
ตัวอย่างประเด็นที่ สกอ. แจ้งให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบและปรับแก้ไข 

ในการจัดท าหลักสูตรตามกรอบ TQF 

 

 

1. แบบ มคอ 2  ข้อ 3.1 การรับอาจารย์ใหม่  ให้ระบุคุณลักษณะของอาจารย์ใหม่ เชน่ สาขาวิชา 
คุณวุฒิการศึกษา และกระบวนการรับอาจารย์ใหม่โดยย่อ  หากอ้างถึงระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย ต้องมีเอกสารแนบในภาคผนวกด้วย 

2. แบบ มคอ 2  ข้อ 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ระบุข้อมูลเพิ่มเตมิของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เรื่อง ระดับการศกึษาตั้งแตร่ะดับปริญญาตรีจนถึงระดับสูงสุด พรอ้มทั้งระบุสาขาวิชาที่
จบ สถาบันที่ศึกษาส าเร็จ และปีที่จบการศกึษา 

3. แบบ มคอ 2  ข้อ 3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษให้สรุปย่อ ๆ เกี่ยวกับนโยบายในการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ เชน่ วธิีการอนุมัต ิกระบวนการเลือกสรร และสัดส่วน
ต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทั้งหลักสูตร 

4. แบบมคอ. 2  หมวดที่ 7   ข้อที่ 7   ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนนิงาน  ให้มหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลแยก
เป็นรายปี  (ตามตัวอย่างดังแนบ)    

5. แบบรายงานข้อมูล มคอ. 02   ไม่ให้มหาวิทยาลัยเปลี่ยนแปลงข้อความหรอืหัวข้อตา่งๆ ในแบบ
รายงานข้อมูลของสกอ. และให้กรอกข้อมูลตามแบบรายงานให้ครบทุกประเด็น 

6. การรายงานข้อมูลในแบบ มคอ. 2  แบบ มคอ. 02  ในหัวข้อที่มีประเด็นเหมอืนกัน  ให้ใส่ขอ้มูล
ให้ตรงกัน 

7. การปรับแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตร ถึงแม้วา่จะไม่มกีารเปลี่ยนแปลงจ านว น    หนว่ยกิตก็
ตาม  ต้องรายงานข้อมูลให ้สกอ. ทราบด้วยตามแบบ สมอ. 08  

8. เอกสารที่แนบในภาคผนวกของเล่มหลักสูตร(เพิ่มเติม) 
1)  ระเบียบ/ข้อบังคับฯ  ตา่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องและอ้างถึงในเล่มหลักสูตร 
2) ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการรา่ง/ปรับปรุงหลักสูตร 
3) ตารางเปรียบเทียบโครงสรา้งหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม ่(กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุง) 

9. การรับอาจารย์ใหม่ 
ระบุกระบวนการย่อๆ ในการรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่า อาจารย์มคีุณสมบัติและ
ประสบการณเ์พียงพอต่อความรับผดิชอบการสอน 

10. รายละเอียดงบประมาณตามแผน  ให้ระบุข้อมูลงบประมาณตามแผนตั้งแตป่ีที่ปรับปรุงหลักสูตร
ไปอีก 2  ปีขา้งหน้า 

 

 

 

 

 

เร่ือง     หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต (TQF) 



             สาขาวิชาการจดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ หลกัสตูรปรบัปรงุ 2553 

 

1. ขอแบบฟอรม์ มคอ.02 เพ่ิม  

     -ใหก้รอกขอ้มลูเพิม่เฉพาะทีม่เีครือ่งหมาย *  และ ชื่อหลกัสตูร และ ชื่อสถานศกึษา ในหน้าแรก มตีรา

ประทบัมหาวทิยาลยัทุกหน้า พรอ้มลายเซน็ในหน้าสุดทา้ย  

     

2.  ใน สมอ.02 มีดงัน้ี 

-หน้า 1 ข้อ 3 หมวด ก ขอ้มลูทัว่ไป  

(ลมืเตมิ S หลงัค าว่า Art ใน  ชื่อปรญิญา)  

 

ตวัอย่าง  

 ช่ือปริญญา     

(ภาษาไทย)              ศลิปศาสตรบณัฑิต  (การจดัการสมยัใหมแ่ละเทคโนโลยีสารสนเทศ)  

(ภาษาองักฤษ)     Bachelor of Arts (Modern Management and Information Technology)  

 

 -หน้า 2 ข้อ 5 สถานภาพของหลกัสตูร 

เริม่ใชม้าตัง้แต่ปีการศกึษา ..........(ใหร้ะบุ พ.ศ. ดว้ย ของหลกัสตูรใหมท่ีเ่ปิดสอนครัง้แรก)(ใช่ ปี 2548 

หรอืไม ่แต่หลกัสตูรใหมท่ี ่สกอ. อนุมตั ิเป็นปี 2549) และจากขอ้มลูในเอกสารแนบในภาคผนวก (สมอ.08)    

ปรบัปรงุครัง้สุดทา้ยเมือ่ปีการศกึษา ..2549......(ใหร้ะบุ พ.ศ. ดว้ย หมายถงึ ปี พ.ศ.ของหลกัสตูร

ปรบัปรงุครัง้สุดทา้ย ดจูากหน้าปกเล่มหลกัสตูรหรอืสภามหาวทิยาลยัอนุมตัิ  ถา้เป็นหลกัสตูรใหม ่ใหใ้ส่ปี พ.ศ.

