กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
(Thai Qualifications Framework for Higher Education) (TQF: HEd)

โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มาตรา ๔๗ กํ า หนดให มี ร ะบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบ
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรใหจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติขึ้น เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเปนการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐาน
ดานตางๆ เพื่อใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออก
ประกาศไวดังนี้
๑. ประกาศนี้ เ รี ย กว า “ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒. ให ใ ช ป ระกาศนี้ สํ า หรั บ การกํ า หนดเป า หมายของการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให บั ณ ฑิ ต
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิช า
และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
๓. วัตถุประสงค
เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ
และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย
๔.๑ ระดับคุณวุฒิ ไดแก
ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป)
ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ ๔ ปริญญาโท
ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก

๒

๔.๒ คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
(๒) ดานความรู
(๓) ดานทักษะทางปญญา
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สําหรั บสาขา/สาขาวิชาที่เน นทั กษะทางปฏิบัติตองเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู
ดานทักษะพิสัย
โดยมาตรฐานผลการเรี ย นรู แต ล ะด า นของแตล ะระดับ คุ ณ วุฒิ และลั ก ษณะของ
หลั ก สู ต รอย า งน อ ยต อ งเป น ไปตามที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษากํ า หนดไว ใ นแนวทางการปฏิ บั ติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๔.๓ ชื่ อ ปริ ญ ญา จํ า นวนหน ว ยกิ ต ระยะเวลาในการศึก ษา และการเที ย บโอน
ผลการเรียนรู ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๕. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ของแตละระดับคุณวุฒิ เพื่อสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปน
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อใหคุณภาพของ
บัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติ
และระดับสากล
๖. ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รตามประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ยมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ต ามระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ข องแต ล ะสาขา/สาขาวิ ช า โดยจั ด ทํ า
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
รายงานผลการดําเนิ นการของรายวิ ช า รายงานผลการดํา เนินการของประสบการณ ภาคสนาม (ถามี)
และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กํ า หนด และดํ า เนิ น การจั ด การเรี ย นการสอนตลอดจนการวั ด และการประเมิ น ผลเพื่ อ ให มั่ น ใจว า
บัณฑิตมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามขอ ๔.๒
๗. ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาหรื อ ปรั บ ปรุ ง รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต ร โดยมี ตั ว บ ง ชี้
การประกั น คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร การจั ด การเรี ย นการสอน และเกณฑ ก ารประเมิ น ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ
๘. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางนอย
ทุก ๆ ๕ ป
๙. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่ดําเนินการไดมาตรฐาน
ตามประกาศนี้ตอสาธารณะตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด

๓

๑๐. ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ จ ะรั บ นั ก ศึ ก ษาใหม เ ป น ครั้ ง แรกตั้ ง แต
ปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไปตามประกาศนี้ สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลอง
กับประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕
๑๑. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศนี้
๑๒. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตนได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัตติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
-------------------------------เพื่ อ อนุ วั ติ ใ ห เ ป น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อ
วั น ที่ ๔ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึ ง ออกประกาศแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจะเสนอมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ข องแต ล ะระดั บ และสาขา/
สาขาวิ ช าซึ่ ง ครอบคลุ ม หั ว ข อ ต า งๆ ตามแบบ มคอ.๑ ท า ยประกาศนี้ เพื่ อ ให รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรตอไป
๒. ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดสองวิธี ดังนี้
๒.๑ ใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒินั้น เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
๒.๒ ใช ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุ ดม
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่กระทรวง
ศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น
๓. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน โดยครอบคลุมหัวขอตางๆ ตามแบบ มคอ.๒
มคอ.๓ และ มคอ.๔ ทายประกาศนี้
๔. ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร และตองอนุมตั ิหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน
๕. ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอนแลวให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
๖. ใหส ถาบัน อุด มศึก ษาบริห ารจัด การหลัก สูต รเพื ่อ ใหบ ัณ ฑิต มีค ุณ ลัก ษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒินั้นๆ และธํารงไวซึ่งคุณภาพมาตรฐานดังกลาว โดยดําเนินการ ดังนี้

๒
๖.๑ พัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการ วิธีการสอนและวิธกี ารวัดผลอยางตอเนื่อง
๖.๒ จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรีย นการสอนและการวิจัย ใหเ พีย งพออยา งมี
คุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนว ยงานอื่นเพื่อใชท รัพยากรรว มกันใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
๖.๓ จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาทีค่ รอบคลุมมาตรฐานผล
การเรียนรูในทุกๆ ดาน ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๖.๔ จั ด ให มี ก ารรายงานผลการจั ด การศึ ก ษาเป น รายวิ ช า ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ทุกภาคการศึกษา และเปนรายหลักสูตรทุกปการศึกษา โดยมีหัวขอตามแบบ มคอ.๕
มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดับที่แนบทายประกาศนี้
๖.๕ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง และรายงาน
ผลการจัดการศึกษาตอสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปการศึกษา
๖.๖ ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องอยางนอยทุกๆ ๕ ป
๗. ให สถาบันอุ ดมศึกษาประกันคุ ณภาพหลักสูตรและการจัดการเรี ยนการสอนอยาง
ตอเนื่องทุกหลักสูตร โดยดําเนินการดังนี้
๗.๑ กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่สะทอนการดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๗.๒ ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
หลักสูตร
๗.๓ รายงานผลการดําเนินการตอสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสาธารณะ
๗.๔ นําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพและทันสมัยอยูเสมอ
๘. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรใหม/ปรับปรุงที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาไดเปดสอนไปแลว
อยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๘.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและได
แจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น
๘.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแตหลักสูตร
ใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการ
ประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆกําหนด จึงจะ
ไดรับการเผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ป หรือนอยกวาใหพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน

๓
๘.๓ หลั ก สู ต รใดที ่ไ มไ ดร ับ การเผยแพร ใหส ถาบัน อุด มศึก ษาดํ า เนิน การ
ปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๘.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับ
ดูแลใหมีการรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการ
เผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการ
เผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๙. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางตอเนื่อง กรณีที่พบวาไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด ใหมีการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. ขั้นตอนการดําเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวของปรากฏในเอกสารกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบัติที่แนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารยวิจารณ พานิช)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
ดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู

ดานการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา

ดานคุณภาพบัณฑิต

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

สกอ
มหาวิทยาลัย
ไมใช
1

เกณฑกําหนดชื่อปริญญา

มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชาตาง ๆ

5 ป

ทุกป

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา

ติดตามการ
ดําเนินการ
ตาม TQF

หลักเกณฑการเทียบโอน
เกณฑ/แนวทางอืน่ ๆ
รายละเอียดของหลักสูตร
(Programme Specification)

เสนอ

สภาสถาบัน
อนุมัติ

เสนอ
รายงานประจําภาคและประจําปการศึกษา
(Semester/Annual Programme Report)

ใช
เผยแพร
หลักสูตรที่
ดําเนินการ
ไดมาตรฐาน
TQF

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

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

รายงานรายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี)
(Course + Field Experience Reports)

กระบวนการเรียนการสอน
(ที่ทําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง)

การวัดและประเมินผล
(มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต)

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนด
ไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูจางงานและสังคม)

1 กก.อ. กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง

(POD Network)
Teaching Unit
การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม

๑๕ ก.ค. ๕๒

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร
และ
บันทึกไว
ในฐาน
ขอมูล

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
และ
แนวทางการปฏิบัติ

เอกสารแนบทาย
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

ก

คํานํา
เอกสารแนวทางการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทาง
การปฏิบัติ ประกอบดวย ๓ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญที่ตองการใหความรูความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน ความหมาย หลักการสําคัญ วัตถุประสงคของการจัดทํา
โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เปนตน
สวนที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ประกอบด ว ยขั้ น ตอนและรายละเอี ย ดที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการเพื่อใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สวนที่ ๓ ภาคผนวก
ประกอบดวย แบบฟอรมตางๆ ที่จะตองใชในการดําเนินการ ๗ แบบฟอรม ดังนี้
๑. แบบ มคอ. ๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ....................สาขา/สาขาวิชา.................
๒. แบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร
๓. แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
๔. แบบ มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
๕. แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
๖. แบบ มคอ. ๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
๗. แบบ มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร

สารบัญ
คํานํา
สวนที่ ๑ สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๑. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๒. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๓. วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๔. โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๔.๑ ระดับคุณวุฒิ
๔.๒ การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
๔.๓ มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ
๔.๔ ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ
๔.๕ จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
๔.๖ การกําหนดชื่อคุณวุฒิ
๔.๗ การเทียบโอนความรูห รือประสบการณ
๕. ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตร
และมาตรฐานผลการเรียนรู
๖. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของแตละระดับคุณวุฒิ
๗. การทวนสอบมาตรฐาน
๘. ปจจัยสูความสําเร็จที่จาํ เปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน
๙. สถาบันที่จัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๑๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สวนที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
๑. การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตละระดับคุณวุฒิ
๒. การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
๓. การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และประสบการณ
ของภาคสนาม (Field Experience Specification)
๔. การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา
๕. การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๗. การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report)
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report)
(ถามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report)

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

๒๖
๓๐
๓๓
๓๓
๓๓
๓๔
๓๔

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

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

หนา
๓๕
๓๖

๓๗

ข
มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา...........สาขา/สาขาวิชา.......
รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร

สวนที่ ๑
สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โลกยุคปจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดตอสื่อสารเปนอยางมาก ในดาน
การศึกษา เกิดการเคลื่อนยายของนักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากตาง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ ผูที่ทํางานและตองการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ศั ก ยภาพการทํ า งานมี จํ า นวนมากขึ้ น จึ ง จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาระบบการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว คือ การปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีความใกลเคียงกันกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีอื่นๆ เพื่อใหเกิดความสะดวกแก
การเคลื่อนยายของนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิต และนับตั้งแตการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปที่เมือง Bologna ประเทศอิตาลีเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ จนเกิดขอตกลง
ระบบการจัดการศึกษา ที่มุงเนนมาตรฐานผล
Bologna Process ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปจึงปรับเปลี่ยน
การเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ในแตละคุณวุฒิ และขยายผลการดําเนินการไปตามประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก
สําหรับประเทศไทย การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สงผลกระทบใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการเนนหนักให
ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหคิดเปน แกปญหาเปนและเห็นคุณคา
ของวั ฒ นธรรมไทย มี ก ารยกระดั บ ของสถาบั น ราชภั ฏ และสถาบั น เทคโนโลยี ราชมงคลขึ้ น เป น
มหาวิทยาลัย การเปดดําเนินการของวิทยาลัยชุมชน และใหอิสระในการดําเนินการแกสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําใหสถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลาย มีการขยายตัวเพื่อให
ประชาชนมีโอกาสเขาเรียนในระดับอุดมศึกษากันไดอยางทั่วถึง ทามกลางสิ่งตาง ๆ ที่เ กิดขึ้นเหลานี้
ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาตามมา กล า วคื อ จะทํ า อย า งไรให สั ง คมเชื่ อ มั่ น ได ว า คุ ณ วุ ฒิ ที่ บั ณ ฑิ ต ได รั บ จาก
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานกํากับและสงเสริมการดําเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย (Thai
Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) เพื่อเปนเครื่องมือในการนํานโยบายที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในสวนของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซึ่งเปนการประกัน
คุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิ และสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศเขาใจไดตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรูที่บัณฑิตไดรับการพัฒนาวามีมาตรฐานที่สามารถ
เทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ

๑. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่ง
ประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่
สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับ คุ ณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของ
หลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผล
การเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความมัน่ ใจ
ในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวา
สามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู
๒. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๒.๑ ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา
โดยมุ ง ให ก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ เ ป น เครื ่อ งมือ ในการนํ า แนวนโยบายในการพัฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม เพราะ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธี
การสอนของอาจารย การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหมั่นใจวา
บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวังไดจริง
๒.๒ มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่ง เปน มาตรฐาน ขั้นต่ํา
เชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของไดเขาใจและมั่นใจถึง
กระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ กําหนดมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู ข องบั ณ ฑิ ต ที่ ค าดหวั ง ไว ก อ น หลั ง จากนั้ น จึ ง พิ จ ารณาถึ ง องค ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหบัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรูนั้นอยางสอดคลอง
และสงเสริมกันอยางเปนระบบ
๒.๓ มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ไดดําเนินการไวแลวเขาดวยกันและเชื่อมโยง
เปนเรื่องเดีย วกัน ซึ่ง จะสามารถอธิบ ายใหผูเ กี่ย วขอ งไดเ ขา ใจอยา งชัด เจนเกี่ย วกับ ความหมายและ
ความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ
๒.๔ มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับและ
เทีย บเคีย งกัน ไดกับ สถาบัน อุด มศึก ษาที่ดีทั้ง ในและตา งประเทศ เนื่อ งจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ โดยเปด
โอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย
โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ เปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิต และ
เปนคนดีของสังคม ชวยเพิ่มความเขมแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย

๓. วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๓.๑ เพื่อเปนกลไกหรือเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามที่
กําหนดไวในพระราชบั ญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แกไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ดวยการ
นําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
๓.๒ เพื่อกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจนโดยกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของ
บั ณฑิต ที่ ค าดหวังในแตล ะคุ ณวุ ฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิ ชาตางๆ และเพื่ อใหสถาบันอุดมศึกษาและ
ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ /ผู เชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิ ชาได ใช เป นหลั ก และเป นแนวทางในการวางแผน ปรั บปรุ ง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน วิธีการ
เรียนรู ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
๓.๓ เพื่อเชื่อมโยงระดับตางๆของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบ เพื่อบุคคลจะไดมีโอกาส
เพิ่มพูนความรูไดอยางตอเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและโปรงใส
สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตางๆ กับนานาประเทศได
๓.๔ เพื่อชวยใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเปนกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และใชเปนกรอบอางอิงสําหรับผูประเมินของการประกันคุณภาพ
ภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน
๓.๕ เพื่อเปนกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจในกลุมผูท ี่
เกี่ยวของ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
เกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทํางาน
รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงมี
๓.๖ เพื่อประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและ
ตางประเทศในการยายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนขามสถาบัน และการรับรอง
คุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
๓.๗. เพื่อใหมีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละสาขา/สาขาวิชา
๓.๘. เพื่อนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการใหกับสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีความเขมแข็ง
๔. โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๔.๑ ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปญญาที่ตองการ และความซับซอนของ
การเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ยังกําหนดคุณลักษณะของ
นักศึกษาระดับแรกเขาหลังจากสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย เพราะเปนพื้นฐานความรู ความสามารถที่สําคัญใน
การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา

คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุด มศึก ษาเริ่ มต นที่ ร ะดั บ ที่ ๑ อนุ ปริ ญ ญา (๓ ป ) และสิ้ น สุด ที่ ร ะดั บ ที่ ๖
ปริญญาเอก ดังนี้
ระดับที่ ๑
อนุปริญญา (๓ ป)
ระดับที่ ๒
ปริญญาตรี
ระดับที่ ๓
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ ๔
ปริญญาโท
ระดับที่ ๕
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ ๖
ปริญญาเอก
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น แต
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลักเกณฑการเขาศึกษาตอของแตละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจขึ้นอยูกับคะแนนเฉลี่ยสะสม
หรือเงื่อนไขอื่นเพื่อใหมั่นใจวาผูสมัครเขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ ในการศึกษาระดับที่
สูงขึ้นและซับซอนยิ่งขึ้น
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ฯแบ งสายวิ ชาเป น ๒ สาย ได แก สายวิ ชาการ เน นศาสตร บริ สุ ทธิ์
ทางดานศิลปศาสตรหรือดานวิทยาศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชานั้นๆ เปนหลัก ไมได
สัมพันธโดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซึ่งมุงเนนการศึกษาในลักษณะของศาสตรเชิง
ประยุกต เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะระดับสูงซึ่งจําเปนตอการประกอบอาชีพ และนําไปสูการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่สําคัญทั้งในการทํางานและการดํารงชีพใน
ชีวิตประจําวัน สวนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวของกับความเขาใจ การวิจัยและความรูทางทฤษฎีในสาขา/
สาขาวิชาและสาขา/สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของอยางทั่วถึง และพัฒนาความสามารถในการคิดและการแกไข
ปญหาที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ อยางไรก็ตามหลักสูตรทั้งสองสายดังกลาวมีจุดเนนที่แตกตางกัน ซึ่งควร
สะทอนใหเห็นในรายละเอียดของเนื้อหาสาระสําคัญและในชื่อปริญญา ผูสําเร็จการศึกษาในสายวิชาหนึ่ง
สามารถเปลี่ยนไปศึกษาตอระดับสูงขึ้นในอีกสายวิชาหนึ่งได ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกําหนดเงื่อนไขบาง
ประการของการเขาศึกษาได เพื่อใหผูเรียนมีพื้นฐานความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอสําหรับการศึกษาตอใน
ระดับนั้นๆ และบรรลุผลการเรียนรูตามที่หลักสูตรนั้นๆ คาดหวัง

โครงสรางของระดับคุณวุฒิในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่ง
เชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งสูอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้น ดังแผนภูมิตอไปนี้

ระดับ
๖

ปริญญาทางสายวิชาการ
ปริญญาเอกทางการวิจัย
(ปร.ด.)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง

๕

๔

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

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

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

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๓

๒

ปริญญาตรี
(เชน ศศ.บ., วท.บ.)

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

อนุปริญญา (๓ ป)
๑

-

แรกเขา

หมายเหตุ :

เสนทึบ แสดงถึง เสนทางการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิ
เสนประ แสดงถึง เสนทางที่เปนไปไดในการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิและสายวิชา
แตอาจตองศึกษาเพิ่มเติมในการเปลี่ยนเสนทางการศึกษาเพื่อใหมั่นใจวานักศึกษา
มีพื้นฐานความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอ สําหรับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ

๔.๒ การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย
การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพั ฒนาขึ้นในตนเอง จาก
ประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการ
เรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมี อยางนอย ๕ ดาน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความ สามารถใน
การปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่อง
สวนตัวและสังคม
(๒) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และการ
นําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ และ
สามารถเรียนรูดวยตนเองได
(๓) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห
สถานการณและใชความรู ความเข าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ในการคิ ด
วิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง
(๕)
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง
ความสามารถในการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข ความสามารถในการใช เ ทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน การ
เตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพิ่มการ
เรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)
มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะซึ่งเปนผลที่มุงหวังใหผูเรียนพัฒนาขึ้นจาก
การเรียนรูทั้ง 5 ดานที่ไดรับการพัฒนาดังกลาว และแสดงออกถึงความรู ความเขาใจและความสามารถจาก
การเรียนรูเหลานั้นไดอยางเปนที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแลว
มาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งมีอยางนอย ๕ ดาน ดังกลาวขางตน เปนมาตรฐานผลการ
เรียนรูของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิ
สูงขึ้น ทักษะและความรูจะเปนการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาสูระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐานผล
การเรียนรูของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของ
ระดับคุณวุฒทิ ี่ต่ํากวาดวย
มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใชกับนักศึกษาทุกคน แมวาบาง
สาขา/สาขาวิชานักศึกษาจําเปนตองพัฒนาเปนการเฉพาะ เชน จรรยาบรรณของแพทย นักบัญชี และนัก
กฎหมาย เปนตน

มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู และดานทักษะทางปญญา จะเกี่ยวของโดยตรง
กับสาขา/สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งตองระบุรายละเอียดของความรูและทักษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสม
กับระดับคุณวุฒิไวในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบมุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูดานเหลานี้
มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุ
มาตรฐานผลการเรีย นรูดา นนี ้ แตสํ าหรับ นักศึก ษาที่เ รีย นในสาขา/สาขาวิชาที่เ กี่ ย วของโดยตรงกั บ
มาตรฐานผลการเรียนรูนี้จะตองเน น ใหมีค วามชํา นาญมากกวา นัก ศึก ษาสาขา/สาขาวิช าอื่ น ๆ เชน
นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นสาขาวิ ช าเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีความชํานาญและทักษะตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูดานความรูและดานทักษะทางปญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓ มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังในระดับแรกเขา (สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯมีแนวคิดพื้นฐานวานักเรียนที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาจะตอง
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่มีพื้นฐานความรูและทักษะ เพียงพอที่จะเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ พื้นฐานในที่นี้รวมถึงความรูความสามารถในสาระการ
เรียนรูทั้ง ๘ กลุม ตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดอยาง
สร า งสรรค และประยุ ก ต ใ ช ค วามรู และทั ก ษะทางป ญ ญาเหล า นั้ น เข ากั บ สาขา/สาขาวิ ช าที่ จ ะเรี ย นใน
สถานการณใหมๆ ได ซึ่งนักเรียนบางคนอาจมีพื้นความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับสาขาวิชาที่เขาเรียนไม
เพียงพอ ตองเสริมความรูพื้นฐานเพื่อใหมั่นใจวานักเรียนมีทักษะที่จําเปนทางภาษา ทักษะทางการเรียน และ
พื้ น ฐานทางวิ ช าการเพี ย งพอที่ จ ะศึ ก ษาต อ ในระดั บ อุ ด ม ศึ ก ษาได สํ า เร็ จ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะตองมีมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
มีความเขาใจและซาบซึ้งในคานิยมของไทยและระบบของคุณธรรม จริยธรรมสามารถ
ปฏิบัติตนไดอยางกลมกลืนกับความเชื่อและคานิยมสวนตัวดวยความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และ
สังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นปญหาซึ่งเปนความขัดแยงทางคานิยม สามารถสรุปผล
การโตแยงและยอมรับผิดชอบตอการตัดสินใจที่ไดทําลงไป
(๒) ดานความรู
มีความเขาใจอยางครอบคลุมถึงความรู และทักษะที่สําคัญในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘
กลุม ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมพัฒนา
บุคลิกภาพ (สุขศึกษาและพลานามัย) ศิลปะดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ มีการเพิ่มเติม
องคความรูในกลุมสาระ/สาขาวิชาที่เลือกเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษา
หรือในระดับอุดมศึกษา

(๓) ดานทักษะทางปญญา
มีความเขาใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในวิชาที่ศึกษา มีความสามารถ
ในการประยุกตใชความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งในการวิเคราะหขอโตแยงและปญหาใหมๆ ในวิชาตางๆ ที่เรียนและใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักในประเด็นปญหาสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และการมีปฏิสัมพันธกับประเทศอื่นๆ สามารถประยุกตความเขาใจ อันถองแทจากการศึกษาเลาเรียนมาใชใน
การวิเคราะหปญหาเหลานั้น
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะริเริ่ม
และพัฒนาการเรียนรูทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่นๆ ของตนเองไดโดยมีการแนะนําบางเล็กนอย
สามารถที่จะไววางใจใหทํางานไดอยางอิสระและทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จ โดยอาศัย การแนะนําปรึกษา
แตเพียงเล็กนอย สามารถทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจุดมุงหมายรวมกัน
(๕) ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ตลอดจนใชทักษะทาง
คณิตศาสตรขั้นพื้ นฐานในการแกไขปญหาในการศึกษาในการทํ างาน และในสภาพแวดลอมของสังคม
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป)
มาตรฐานผลการเรียนรูแ ตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) อยางนอยตอง
เปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
มีความรั บผิดชอบต อการกระทําของตนหรือของกลุม ตระหนักและประพฤติปฏิ บั ติ ไดอย าง
สอดคลองกับระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยขอคําปรึกษาเมื่อจําเปน สามารถระบุและประเมินผล
กระทบจากการกระทําของตนที่ มีตอผู อื่นในสถานการณที่อาจนําไปสูขอขัดแยงทางค านิยมหรือความสําคัญ
กอนหลังก็สามารถอธิบายลักษณะของความขัดแยงนั้นไดอยางชัดเจน และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระทําได
(๒) ดานความรู
มีค วามรู ทั่ว ไปเกี่ ย วกับ ขอบข า ยและลักษณะของสาขาวิช าที่เ รี ยน และรู ลึก ในความรู
บางสวนในสาขา รวมถึงทฤษฏี แนวคิด และหลักการที่สําคัญ มีความเขาใจในปญหาและงานวิจัยใหมๆ
สําหรับหลักสูตรที่มีการเตรียมนักศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพหรือผูชวยนักวิชาชีพ นักศึกษาจะตองมีความรู
เกี่ยวกับพัฒนาการใหมๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ตลอดถึงความรูเกี่ยวกับขอกําหนดทางเทคนิคและ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลทางเทคนิคและขอมูลการวิจัย และใชในการ
ปฏิบัติโดยอาศัยคําแนะนําเพียงเล็กนอย สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ที่เกี่ยวของใน
การทํางานในการวิเคราะหปญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีในการแกไข รวมถึงสามารถอธิบาย
ผลกระทบของการตัดสินใจ

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถคิดและแสดงออกไดอยางเสรี มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคในกลุมทํางานที่มี
จุดมุงหมายรวมกัน มีภาวะผูนําในกลุมขนาดเล็ก และความรับผิดชอบในภาระที่ไดรับมอบหมาย สามารถ
คนหาขอบกพรองในความรูและทักษะของตนเอง มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใชเ ทคนิค ทางสถิติแ ละเทคนิค คณิต ศาสตรพื้น ฐานในการศึก ษาคน ควา และ
เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิเคราะห
ปญหา คนควาหาขอมูล และการจัดทําการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน การอภิปราย เพื่อนําเสนอ ผลการวิเคราะหและสรุปผลอยางกระชับ
ในรูปแบบที่ถูกตอง
ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี อยางนอยตองเปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
ทาง
สามารถจั ดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจ
คานิยม ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดาน
คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น
และเขาใจโลก เปนตน
(๒) ดานความรู
มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและทฤษฎีใน
องคความรูที่เกี่ยวของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานใน
สาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู สวน
หลักสูตรวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่ น ๆ ดว ย
ตนเอง สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถ
ใช ทั ก ษะและความเข า ใจอั น ถ อ งแท ใ นเนื้ อ หาสาระทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ สํ า หรั บ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ
นักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุม ไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือ
สมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหมๆ ใน
การแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางใน
การแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได
ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต อยางนอย
ตองเปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริ ยธรรม และทางวิชาชีพโดยใช การวินิจฉัยทาง
คานิยม ทางศีลธรรม ทางความรูสึกของผูอื่น ทางคานิยมพื้นฐานและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมระดับสูงในสถานการณที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางคานิยม
และความสําคัญกอนหลัง แสดงออกซึ่งความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอโดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ระหวางเปาหมายและจุดประสงคสวนตัวและสวนรวม เปนแบบอยางและเปนผูนําในการทํางานทั้งในระดับ
ครอบครัวและชุมชน
(๒) ดานความรู
มีความรูระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนมีความรูใน
สาขาอื่นที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกัน มีความรูเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมใหมๆ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตลอดจนผลกระทบของความกาวหนาตอทฤษฎีและการปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับ
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎี และประสบการณทางภาคปฏิบัติ เพื่อศึกษาประเด็น
หรือปญหาที่ซับ ซอ น สามารถระบุแ หลง ขอ มูล หรือ เทคนิค การวิเ คราะหเ พิ่ม เติม ตามที่ตอ งการและ
คํานึงถึง สถานการณจริง ที่แตกตา งกัน ในการวิเ คราะหป ระเด็น สรุป ผลและการจัดทําขอ เสนอในการ
แกไขปญหาหรือกลยุทธในการปฏิบัติ
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพดวยตนเองและเปนกลุมในสถานการณที่หลาก
หลายรวมทั้งสถานการณใหมหรือที่ตองการไหวพริบและความฉับไวอยางสูง แสดงความรับผิดชอบอยาง
สูงในหนาที่การงานหรือสถานการณอื่นๆทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะใหมๆ และ
ความรูที่ตองการ ทั้งหนาที่การงานในปจจุบันและการพัฒนาในอนาคต
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหที่หลากหลายอยางชาญฉลาดในการศึกษา
คนควาและเสนอแนวทางแกไขปญหา สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูด การเขียน รวมทั้ง
การใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส มีการประเมินความสําเร็จของการสื่อสาร ตอกลุมบุคคล
ตางๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง

ระดับที่ ๔ ปริญญาโท
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท อยางนอยตองเปน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึง
ความรูสึกของผูอื่น และเมื่อไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับ เพียงพอที่จะจัดการ
มีหลักฐาน และตอบสนอง
กับปญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจน
ปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึกของ
ผูที่ไดรับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแกไข สนับสนุนอยาง
จริงจังใหผูอื่นใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบ
ตอตนเองและผูอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(๒) ดานความรู
มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีที่สํา คัญ และนํา มาประยุก ตใ นการศึก ษาคน ควา ทางวิช าการหรือ การปฏิบัติ ในวิชาชีพ มี
ความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับ
แนวหนา มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัย
ในปจจุบันที่มีตอองคค วามรูใ นสาขาวิช าและตอการปฏิบัติใ นวิชาชีพ ตระหนั ก ในระเบีย บขอ บัง คั บ ที่
ใชอ ยู ใ นสภาพแวดลอ มของระดับ ชาติ แ ละนานาชาติที่อ าจมี ผ ลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผล
และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
(๓) ดานทักษะทางปญญา
ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา สามารถใชดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทาง
วิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอ
เปนความรูใหมที่ทาทายสามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่
ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการ
ใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยาย
องคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ
(๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง
สามารถตั ดสิ น ใจในการดํ า เนิ น งานดว ยตนเองและสามารถประเมิ น ตนเองได รวมทั้ ง วางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
ตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตาง ๆ แสดงออกทักษะการเปน
ผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม

(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา
สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ไดอยาง
เหมาะสมกับ กลุ มบุค คลต างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิ ชาชี พ รวมถึ งชุมชนทั่ ว ไป โดยการนําเสนอ
รายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ
หรือโครงการคนควาที่สําคัญ
ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรชั้นสูง อยางนอย
ตองเปน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในเชิงวิชาการและวิชาชีพได
ในกรณีที่ปญหาใดมีกฎ ระเบียบ หรือขอมูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติไมเพียงพอ ก็สามารถวินิจฉัย
ไดอยางเที่ยงตรงและยุติธรรมบนพื้นฐานของคานิยมและหลักการที่ดี แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปโดย
คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ริเริ่มการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและปรับปรุง
แกไข สงเสริมผูอื่นอยางจริงจังในการใชวิจารณญาณที่ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรมเพื่อแกไขปญหาที่มี
ผลกระทบตอตนเองและผูอื่น แสดงภาวะผูนําในการสงเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในที่ทํางานและ
ในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(๒) ดานความรู
มีความรูอยางลึกซึ้งและทันสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ในสาขาวิชาเฉพาะของตนเองและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของที่มีผลกระทบตอสาขาวิชา ตระหนักถึงการ
ดําเนินการวิจัยในปจจุบันและทฤษฎีที่จะเกิดขึ้น และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซึ่งจะมีผลตอความ
เชื่อมั่นในการตัดสินใจอยางมืออาชีพ มีความรูและความเขาใจในกฎ ระเบียบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
อยางลึกซึ้งในสาขาวิชา
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถวิเคราะหสถานการณใหมๆ ที่ซับซอน และใชความรูทางการวิจัยและการปฏิบัติ
ลาสุดในการพัฒนาและใชวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมที่สุดในแตละกรณี สามารถริเริ่มและวิเคราะห
ปญหาที่ซับซอนไดอยางเขมขนโดยรวบรวมและประเมินคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญจากแหลงตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสม สามารถติดตามผลที่เกิดขึ้นพรอมทั้งแปลความหมาย และแปลงผลที่เกิดขึ้นนี้ใหเปน
ความรูทั่วไปที่จะชวยพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใชทักษะทางปญญาอยางสม่ําเสมอเมื่อตองปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาชีพ
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระ และสามารถริเริ่มกิจกรรมทางวิชาชีพในสาขาวิชา
ของตน รับผิดชอบกิจกรรมของตนเองไดอยางเต็มที่ มีการประเมินผลและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพ ดวยการประเมินวัตถุประสงคในการทํางานและวางแผนสําหรับการปรับปรุง

ปฏิบัติตอผูอื่นและผูรวมงานในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุม
อยางสรางสรรค และแสดงออกความเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา
สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะสามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอก อยางนอยตองเปน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น
ได ก็สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐาน ดวยหลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอัน
ดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นที่จะไดรับผลกระทบ ริเริ่ม
ชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบันเพื่อทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่น
ใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเอง
และผูอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่
ทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(๒) ดานความรู
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองค
ความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เปน
รากฐาน มีความรูที่เปนปจจุบันในสาขาวิช า รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญที่จะเกิดขึ้น รูเทคนิคการวิจัยและ
พัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาไดอยางชาญฉลาด สําหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ จะตองมี
ความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาที่ศึกษาคนควา
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะห
ประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ สามารถ
สังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจใหมที่สรางสรรค โดยบูรณาการแนวคิด
ต า ง ๆ ทั้ ง จากภายในและภายนอกสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาในขั้ น สู ง สามารถออกแบบและดํ า เนิน การ
โครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนา องคความรูใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติใน
วิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ

(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มี ค วามสามารถสู ง ในการแสดงความเห็ น ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ สามารถวางแผน
วิเคราะหและแกปญหาที่ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึงความโดดเดนใน
การเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาใน
ประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ โดยเจาะลึกใน
สาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบ ที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
๔.๔ ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ
จากมาตรฐานผลการเรียนรูของแตละคุณวุฒิในขอ ๔.๓ จะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรใน
แตละระดับคุณวุฒิ ซึ่งมีลักษณะ วัตถุประสงคแตกตางกัน หลักสูตรของแตละคุณวุฒิควรมีลักษณะอยาง
นอย ดังนี้
(๑) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป )
หลักสูตรในระดับอนุปริญญา (๓ ป) ตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาทั้งคุณธรรมจริยธรรม
ความรู และทักษะที่จําเปนตอการทํางานในสาขา/สาขาวิชาทางดานการบริหารหรือทางดานสนับสนุนนัก
วิชาชีพ เปนการพัฒนาความรูทางทฤษฎีและการวิจัยเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
(๒) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรูความ
เข า ใจในสาขาวิช าอย า งกว า งๆ เนน ให รูลึ กในบางส ว นที่เ กี่ ย วข อ งกั บ การวิเ คราะห การพัฒ นาและ
ผลการวิจัยลาสุด นักศึกษาควรตระหนักถึงความรูและทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ปริญญาตรี
เปนคุณวุฒิขั้นพื้นฐานสําหรับการเขาสูอาชีพในสาขาตางๆ ที่ใชทักษะความชํานาญสูงและการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น ดังนั้นหลักสูตรจะตองพัฒนาผูเรียนทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ และพื้นฐานความรูภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏี และการวิจัยที่จําเปนตอการศึกษาตอดวย
(๓) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเปนหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตองการปรับปรุงความรู และทักษะทางวิชาชีพ แตขาดคุณสมบัติใน
การเขาศึกษาตอหรือไมตองการที่จะศึกษาตอระดับปริญญาโท แตเมื่อสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแลว ก็สามารถที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาโทได โดยอาจตองเรียนรายวิชา
เพิ่มเติม

(๔) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทมี จุ ด มุ ง หมายที่ จ ะให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรู แ ละทั ก ษะ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมากแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี
โดยมุ ง เน น การพั ฒ นาความชํ า นาญทางด า นการวิ จั ย หรื อ พั ฒ นาความชํ า นาญระดั บ สู ง ทางวิ ช าชี พ
หลักสูตรจึงอาจเนนการคนควาวิจัยที่นําไปสูการทําวิทยานิพนธ หรืออาจผสมผสานระหวางการศึกษา
รายวิชากับวิทยานิพนธ หรือการศึกษารายวิชาและการคนควาอิสระ
(๕) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเปนคุณวุฒิวิชาชีพระดับสูงที่เปดสอนในสาขา
วิชาชีพเฉพาะบางสาขาที่กําหนดใหมีคุณวุฒิระหวางปริญญาโทและปริญญาเอก สวนมากเปนหลักสูตรที่
เปดสอนทางดานการแพทยและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เชน เภสัชศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย
(๖) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอกเปนหลักสูตรที่เนนใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีการศึกษา
ค นคว าที่ลุ มลึกในระดั บสู งอยางมี อิ สระ มี ความเชี่ ยวชาญในพั ฒ นาการลา สุ ดขององค ค วามรู ในสาขา/
สาขาวิชาที่ศึกษาคนควา ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกตใชความรูเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาเนื้อหา
สาระของรายวิชาของสาขา/สาขาวิชาและวิชาชีพ หลักสูตรอาจจะเนนการคนควาวิจัยที่นําไปสูการทํา
วิทยานิพนธเพื่อเพิ่มพูนองคความรูที่มีอยู หรืออาจผสมผสานระหวางวิทยานิพนธกับการศึกษารายวิชา
ระดับสูงในสาขาวิชาชีพหรือสาขา/สาขาวิชาประยุกต
๔.๕ จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
ระบบหนวยกิตเปนระบบที่ใชเพื่ออธิบายปริมาณการเรียนรูที่คาดหวังวานักศึกษา จะไดรับ
ในการศึกษาแตละระดับคุณวุฒิ ระยะเวลาการศึกษาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรที่สาขา/
สาขาวิชาตางกันแมในระดับเดียวกันอาจแตกตางกันได เชน ระยะเวลาศึกษา ในระดับคุณวุฒิปริญญา
ตรีอาจจะเปน ๔ ป ๕ ป หรือ ๖ ป ขึ้นอยูกับปริมาณการเรียนรูที่คาดหวัง และระดับความซับซอนของ
สาขาวิชานั้ นๆ และระยะเวลาเรี ยนเทากันในหลักสูตรที่ตางกั น อาจนําไปสูคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโทได เพียงแตการเรียนในระดับปริญญาโทจะเขมขนกวาระดับคุณวุฒิจะขึ้นอยูกับระดับของการ
เรียนหรือความซับซอนของการเรียนมากกวาที่จะขึ้นอยูกับระยะ เวลาที่เรียน แมวาจะมีการกําหนดหนวยกิต
ขั้นต่ําของหลักสูตรไวก็ตาม (จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร)
๔.๖ การกําหนดชื่อคุณวุฒิ
ชื่อคุณวุฒิที่ผูสําเร็จการศึกษาไดรับ แสดงถึง
(๑) ระดั บคุ ณวุ ฒิ ได แก อนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก ซึ่งสัมพันธกับความซับซอนของการเรียนรู
(๒) สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) เชน สายวิชาการของศาสตรดานศิลปศาสตร จะใชชื่อ
คุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อทั่วไป
(๓) สาขาวิชาหรือเนื้อหาหลักของการเรียนรู ซึ่งอาจเปนสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขา วิชา
ในสัดสวนที่เทากัน สองสาขาวิชาในสัดสวนที่ไมเทากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือ หลายสาขา วิชารวมกัน

เปนสหวิทยาการ เชน สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเปนสาขาวิชาเดี่ยว ใชชื่อคุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการ)” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อเฉพาะสําหรับสาขาวิชา
สิ่งสํ าคั ญ คือ การกําหนดชื่ อคุ ณวุ ฒิหรือปริ ญญาในสาขาวิชาต างๆ ตองเปนมาตรฐานสากล
ถูกตอง แมนยํา หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาตางๆ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๗ การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ
นักศึกษาที่สามารถแสดงไดวามีความรู ทักษะเพียงพอและเทียบเคียงไดกับผลการเรียนรูที่
กําหนดไวในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาหรือประสงคจะศึกษา ควรไดรับการ
ประเมินเพื่ อการเทียบโอนความรู หรือประสบการณที่มีเพื่ อการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิ ตและไมตอง
เสี ย เวลาเรี ย นสิ่ ง ที่ ต นรู อ ยู แ ล ว อี ก การเที ย บโอนความรู ห รื อ ประสบการณ ใ ห เ ป น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และ
เรื่อง ขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ
๕. ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐาน
ผลการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู
แสดงไดดังตารางตอไปนี้
มาตรฐานผลการเรียนรู

ระดับคุณวุฒิ

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

หนวยกิต
ขั้นต่ํา*

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

X

X

X

X

ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
X

XX

XX

XX

XX

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

หมายเหตุ : * ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกีย่ วกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
X เครื่องหมาย X ที่มีจํานวนมากนอยตางกัน หมายถึง การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ความรู และทักษะตาง ๆ ในลักษณะสะสมของแตละคุณวุฒิ
๖. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคของแตละระดับคุณวุฒิ
๖.๑ ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป)
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ที่ ๑ อนุ ป ริ ญ ญา (๓ ป ) โดยทั่ ว ไปจะมี ค วามรู ค วามสามารถ
อยางนอยตอไปนี้
(๑) ความรู เ กี่ ย วกับ ขอเท็จจริ ง หลัก การและทฤษฎีที่สําคั ญ ในสาขา/สาขาวิ ช าที่เ รียน
รวมถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
(๒) ความสามารถในการประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสืบคน เพื่อใชในการ
แกไขขอขัดแยงและปญหาที่เกี่ยวของกับสาขา/สาขาวิชาที่เรียนและ/หรือการทํางาน ตลอดจนการพัฒนา
แนวทางที่ดีในการแกปญหาบนพื้นฐานแหงการวิเคราะห
(๓) ความสามารถในการแปลความหมาย และประเมินผลขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ และนําเสนอขอสรุปทั้งแบบปากเปลาและการเขียน โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม
(๔) ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่การงานที่รบั ผิดชอบในสาขาวิชาทีเ่ รียน
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) คิดและแสดงออกอยางอิสระ รวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกับกลุม หรือ
ทีมงานอยางสรางสรรคใหบรรลุวตั ถุประสงค
(๒) ยอมรับขอจํากัดในความรูที่ตนมีและผลกระทบที่เกิดจากการนําความรูที่มีจํากัดมาใชใน
การวิเคราะหและตีความ พรอมที่จะแสวงหาความรู/คําแนะนําจากแหลงตางๆ เพิ่มเติมเมื่อจําเปน
(๓) มีความคิดริเริ่มในการวางแผนเพื่อเพิม่ พูนความรูแ ละทักษะของตน
(๔) สามารถแยกแยะผลการกระทําที่กระทบต อผู อ่ืน และใชหลักการดานคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประเมินการกระทําของตน พรอมรับผิดชอบในการกระทําของตนเองหรือของกลุม
๖.๒ ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๒ ปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ อยางนอย
ตอไปนี้
(๑) ความรูทคี่ รอบคลุม สอดคลอง และเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอด ถึง
ความเขาใจในทฤษฎีและหลักการที่เกีย่ วของ
(๒) ความสามารถที่จะตรวจสอบปญหาที่ซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแก ปญหา
ไดอยางสรางสรรคจากความเขาใจที่ลึกซึง้ ของตนเองและความรูจากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของโดยอาศัย
คําแนะนําแตเพียงเล็กนอย
(๓) ความสามารถในการคนหา การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติทเี่ หมาะสมใน การ
วิเคราะห และแกปญหาที่ซับซอน ตลอดจนการเลือกใชกลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห ตอผูรับ
ขอมูลขาวสารกลุมตางๆ

