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แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering Program in Telecommunication Engineering
2. ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Engineering (Telecommunication Engineering)
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย) วศ.บ. (วิศวกรรมโทรคมนาคม)
(ภาษาอังกฤษ) B.Eng. (Telecommunication Engineering)
หลักเกณฑในการเรียกชื่อปริญญา
 เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา วาดวยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555
 เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ.
 ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ .เมื่อ.............
3. สถานสภาพของหลักสูตร
 หลักสูตรใหม
กําหนดเปดสอน เดือน.............................พ.ศ....................... .
 หลักสูตรปรับปรุง
กําหนดเปดสอน เดือน มิถุนายน พ.ศ .2555
 ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม
 เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา 2550
 ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา ……………
4 .การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการ ในการการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ .2555
 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ .2555
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5. แนวทางที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร
 เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
 เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไดแก วิศวกรรมโทรคมนาคม
๑. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. ๒๕๕๓
๒. ขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๕๔
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน
 เฉพาะในสถาบัน
 วิทยาเขต (ระบุ) ...............................พื้นที่ศาลายา...........................
 นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) ..............................................................................
7. รูปแบบของหลักสูตร
7.1 รูปแบบ
 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
 หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป
 หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป
 อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................
7.2 ภาษาที่ใช
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย หรือนักศึกษาตางชาติที่มีความรูดา นภาษาไทยที่พรอมเขาศึกษาได
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)..........................
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).................
7.3 การรับผูเขาศึกษา
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย
 รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
7.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
 เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน......................................................................................
รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.............................................................
.....................................................................................................................................
 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ..................................
รูปแบบของการรวม
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เปนผูใหปริญญา
 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2สถาบัน)
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7.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
 ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา)
 อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1 วิศวกรโทรคมนาคมหรือวิศวกรอิเล็กทรอนิกส
2 นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร
3 ครูหรืออาจารย
4 อาชีพที่ใชความรูพื้นฐานทางวิศวกรรมโทคมนาคม
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
 สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
 สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา
 สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ
 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา...............................................
 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................
 เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ (ระบุ).............................................
 อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
 มีกลยุทธในการดําเนินการ
 มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ
หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
 ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละ..................15............สัปดาห
 ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
 ระบบจตุรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
 ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มใิ ชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
.....................................................................................................................................
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1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
 มีภาคฤดูรอน
จํานวน...........ภาค ภาคละ..........สัปดาห
 ไมมีภาคฤดูรอน
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาดําเนินการ
 วัน – เวลาราชการปกติ
 นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ).............................................
2.2 การเปดโอกาสใหผเู ขาศึกษา
 เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
 เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา
 ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา
2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
 รับผูสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) แผนการเรียนวิทยาศาสตร-คณิตศาสตร หรือ
หลั กสู ตรระดั บประกาศนี ยบั ตรวิ ชาชี พ (ปวช.) สาขาวิ ชาช างคอมพิ วเตอร ช างไฟฟ า ช างอิ เล็ กทรอนิ กส ตามหลั กสู ตร
กระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือสาขาวิชาอื่นที่ใกลเคียงโดยใหอยูในดุลยพินิจของ
อาจารยประจําหลักสูตร
 รับผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม สาขาวิชา
อิเล็กทรอนิกส สาขาวิชาคอมพิวเตอร ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการหรือเทียบเทาจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
หรือสาขาวิชาอื่นที่ใกลเคียง ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยประจําหลักสูตร โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
 มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ) คุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร กําหนด
2.4 จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร ....30..... คน
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ) ……………………..
2.6 ระบบการเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
 มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต
 มีการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ….147…. หนวยกิต
3.1.1 สําหรับผูจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 แบบศึกษาเต็มเวลา
ใหศกึ ษาไดไมเกิน.......8.........ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน........6........ภาคการศึกษา
 แบบศึกษาบางเวลา
ใหศึกษาไดไมเกิน.................ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา
3.1.2 สําหรับผูจบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (.ปวส)
 แบบศึกษาเต็มเวลา
 แบบศึกษาบางเวลา

ใหศกึ ษาไดไมเกิน …8…. ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน …6… ภาคการศึกษา
ใหศึกษาไดไมเกินปการศึกษา.............
สําเร็จการศึกษาไดไมกอนภาคการศึกษา.............

3.2 โครงสรางหลักสูตร
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
31 หนวยกิต
 หมวดวิชาเฉพาะ
110 หนวยกิต
 กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
48 หนวยกิต
 กลุมวิชาชีพบังคับ
50 หนวยกิต
 กลุมวิชาชีพเลือก
12 หนวยกิต
 หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หนวยกิต
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3.3 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
3.3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
รหัส
3200100609654
3400500997188

3101500503944

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ไกรฤกษ เชยชื่น
ดร.กันตพงษ ศรีสถิตย

นายประพัทธ อานมณี

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.

วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิศวกรรมโทรคมนาคม

วศ.บ.

วิศวกรรมโทรคมนาคม

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง

ป
พ.ศ.
2553
2544
2541
2555
2545
2539
2553
2550
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3.3.2 อาจารยประจําหลักสูตร
รหัส
3200100609654
3400500997188

3101500503944

3101800309370
3700800002791

ตําแหนง
ทางวิชาการ
อาจารย
ผูชวย
ศาสตราจารย

อาจารย

อาจารย
อาจารย

ชื่อ-นามสกุล
ดร.ไกรฤกษ เชยชื่น

คุณวุฒิ

สาขาวิชาเอก

ปร.ด.
วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ด.

วิศวกรรมไฟฟาและคอมพิวเตอร
วิศวกรรมไฟฟา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและโทรคมนาคม
วิศวกรรมไฟฟา

วศ.ม.
วศ.บ.
วศ.ม.

วิศวกรรมโทรคมนาคม
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
วิศวกรรมโทรคมนาคม

วศ.บ.

วิศวกรรมโทรคมนาคม

นายดิสพล ฉ่ําเฉียวกุล

วศ.ม.

วิศวกรรมสารสนเทศ

ดร.ชาญวิทย บุญชวย

วศ.บ.
D.Eng.
วศ.ม.

วิศวกรรมไฟฟา
Electric Power System Management
วิศวกรรมไฟฟา

ค.อ.บ.

วิศวกรรมไฟฟา

ดร.กันตพงษ ศรีสถิตย

นายประพัทธ อานมณี

สําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ
Asian Institute of Technology
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา
พระนครเหนือ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

หมายเหตุ ใหแนบขอมูลประวัติอาจารยประจําหลักสูตรตามหัวขอดังกลาวพรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน

ป
พ.ศ.
2553
2544
2541
2555
2545
2539
2554
2551
2546
2543
2554
2548
2546
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4. การฝกประสบการณภาคสนาม
 มี (ระบุวาเปนฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออื่นๆ) สหกิจศึกษา
 ไมมี
5. การทําโครงงานหรือการวิจัย
 มี (ระบุวาเปนโครงงานหรือการวิจัย) โครงงาน
 ไมมี
หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวัง
โดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้)
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ดานการเปนผูประกอบการ มีคุณลักษณะ ทักษะ บทบาทและ กําหนดใหมีรายวิชาที่เกี่ยวของกับการเปน
ความรับผิดชอบของการเปนผูประกอบการ
ผูป ระกอบการ เพื่อเตรียมความพรอมในการสรางธุรกิจ
การบริหารจัดการ และนําเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ประยุกตใชในองคกร
คิดเปน ทําเปน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
การมอบหมายงานที่เปนโครงงาน เปนระบบ
ครบวงจร
2. มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 มีมาตรฐานผลการเรียนรูต ามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน
 มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพิ่มเติม ............ ดาน (ระบุ) ………………………………………………..
3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) เพื่อแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูใหแก
นักศึกษา
 มี
 ไมมี
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. เกณฑการใหระดับคะแนน
 เกณฑการวัดผล (ระบุ) การวัดและประเมินผลการศึกษาในแตละรายวิชาใหกําหนดเปนระดับคะแนน
ตางๆ ซึ่งมีคาระดับคะแนนตอหนวยกิต และผลการศึกษาดังนี้
ระดับคะแนน
ก หรือ A
ข+ หรือ B+
ข หรือ B
ค+ หรือ C+
ค หรือ C
ง+ หรือ D+
ง หรือ D
ต หรือ F
ถ หรือ W
ม.ส. หรือ I
พ.จ หรือ. S
ม.จ. หรือ U
ม.น. หรือ AU

คาระดับคะแนนตอหนวยกิต
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0
-

ผลการศึกษา
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช (Fairy Good)
พอใช (Fair)
ออน (Poor)
ออนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
ถอนรายวิชา (Withdrawal)
ไมสมบูรณ (Incomplete)
เปนที่พอใจ (Satisfactory)
ไมเปนที่พอใจ (Unsatisfactory)
ไมนับหนวยกิต (Audit )