ของหลกัสตูรใหมด่ว้ย) (ดงันัน้เป็น 2549) 

 



 -หน้า 6 และหน้า 7 ขอ้ 6.1 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร(ภาคปกต)ิและขอ้ 6.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร

(ภาคพเิศษ) มอีาจารยจ์ านวนหลายท่านทีศ่กึษาต่อ ไมส่ามารถเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรได ้ ดงันัน้ควรหา

อาจารยท์่านอื่นมาแทน  

 

-หน้า 9 ขอ้ 8.1 การส าเรจ็การศกึษา 

ในขอ้ 2.ทีร่ะบุว่า “ ตอ้งใชเ้วลาเรยีนไมน้่อยกว่า 6 ภาคการศกึษาปกต ิ”  

แสดงว่า เรยีนจบภายใน 3 ปีการศกึษา ใช่หรอืไม่ 

ถา้ใช่ จะท าใหข้อ้มลูไมต่รงกบัใน สมอ.02 หน้า 5 ขอ้ 4 ส าเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน   

-หน้า 11 ขอ้ 9.2.2  

 พฒันาหลกัสตูรทุกๆ ระยะ 5 ปี ก าหนดการประเมนิครัง้แรก ปี 2554 ใหต้รวจสอบ (เนื่องจากว่า เป็น

หลกัสตูรปรบัปรงุ 2553) หรอืว่าภายใน 5 ปี มกีารประเมนิหลายรอบ  

 หมายเหตุ  : เฉพาะในหน้า 11 ตอ้งมลีายเซน็ของรองคณบดผี่ายวชิาการดว้ย  

 

2. ในเล่มหลกัสตูร มีดงัน้ี            

 -หน้า 2 ข้อ 7 การขอรบัการประเมินเพ่ือขึ้นทะเบียนหลกัสตูร  

  เปลีย่นชื่อหวัขอ้ จรงิๆ คอื “ความพรอ้มในการเผยแพรห่ลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตราฐาน ”  

        -หน้า 3 ข้อ 9.2 รายชื่ออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

 อ.พงสศ์กัดิ ์โหลมิชยโชตกุิล ไมส่ามารถเป็นอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรได ้เน่ืองจากว่า ลาศกึษาต่อ  

 -หน้า 15 และหน้า 17 ขอ้ 2.2.2 วชิาเอกเลอืก ตอ้งเลอืกเรยีนเฉพาะกลุ่มวชิา หรอื เรยีนทุกกลุ่มวชิา 

(ถา้เลอืกเรยีนเฉพาะกลุ่มวชิา ตวัอยา่ง เช่น แลว้ในกลุ่มวชิาอุตสาหการ จ านวนหน่วยกติ ไมค่รบ 36 หน่วยกติ) 

(สอบถามเพ่ือขอข้อมลูเพ่ิมเติม)  

-ภาคผนวก ข  แผนการกระจาย  



ในตารางทัง้หมด  พบว่าบางวชิาไมไ่ดแ้สดงถงึความรบัผดิชอบหลกัและความรบัผดิชอบรอง 

โดยเฉพาะในดา้นความรู ้ทีไ่ดร้ะบุความหมายในเล่มหลกัสตูรหน้า 95  

-หน้า 75 ข้อ 3  เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 

 ขอ้ 2 ทีร่ะบุว่า “ ตอ้งใชเ้วลาเรยีนไมน้่อยกว่า 6 ภาคการศกึษาปกต ิ”  

แสดงว่า เรยีนจบภายใน 3 ปีการศกึษา ใช่หรอืไม่ 

ถา้ใช่ จะท าใหข้อ้มลูไมต่รงกบัใน สมอ.02 หน้า 5 ขอ้ 4 ส าเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน   

 

-หน้า 78 ขอ้ 2.4 การประเมนิความเพยีงพอของทรพัยากร  

(อธบิายใหช้ดัเจน บอกถงึ 1.กระบวนการตดิตาม 2.เป้าหมาย  3. การด าเนินการประเมนิ ) 

    ใน มคอ.2 ข้อ ๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร  

          ระบกุระบวนการตดิตามและประเมนิความพอเพยีงของหนงัสอื ต ารา วารสารและอุปกรณ์การ

เรยีนการสอนตลอดจนทรพัยากรอื่นๆ ทีจ่ าเป็น 

 

 

 

 

 

 

 -หน้า 78 ข้อ 3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

คุณลกัษณะของอาจารยใ์หม ่(ใหร้ะบุกระบวนการยอ่ๆ) เช่น สาขาวชิา คุณวุฒกิารศกึษา   ถ้าอ้างถึง

ระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวิทยาลยั ต้องมีเอกสารแนบในภาคผนวก  

ใน มคอ. 2  ข้อ ๓.๑ การรบัอาจารยใ์หม่ 



 ระบุกระบวนการยอ่ๆ ในการรบัอาจารยใ์หม ่เพื่อใหม้ัน่ใจว่า อาจารยม์คีุณสมบตัแิละประสบการณ์

เพยีงพอต่อความรบัผดิชอบการสอน 

  