(๔) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรูและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ
(๕) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรู ความ
เขาใจอยางลึกซึ้งในผลงานวิจัยตางๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย การ
วิเคราะห และประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองคความรูในสาขา/สาขาวิชา
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหา และขอโตแยงทั้งในสถานการณสวนบุคคลและของ
กลุม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมไปปฏิบัติได
(๒) สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาคนควาใน
สาขาวิชาของตนเพื่อใชในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการณอื่น ๆ
(๓) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ โดยยอมรับขอจํากัดของธรรมชาติของความรูในสาขาวิชาของตน
(๔) มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตรของตนใหทันสมัย และเพิ่มพูนความรู
และความเขาใจของตนอยูเสมอ
(๕) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอยาง
สม่ําเสมอ
๖.๓ ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ
อยางนอยตอไปนี้
(๑) ความรูระดับสูงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีประสบการณในสาขาวิชา ทั้งดาน
วิชาการหรือวิชาชีพเปนอยางมาก
(๒) ความสามารถในการประยุกตทฤษฎีและการปฏิบัติไดอยางสรางสรรคในการวางแผนและการ
วิจัย ดวยความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา
(๓) ความสามารถในการเลือกใชเทคนิคตางๆ ทางคณิตศาสตร และเทคนิคเชิงวิเคราะห
อื่นๆ ในการคนควาและรายงานผลเกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดริเริ่มใหมๆ
ดวยปากเปลา ดวยการเขียน และการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสื่อสารกับผูฟงกลุมตางๆ ไดแก กลุมวิชาการ
กลุมวิชาชีพและชุมชน
(๔) ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสูงเพื่อรับภาระความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
และการประกอบวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) สามารถนําความรูในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ทั้งในและนอกสาขาวิชามาประยุกตใช
อยางกวางขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปญหาใหมๆ
(๒) แสดงออกซึ่งภาวะผูนาํ ที่มีประสิทธิภาพในการริเริ่มดําเนินการเรื่องสําคัญๆ ในที่
ทํางาน และในชุมชนโดยคํานึงถึงผูอื่น โดยสอดคลองกับคานิยมและหลักแหงจริยธรรม
(๓) ปฏิบัตติ นเปนแบบอยางในทางบวกตอผูอื่น และมีภาวะผูนําในการดํารงชีวิตในวง
วิชาชีพและชุมชน

(๔) มีสวนรวมและชวยในการริเริ่มวางแผนใหผูอื่น เพื่อใหผูคนเหลานั้นมีพัฒนา การที่ทัน
ตอความกาวหนาในสาขาวิชาชีพของตน
๖.๔ ระดับ ๔ ปริญญาโท
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๔ ปริญญาโท โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ
อยาง
นอยตอไปนี้
(๑) ความเขาใจอยางถองแท ในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการลาสุดในระดับแนวหนา
ทางวิชาการหรือการปฏิบัตใิ นวิชาชีพ และสิ่งที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเหลานี้ตอองคความรูในสาขาวิชา
(๒) ความรอบรูและความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัย เพื่อศึกษาคนควาในระดับสูง
เพื่อใชในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใชเทคนิคเหลานี้ในการดําเนินการวิจัย ที่สําคัญหรือทํา
โครงการคนควาในวิชาชีพ
(๓) ความสามารถในการสังเคราะห และประยุกตใชผลของการวิจัย และพัฒนา การใหมๆ
ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(๔) ความสามารถในการสือ่ ถึงผลการศึกษาคนควาและการวิจัย โดยการเผยแพรใน
รูปแบบของสือ่ ตางๆตอกลุม นักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอื่นๆ ในชุมชน
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) ศึกษาคนควาปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซอนอยางสม่ําเสมอ สามารถแกไข
ปญหาอยางสรางสรรคดวยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใชทักษะเหลานี้ไดในสถานการณที่จําเปนไดแมไมมี
ขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้นๆ
(๒) สามารถแสดงออกอยางเปนอิสระในการจัดการและแกไขปญหาทั้งที่คาดการณไดและ
คาดการณไมได ทํางานรวมกับผูอื่นได และแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในกลุมไดอยางเหมาะสม
(๓) ติ ดตามและกระตื อรือร น ในการสนับ สนุน ใหผู อื่นรูจักประยุ กตใ ช ดุล ยพินิจอย า งมี
คุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมในการดําเนินการเกี่ยวกับปญหาที่ยุงยากซับซอนและละเอียดออน ซึ่ง
อาจจะเกี่ยวของกับความขัดแยงทางคานิยม
(๔) มีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง และมีภาวะผูนําใน
การใหโอกาสและสนับสนุนผูอื่นใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
๖.๕ ระดับ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ที่ ๕ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง โดยทั่ ว ไปจะมี ค วามรู
ความสามารถอยางนอยตอไปนี้
(๑) การประยุกตใชความรูท ี่ทันสมัยและใชความเขาใจอยางถองแทจากผลงานวิจยั ที่มีอยู
ในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได
(๒) การประสานความรวมมือกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนได
อยางเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆ ดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการให
คําแนะนําของตนเอง

(๓) การมีสวนรวมอยางเต็มที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้นเพื่อ
ดํารงไวและขยายองคความรู ประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผูนําและ
สนับสนุนการพัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(๔) การติดตามและสงเสริมผูอื่นอยางเขมแข็งในการประยุกตใชการวินิจฉัยดวยคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อจัดการกับปญหาที่ซับซอนและมีความละเอียดออนซึ่งอาจเกี่ยวของกับความขัดแยงทาง
คานิยม
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) สามารถประยุกตใชความรูที่ทันสมัยและใชความเขาใจผลงานวิจัยที่มีอยูอยางถองแท
ในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได
(๒) สามารถประสานความรวมมือกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตน
ไดอยางเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการให
คําแนะนําของตนเอง
(๓) มีกิจกรรมของตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้นอยางเต็มที่เพือ่ ดํารง
ไวและขยายองคความรู และประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผูนําและ
สนับสนุนการพัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(๔) ติดตามและสงเสริมผูอนื่ อยางจริงจังในการประยุกตใชการวินิจฉัยอยางมีคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อจัดการกับปญหาที่ซับซอนและละเอียดออนซึ่งอาจเกี่ยวกับความขัดแยงทางคานิยม
๖.๖ ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๖ ปริญญาเอก โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถอยางนอยตอไปนี้
(๑) ความเขาใจอันถองแทในองคความรูระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(๒) ความคุนเคยกับประเด็นปญหาที่กําลังเกิดขึ้นในระดับแนวหนาของสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ รวมทั้งความทาทายของประเด็นปญหาเหลานั้นตอการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน และตอขอสรุปที่
เปนที่ยอมรับกันอยูแลว
(๓) การศึกษาคนควาระดับสูงที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ รวมถึงการสรางองคความรูและแปลความหมายขององคความรูใหมทางการวิจัยที่มีลักษณะ
สรางสรรคโดยเฉพาะ หรือการใชทฤษฎีและการวิจัยที่กอใหเกิดคุณประโยชนที่สําคัญตอการปฏิบัติใน
วิชาชีพ
(๔) ความเขาใจอยางถองแทในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกตใชในสาขาวิชาที่ศึกษา
(๕) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ หรือจากรายงานผลของ
โครงการและจากสิ่งตีพิมพหรือสื่อตางๆ ที่อางอิงไดในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) สามารถประยุกตใชความรูระดับสูงและ/หรือความเขาใจในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู
และการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนใหกาวหนายิ่งขึ้น และใหการสนับสนุนอยางเต็มกําลังเพื่อพัฒนา
ความรูความเขาใจและกลยุทธใหมๆ

(๒) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสาขาวิชาของตนในการแกไขปญหาสําคัญที่เกิดขึ้น
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและขอสรุปตอกลุมผูเชี่ยวชาญและกลุมที่ไมใชผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(๓) สามารถจัดการกับปญหาทางจริยธรรมที่ซับซอนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพได
มั่นคงและรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอชุมชน
๗. การทวนสอบมาตรฐาน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกําหนดกรอบแนวทางใหแกคณาจารย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต
และผู
ประเมิ น ภายนอกรั บ รู ถึ ง มาตรฐานผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง ของบั ณ ฑิ ต ในด า นความรู ทั ก ษะ และ
คุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิตางๆ อยางไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรูเหลานี้จะมี
ลักษณะกวางๆและจะตองแปลความหมายโดยผูมีประสบการณที่คุนเคยกับสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ทั้งยังตองมี
ความรู ความเขาใจในมาตรฐานผลการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งรวมถึงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับ
นานาชาติที่ดีดวย
การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใด ๆ เชน การสังเกต การ
ตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจนวา สิ่งที่กําหนดขึ้นนั้นไดมีการดําเนินการและ
บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของความ
รับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงซึ่งจะตองดําเนินการที่ใหความ
มั่นใจไดวา มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ นั้นคือตองมีการทวนสอบ ซึ่งผูประเมินภายนอกอาจตองการตรวจสอบ
ดวยวาไดมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูอยางเพียงพอและเชื่อถือได
กลยุทธที่ใชโดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของ
นั กศึ กษา ได แก การตรวจสอบการให ค ะแนนจากกระดาษคํ า ตอบข อ สอบของนั ก ศึ ก ษาและงานที่ รั บ
มอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดย
บุคลากรภายนอก และการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต
การทวนสอบมาตรฐาน
บางสวนอาจจะดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีความรวมมือทางการศึกษา แตจะมีกระบวนการ
อยางไรนั้ น ขึ้นอยูกั บรายละเอี ยดของการจัดการและความมีประสิทธิภาพของการดําเนินการรว มกั น
อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหมั่นใจวาจะ
รักษามาตรฐานไวไดอยางสม่ําเสมอ
๘. ปจจัยสูความสําเร็จทีจ่ ําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน
การเรียนรูของมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานเกิดขึ้นไดหลายวิธี ดังนั้น การบรรลุผลสําเร็จใน
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานจะตางกัน การสอนจะตองใชกลยุทธการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบตางๆ
ของการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธการสอนนั้นๆอยางตอเนื่อง ปจจัยดังกลาวจะ
เปนสัดสวนสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพื่อใหมั่นใจวาปจจัยสูความสําเร็จเหลานี้
เปนที่เขาใจของคณาจารยผูเกี่ยวของ และนําไปใชในการเรียนการสอน

ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน มีดังนี้
๘.๑ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การพัฒนาดานนี้เกี่ยวของกับการผสมผสานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและปฏิบัติ
ตนอยางถูกตองตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาจะ
รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดี การวิเคราะหและสะทอนพฤติกรรมของตนเองและของผูอื่นในสถานการณ
ตางๆกัน การอภิปรายเปนกลุมในเรื่องความขัดแยงทางความคิดอยางงายๆและที่ซับซอนมากขึ้น จะชวยให
นักศึกษาเห็นคานิยมของตนเองไดชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใชหลักการทั่วไปวา สิ่งที่ตนเชื่อควร
เปนแนวทางกําหนดพฤติกรรมของตนเองได หลักในการถายทอดการเรียนรู จะตองมีการอภิปรายเกี่ยวกับ
สถานการณที่เปนไปไดตางๆ รวมถึงสถานการณที่นักศึกษาจะตองเผชิญในชีวิตภายหนาและในการทํางาน
แมวาผลการเรียนรูดานนี้อาจถูกจัดเปนรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แตควรใชทุกโอกาสในการเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๘.๒ การแสวงหาความรู
ปจจัยสําคัญ คือ การจัดภาพรวมอยางกวางๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสรางและเนื้อหาสาระใน
การเรี ย นการสอนไว ลว งหน า และเมื่ อ มี ข อ มู ล ใหม เ พิ่ มขึ้ น ควรจะเชื่ อ มโยงกั บ เนื้ อ หาที่ จั ดไว นั้ น และ
เชื่อมโยงกับความรูเดิมของนักศึกษา เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและนํามาใช การใชเครื่องมือชวยจํา
และการทบทวนเนื้อหาที่สําคัญเปนระยะๆจะชวยใหมั่นใจไดวาขอมูลนั้นจะอยูในความทรงจําไดในระยะยาว
๘.๓ การพัฒนาทักษะทางปญญา
ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและการฝก
ปฏิบัติ การวิเคราะหสถานการณและแกไขปญหาตางๆเปนลําดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว และตองฝก
ปฏิบัติในหลายสถานการณ รวมทั้งที่คลายคลึงกับสถานการณที่คาดวาจะไดใชในอนาคตเพื่อชวยในการ
ถายทอดความรูและนําไปใชในสถานการณตางๆตามความเหมาะสม การพัฒนาความสามารถในการกําหนด
และใชทักษะทางปญญาในการแกไขปญหาใหมๆ ที่ไมคาดคิดมากอน จําเปนตองมีการทํางานในการแกปญหา
แบบปลายเปดโดยใหความชวยเหลือในการจําแนกแยกแยะ และการประยุกตใชความรูความเขาใจ
เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดและแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค นักศึกษาควรถูก
ฝกใหสามารถสะทอนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหมๆที่ทาทายและสามารถพัฒนาการ
จัดการกลยุทธในการคิดของตนเองเมื่อตองแกไขประเด็นปญหาในลักษณะตางๆ
๘.๔ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกลุมและไดรับขอมูลปอนกลับตอ
ผลการทํ า งานที่ ส ร า งสรรค ข อ มู ล ป อ นกลั บ ดั ง กล า วจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ถ า นั ก ศึ ก ษาได วิ เ คราะห
พฤติกรรมของตนเองในสภาพแวดลอมที่เอื้อ และสามารถพัฒนาเปนหลักในการแสดงพฤติกรรมของ
ตนเอง
การพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบสําหรับการเรียนรูอยางตอเนื่อง จําเปนตอง
มอบหมายงานใหนักศึกษาที่จะพัฒนาและกระตุนความสามารถเหลานั้นดวยความมุงหวังใหมีผลงานที่
กาวหนาขึ้นตามลําดับ