 เกณฑขั้นต่ํารายวิชา (ถามี – ระบุ)............................................................................
 เกณฑอื่น ๆ (ถามี – (ระบุ).......................................................................................
2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ)
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสาํ เร็จการศึกษา
(1) การทวนสอบในระดับรายวิชา มีการประเมินทั้งในภาคทฤษฏีและปฏิบัติและมีคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาขอสอบในการวัดผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวใหเปนไปตามแผนการสอน
(2) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูของนักศึกษา
(3) มีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูของนักศึกษา
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การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษา เพือ่ นํามาใช
ปรับปรุงการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรอาจใชการประเมินจากตัวอยาง
ตอไปนี้
(1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่สําเร็จการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
(2) การทวนสอบจากผูประกอบการ เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขา
ทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
(3) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น ถึงระดับความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และ
คุณสมบัติดานอื่นๆ ของบัณฑิตที่เขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
(4) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในสวนของความพรอม และความรูจากสาขาวิ ชาที่
เรียนตามหลักสูตร เพื่อนํามาใชในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้น
(5) มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก และผูประกอบการ มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารย
พิเศษ เพื่อเพิ่มประสบการณ เรียนรู และการพัฒนาองคความรูของนักศึกษา
 ไมมี
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสําเร็จการศึกษา
 เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
 ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา.........2.00..........(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
 เกณฑอื่น ๆ (ระบุ) และไมมีรายวิชาใดๆ ในภาคการศึกษาสุดทายไดคาคะแนน F หรือ I หรือ
W หรือ U จึงถือวาเรียนจบหลักสูตร (ตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วาดวยเกณฑการ
วัดและประเมินผลการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๒)
3.2 อนุปริญญา - มีการใหอนุปริญญา เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม
 มี
เงื่อนไข (ระบุ).........................................................................................
 ไมมี
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
 มี (ระบุ)
- จัดปฐมนิเทศอาจารยใหมใหมีความรูความเขาใจในแนวนโยบายของมหาวิทยาลัย
คณะ หลักสูตร และลักษณะการจัดการเรียนการสอน
- ใหอาจารยใหมเขาใจการบริหารวิชาการของคณะ และเรื่องของการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่คณะตองดําเนินการ และสวนที่อาจารยทุกคนตองปฏิบัติ
 ไมมี
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2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
 มีการพัฒนาดานวิชาการ
 มีการพัฒนาดานวิชาชีพ
 มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
 มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
1. การบริหารหลักสูตร เชน
 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและ
อาจารยผสู อน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
โดยกระทําทุกปอยางตอเนื่อง
 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
 อื่นๆ (ระบุ).............................................................................................................
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน เชน
 คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจําป เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ และ
วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร อื่นๆ อยางเพียงพอ
 คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือ
ดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน
 อื่นๆ (ระบุ)...................................................................................................
3. การบริหารคณาจารย เชน
 มีระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารยใหม
 มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผนการติดตาม
และทบทวนหลักสูตร
 มีหลักเกณฑในการแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................................
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เชน
 มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
 มีการวางแผนและดําเนินการเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
 อื่นๆ (ระบุ) .........................................................................................................................
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา (ระบุ)
- การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนักศึกษาทุกคนโดยนักศึกษาที่มีปญหาในการเรียนสามารถ
ปรึกษากับอาจารยท่ปี รึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแก
นักศึกษา และมีการกําหนดชั่วโมงและวิธีการใหคําปรึกษาตามความเหมาะสม
- การอุทธรณของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นคํารองในกรณีขอสงสัยเกี่ยวกับการสอบ หรือการประเมินผล ตลอดจนผลการศึกษา
การใหคะแนนของอาจารยประจําวิชาได โดยเปนไปตามกฎระเบียบขอบังคับของคณะ/วิทยาลัย
6. การสํารวจความตองการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิตตอการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ระบุ) มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตและติดตามผูสาํ เร็จ
การศึกษาทุกป เพื่อนําขอมูลมาปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัย สอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงานและสังคม
7. การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจํานวน ....๑๒.........ตัวบงชี้
ดังนี้ (ถามีมากกวาที่กําหนดไวใหระบุใหครบถวน)
 7.1 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ……๑๒………….ตัวบงชี้
 7.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชา วิศวกรรมโทรคมนาคม
จํานวน ...........๑๒...................... ตัวบงชี้
 7.3 มีตัวบงชี้เพิ่มเติมจากขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก ........................................................ ตัวบงชี้
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน
 การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา
 การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
 การสอบถามจากนักศึกษา
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
 ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและ
ประเมินผล และการใชสื่อการสอน
 ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
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2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เชน
 ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย
 ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย
 ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
 ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
 อื่นๆ (ระบุ) ผูสอนจัดทํารายงานประเมินฯ ในรายวิชาที่รับผิดชอบและสาขาฯ รวมภาพรวม
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
 คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน
 การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา
 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
 อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................

รับรองความถูกตองของขอมูล

(รองศาสตราจารย ดร.อิสสรีย หรรษาจรูญโรจน)
ตําแหนง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร
วันที่.................เดือน...มิถุนายน......พ.ศ. ....2555......