 -หน้า 78 ขอ้ 3.3 การแต่งตัง้อาจารยพ์เิศษ (ไมไ่ดร้ะบุถงึนโยบายการแต่งตัง้)  

  ใน มคอ.2 ข้อ ๓.๓ การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ  

        สรปุยอ่ ๆ ถงึนโยบายในการแต่งตัง้อาจารยท์ีส่อนบางเวลาและอาจารยพ์เิศษ เช่น วธิกีารอนุมตั ิ

กระบวนการเลอืกสรร และสดัส่วนต่อคณาจารยใ์นหลกัสตูรทัง้หลกัสตูร 

 

 -หน้า 79 ข้อ 4.1 การก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

(แจง้ใหท้ราบในครัง้ต่อไป เมือ่ท าเล่มหลกัสตูรส่งให ้สกอ.) ใหเ้พิม่ขอ้มลูเกีย่วกบั คุณวุฒกิารศกึษา หรอื

ประสบการณ์การท างาน ทีต่รงสาขาวชิา เป็นตน้  

 

-หน้า 79 ข้อ 6 ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ   

 (ยงัขาดความครบถว้นของเนื้อหา เกีย่วกบั ความตอ้งการแรงงานว่ามคีวามสมัพนัธก์บัการปรบัปรงุ

หลกัสตูรยงัไง) (แจง้ใหท้ราบในครัง้ต่อไป เมือ่ท าเล่มหลกัสตูรส่งให ้สกอ.) 

ใน มคอ.2  หมวดท่ี 7 ข้อ ๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจ

ของผูใ้ช้บณัฑิต  

ใหอ้ธบิายวงจรของการพฒันาหลกัสตูร หรอืการปรบัปรงุหลกัสตูร โดยตอ้งส ารวจ ความตอ้งการทัง้เชงิ

ปรมิาณและคุณภาพ ตลอดจนตดิตามความเปลีย่นแปลงและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

   -หน้า 81 หมวดที ่ 8 ขอ้ 1 . 2 การประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน  

(ใหร้ะบุกระบวนการประเมนิอยา่งไรบา้ง หรอื การประเมนิกลยทุธก์ารสอนอยา่งไร)  

(แจง้ใหท้ราบในครัง้ต่อไป เมือ่ท าเล่มหลกัสตูรส่งให ้สกอ.) 

ใน มคอ.2 หมวดท่ี 8 ข้อ ๑.๒ การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 



             อธบิายกระบวนการทีใ่ชใ้นการประเมนิทกัษะของคณาจารยใ์นการใชก้ลยทุธต์ามทีไ่ดว้างแผนไว ้เช่น              การ

ประเมนิของนกัศกึษาในแต่ละรายวชิา การสงัเกตการณ์ของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรหรอืหวัหน้าภาค การ

ทดสอบผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในหลกัสตูร โดยเทยีบเคยีงกบันกัศกึษาของสถาบนัอื่นในหลกัสตูรเดยีวกนั  การจดั

อนัดบัเกีย่วกบักระบวนการในการพฒันาความรูแ้ละทกัษะทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดทีน่กัศกึษาตอ้งการ 

         -หน้า 81 ขอ้ 2 การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม  

 (เพิม่รายละเอยีด ในดา้นเกณฑก์ารประเมนิ เช่น ประเมนิในดา้นไหนบา้ง อธบิายโดยสงัเขป)  (แจง้ให้

ทราบในครัง้ต่อไป เมือ่ท าเล่มหลกัสตูรส่งให ้สกอ.) 

 

 ใน มคอ.2 ข้อ 2 การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม  

อธบิายกระบวนการ ทีจ่ะใชเ้พื่อจะไดข้อ้มลู ต่างๆ ยอ้นกลบัในการประเมนิคุณภาพของหลกัสตูรใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัจาก กลุ่มบุคคล ดงันี้  ๑) นกัศกึษาและบณัฑติ ๒) ผูท้รงคุณวุฒ ิ
และ/หรอืผูป้ระเมนิภายนอก ๓) ผูใ้ชบ้ณัฑติและ/หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่นๆ 

 -หน้า 82 และหน้า 83 ภาคผนวก ก อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร ทัง้ภาคปกตแิละภาคพเิศษ แกไ้ขรายชื่อ

อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร  

 

3. ในเอกสารเรื่อง การปรบัปรงุแก้ไขหลกัสตูรและตารางเปรียบเทียบโครงสร้าง  (เอกสารท่ีทาง สกอ. 