๘.๕ การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝกปฏิบัติเปนลําดับขั้นตอนตามที่วางแผนไว
พรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับและคําแนะนําในการปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางดานการคํานวณอยางงายๆ แก
นักศึกษา เพื่อปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางคณิตศาสตรอยางงายๆ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร นักศึกษาที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถตางกันในการใชทักษะดานการวิเคราะห
เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบางคนตองไดรับการสอนเปนพิเศษ ทั้งนี้อาจทําไดโดยการสอนโดยตรง
รวมกับการฝกปฏิบัติ และควรใหความชวยเหลือในการพัฒนาทักษะเหลานี้ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามลําดับ
๙. สถาบันทีจ่ ัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
สถาบั น ที่ จ ะจั ด การเรี ย นการสอนและให คุ ณ วุ ฒิ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แหงชาติ จะตองเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตามที่
กฎหมายกําหนด
๑๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตองสอดคลองกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะผูเชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ หรือสถาบันสามารถกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก

สวนที่ ๒
ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๑. การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เปนสวนหนึ่งของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย ซึ่งเปนกลไกในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม โดยเฉพาะดานมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ
ผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือบัณฑิตมีความสําคัญในสังคมปจจุบันที่
เปนสังคมฐานความรู เนื่องจากบัณฑิตจะตองใชความรูในการประกอบอาชีพสรางความมั่นคงใหแกตนเอง
สังคม และประเทศชาติ และผูที่สําเร็จการศึกษาในสาขา/สาขาวิชาหนึ่งอยางนอยตองมีมาตรฐานผลการ
เรีย นรูขั้น ต่ํา ของสาขา/สาขาวิช านั้น ๆ เพื่อ ใหค วามมั่น ใจแกสัง คมไดวา ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมี
ความรู ค วามสามารถที่ เ พี ย งพอในการทํ า งานตามสาขา/สาขาวิ ช านั้ น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล กระทรวงศึกษาธิการจึงไดสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ
มาตรฐานคุณวุ ฒิสาขา/สาขาวิชานี้ ใหหลักประกันมาตรฐานผลการเรียนรู ของทุกหลักสูต ร ที่
ดําเนินการตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒินี้ และเปนประโยชนในการใหแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชา และใหขอมูลประกอบการตัดสินใจแกผูเรียนที่
สนใจเขาศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ผูตองการใชบัณฑิต และผูประเมินหลักสูตร
๑.๑ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา
หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิของสาขา/
สาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้น ปริญญา และองคความรูที่เปน
เนื้อหาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้นๆ เพื่อเปนหลักประกันวาบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู
ไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะเปดกวางและสงเสริมให
สถาบันอุดมศึกษาตางๆมีโอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาในสวนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยาง
อิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของแตละสถาบันฯ ซึ่งจะทําใหสถาบันฯ
ตางๆสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย แตมีมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรในระดับ
คุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกันที่เทียบเคียงกันได (มีหัวขอตามแบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
..........สาขา/สาขาวิชา........ในภาคผนวก)
๑.๒ การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมอบหมายให
คณะผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา/สาขาวิช ารว มกัน พัฒ นามาตรฐานคุณ วุฒิข องแตล ะระดับ คุณ วุฒิแ ละ
สาขา/สาขาวิชา โดยใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เปนแนวทางพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิส าขา/สาขาวิช า ซึ่งตอ งคงลักษณะทางวิช าการของสาขา/สาขาวิช า สอดคลอ งตาม
มาตรฐานของสาขา/สาขาวิชาเดียวกันในระดับคุณวุฒิเดียวกันกับประเทศตางๆ และคํานึงถึงความ

ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูเกี่ยวของ ไดแก สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชานั้น
นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ องคกรวิชาชีพ ผูใชบัณฑิต ฯลฯ และใหผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้
ไดมีสวนรวมในการใหความคิดเห็น/จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา โดยจะมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงใหเหมาะสมทันสมัย ทุก ๕ ป ผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูสนใจสามารถรวมแสดงความคิดเห็น
และใหขอเสนอแนะตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อประโยชนในการปรับปรุงครั้งตอไป
๑.๓ องคประกอบของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา มีดังนี้
(๑) ชื่อมาตรฐานคุณวุฒิ
ชื่อของมาตรฐานคุณวุฒิตองแสดงระดับ และชื่อสาขาวิชา เชน “มาตรฐาน
คุณวุฒิร ะดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร” ในกรณีที่เ ปนกลุมสาขาวิชาที่มีจุดรว ม ใชชื่อเปน
สาขา เชน “มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร”
(๒) ชื่อสาขาวิชา
ชื่อของสาขาวิชาตองเปนสากล เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
(๓) ชื่อปริญญา
ชื่อของปริญญาตองเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ
การเรีย กชื ่อ ปริญ ญา ซึ ่ง แสดงถึง ระดับ คุณ วุฒ ิแ ละสายวิช า (สายวิช าการ/วิช าชีพ ) ใหแ สดงชื ่อ ทั ้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งชื่อเต็มและชื่อยอ อาจแสดงชื่อสาขาวิช าตามที่ใชในหลักสูตรตอทาย
เชน ชื่อเต็ม “ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี” ชื่อยอ “วท.บ.(เคมี)”
(๔) ลักษณะของสาขาวิชา
ลักษณะของสาขาวิชาตองมีความเฉพาะเจาะจงตามสาขาวิชา มีความซับซอน
ของเนื้อหาสาระ ระดับสติปญญาที่ตองใช และปริมาณการเรียนรู สอดคลองกับระดับคุณวุฒิการศึกษา
และแสดงถึงความเกี่ยวของกับศาสตรดานอื่นๆ และการประกอบอาชีพ
(๕) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เปนลักษณะที่คาดหวังในตัวผูจบการศึกษา ที่หลอ
หลอมจากการเรียนรูตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา จึงตองครอบคลุมลักษณะที่คาดหวัง
จากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน เปนอยางนอย
(๖) มาตรฐานผลการเรียนรู
มาตรฐานผลการเรียนรูข องสาขาวิชา เปนมาตรฐานที่พัฒนาเชื่อมโยงมาจาก
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดาน ตามที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ใหมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงกับสาขาวิชา สาขาวิชาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูที่
จําเปน ของสาขา เชน มาตรฐานผลการเรียนรูดานทัก ษะพิสัย ในสาขาวิช าดนตรี สาขาวิช าพลศึกษา
เปนตน
(๗) องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ หมายถึง องคกรตามกฎหมาย ซึ่งกํากับมาตรฐานที่
เกี ่ย วขอ งกับ การประกอบอาชีพ ของผูสํา เร็จ การศึก ษา เชน การรับ รองมาตรฐานหลัก สูต ร การขึ้น
ทะเบียน/การออกแบบใบอนุญาตการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ

(๘) โครงสรางหลักสูตร
โครงสรา งของหลัก สูต รตอ งสอดคลอ งกับ เกณฑม าตรฐานหลัก สูต รของ
กระทรวงศึก ษาธิก าร และมีเ นื้อ หาสาระสํา คัญ ของสาขาวิช าอยา งครบถว น ถา ตอ งมีป ระสบการณ
ภาคสนาม เชน ฝกงาน หรือสหกิจศึกษา ตองระบุใหชัดเจน
(๙) เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
เนื้อ หาสาระสํา คัญ ของสาขาวิช าตอ งสัม พัน ธกับ ลัก ษณะของสาขาวิช า และ
มาตรฐานผลการเรียนรู โดยกําหนดเปนกลุมเนื้อหาสาระ ไมระบุเปนชื่อรายวิชา เพื่อความเปนอิสระ ในการจัด
รายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาที่จําเปน อาจกําหนดปริมาณการเรียนรูขั้นต่ําของแตละกลุมเนื้อหาสาระ เปน
จํานวนหนวยกิตหรือสัดสวนหนวยกิตในหลักสูตร ตามลักษณะของแตละสาขาวิชา
(๑๐) กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน หมายความรวมถึง การจัดเงื่อนไขการเรียนรู วิธีการสอน เทคนิค
การสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู นอกจากตองเลือกใชกลยุทธ
ที่เ หมาะสมกับ การเรีย นรูแ ตล ะดา นแลว การเรีย นรูดา นเดีย วกัน ในแตล ะสาขาวิช า และแตละระดับ
คุณวุฒิอาจมีความแตกตางกัน มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาจึงควรแสดงความสําคัญ ของกลยุทธการสอน
พรอมทั้งใหตัวอยางกลยุทธการสอนที่เหมาะสม ใหสามารถเลือกใชได
การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาวา
ไดพัฒนาการเรียนรูไ ดใ นระดับตางๆ ที่ไมต่ํากวามาตรฐานผลการเรียนรู มาตรฐานคุณวุฒิจึงตองให
แนวทางในการประเมิน ซึ่งสอดคลองกับสภาพการเรียนรูตามกลยุทธที่ใชและอิงพัฒนาการของผูเรียน
และแสดงถึงระดับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแตละคนได
(๑๑) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู หมายถึง กระบวนการหาหลัก ฐานเพื่อ
ยืนยันหรือสนับสนุนวา นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรูเปนอยาง
นอย ซึ่งอาจไดจากผลการประเมินขอสอบวาครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู การใหคะแนนตรงตาม
ความจริง การใหข อ มูล ยอ นกลับ ของผูสํา เร็จ การศึก ษา การประสบความสํา เร็จ ในการทํา งานของ
ผูสําเร็จการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิตองใหแนวทางในการทวนสอบที่สถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช
หรืออาจกําหนดวิธีการทวนสอบรวมกัน เชน การสอบออก(Exit Exam) โดยใชขอสอบซึ่งคณาจารย
สถาบันตางๆ ในสาขาวิชารวมกันจัดทํา
(๑๒) คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
คุณ สมบัต ิผู เ ขา ศึก ษาเปน ปจ จัย สํ า คัญ ในการศึก ษาจนจบการศึก ษาและ
ประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิช า ผูเขาศึกษาจึงตองมีความสามารถและความเหมาะสม การกําหนด
คุณสมบัติจึงมีลักษณะเปนเงื่อนไขและอาจใหขอแนะนําเพิ่มเติม สวนการเทียบโอนผลการเรียนรูควรให
แนวทางเพื่อประโยชนตอการเคลื่อนยายของนักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิต และแนวทางสนับสนุน
การศึกษาตลอดชีวิตที่นักศึกษาไดประโยชนตามมาตรฐานผลการเรียนรูเชนเดียวกับนักศึกษาในการ
เรียนรูตามระบบปกติ

(๑๓) อาจารยและบุคลากรสนับสนุน
อาจารยป ระจํ า เปน ปจ จัย สํ า คัญ ตอ การพัฒ นาการเรีย นรู ข องนัก ศึก ษา
มาตรฐานคุณวุฒิตองกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยที่เหมาะสมสําหรับสาขาวิชา ไมดอยกวา
หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร นอกจากนี้ ตอง
กําหนดสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาที่เหมาะสม ซึ่งอาจแตกตางจาก
เกณฑการประกันคุณภาพภายใน และสัดสวนจํานวนบุคลากรสนับสนุนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาที่เหมาะสม เพื่อใหการบริหารจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๑๔) ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ระบุทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ และแนวทางในการจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู การจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม ใหสามารถใช
ทรัพยากรสนับสนุนไดเต็มประสิทธิภาพและอยางเพียงพอ
(๑๕) แนวทางในการพัฒนาอาจารย
ใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารย ทั้งอาจารยใหมและอาจารยเกา ทั้งดาน
วิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน การวัด
และประเมินผลการสอน โดยกําหนดจํานวนครั้งหรือจํานวนชั่วโมงที่อาจารยควรไดรับการพัฒนาในแตละป
(๑๖) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ตองกําหนดหลักเกณฑการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการกําหนดตัว
บงชี้ที่แสดงถึงประเด็นตางๆ ดังนี้
๑๖.๑ การดําเนินการพัฒนาปรับ ปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองในทุกประเด็นกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
๑๖.๒ การวางแผนดํ า เนิน การหลัก สูต ร โดยมีก ารจัด ทํ า รายละเอีย ดของ
หลักสูต ร รายละเอียดของรายวิช า และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๒
มคอ.๓ และ มคอ.๔ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก)
๑๖.๓. การดํ า เนิน การตามแผน โดยมีก ารจัด ทํ า รายงานผลการดํา เนิน การ
รายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก)
๑๖.๔. การพัฒ นาปรับ ปรุง การจัด การเรีย นการสอน กลยุท ธก ารสอน การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานปกอนหนา
๑๖.๕. การทวนสอบวา นักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาเปนอยางนอย
(๑๗) การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติในหลักสูตร/โปรแกรม
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(๑๘) การเผยแพรหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ระดับอุดมศึกษา
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กําหนด

