่วยกิต       
          ค. หมวดวิชาเลือกเสรี          ..................    หน่วยกิต 

  



 
 

 
 

 7.2 รายวิชาในหลักสูตร               

 
  หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. .......                                                              

 

 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .......                                                                        

            รหัสวิชา                ชื่อวิชา           หน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ)            รหัสวิชา          ชื่อวชิา       หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
      1. กลุ่มวิชาภาษา 
          260301    ภาษาอังกฤษ 1                            3(3–0) 
                        (English I) 
      2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
         268301   จิตวิทยาเบื้องต้น                          3(3–0) 
                      (Introduction to Psychology) 
                                        ฯ ล ฯ 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    1. กลุ่มวิชาภาษา 
        xxxxxxxxx    วิชาเลือกในกลุ่มวิชาภาษา                               3(x-x-x) 
                          (Language Elective Course)     
    2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
        080303103  จิตวิทยาเพ่ือความสุขในการด ารงชีวิต                  3(3-0-6) 
                          (Psychology for Happy Life) 
                                              ฯ ล ฯ 

  ข. หมวดวิชาเฉพาะ  
      1. วิชาแกน 
          133330   การถ่ายโอนมวล                          3(3–0) 
               (Mass Transfer) 
                                       ฯ ล ฯ 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ  
    1. วิชาแกน 
        010313111  การถ่ายโอนมวล                                       3(3–0-6) 
                         (Mass Transfer)   
                                              ฯ ล ฯ 

  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 
        xxxxxx    วิชาเลือกอิสระ                             6(x–x) 
                        (Free Elective Course) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี                                                          6(x–x-x) 
    เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-                 
พระจอมเกล้าพระนครเหนือเปิดสอน  

 

 