ขอข้อมลูเพ่ิมเติมภายหลงั)   มีแก้ไขดงัน้ี 

 -หน้า 8 แผน 1 สหกิจศึกษา  ข้อ 2.2 วิชาเอกบงัคบั  โครงสรา้งหลกัสตูรปรบัปรงุ 2553 

 วชิา วศ.อ. 323 การประกนัคุณภาพเบือ้งตน้ ไมไ่ดร้ะบุในหวัขอ้ของ โครงสรา้งหลกัสตูรปรบัปรงุ 2553  

หรอืไมไ่ด ้ระบุว่า เหมอืนเดมิ 

           วชิา วศ.อ. 342 องคก์รอุตสาหกรรมและการบรหิารกระบวนการผลติ (ขอ้มลูซ ้า หรอืไม ่และมจี านวน

หน่วยกติ 8 หน่วยกติ 

 -หน้า 9 แผน 1 สหกิจศึกษา ข้อ 2.3 วิชาเอกเลือก  

 วชิา ศท.สป.443 การเขยีนโปรแกรมมลัตมิเีดยี และวชิา ศท.สป.491 ในหวัขอ้ โครงสรา้งหลกัสตูร

ปรบัปรงุ 2553 ไมไ่ดร้ะบุ ว่าเหมอืนเดมิ  



 ส่วนทีร่ะบุว่า เหมอืนเดมิ เป็นรายวชิาทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่น กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศหลกัสตูรปรบัปรงุ 

2553  (อา้งองิขอ้มลูจาก ในเล่มหลกัสตูร หน้า 15 ขอ้ 2.2.2 วชิาเอกเลอืก)  

 วชิา ศท.สป.260 ระบบการจดัการความรู ้ ควรระบุ ว่า ยา้ยไปในหมวดวชิาเลอืก  

          วชิา ศท.สป.441 พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ไมไ่ดอ้ยูใ่นวชิาเอกบงัคบั แต่ยา้ยไปอยู ่วชิาเอกเลอืก ในกลุ่ม

วชิาสงัคมและบรหิารธุรกจิ 

 -หน้า 10 แผน 1 สหกิจศึกษา ข้อ 2.3 วิชาเอกเลือก 

 วชิา บธ.กจ.331 การจดัการทรพัยากรมนุษย์  ทีร่ะบุว่า เหมอืนเดมิ ในหวัขอ้ โครงสรา้งหลกัสตูร

ปรบัปรงุ 2553  จรงิๆ แลว้ มวีชิาบธ.กจ.231 การจดัการทรพัยากรมนุษย ์อยูแ่ลว้  

 -หน้า 15  แผน 2 การค้นคว้าแบบอิสระ ข้อ 2.2 วิชาเอกเลือก  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

วชิา ศท.สป.242 การเขยีนโปรแกรมเวบ็ ทีร่ะบุว่า เหมอืนเดมิ ในหวัขอ้ โครงสรา้งหลกัสตูรปรบัปรงุ 

2553  ซึง่ไมต่รงกบัขอ้มลูในเล่มหลกัสตูรหน้า 15  วชิาแกน จรงิๆแลว้ ควรระบุว่า ยา้ยไปในหมวดวชิาแกน   

 

วชิา ศท.สป.260 ระบบการจดัการความรู ้ ทีร่ะบุว่า เหมอืนเดมิ ในหวัขอ้ โครงสรา้งหลกัสตูรปรบัปรงุ 

2553 ซึง่ไมต่รงกบัขอ้มลูในเล่มหลกัสตูรหน้า 17  กลุ่มวชิาสงัคมและบรหิารธุรกจิ จรงิๆแลว้ ควรระบุว่า ยา้ย

ไปในหมวดวชิาเลอืก กลุ่มวชิาสงัคมและบรหิารธุรกจิ   

  

วชิา ศท.สป.341 การออกแบบและวเิคราะหเ์ชงิโครงสรา้ง  จรงิๆแลว้ ควรระบุว่า ยา้ยไปอยูใ่นหมวด

วชิาเอกบงัคบั   ในหวัขอ้ โครงสรา้งหลกัสตูรปรบัปรงุ 2553 เพื่อใหข้อ้มลูตรงกบัเล่มเอกสารในหน้า 15 ขอ้ 

2.2.1 วชิาเอกบงัคบั 

  

วชิา ศท.สป.441 พาณชิยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ทีร่ะบุว่า ยา้ยไปวชิาเอกบงัคบั ในหวัขอ้ โครงสรา้งหลกัสตูร

ปรบัปรงุ 2553  ซึง่ไมต่รงกบัขอ้มลูในเล่มหลกัสตูรหน้า 17  กลุ่มวชิาสงัคมและบรหิารธุรกจิ  จรงิๆแลว้ ควร

ระบุว่า ยา้ยไปในวชิาเลอืก กลุ่มวชิาสงัคมและบรหิารธุรกจิ   

 



วชิา ศท.สป.443 การเขยีนโปรแกรมมลัตมิเีดยี  ทีร่ะบุว่า ยา้ยไปวชิาเอกบงัคบั ในหวัขอ้ โครงสรา้ง

หลกัสตูรปรบัปรงุ 2553  ซึง่ไมต่รงกบัขอ้มลูในเล่มหลกัสตูรหน้า 17  กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ จรงิๆแลว้ 

ควรระบุว่า เหมอืนเดมิ 

วชิา ศท.สป.491 หวัขอ้เลอืกสรรในดา้นการจดัการสมยัใหมแ่ละเทคโนโลยสีารสนเทศ ในหวัขอ้ 

โครงสรา้งหลกัสตูรปรบัปรงุ 2553  เพื่อใหข้อ้มลูตรงกบัในเล่มหลกัสตูรหน้า 17  กลุ่มวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศ 

จรงิๆแลว้ ควรระบุว่า เหมอืนเดมิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การปรับแก้ไขหลักสูตร วทบ. วัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ (ตามข้อเสนอแนะทางโทรศัพท์จาก 

สกอ.) 

การปรับแก้ไขในเล่มหลักสูตร  (มคอ.2) 

1. หนา้ 7    ข้อ 2.4   กลยุทธ์การด าเนินการแก้ไขปัญหา   ไม่สอดคล้องกับประเด็นปัญหา    



2. ขอส่งตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม  และใหม ่เพิ่ม 

3. มีอา้งถึงขอ้บังคับ มช. ว่าด้วยการศกึษาระดับปริญญาตรี   ให้แนบเอกสารมาด้วย  

4. หนา้ 8 ข้อ 2.6  ให้ปรับงบประมาณตามแผน  เป็นประมาณค่าใช้จ่ายในปี 54/นักศึกษา 1 ราย  

5. หนา้ 9 ข้อ 2.8   ข้อ 2 ย่อย  ให้ระบุ พ.ศ. ของขอ้บังคับที่อา้งถึง 

6. หนา้ 21  ให้ส่งรายวิชาที่ อ. อานนท์  สอนทั้งหมดในหลักสูตรนี้ 

7. หนา้ 26 ข้อ 4.2  ช่วงเวลา ภาค 2 ปีที่ 4  (ให้ระบุว่าเป็นแผนอะไรด้วย) 

8. หนา้ 27  ข้อ 5.2  เพิ่มค าวา่ “มาตรฐานผลการเรียนรู้”  

ข้อ 5.3   การท าวิจัย  (ให้ระบุว่าเป็นแผนไหน) 

9. หนา้ 30  ข้อ 2.11    ผลการเรียนรู้ดา้นคุณธรรม  (ให้ตรวจสอบข้อความ)  “รวมทั้งอาจารย์ต้องมี

คุณธรรมอย่างนอ้ย ...”   ว่าเป็นกรณีของอาจารย์ หรอืนักศึกษา  กันแน่ 

10. หนา้ 35    mapping  ให้ใส่ชื่อเต็มของกระบวนวิชา  ตามด้วยรหัสกระบวนวิชา   และควรมหีมายเหตุ 

บอกว่า  จุดด า  กับ จุดขาว  หมายถึงอะไร  และให้ตรวจสอบกระบวนวิชาทุกกระบวนวิชาใน 

mapping  ว่าได้มกีารระบุครบทุกด้านตรงกันตามที่เขียนไว้ในค าอธิบายแล้วหรอืไม่ 

11. หนา้ 44  บรรทัดแรก  “ปี พ.ศ. )   และให้แนบเอกสารที่อา้งถึงเกี่ยวกับคุณสมบัติของนักศึกษา  

12. หนา้ 45  ข้อง 2.1  ให้อธิบายวิธีการด าเนนิการในการวัดและประเมินผล  

13. หนา้ 46  ข้อ 1  หมวด 7  ข้อ 6 ย่อย  ขออธิบายว่าการจัดกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการพัฒนา  

หลักสูตรอย่างไร 

  ข้อ 2.2 ให้ระบุจ านวนทรัพยากรแต่ละรายการ  และอ้างถึงฐานข้อมูลด้วย เชน่ 

หอ้งสมุดของคณะ 

14.  หน้า 48 ข้อ 4.1   การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของบุคลากร  (อาจแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง)  

15. หนา้ 49 ข้อ 6    ความตอ้งการของตลาดแรงงาน   (ให้ระบุกระบวนการหรอื วธิีการที่จะน าไป

ปรับปรุงการพัฒนาหลักสูตรได้อย่างไร 

16. หนา้ 50 ข้อ 1.1  แก้ช่ือหัวข้อเป็น  “การประเมนิกลยุทธ์การสอน” 

ข้อเสนอนแนะ     วิธีการประเมนิผลยุทธ์การสอน  มีวธิีอื่นอกีหรือไม่ 

17. หนา้ 50  ข้อ  1.2  หัวข้อ  ให้ตัดค าว่า  “กระบวน”  ออก   (และมีวธิีประเมินวิธีอื่นอีกหรอืไม่)  

ข้อ 2  การประเมนิในภาพรวม  (ข้อให้เพิ่มรายละเอียด)  เชน่  ประเมินผลอย่างไร       



         บณัฑิตที่ส าเร็จการศึกษาแล้วมีวิธีประเมินอย่างไร  

ข้อ 4  ข้อมูลไม่ตรงกับ มคอ. 02 

 

การแก้ไขข้อมูลในแบบรายงานข้อมูล  (มคอ. 02) 

หนา้ 1   ข้อ 3  ขอเพิ่มข้อมูลในส่วนของสถานภาพหลักสูตร   - ปรับปรุงครัง้สุดท้ายเมื่อไหร่  

-  จากหลักสูตรเดิมช่ืออะไร 

หนา้ 3 ข้อ 1   วัตถุประสงค์ไม่ได้ระบุว่าเป็นการผลิตบัณฑิตอย่างไร  

หนา้ 4 ข้อ 3.1  ตรวจสอบระยะเวลา 

หนา้ 8   ข้อเสนอแนะ หมวด 4 ข้อ 1   ให้ตัด  (   )   ออก  

            ข้อ 1  หมวด 5  /    เกณฑก์ารวัดผล  (ให้เพิ่มข้อมูลโดยเอารายละเอียดหน้า 42 ใน มคอ. 2  มาใส่)  

                    หมวด 5  ข้อ 2     ให้เพิ่มรายละเอียด  

หนา้ 9  หมวด 7  ข้อ 1  หัวข้อ 2, 3   ไม่มขี้อมูลผู้รับผดิชอบหลักสูตร  (ดูในเล่ม มคอ.2 หนา้ 46)  

หนา้ 10 ข้อ 3  การบริหารคณจารย์   หัวข้อที่ 3   (   )   หายไป  

           ข้อ 5  การแนะน านักศึกษา    เอาขอ้มูล หน้า 48  ในเล่ม มคอ. 2 มาใส่  

           ข้อ 7  ตามแบบ มคอ. 02   /    ก็พอ   ไม่ต้องอธิบาย 

หนา้ 11  หมวด 8  ข้อ 1   ที่ /   ทั้ง 3 หัวข้อไม่มีขอ้มูลในหน้า 50  ของเล่ม  ขอ้มูลที่มีนอกเหนอืจากที่  /  ไว้  

ให้ใส่ไว้ในหัวข้ออื่น ๆ  

หนา้ 11  ข้อ 12  หัวข้อ 12  ไม่มขี้อมูลหน้า   50 

            ข้อ 2  หัวข้อย่อย 2,3  ไม่มขี้อมูลหน้า   50  

(ให้น าข้อมูลจากในเล่ม มคอ. 2  มาใส่ในหัวข้อ อื่น ๆ   

หนา้ 12  ข้อ 4   ข้อ 1, 3   (ให้น าข้อมูลจากในเล่ม มคอ. 2  มาใส่ในหัวข้อ อื่น ๆ   



เร่ือง     หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต  

             สาขาวิชาวิศวกรรมกระบวนการอาหาร หลกัสตูรปรบัปรงุ 2554 

 

1. ใน มคอ.02 มีดงัน้ี 
 -หน้า 1 ข้อ 1 ชื่อหลกัสตูร ภาษาไทย 

            ใสค่ าวา่ “หลกัสตูร”  หน้า วทิยาศาสตรบณัฑติ 

 -หน้า 1 ข้อ 3 ทีร่ะบุ ว่าปรบัปรงุมาจาก วท.บ. สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการอาหาร ปี 2549 ช่วย

ตรวจดว้ยว่ามาจากปี 2549 หรอืไม่ (ถา้มาจากปี 2549 จรงิ ขอส าเนาหน้าปกที ่สกอ. อนุมตัแิลว้ )เนื่องจากใน

ฐานขอ้มลูของ สกอ. ใน ปี 2549 เป็น วท.ม. สาขาวชิาวศิวกรรมกระบวนการอาหาร   

 -หน้า 3 ข้อ 2 ใหร้ะบุ ในช่อง  

            เน้นการผลติบณัฑติใหม้คีณุลกัษณะ (ระบ)ุ......ใหน้ าวตัถุประสงค ์ใน มคอ.2 หน้า 10 มาใส่

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

 -หน้า 14 ข้อ 2.4 ตรวจสอบ จ านวน นศ. ใหต้รงกบัใน มคอ.2 หน้า 13 โดยยดึการรบัจ านวน นศ. ในปี

แรกทีเ่ปิดรบั 

 -หน้า 5 ขอ้ 3.1 ใหร้ะบุตวัเลข  

 ส าเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน................ภาคการศกึษา  

 -หน้า 7 ขอ้ 3.3.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสตูรล าดบัที ่3 มคีุณวุฒใินระดบัปรญิญาโทหรอืไม่  

 -หน้า 8 ขอ้ 1 ใหร้ะบุขอ้มลูดว้ย  

 -หน้า 10 ขอ้ 3.2 ใหท้ าเครือ่งหมายระบุว่า ไมม่ี  

          -หน้า 11 ขอ้ 2 ใหท้ าเครือ่งหมาย หน้าขอ้ มกีารพฒันาดา้นวชิาชพี 

          -หน้า 13 ขอ้ 3 ใหน้ าเครือ่งหมายในหวัขอ้ที ่3 ออก จรงิๆ ในแบบฟอรม์ มคอ.02 ไมม่ชี่องใหร้ะบุ ตาม

ตวัอยา่ง 

 



*3.  การบรหิารคณาจารย์   เช่น 

  มรีะเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัในการรบัอาจารยใ์หม่  

  มกีารวางแผนและด าเนินการเพือ่ใหเ้กดิการมสี่วนรว่มของคณาจารยใ์น  

                                 การวางแผนการตดิตามและทบทวนหลกัสตูร  

มหีลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้คณาจารยพ์เิศษ 

  อืน่ๆ (ระบ)ุ....................................... 

 

2. ในเล่มหลกัสตูร  มคอ .2 มดีงันี้      
 

 -หน้า 7 ขอ้ 9 ระบุสถาบนัทีส่ าเรจ็ และอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรล าดบัที ่3 มคีุณวุฒใินระดบัปรญิญาโท  

 -หน้า 13 ขอ้ 2.2 การกล่าวอา้งถงึขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ควรระบุ ปี พ.ศ. และขอ้ ของขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัตามทีก่ล่าวอา้ง 

 -หน้า 13 ขอ้ 2.5 ตามทีร่ะบุมา เปิดสอนนกัศกึษาปี 2554 แต่ท าไมในแผนการรบันกัศกึษามปีี 2553 

และในตารางปี 2553 ท าไม ชัน้ปีที ่1 เป็น 0 คน (พมิพผ์ดิหรอืไม่) 

 -หน้า 15 ขอ้ 2.8 การกล่าวอา้งถงึขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ควรระบุ ปี พ.ศ. และขอ้ ของขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัตามทีก่ล่าวอา้ง 

 -หน้า 16 ขาดการอธบิายความหมายรหสัวชิา  

 -หน้า 32 ขอ้ 3.2.1 ระบุสถาบนัทีส่ าเรจ็ และอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรล าดบัที ่3 มคีุณวุฒใินระดบั

ปรญิญาโท  ขาดงานวจิยัของ อ. รตันาและอ.สุภเวท  

 -หน้า 38 ขอ้ 5.2 แกไ้ขชื่อหวัขอ้จาก ผลการเรยีนรู ้เป็น มาตรฐานผลการเรยีนรู้  

 -หน้า 40 ขอ้ 2.1.1 ,ขอ้ 2.2.1 ,ขอ้ 2.3.1, ขอ้ 2.4.1 และขอ้ 2.5.1 ขอ้มลูไมต่รงกบัความหมาย ขอ้ 3.1 

หน้า 50 จะใชต้วัไหนเป็นหลกั เนื่องจากว่า จะใชผ้ลการเรยีนรูเ้พยีงตวัเดยีว เพื่อไปเขยีนลงในแผนการกระจาย  

 -หน้า 44 ขอ้ 3 ในตาราง เนื่องจากในบางขอ้ 2.5 ,ขอ้ 3.5 ,ขอ้ 4.4 ,ขอ้ 5.4 ไมม่กีารระบุความ

รบัผดิชอบหลกั ดงันัน้ ในตารางควรตดัออก และ ไมม่กีารอธบิายความหมาย  



 นอกจากนี้ในบางรายวชิา ไดร้ะบุความรบัผดิชอบหลกั ในขอ้ 2.5 , ขอ้ 2.4 และขอ้ 5.4  ซึง่ไมม่กีาร

อธบิายความหมาย 

 -หน้า 45 ขอ้ 3 ในตาราง รายวชิา 206103 ยงัขาดมาตรฐานดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลและดา้น

การวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

      -หน้า 47 ขอ้ 3 ในตาราง รายวชิา 604416  ยงัขาดมาตรฐานดา้นการวเิคราะหเ์ชงิตวัเลข 

 -หน้า 48 ขอ้ 3 ในตาราง รายวชิา 610101 และ 610102 ยงัขาดมาตรฐานดา้นปญัญา  

 -หน้า 49 ขอ้ 3.2 ในตาราง รายวชิา 253481 ยงัขาดมาตรฐานดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล  

 ในขอ้ 1.5 ,ขอ้ 2.5 ,ขอ้ 3.4 ,ขอ้ 4.4 ขอ้ 4.5 และขอ้ 5.5 ไมม่กีารระบุความรบัผดิชอบหลกั ดงันัน้ ใน

ตารางควรตดัออก  

       -หน้า 50 ดา้นความรู ้ขอ้ 2.5, ดา้นปญัญา ขอ้ 3.4 ,ดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล ขอ้ 4.4 และดา้น

เชงิตวัเลข ขอ้ 5.4 ไมม่คีวามหมาย 

  -หน้า 55 ขอ้ 3.2 ทีร่ะบุ “ส าหรบัหลกัสตูร 5 ปี..........................ส าหรบัหลกัสตูร 5 ปี”  

จากทีร่ะบุมา ว่า เป็นการศกึษาแบบเตม็เวลาเท่านัน้ (ถา้ไมเ่กีย่วขอ้ง แนะน าตดัออก เพื่อไมใ่หเ้กดิความสบัสน)  

 -หน้า 58 ขอ้ 2.2 ทรพัยากรการเรยีนการสอนทีม่อียูเ่ดมิ  

(ให้แก้ไขด้วยค่ะ) ใหล้งรายละเอยีดโดยแสดงรายการและปรมิาณ ของทรพัยากร เช่น รายการของ

หนงัสอื ว่ามจี านวนเท่าไหร ่เพื่อจะไดท้ราบว่า มเีพยีงพอกบัจ านวนนกัศกึษาหรอืไม ่มากน้อยเพยีงใด เป็นตน้  

ใน มคอ.2 ข้อ ๒.๒ ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 

 ระบุความพรอ้มของทรพัยากรทีม่อียูแ่ลว้ โดยแสดง รายการทรพัยากรการเรยีนการสอนทีจ่ าเป็น  เช่น 

ต ารา หนงัสอือา้งองิ เอกสารหรอือุปกรณ์การเรยีนการสอนอื่น ๆ รวมทัง้สื่ออเิลคทรอนิกสอ์ื่นๆ เป็นตน้ 

-หน้า 58 ข้อ 3.1 การรบัอาจารยใ์หม่ 

คุณลกัษณะของอาจารยใ์หม ่(ใหร้ะบุกระบวนการยอ่ๆ) เช่น สาขาวชิา คุณวุฒกิารศกึษา   ถ้าอ้างถึง

ระเบียบและหลกัเกณฑข์องมหาวิทยาลยั ต้องมีเอกสารแนบในภาคผนวก (แจ้งให้ทราบในครัง้ต่อไป 

เม่ือท าเล่มหลกัสตูรปรบัปรงุส่ง สกอ.) 

 



ใน มคอ.2 ข้อ ๓.๑ การรบัอาจารยใ์หม่ 

ระบุกระบวนการยอ่ๆ ในการรบัอาจารยใ์หม ่เพื่อใหม้ัน่ใจว่า อาจารยม์คีุณสมบตัแิละประสบการณ์

เพยีงพอต่อความรบัผดิชอบการสอน 

-หน้า 58 ขอ้ 3.3 การแต่งตัง้อาจารยพ์เิศษ ((ให้แก้ไขด้วยค่ะ) ใหร้ะบุขอ้มลูตามขอ้ความดา้นล่าง) 

  ใน มคอ 2 ข้อ ๓.๓ การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ  

  สรปุยอ่ๆ ถงึนโยบายในการแต่งตัง้อาจารยท์ีส่อนบางเวลาและอาจารยพ์เิศษ เช่น วธิกีารอนุมตั ิ

กระบวนการเลอืกสรร และสดัส่วนต่อคณาจารยใ์นหลกัสตูรทัง้หลกัสตูร  

 -หน้า 58 ข้อ 4.1 การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  

ควรระบุ ระดบัการศกึษา และสาขาวชิาทีจ่บ หรอืประสบการณ์การท างาน เพื่อไดท้ราบว่าทางหลกัสตูร

ตอ้งการบุคลากรทีม่คีุณสมบตัอิยา่งไรบา้งหรอืเหมาะสมกบังานหรอืไม ่(เพื่อใหช้ดัเจนมากยิง่ขึน้)  (แจ้งให้

ทราบในครัง้ต่อไป เม่ือท าเล่มหลกัสตูรปรบัปรงุส่ง สกอ.) 

-หน้า 60 ตวับ่งชีท้ี ่11 ปีที ่4 ตอ้งมกีารประเมนิผลดว้ย 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



หมายเหต ุ:  

    หากมขีอ้สงสยัโทรมาสอบถามได ้ หรอื E-mail : wimonwan@mua.go.th  

ในแบบฟอรม์ มคอ.02 และต้องมีตราประทบัมหาวทิยาลยัทุกหน้า พรอ้มทัง้ลายเซน็ตใ์น

หน้าสุดทา้ย ใหแ้กไ้ขเฉพาะหน้า โดยทีไ่มใ่หเ้นื้อหาและหมายเลขหน้าอื่นๆ เปลีย่นแปลง จ านวน 1 ชุด  

 ในเล่มหลกัสตูร  ถ้าหากแก้ไขไม่มาก (ไม่เกิน 5 หน้า ) (ให้แก้ไข เฉพาะหน้า) เพื่อ

สะดวกในการแกไ้ขเอกสาร และไมค่วรใหเ้นื้อหาและหมายเลขหน้าในหน้าอื่นเปลีย่น)  ใหส้่งเอกสารมาจ านวน 

5 ชุด พรอ้มทัง้ส่งแผ่น CD ทีผ่่านการแกไ้ขแลว้ มาใหม ่จ านวน 1 แผ่น  

   หากแกไ้ขเพยีงเลก็น้อย เช่น ตวัเลข หรอื ขอ้ความสัน้ๆ เป็นตน้ ใหพ้มิพเ์ป็นสตกิเกอรไ์ด ้ที่

ละ 5 ชุด 

            ในเล่มหลกัสตูร  ถ้าหากมีการแก้ไขมาก (เกิน 5 หน้า )  ใหส้่งเป็นเล่มใหม่  ใหส้่งเล่ม

หลกัสตูร จ านวน 5 เล่ม พรอ้มทัง้ส่งแผ่น CD ทีผ่่านการแกไ้ขแลว้ มาใหม ่จ านวน  1 แผ่น 

***ทางมหาวทิยาลยัควรรบีด าเนินการแกไ้ข  (ชา้สุดไมเ่กนิวนัที ่1 กค 54) (ถา้ทาง

มหาวทิยาลยัรบีแกไ้ขมาใหเ้รว็ ทาง สกอ. กส็ามารถท าเรือ่งขออนุมตัไิดเ้รว็ เช่นกนั) 

 และกรณุาตรวจสอบเอกสารต่างๆ ก่อนส่งใหท้าง สกอ.  เพื่อไมใ่หเ้กดิความผดิพลาดและ

เสยีเวลาในการแกไ้ขซ ้าเป็นครัง้ที ่2   

 

                                                                           ขอบคณุค่ะ  

                                                       วมิลวรรณ    เมอืงจนัทร ์

วนัที ่ 20 พ.ค. 2554   

            ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  

                                                           ฝา่ย ส านกัมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศกึษา 

                                                                   โทร  02-6105454    02-6105375 

                                             Fax : 02-3545530 
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ส่งทางไปรษณีย์ 

ผู้ รับ  วิมลวรรณ    เมืองจนัทร์ 

ฝา่ยส านกัมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศกึษา 

ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
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