(๑๙) รายชื่อคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ระบุชื่อบุคคลและตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) พรอมสถานที่ทํางานของ
คณะกรรมการ
๑.๔ การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด คณะผูเชี่ยวชาญตองศึกษาทําความเขาใจ
มาตรฐานผลการเรีย นรูแ ตล ะดา นของระดับ คุณ วุฒิที่จ ะจัด ทํา มาตรฐานคุณ วุฒิ รวมทั้ง ลัก ษณะของ
หลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒินั้นตามที่ไดกลาวไวในสวนที่ ๑ โดย
อาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู ที่คณะผูเ ชี่ยวชาญตองการใหบัณฑิ ตในสาขา/สาขาวิชาของตนมี
คุณลัก ษณะเด นหรือพิ เ ศษกวาบั ณฑิ ต ในสาขา/สาขาวิชาอื่น ในระดับ คุณวุฒิเ ดี ย วกัน นอกจากนี้ ค ณะ
ผูเชี่ยวชาญอาจกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในการประกันคุณภาพ
ภายในและประกันคุณภาพภายนอก รวมถึงเพิ่มเติมหลักเกณฑการประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรจาก
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได
๑.๕ เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................สาขา/สาขาวิชา
ใดแลวจะเสนอแนะรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา ใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของระดับคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ตอไป
๒. การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
๒.๑ รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของ
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะ
ถายทอดผลมาตรฐานการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
ระดับชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ........ของสาขา/สาขาวิชา......ไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรง
กับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง
เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหมั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลว
จะบรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับองคประกอบ
ในการเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูต รจะชวยให
นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได รวมทั้งผูใช
บัณฑิตสามารถใชประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน
๒.๒ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรในระยะแรก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิแตละระดับของทุกสาขา/สาขาวิชา จะมีวิธีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ๒ วิธีดังนี้
วิธีที่ ๑ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของระดับคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้นแลว
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดของสาขา/
สาขาวิชาใดใหดําเนินการดังนี้

(๑) พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ในหัวขอตางๆที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ....... สาขา/สาขาวิชา.................
(๒) แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพัฒ นาหลั ก สูต รระดั บ ..............สาขา/สาขาวิ ช า..........ตาม
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ .......สาขา/สาขาวิ ช า.............. อย า งน อ ย ๕ คน ซึ่ ง ประกอบด ว ยอาจารย
ผูรับ ผิด ชอบหลั ก สู ต รอย า งน อ ย ๒ คน ผูท รงคุณ วุฒิห รือ ผูเ ชี่ย วชาญในสาขา/สาขาวิ ช านั้ น ๆ ซึ่ง เป น
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยาง
นอย ๑ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ......สาขา/สาขาวิชา
.............โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดู
ภาคผนวก)
(๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ (๒) นั้น ในหัวขอผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.....สาขา/สาขาวิชา
...........นั้นแลว สถาบันฯอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการใหบัณฑิตสาขา/สาขาวิชา
............ในระดับคุณวุฒินั้นของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและ
ระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และ
เปน ที่ส นใจของบุค คลที่จ ะเลือ กเรีย นหลัก สูต รของสถาบัน ฯหรือ ผูใ ชบัณ ฑิต สนใจที่จ ะรับ
บัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
วิธีที่ ๒ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.............
สาขา/สาขาวิชานั้น
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดของสาขา/
สาขาวิชาใดใหดําเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(๒) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาใดในระดับคุณวุฒิใดระดับหนึ่ง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยาง
นอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน
หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการอยางนอย ๑ คนดวย เพื่อดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โดยมีหัวขออยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก)
(๓) การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา................ตามขอ (๒) นั้น
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของระดับคุณวุฒิ
ที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับ
คุณวุฒินั้นตามที่ ไดกล าวไวใ นสว นที่ ๑ สถาบันอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรี ยนรู ซึ่ งสถาบั นฯ
ตองการใหบัณฑิตในระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา....................ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษ

กว าบั ณ ฑิ ต ในระดั บ คุ ณ วุ ฒิแ ละสาขา/สาขาวิ ช าเดีย วกั นของสถาบั นอื่ นๆ เพื่อ ให เ ป น ไปตาม
ปรัชญาและปณิธานของสถาบัน และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน
หรือผูใชบัณฑิตสนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจาย
ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแต
ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดาน
ใดบาง นอกจากนี้สถาบันอาจกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวใน
การประกันคุ ณ ภาพภายใน และการประกั นคุ ณ ภาพภายนอก รวมทั้ ง เพิ่มเติ ม หลักเกณฑ ก าร
ประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรจากที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได
๓. การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (Field Experience Specification)
๓.๑ รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละ
รายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่ง
แตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหา
ความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการ
พัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช
ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะ
สามารถคนควาได นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
๓.๒ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ในรายวิชาหรือกิ จกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะตอง
วางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึง
วัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษา
จะได รั บ จากการออกฝ ก มี ก ารกํ า หนดกระบวนการหรื อ วิ ธี ก ารในการปลู ก ฝ ง ทั ก ษะต า งๆตลอดจน
คุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัด
และประเมินผลนักศึกษาและการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
๓.๓ สถาบันฯ ตองมอบหมายใหอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา และแบบ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ดูภาคผนวก)
๔. การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดจัดทําอยางถูกตอง
สมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนามหรือฝกงาน (ถามี)
ใหชัดเจน

๕. การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบัน อุด มศึ ก ษาตอ งเสนอหลั ก สูต รซึ่ ง สภาสถาบั น อุ ด มศึก ษาอนุ มั ติใ ห เ ปด สอนแล ว ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ
๖. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๖.๑ สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการและวิธีการสอนที่มุงเนนการพัฒนามาตรฐาน
ผลการเรียนรูของบัณฑิตอยางนอยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดอยางตอเนื่อง
โดยมีการประกาศหลักเกณฑการพัฒนาอาจารยอยางชัดเจน
๖.๒ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพอที่จะจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอื่นเพื่อใชทรัพยากร
รวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
๖.๓ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐาน
ผลการเรียนรูในทุกๆดานตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๗. การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) (ถามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
(Programme Report)
๗.๑ การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง การรายงาน
ผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการ
จัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไวใน
รายละเอียดของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอ แนะในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียน
ของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวย
ความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก
รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตร
หรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา (ดูภาคผนวก)
๗.๒ การรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience
Report) หมายถึง การรายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการ
เรียนตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตอง
ใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป
รายงาน นี้จะครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่มจนสิ้ นสุด ปญหาดานการบริหาร
จัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ
/พนั กงานพี่ เลี้ ยง โดยมี หั วข ออย างน อยตามแบบ มคอ.๖ รายงานผลการดํ าเนิ นการของประสบการณ
ภาคสนาม (ดูภาคผนวก)

๗.๓ การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การ
รายงานผลประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการ
หลักสูตร เชน ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบัน
ที่ มี ผ ลกระทบต อ หลั ก สู ต ร สรุ ป ภาพรวมของรายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร
ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับ
มาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจน
ขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ
การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย
(๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษา/ปการศึกษา
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอน การประเมิ น ผลและการทวนสอบผลการเรี ย นรู ข องแต ล ะรายวิ ช าและ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษาใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชาที่สอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/
อุปสรรคและขอเสนอแนะใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแตละภาคการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตาม
แบบ มคอ. ๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๖ และเมื่อสิ้นปการศึกษาใหจัดทํารายงานในภาพรวมประจําปการศึกษา
เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได โดยมีหัวขออยาง
นอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)
(๒) เมื่ อ ครบรอบหลั ก สู ต ร (เช น หลั ก สู ต ร ๔ ป ครบรอบหลั ก สู ต รคื อ ๔ ป ) ให
ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือผูที่ไดรับมอบหมาย วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมวาบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม และนําผลการวิเคราะห
มาปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ เชนเดียวกับการรายงานผลการ
ดําเนินการของแตละภาคการศึกษาหรือปการศึกษา
๘. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๘.๑ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางตอเนื่อง แตละ
หลักสูตรจะตองมีตัวบงชี้ที่เกีย่ วของและเกณฑการประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอกกําหนดเปนอยางนอย โดยสถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมก็ได
๘.๒ กรณีที่สาขา/สาขาวิชาใดกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับคุณวุฒิ
ของสาขา/สาขาวิชานั้นแลว นอกจากตัวบงชี้ที่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินตามที่การประกันคุณภาพ
ภายในและการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดแลว อาจมีตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นซึ่งสถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ดวยก็ได

๘.๓ สถาบั นฯจะตองรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งรวมถึง การ
ประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตาม ๘.๑ และ/หรื อ ๘.๒ ด ว ย ต อ สภาสถาบั น ฯ ต อ คณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา และตอสาธารณะ
๘.๔ สถาบันฯจะตองนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใหบัณฑิตมีผลการเรียนรูตามที่คาดหวังเสมอ
๙. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดม ศึกษา
การรับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการ พลเรือน
(ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ
สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อ
สถาบันฯไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๙.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนัน้
๙.๒ ผลการประเมิ น คุณ ภาพภายในตามตัว บง ชี้ที ่กํา หนดไวใ นรายละเอีย ดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแตหลักสูตร
ใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมิน
คุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆกําหนด จึงจะไดรับการ
เผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปหรือนอยกวาใหพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน
๙.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๙.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการ
รักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดี
ขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หาก
ตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร
หลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการใหมีการกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล การ
จัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพื่อใหการจัดการศึกษาเปน ไปอยางมี
คุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณและแนวปฏิบัติของประกาศฉบับนี้

สวนที่ ๓ ภาคผนวก

มคอ. ๑

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

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต
ในแตละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหนึ่งซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชา
ปริญญา และองคความรูที่เปนเนื้อหาเทาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิ
นั้นๆ เพื่อเปนหลักประกันวาผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะ
เปดกวางและสงเสริมใหสถาบันตางๆมีโอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาในสวนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว
ไดอยางอิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของแตละสถาบัน ซึ่งจะทําให
สถาบันตางๆสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย แตมีมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรใน
สาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงกันได
นอกจากนี้ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชายังไดกําหนดเงื่อนไข ขอแนะนํา ในการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาตองนําไปปฏิบัติ เพื่อใหหลักประกันวา หลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง
มคอ.๑ เปน แบบที่ คณะกรรมการการอุดมศึ กษากําหนดใหค ณะผูเ ชี่ ย วชาญใชในการจัดทํ า
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตามที่คณะ
ผู เ ชี่ ย วชาญเสนอแล ว จะเสนอรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารลงนามประกาศใช เ พื่ อ ให
สถาบั นอุ ด มศึก ษาใช ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิดั ง กลา วเป น แนวทางในการพัฒ นาหลั ก สู ต รใหมห รื อ หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง ตามแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร

มคอ.๑
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา…………
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับชื่อ
ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ของ
สถาบันฯ (กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามขอบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑการ
กําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑ การ
กําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
ระบุลักษณะสาขา/สาขาวิชา และความเกี่ยวของกับสาขา/สาขาวิชาอื่น (ถามี)
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
ตองสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒิที่จะกําหนดมาตรฐาน
ตามที่ระบุไวในสวนที่ ๑ ขอ ๖
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
ให ร ะบุ คุ ณลั ก ษณะ ทั ก ษะ ความรู ความสามารถของบั ณฑิ ต ซึ่ ง เป น ผลการเรี ย นรู (Learning
Outcomes) ขั้นต่ําที่มุงหวังของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา และตองสะทอนใหเห็นวาไดนํามาตรฐาน
ผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพัฒนาไปสูมาตรฐาน
ผลการเรียนรูในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาในระดับคุณวุฒิที่ตองการพัฒนามาตรฐาน (รายละเอียด
ปรากฏในสวนที่ ๑ ขอ ๔.๓) โดยอาจเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณวุฒินั้นๆ ที่แตกตางจากบัณฑิตระดับคุณวุฒิเดียวกันของสาขา/สาขาวิชาอื่น
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ (ถามี)
ใหระบุเฉพาะองคกรวิชาชีพที่รับรองหลักสูตรตามกฎหมาย
๗. โครงสรางหลักสูตร
ตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ถาตองมีประสบการณ
ภาคสนาม เชน ฝกงานหรือสหกิจศึกษา ใหระบุใหชัดเจน
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา
ใหกําหนดปริมาณเนื้อหาสาระสําคัญขั้นต่ํา เปนสัดสวนหรือหนวยกิตตามลักษณะของแตละสาขา/
สาขาวิชา
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ใหระบุ ดังนี้
๙.๑ กลยุทธการสอน ใหแสดงความสัมพันธเกี่ยวของระหวางกระบวนการเรียนการสอนที่จะปลูกฝงให
นักศึกษาในสาขา/สาขาวิชามีคุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู (ขอ ๕)
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ใหระบุแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดาน
ตางๆ อยางครบถวน เพื่อใหมั่นใจวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง

มคอ.๑
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา
...... เปนอย างนอย โดยอาจจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบั ติ และระดับ
หลักสูตร เมื่อไดดําเนินการทวนสอบแลว ใหจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
กําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาใหชัดเจนและกําหนดแนวทางเพื่อประโยชนตอการเคลื่อนยายของ
นักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิ ต และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต โดยที่นักศึกษา ได
ประโยชนและมีมาตรฐานผลการเรียนรูเชนเดียวกับนักศึกษาที่เรียนตามระบบปกติ
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ใหแสดงขอมูลของคณาจารยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใหกําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ใหระบุสดั สวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตอ
นักศึกษา (ถามี)
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ใหระบุทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
ใหระบุแนวทางการพัฒนาคณาจารย โดยเฉพาะดานกลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ใหระบุตัวบงชีท้ ี่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา..............สูการปฏิบัติ
ระบุกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................................สาขา/สาขา
วิชา................สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้
๑๖.๑ ใหสถาบันอุ ดมศึ กษาพิจารณาความพร อมและศั กยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา.................
๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ......สาขา/สาขาวิชา.......ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ.............. สาขา/สาขาวิชา.............. ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา.............ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
.........สาขา/สาขาวิ ช า.............โดยมี หั ว ข อ ของหลั ก สู ต รอย า งน อ ยตามที่ กํ า หนดไว ใ นแบบ มคอ.๒
รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก)
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับ...........สาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
..........สาขา/สาขาวิชา...........แลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯ
ตองการใหบัณฑิตระดับ................สาขา/สาขาวิชา .............ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิต

มคอ.๑
ในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ
และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความ
รับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผลการ
เรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุก
รายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งไดจัดทําอยาง
ถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ให
ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ
๑๖.๗ เมื่ อสภาสถาบั นฯ อนุมัติ ตามขอ ๑๖.๕ แลว ใหมอบหมายอาจารยผู สอนแต ล ะรายวิช า
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา
๑๖.๘. เมื่อสิ้ นสุดการเรี ยนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตล ะ
รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดํ า เนิ น การของรายวิ ช า ซึ่ ง รวมถึ ง การประเมิ น ผล และการทวนสอบผลการเรี ย นในรายวิ ช า ที่ ต น
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) ให
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยาง
นอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปนจะตองปรับปรุง
หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙. เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้ง
ใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป

มคอ.๑
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่ บันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคมและผูมี
สวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่ง
บันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯไดเปด
สอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๗.๑ เปนหลักสู ตรที่ไดรับ อนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเป ดสอนและไดแจ ง
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษารั บ ทราบภายใน ๓๐ วั น นั บ แต ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอนุ มั ติ
หลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมิน คุ ณ ภาพภายในตามตัว บง ชี้ ที่กํา หนดไวใ นรายละเอีย ดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแตหลักสูตร
ใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมิน
คุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆกําหนด จึงจะไดรับการ
เผยแพร กรณีหลักสูตรใดมี ค รึ่งระยะเวลาของหลั กสูตร ๑ ป หรือนอยกวา ใหพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมี
การรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร
หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร
หลั ก สู ต รนั้ น จนกว า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น จะได มี ก ารปรั บ ปรุ ง ตามเงื่ อ นไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๑๘. รายชื่อและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา…..
สาขา/สาขาวิชา.........
๑๙. ภาคผนวก (ถามี)

มคอ.๑
แผนภูมิแสดงการนํามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

สกอ

ไม
ใช
๑

เกณฑกําหนดชื่อปริญญา

มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชาตาง ๆ

๕ ป

หลักเกณฑการเทียบโอน
เกณฑ/แนวทางอืน่ ๆ

สถาบันอุดมศึกษา
?

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ทุกป

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา

รายละเอียดของหลักสูตร
(Programme Specification)

เสนอ

ติดตามการ
ดําเนินการ
ตาม TQF

ใช
เผยแพร
หลักสูตรที่
ดําเนินการ
ไดมาตรฐาน
TQF

สภาสถาบัน
อนุมัติ

เสนอ
รายงานประจําภาคและประจําปการศึกษา
(Semester/Annual Programme Report)

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

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

กระบวนการเรียนการสอน
(ที่ทําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง)

การวัดและประเมินผล
(มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต)

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนด
ไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูจางงานและสังคม)

๑ กก.อ. กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง

(POD Network)
Teaching Unit
การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร
และ
บันทึกไว
ในฐาน
ขอมูล

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวม
ของการจั ดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆ
โดยจะถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละสถาบันอุดมศึกษา
สามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความตองการ
หรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง
เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหมั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลว
จะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับ
องคประกอบในการเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร
จะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได
รวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน

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

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

มคอ.๒

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

หมวดที่ ๑. ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ระบุ ร หั ส (ถ า มี ) /ชื่ อ หลั ก สู ต รและสาขา/สาขาวิ ช าของหลั ก สู ต รที่ เ ป ด สอนทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับชื่อ
ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาของสถาบัน
(กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามขอบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
ของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. วิชาเอก (ถามี)
๔. จํานวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปดสอนวาเปนหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๒ ภาษาที่ใช ระบุภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนวาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ
ภาษาใด
๕.๓ การรับเขาศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรวารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ
ตางประเทศ หรือรับทั้งสองกลุมเขาศึกษา
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น ระบุวาเปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการ
สอนโดยตรงหรือเปนหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่น ๆ โดยตองระบุชื่อสถาบันการศึกษา/
หนวยงานที่ทําความรวมมือดวย สําหรับความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่นๆ ในตางประเทศตอง
สอดคล อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางความตกลงร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า ง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระบุวาใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให
ปริญญามากกวา ๑ สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอื่น ๆ ในชวงกลางของหลักสูตร หรือเปน
ปริญญารวมระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอตกลงความรวมมือ

มคอ.๒
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ระบุวาเปนหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใชหลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา
และปการศึกษา) พรอมทั้งใหระบุวันเดือนปที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอยางอื่น
(ระบุชื่อ) และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ไดรับการรับรองหลักสูตรโดยองคกรวิชาชีพ
หรือองคกรอื่นใดดวย ใหระบุองคกรที่ใหการรับรอง และวันเดือนปที่ไดรับการรับรองดวย
อมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
* ๗. ความพร
ระบุ ป ที่ ค าดว า จะได รั บ การเผยแพร ว า เป น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
* ๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
๙. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สําหรับ
หลักสูต รระดับ ปริญ ญาตรี ซึ่ งเกณฑ มาตรฐานหลั กสูต รไมไดระบุอาจารยผู รับ ผิ ดชอบหลักสูต รไว ให
อาจารยประจําหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาที่เปดสอนหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย ๒ คน
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่สําเร็จ พรอมทั้งเลขประจําตัว
ประชาชน ถาจัดการเรียนการสอนมากกวา ๑ แหงใหแสดงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของแตละแหง
ซึ่งตองเปนอาจารยคนละชุดกัน
* ๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนใหชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอนมากกวา ๑ แหง
ระบุขอมูลใหครบถวน
* ๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
* ๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
* ๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชา
ที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
อธิบายการบริหารจัดการ แผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม ถามีจะดําเนินการอยางไรเพื่อให
มั่นใจวารายวิชาดังกลาวสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น
หมายเหตุ

*

ไมมีในเอกสารหลักสูตร (รูปแบบเดิม) และแบบ สมอ. (แบบฟอรมที่ใชในการวิเคราะหหลักสูตร)

มคอ.๒

หมวดที่ ๒. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

* ๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
*

ระบุปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยตองสอดคลองกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ และ
ความรูความสามารถอยางไร
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูต ร พร อมระบุเวลาคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จ (เชน ภายใน ๕ ป) โดยใหระบุกลยุทธสําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อความสําเร็จของแผน
นั้นๆ รวมทั้งตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยตัวบงชี้ควรจะเปนสวนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ ดวย
๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๒.๒ กลยุทธ
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบงชี้

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวาเปนระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เปนตน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ระบุวามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนหรือไม
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ถามีการจัดการศึกษาทีใ่ ชระบบอื่น ๆ ที่มิใชการใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการ
เรียนการสอนใหแสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคใหชัดเจน
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ระบุชว งเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาเรียน
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ระบุ คุ ณ สมบั ติ ผู เ ข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ ส อดคล อ งกั บ ระดั บ การศึ ก ษาตามเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผูสมัครเขาศึกษาตอ
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติมตองระบุใหครบและชัดเจน
* ๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ระบุ ลั ก ษณะเฉพาะของนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะสมั ค รเข า เรี ย นในหลั ก สู ต ร ที่ ต อ งนํ า มาประกอบการ
พิจารณา เพื่อการกําหนดหลักสูตร (เชน นักศึกษาที่มีขอจํากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร หรือการ
ปรับตัวในการเรียน)
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๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
ระบุจํานวนผูที่คาดวาจะรับเขาศึกษาในหลักสูตรและจํานวนที่คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาในแตละป
การศึกษาในระยะเวลา ๕ ป
๒.๖ งบประมาณตามแผน
แสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ
คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น
๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
ระบุจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแตละแบบที่สัมพันธ
กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกําหนดเปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ
๓.๑ หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต ใหระบุหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร ใหแสดงโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร โดยแบงเปน
หมวดวิชาใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอยาง
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๑๓๕ หนวยกิต
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๖ หนวยกิต
- กลุมสังคมศึกษาศาสตร
๙ หนวยกิต
๙ หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
- กลุมวิชาภาษา
๙ หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร
๙ หนวยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน
๙๓ หนวยกิต
- วิชาแกน
๓๐ หนวยกิต
- วิชาเอก
๔๕ หนวยกิต
- วิชาโท
๑๘ หนวยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต

มคอ.๒
๓.๑.๓ รายวิชา
ใหระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาดวย) ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวย
ตนเอง
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
ระบุจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําและอาจารยพิเศษ แยกจากกัน โดยระบุรหัส
เลขประจําตัวประชาชน รายชื่อซึ่งประกอบดวยตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา (โดยตองสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การ
ค น คว า วิ จั ย หรื อ การแต ง ตํ า รา (ถ า มี ) รวมทั้ ง ภาระการสอนทั้ ง ที่ มี อ ยู แ ล ว และที่ จ ะมี ใ นหลั ก สู ต รนี้
(รายละเอียดทั้งหมดไวที่นี่หรือภาคผนวกก็ได)
๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
ระบุอ าจารย ซึ่ ง มีคุ ณวุ ฒิต รงหรื อ สั ม พั น ธกั บ สาขาวิช าที่ เ ป ดสอนโดยให มีคุ ณวุ ฒิแ ละ
จํานวนสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
๓.๒.๒ อาจารยประจํา
ระบุ อ าจารย ซึ่ ง มี ห น า ที่ ห ลั ก ด า นการสอนและการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ต็ ม เวลา
ในสถาบันอุดมศึกษา
๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ
่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
* ๔. องคสรุประกอบเกี
ปโดยย อเกี่ยวกั บการฝกปฏิบั ติ ฝ กตามคลินิกหรือฝกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กํ าหนดไวใ น
หลักสูตร
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรูจากประสบการณภาคสนามที่ตองการ
๔.๒ ชวงเวลา
ระบุชว งเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณภาคสนามใหนักศึกษา เชน ป ภาคการศึกษาที่จดั
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
เชน ๓ วันตอสัปดาหเปนเวลา ๔ สัปดาห หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา
* ๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจัยในรายวิชาอื่นๆ ควรแนบขอกําหนดสําหรับการทําโครงงานดวย
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูหลักๆ ที่ตองการจากการทําโครงงานหรืองานวิจัย

มคอ.๒
๕.๓ ชวงเวลา
ระบุชวงระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดใหทําโครงงานหรืองานวิจัย เชน ป ภาคการศึกษา
๕.๔ จํานวนหนวยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
อธิบายอยางยอเกี่ยวกับการเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน

หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

* ๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

*

ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ
หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชน บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษ
เฉพาะในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค มีความสามารถในความเปนผูนําอยางโดดเดน หรือมีความ
มุงมั่นในการใหบริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแตละคุณลักษณะดังกลาว ชี้ใหเห็นถึง
กลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้น
๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
อธิบายผลการเรียนรูแตละดาน ตามหัวขอตอไปนี้
(๑) คําอธิบายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความรูหรือทักษะในหลักสูตรที่ตองการจะพัฒนาและระดับของ
ความรูและทักษะนั้นๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่สาขา/สาขาวิชานั้นๆ กําหนดเปนอยาง
นอย
(ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ขอ ๕ มาตรฐานผลการเรียนรู) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา
ของหลักสูตรที่จะพัฒนา/ปรับปรุงใหสถาบันอุดมศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนแตละดานของ
ระดับคุณวุฒทิ ี่จะพัฒนา/ปรับปรุงจากคําอธิบายในสวนที่ ๒ ขอ ๒.๒ วิธที ี่ ๒
(๒) คําอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธการสอนที่จะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะเหลานั้น (ควรเปนคําอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีการที่จะใชตลอดหลักสูตร โดยใชการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตถามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกําหนดใหมีในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะใหแสดงไวดวย)
(๓) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรูในกลุมที่เกี่ยวของ
(ซึ่งอาจรวมกลยุทธสําหรับการประเมินหลักสูตรเชนเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถามีการ
เปลี่ ย นแปลงกลยุ ท ธ ห รื อ วิ ธี ก ารในช ว งระยะเวลาใดของหลั ก สู ต รควรแสดงให เ ห็ น ด ว ย ตั ว อย า งเช น
กิจกรรมตางๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช
ความรูและทักษะที่กําหนดอาจจะรวมไวในระยะเวลาตอมา

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

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

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย

* ๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม

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

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ

มคอ.๒
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ระบุความพรอมของทรัพยากรที่มีอยูแลว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่จําเปน
เชน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอนอื่น ๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่นๆ เปนตน
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการ
สอนอื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่น ๆ
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณการ
เรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเปน
* ๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
ระบุกระบวนการยอๆ ในการรับอาจารยใหม เพื่อใหมั่นใจวา อาจารยมีคุณสมบัตแิ ละ
ประสบการณเพียงพอตอความรับผิดชอบการสอน
๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือรวมกันและการมีสวนรวมของคณาจารยในการติดตาม
คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําปและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สรุปยอ ๆ ถึงนโยบายในการแตงตั้งอาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษ เชน วิธีการ
อนุมัติ กระบวนการเลือกสรร และสัดสวนตอคณาจารยในหลักสูตรทั้งหลักสูตร
* ๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน (เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝกการ
ทําวิจัยรวมกับอาจารย เปนตน)
๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
อธิบายถึงการจัดการที่ ไดดําเนินการในการใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
รวมถึงตารางการทํางานของอาจารยและการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผน
สําหรับอาชีพ (ซึ่งอาจมีในระดับคณะ)
๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา
แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการ
ในการพิจารณาขออุทธรณเหลานั้น
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ใหอธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยตองสํารวจความตองการทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
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* ๗. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)

ระบุ ตัว บ งชี้ ผลการดําเนินงานที่ใ ชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลั กสูต ร
ประจําปที่ระบุไวในหมวด ๑ – ๖ ขางตน เชน จํานวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กําหนด จํานวนนักศึกษาที่ตกออก (Retire)
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การดําเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่กําหนด เปนตน โดยตัวบงชี้
อยางนอยตองสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก

หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ควรคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสูการประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่สะทอนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหลานี้จะถูกนํามาใชในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร
* ๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวสําหรับการพัฒนาการ
เรียนรูในดานตางๆ เชน การประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม การนํา
กลยุทธการสอนไปใช การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผลการ
ประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการสอนที่เกี่ยวของ และอธิบาย
กระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
อธิ บายกระบวนการที่ ใช ในการประเมิ นทั กษะของคณาจารย ในการใช กลยุ ทธ ตามที่ ได วางแผนไว เช น
การประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนา
ภาค การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตร
เดียวกัน การจั ดอั นดั บเกี่ ย วกับกระบวนการในการพัฒนาความรู และทัก ษะที่มีป ระสิ ทธิภาพมากที่สุดที่
กษาตองการ
* นั๒.กศึการประเมิ
นหลักสูตรในภาพรวม
อธิบายกระบวนการที่จะใชเพื่อจะไดขอมูลตางๆยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุ ผ ลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง จากกลุ ม บุ ค คล ดั ง นี้ ๑) นั ก ศึ ก ษาและบั ณ ฑิ ต ๒)
ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก ๓) ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
นผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
* ๓. การประเมิ
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยาง
นอย ๓ คน ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
นและวางแผนปรับปรุง
* ๔. การทบทวนผลการประเมิ
อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ
เอกสารแนบ
ใหแนบเอกสารที่ระบุไวใหครบถวน

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารจัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวใน
รายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียด
ของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะ
ได รั บ การพั ฒ นาใหป ระสบความสํ าเร็จตามจุ ดมุงหมายของรายวิ ชา มี การกํ าหนดรายละเอี ยดเกี่ยวกั บ
ระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อ
ทางวิชาการอื่นๆที่จําเปนสําหรับการเรียนรู นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง

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

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

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

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
อธิบายโดยยอเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น
เชน เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเปนผล
จากงานวิจัยใหมๆ ในสาขา
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หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ตามที่ระบุไวในรายละเอียดหลักสูตร
๒. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ระบุจํานวนชัว่ โมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบตั ิงานภาคสนาม/การฝกงาน และการศึกษาดวย
ตนเอง
๓. จํ า นวนชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห ที่ อ าจารย ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแก นั ก ศึ ก ษาเป น
รายบุคคล
ระบุจํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน
และวิธีการสื่อสารใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไว
ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูล
ตอไปนี้
๑ สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒ คําอธิบายเกีย่ วกับวิธกี ารสอนที่จะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ ๑
๓ วิธีการทีจ่ ะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูข องนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรูใ น
มาตรฐานการเรียนรูแตละดานทีเ่ กีย่ วของ
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๒. ความรู
๒.๑ ความรูท ี่ตองไดรับ
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๒ วิธีการสอน

มคอ.๓
๔.๓ วิธีการประเมินผล
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๓ วิธีการประเมินผล

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหที่สอน จํานวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งตองสอดคลองกับจํานวนหนวย
กิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช รวมทั้งอาจารยผูสอน ในแตละหัวขอ/รายละเอียดของรายวิชา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาหที่
ประเมิน และสัดสวนของการประเมิน

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ระบุตําราและเอกสารหลักทีใ่ ชในการเรียนการสอน
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฏระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร
และแหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฏระเบียบตางๆ โปรแกรม
คอมพิวเตอรและแหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิม่ เติม

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ระบุวธิ ีการประเมินที่จะไดขอ มูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียน
ของนักศึกษา เปนตน

มคอ.๓
๓. การปรับปรุงการสอน
อธิ บ ายกลไกและวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง การสอน เช น คณะ/ภาควิ ช ามี ก ารกํ า หนดกลไกและวิ ธี ก าร
ปรับปรุงการสอนไวอยางไรบาง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เปนตน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไป
สําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ

มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification)
หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน
ออกฝ ก ภาคสนาม หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา ซึ่ ง จะต อ งวางแผนให ส อดคล อ งและเป น ไปตามที่ กํ า หนดไว ใ น
รายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการ
ของกิ จ กรรมนั้ น ๆ ตลอดจนความรู ความเข า ใจที่ นั ก ศึ ก ษาจะได รั บ จากการออกฝ ก มี ก ารกํ า หนด
กระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนา
ใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการ
ดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม

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

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
การพัฒนาผลการเรียนรู
ลักษณะและการดําเนินการ
การวางแผนและการเตรียมการ
การประเมินนักศึกษา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม

มคอ.๔

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

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

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
อธิบายโดยยอถึงวัตถุประสงคการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนามหรือการ
เปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นและการกระทําที่จะใหบรรลุวัตถุประสงค

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

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
ระบุคําอธิบายตามที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร
๒. กิจกรรมของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมหลักที่เกี่ยวของกับนักศึกษาระหวางฝกประสบการณภาคสนาม

มคอ.๔
๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และกําหนดสง
๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมที่ใชในการติดตามผลการเรียนรูทั้งระหวางฝกและเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
๕. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
เชน การวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การใหคําแนะนําแกนักศึกษา
การประเมินผลการฝกประสบการณ
๖. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
เชน การใหคาํ ปรึกษา การประสานและรวมวางแผนกับพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสําหรับการออกนิเทศกนักศึกษา
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
เชน ที่พัก การเดินทาง วัสดุอุปกรณสนับสนุนอื่น ๆ เชน เบี้ยเลีย้ ง

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

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

มคอ.๔

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

มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล การจัด
การเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด การเรียน
การสอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไว ในรายละเอียด
ของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ ในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของ
นักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและ สิ่งอํานวยความ
สะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการ
สํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะ ตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

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

ขอมูลทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรับปรุง

มคอ.๕

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
๒. รายวิชาทีต่ องเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)
ใหรายงานเปนรายกลุม
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
๕. สถานที่เรียน
ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกทีต่ ั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
ระบุหัวขอ จํานวนชั่วโมงตามแผนการสอน จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕%
๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของ
รายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ระบุวาวิธสี อนเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูแตละดานตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไมมี และปญหาของวิธีสอนที่ใช(ถามี) พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งไดจากปญหาที่พบในขอ ๓

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน )
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน

มคอ.๕
๕. ปจจัยที่ทาํ ใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึน้ พรอมเหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึน้ พรอมเหตุผล
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ระบุวธิ ีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ระบุปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถามี) และผลกระทบ

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ระบุปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) และผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ระบุขอวิพากษทงั้ ที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ ที่ผานมา
ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่ านมาและอธิบายผลการดําเนินการ
ตามแผน ถาไมไดดําเนินการหรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล
๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใช
อุปกรณการสอนแบบใหม เปนตน

มคอ.๕
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรบั ผิดชอบ
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน .............................................................
ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร: ……………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน .........................................................

มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report)
หมายถึง รายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนที่
วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตองใหเหตุผลและ
ขอเสนอแนะในการปรั บปรุ งการฝ กงาน ออกฝ กภาคสนาม หรื อ สหกิจศึ กษาในครั้ งตอไป รายงานนี้ จ ะ
ครอบคลุมถึงการฝกประสบการณ ภาคสนามตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหารจัดการและสิ่ง
อํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ/พนักงานพี่
เลี้ยง

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางไปจากแผนการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
หมวดที่ ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร
หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง

มคอ.๖

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

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

หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การเตรียมนักศึกษา ) (ถามี)
ระบุวาการเตรียมนักศึกษาตางจากแผนอยางไร และใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต
๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
ระบุวาการเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศกตางจากแผนอยางไรและใหขอเสนอแนะขอเสนอแนะ/
ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๓. การเตรียมพนักงานพีเ่ ลีย้ ง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถามี)
ระบุวาการเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการตางจากแผนอยางไรและให
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ระบุการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ที่ตางจากแผนและใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนักศึกษา
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิง่ อํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอืน่ ๆ (ถามี)

หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน
๕. ปจจัยที่มผี ลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
๕. ปจจัยที่มผี ลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)

มคอ.๖

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร
๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี)

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

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา
สรุปย อ การพั ฒนาที่ สํ าคัญ ในปจจุบัน อาทิ การพัฒนาอย างมืออาชี พสําหรั บคณะหรื อที่ปรึกษา
ประสบการณภาคสนาม การปรับประสบการณภาคสนาม และแนวทางใหมของการจัดการเชิงคุณภาพ
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน
ระบุ ป ระเด็ น ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นครั้ ง ที่ ผ า นมาสํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง นอกเหนื อ จากข อ ๑ และอธิ บ ายถึ ง
ความสําเร็จ ผลกระทบ ในกรณีที่ไมสําเร็จใหระบุเหตุผล
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรบั ผิดชอบ
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ระบุขอเสนอแนะตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ ที่ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบตอรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร
-------------------------------------------ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม:……………………………
ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ......................................................
ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ...................................................

มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผล
ประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เชน
ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบ
ตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผล
การเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตร
จากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้ง
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหนา
ภาควิชา/คณบดี และใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ และ
เปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย

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

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเชิงสถิติ
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
สรุปการประเมินหลักสูตร
คุณภาพของการสอน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจาก
ผูประเมินอิสระ
หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

มคอ.๗

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร..........................ประจําปการศึกษา..............
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. หลักสูตร
๒. ระดับคุณวุฒิ
๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
๔. วันที่รายงาน
๕. ปการศึกษาที่รายงาน
๖. สถานที่ตั้ง
ระบุสถานที่ตงั้ ที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น ๆ หากมีการเปดสอนในหลายวิทยาเขต

หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิติ
๑. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน
๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน
๒.๑. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๓. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๔. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ)
สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
๓.๑ รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
คํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามขอ ๒.๑ และจํานวนนักศึกษาทัง้ หมดที่รับเขาใน
หลักสูตรของรุน
ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา (เชน การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุมประกาศนียบัตรเปนปริญญาบัตร หรือการ
ยายสาขาวิชา ฯ)
๔. จํานวนและรอยละของนักศึกษาทีส่ อบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป

มคอ.๗
๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
สัดสวนของนักศึกษาทีส่ อบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา
นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่เรียนตอชัน้ ปที่ ๒
......................... %
นักศึกษาชั้นปที่ ๒ ที่เรียนตอชัน้ ปที่ ๓
......................... %
......................... %
นักศึกษาชั้นปที่ ๓ ที่เรียนตอชัน้ ปที่ ๔
๖. ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
๗. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ .............................................................................
จํานวนแบบสอบถามที่สง ....................... จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ........................
รอยละของผูต อบแบบสอบถาม ………………………….
การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูต อบแบบสอบถาม
ไดงานทําแลว
ไมประสงคจะทํางาน
การได
งานทํา ตรงสาขาที่ ไมตรงสาขา ศึกษาตอ
สาเหตุอื่น
เรียน
ที่เรียน
จํานวน
รอยละ

ยังไมไดงานทํา

๘. การวิเคราะหผลที่ได
วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับขอมูลที่ผานมาและสถาบันอื่นที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเปน
ขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
๑. การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา
๒. การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปทผี่ านมา

หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิชาทีเ่ ปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
ระบุรายวิชาทีเ่ ปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน จํานวนนักศึกษาทีส่ อบผาน
แตละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน

มคอ.๗
๒. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไมปกติ เชน นักศึกษาไดระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่ําเกินไป หรือตางไปจากเกณฑมาตรฐานการใหระดับคะแนนในแตละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตก
มากเกินไป การสอนไมตรงกับเนื้อหาที่กําหนดของรายวิชา เปนตน นอกจากนี้ใหระบุวิธีการตรวจสอบ
สาเหตุความผิดปกติ เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนดหรือเกณฑที่ตั้งไว และมาตรการแกไข
ที่ไดดําเนินการไปแลว (หากจําเปนใหแนบขอสรุปการประเมินและแนวทางการแกไข ที่ไดดําเนินการ
มาแลวดวย)
๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
๓.๑ รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่ มไดเปดสอน
ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา พรอมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไมไดเปด
สอนและมาตรการทดแทนที่ไดดําเนินการ (ถามี) เชน เปนรายวิชาแกนที่ตองเปดตามแผนการศึกษาแตขาดผูสอน
หรือจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนอยเกินไป และไดดําเนินการปรับแผนการเปดรายวิชาเพื่อเปนการ
ประกันวา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาไดในภาคการศึกษาตอไป
๓.๒ วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอนสาระหรือหัวขอดังกลาว
พรอมวิธีแกไข (ถามี) เชน สาระที่ขาดและจําเปนตองสอนเพื่อใชเปนพื้นฐานของรายวิชาอื่นไดเพิ่มหัวขอ
หรือสาระที่ขาดในรายวิชาทีส่ ูงขึ้น

หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
๕.๑ การบริหารหลักสูตร
ใหระบุปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต

หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
๑. การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ)
วันที่สํารวจ ............................. (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย)
๑.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
๑.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑
๒. การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ
อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผูใชบัณฑิต หรือ ผูมีสว นเกี่ยวของ และจากภายนอก
๒.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
๒.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑ (ถามี)
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ

มคอ.๗

หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน
๑. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
๑.๑ รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพรอมวิธีการประเมิน เชน ประเมินโดย
นักศึกษา เปนตน และแผนปฏิบัติการทีไ่ ดดําเนินการไปแลว
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
ระบุขอคิดเห็นตอแผนการสอน กลยุทธและวิธีการสอนที่ใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู
ตางๆ ที่กําหนดในรายวิชา ใหดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรประกอบ อยางไรก็ตามไมไดเปนการประเมินผูสอน แตเปนการประเมินภาพรวมของการ
สอนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อนําผลมาปรับกลยุทธและวิธีการสอนตอไป
๒.๑ สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหระบุปญหาที่พบพรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีขึ้น
๒.๒ แนวทางแกไข/ปรับปรุง
แผนดําเนินการในการตอบสนองตอขอเสนอแนะ (เชน การฝกอบรมหรือการใหคําแนะนํา หรือ
การแกปญหาวิธีการอื่นใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา) ควรระบุรายวิชาที่ได
แกไขหรือปรับเปลี่ยน
๓. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี
ไมมี
หากมีการปฐมนิเทศใหระบุจํานวนอาจารยใหม
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ
๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
๓.๓. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลทีไ่ มไดดําเนินการ
๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
ใหระบุกิจกรรมที่สถาบันฯจัดหรือหนวยอื่นที่ไมใชสถาบันฯจัด จํานวนอาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุนที่เขารวมแตละกิจกรรม
๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเขารวม
กิจกรรม)

มคอ.๗

หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร
จากผูประเมินอิสระ
๑. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
๒. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา
ระบุแผนการดําเนินการแตละแผน กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน และ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ
๒. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร ( จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ )
๒.๒. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๓. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป .............
ระบุแผนปฏิบตั ิการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :________________________________
ลายเซ็น :__________________________ วันที่รายงาน:____________
ประธานหลักสูตร :______________________________ลายเซ็น :__________________________ วันที่รายงาน:____________
เห็นชอบโดย ________________________ (หัวหนาภาควิชา)
ลายเซ็น :__________________________

วันที่:____________

เห็นชอบโดย ________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : __________________________

วันที่ :____________

เอกสารประกอบรายงาน
๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
๒. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานทีใ่ ชในการประเมิน
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน
๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก

