บทที่ 1
การพัฒนาหลักสูตร
1. รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร* มี 3 แบบ คือ
1) หลักสูตรใหม คือ หลักสูตรที่ไมเคยเปดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมากอน
2) หลักสูตรปรับปรุงเป)นการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร เชน วัตถุประสงค-ของหลักสูตร
โครงสร/างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา
3) หลักสูตรปรับปรุงเล็กน/อย เป)นการปรับปรุงในระดับรายวิชา เชน การเปลี่ยนชื่อรายวิชา
การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือกและการปรับคําอธิบายรายวิชาโดยไมกระทบโครงสร/างหลักสูตร
และเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ (สําหรับการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรตองแจงให สกอ.
รับทราบใหความเห็นชอบ)
2. ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ควรจะต/องดําเนินการดังตอไปนี้
1) หลักสูตรที่จะเปดสอนควรสอดคล/องนโยบายของรัฐบาล สัมพันธ-สอดคล/องกับ แผนพัฒนาการ
อุดมศึกษาของชาติ สอดคล/องกับปรัชญาการอุดมศึกษา สอดคล/องกับปรัชญาของสถาบันฯ สอดคล/องกับ
มาตรฐานวิชาการ (ถ/ามี) สอดคล/องกับมาตรฐานวิชาชีพ (ถ/ามี) และต/องมีแบบสํารวจความต/องการกําลังคน
ของตลาดแรงงานและสังคม รวมทั้งท/องถิ่น
2) ต/องมีศักยภาพและความพร/อมในการเปดดําเนินการหลักสูตร ทั้งด/านคณาจารย-ประจําหลักสูตร
คณาจารย- และทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
3) เสนอโครงการจัดทําหลักสูตร เพื่อให/มหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการและงบประมาณพร/อมทั้งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร/รางหลักสูตร **
4) ดําเนินการจัดทําหลักสูตร ตามหัวข/อและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตร (รายละเอียดใน
บทที่ 4) และประสานกับงานหลักสูตร กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อกําหนดกรอบโครงสร/าง
หลักสูตร หมวดศึกษาทั่วไป กลุมวิชาบังคับ กลุมวิชาอื่น ๆ พร/อมทั้งหลักเกณฑ-การกําหนดรหัสวิชา
5) ยกรางหลักสูตรและสงให/ผู/ทรงคุณวุฒิ *** ผู/เกี่ยวข/องวิพากษ-และเสนอแนะ
* ผู/พัฒนาหลักสูตรอาจเป)นโปรแกรมวิชา หรือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
** คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร/รางหลักสูตร ประกอบด/วย ผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก อยางน/อย 2 คน
ตัวแทนจากองค-กรวิชาชีพ อยางน/อย 1 คน และอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตร อยางน/อย 2 คน)
*** ผู/ทรงคุณวุฒิ การวิพากษ-หลักสูตรต/องมีหลักฐานคําแนะนําของผู/ทรงคุณวุฒิและผู/เกี่ยวข/อง ผู/ใช/บัณฑิต ศิษย-เกา เจ/าของ
กิจการ ฯลฯ
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6) หลักสูตรที่แก/ไขตามคําแนะนําของผู/ทรงคุณวุฒิ และผู/เกี่ยวข/องเรียบร/อยแล/ว ให/จัดทําเป)นรูปเลม
จํานวน 1 เลม พร/อมแผนบันทึกข/อมูล (CD-R) และนําสงงานหลัก สูตร (โดยทําบันทึกข/อความ เรียนรอง
อธิการบดี ฝLายวิชาการ) เพื่อตรวจสอบความถูก ต/องของหลัก สูต รโดยใช/เ วลาตรวจสอบประมาณ 10 วัน
ถ/าหลักสูตรไมถูกต/องทางงานหลักสูตร ก็จะสงคืนเพื่อแก/ไขใหม สําหรับหลักสูตรที่งานหลักสูตร ฯ ตรวจสอบ
ความถูกต/องแล/ว จะเสนอหลักสูตรเพื่อให/กรรมการวิชาการให/ความเห็นชอบ ถ/ากรรมการวิชาการพิจารณาให/
แก/ไข จะต/องแก/ไขให/เรียบร/อยแล/วนําสงงานหลักสูตรฯ อีกครั้ง ถ/าหลักสูตรถูกต/อง งานหลักสูตรฯ จะสําเนา
เอกสารหลักสูตร เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการและขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ตอไป
3. แนวการปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตรต.อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
1) จัดทําเอกสารตามตัวอยางเอกสารการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาและสภามหาวิทยาลัย ฯ
(รายละเอียดใน ภาคผนวก ข พร/ อมเลมหลั ก สู ตร) โดยจั ดทําเอกสารจํานวน 32 ชุ ด เสนอตอสภาวิชาการ
เพื่อขอความเห็นชอบ
2) เมื่อสภาวิชาการให/ความเห็นชอบแล/ว ถ/าหลักสูตรไมมีการแก/ไข นําหลักสูตรชุดเดิม จํานวน 27 เลม
เสนอตอสภามหาวิทยาลัย แตถ/ามีการแก/ไขให/แก/ไขหลักสูตรให/ถูกต/อง พร/อมทั้งเอกสารข/อเสนอแนะของสภา
วิชาการ ฯ และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ฯ เพื่อขออนุมัติตอไป
3) เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล/ว ให/สงหลักสูตรและแบบรายงาน (สมอ.01-06) ( รายละเอียดในแผน
บันทึกข/อมูล (CD-R)) งานหลักสูตร ฯ จะได/นําเสนอหลักสูตรให/คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รับทราบให/ความเห็นชอบหลักสูตรภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ได/รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ฯ
4. เอกสารที่เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด/วย
1) หลักสูตรที่เสนอ ต/องมีหัวข/อและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่สํานักคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนด สําหรับหลักสูตรปรับปรุง ต/องจัดทําตารางเปรียบเทียบข/อแตกตางระหวางหลักสูตร
เดิมกับหลักสูตรฉบับปรับปรุงไว/ด/านหลังหลักสูตร
2) มีแบบเสนอข/อมูลหลักสูตร ( แบบ มคอ. 01-06 ) ที่กรอกข/อมูลครบถ/วน โดยอธิการบดี/รองอธิการบดี
ฝLายวิชาการ/รักษาการแทนอธิการบดี ลงนามรับรองความถูกต/องของข/อมูลพร/อมประทับตรามหาวิทยาลัยทุก
หน/า
3) สําเนามติสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติหลักสูตร
4) สงเอกสารหลักสูตรจํานวน 4 เลม พร/อมแผนบันทึกข/อมูล (CD-R) ไปที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
5) หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรที่อ/างอิง เชน ระเบียบหรือข/อบังคับให/จัดทําเป)นเอกสารผนวกแนบท/าย
หลักสูตรฉบับสมบูรณ- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมรางหลักสูตร คําสั่งแตงตั้งคณะกรรรมวิพากษ-หลักสูตร และ
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ประวัติอาจารย-ประจําหลักสูตร
6) ถ/าเอกสารหลักสูตรมีความถูกต/องตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให/คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบให/ความ
เห็นชอบหลักสูตรภายใน 120 วัน ( สกอ. จะสงหลัก สูตรที่รับทราบให/ความเห็นชอบแล/ว สงให/สํานักงาน
คณะกรรมการข/าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.) รับรองคุณวุฒิ)))

บทที่ 2
การนําเสนอหลักสูตรเพื่อขออนุมัติเป8ดและการเสนอขอป8ดหลักสูตร
1. การขออนุมัติเป8ดหลักสูตรใหม.และหลักสูตรปรับปรุงมาก
การขออนุมัติเปดหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงมาก เพื่อเสนอให/มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ
คณะต/องปฏิบัติตามเกณฑ-หรือแนวปฏิบัติเบื้องต/น ดังตอไปนี้
1.1 แตงตั้งคณะกรรมการราง/ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ให/คณะที่จะเสนอหลักสูตรพิจารณาแตงตั้ง
คณะกรรมการราง/ปรับปรุงหลักสูตรขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามรูปแบบการแตงตั้งกรรมการราง/
ปรับปรุงหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด
1.2 การเสนอขอเปดหลักสูตรใหม หลักสูตรนั้นต/องได/รับการศึกษาวิเคราะห-กับตลาดแรงงาน/ความ
ต/องการของท/องถิ่นและสังคมและสอดคล/องกับแผนยุทธศาสตร-มหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
1.3 หลักสูตรต/องมีโครงสร/างและมาตรฐานตามเกณฑ- สกอ. กําหนด
1.4 หลักสูตรต/องได/รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยกอนการเปดสอน
1.5 หลักสูตรที่ได/รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล/วให/แจ/ง สกอ. รับทราบภายใน 30 วัน
1.6 การขออนุมัติหลักสูตรใหมและหลักสูตรปรับปรุงมากทุกระดับ ผู/รับผิดชอบหลักสูตรจะต/องจัดทํา
เอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่มีหัวข/อรายละเอียดและหลักเกณฑ-ตามรูปแบบที่ สกอ. กําหนด เพื่อเสนอขอ
อนุมัติตามขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2. รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําและเสนอเอกสารหลักสูตร
2.1 การขอบรรจุหลักสูตรใหม.ในแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
การขอบรรจุหลักสูตรใหม. หลัก สูตรใหมที่จะดําเนินการขอเปดสอนต/องได/รับการบรรจุไว/ในแผน
ยุทธศาสตร-ของมหาวิทยาลัย โดยคณะดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา
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เห็นชอบบรรจุหลักสูตรใหมไว/ในแผนของมหาวิทยาลัย หรือการปรับหลักสูตรที่มีบรรจุในแผนยุทธศาสตร-แล/วแต
ยังไมได/ดําเนินการ แล/วจึงเสนอเรื่องไปยังรองอธิการบดีฝLายแผน ผานกองนโยบายและแผนงาน เพื่อบรรจุไว/ใน
แผนยุทธศาสตร-ของมหาวิทยาลัย กอนจะดําเนินการเสนอขออนุมัติเปดสอนตามขั้นตอนตอไป
รายละเอียดของขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร มีดังนี้
1) สาขาวิชา/คณะ ทําการศึกษาและวิเคราะห-ความต/องการจําเป)น (Needs Assessment) โดยสํารวจความ
ต/องการของผู/ใช/ผลผลิตหรือบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยผลิตได/ วาผู/ใช/ต/องการให/บัณฑิตมีคุณสมบัติและความรู/อยาง
ใด ผู/ใช/ดังกลาวเป)นผู/ใช/บัณฑิตจริงมิใชนักวิชาการ หรือผู/เชี่ยวชาญขั้นนี้จะทําให/เป)นหรือได/หลักสูตรของมวลชน
นอกจากนี้ ค วรศึ ก ษา แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแหงชาติ ฉ บั บ ปX จ จุ บั น แผนพั ฒนาอุ ด มศึ ก ษา
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แนวโน/มสากล แนวโน/มวิชาชีพ สภาหรือสมาคมวิชาชีพ สภาวิชาการ ตลอดจนความ
ต/องการกําลังคนของประเทศ เป)นต/น
2) คณะรวบรวมผลการศึกษาเพื่อเป)นข/อมูลในการยกรางแผนพัฒนาหลักสูตร (แผนระยะปานกลาง 5 ปY)
โดยในรายละเอียดของแผนพัฒนาหลักสูตรจะกําหนดเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะขออนุมัติหรือขอเปดรับนักศึกษาใน
แตละปY นอกจากรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรแล/วคณะต/องจัดทําแผนรับ/แผนพัฒนา บุคลากรเพื่อรองรับการ
เปดหลักสูตรด/วย แล/วนําเสนอตอคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณากลั่นกรองและให/ความเห็นชอบ
3) คณะเสนอแผนพัฒ นาหลั กสู ตรที่ผ านการกลั่นกรองของคณะกรรมการประจําคณะตอสภาวิช าการ
เพื่อพิจารณากลั่นกรองหรือให/การทักท/วงเพื่อการแก/ไขปรับปรุง คณะดําเนินการแก/ไขปรับปรุงตามประเด็น
ข/อเสนอแนะหรือข/อทักท/วงของสภาวิชาการ
4) นําเสนอแผนพัฒนาหลัก สูตรที่ผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการประจําคณะและสภาวิชาการตอ
สภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให/ความเห็นชอบหรืออนุมัติและประกาศใช/
การเสนอขออนุมตั ิหลักสูตรปรับปรุงมาก คณะไมต/องเสนอของบรรจุหลักสูตรไว/ในแผนยุทธศาสตรเนื่องจากมีข/อมูลของหลักสูตรเดิมในแผนยุทธศาสตร-ของมหาวิทยาลัยแล/ว
2.2 การร.างหลักสูตร
ให/ผู/รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการรางหลักสูตรให/คณบดีเป)นผู/แตงตั้ง กรณีเป)น
หลักสูตรสาขาวิชารวมระหวางคณะให/รองอธิการบดีฝLายวิชาการเป)นผู/แตงตั้ง คณะกรรมการกอนดําเนิน
การจัดทํา (ราง) เอกสารรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการรางหลักสูตร มีหน/าที่ศึกษาและยกรางเอกสารรายละเอียดหลักสูตรให/สอดคล/องตาม
รูปแบบ หัวข/อรายละเอียดและหลักเกณฑ-ที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด และเสนอขอความเห็นชอบตาม
ลําดับขั้นตอน
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2.3 การเสนอขอความเห็นชอบต.อคณะกรรมการที่เกี่ยวของระดับคณะ
ให/ผู/รับผิดชอบหลักสูตร เสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่ดําเนินการเรียบร/อยแล/วตอที่ประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข/องในคณะเพื่อให/ความเห็นชอบกอนนําเสนอมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) เสนอคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของคณะ (ถ/ามี)
2) เสนอคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
3) ภายหลังการพิจารณา ถ/าหากมีข/อเสนอแนะให/แก/ไข ผู/รับผิดชอบหลักสูตรต/องแก/ไขเอกสาร
ให/เรียบร/อยกอนเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให/ความเห็นชอบตามขั้นตอนตอไป
2.4 การเสนอขอความเห็นชอบต.อคณะกรรมการที่เกี่ยวของระดับมหาวิทยาลัย
การเสนอหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุงมากที่ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
แล/วตอคณะกรรมการที่เกี่ยวข/องระดับมหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
ให/ดําเนินการ ดังนี้
2.4.1 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
ให/คณะเสนอเอกสารหลักสูตร จํานวนอยางน/อย 19 ชุด ไปที่งานหลักสูตรฯ เพื่อดําเนินการ
นําเรื่องเข/าพิจารณาในวาระการประชุม และแจ/งผู/รับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอหลักสูตรตอที่ประชุม
2.4.2 สภาวิชาการมหาวิทยาลัย
ให/คณะเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร จํานวนอยาง 17 ชุด (พร/อมไฟล-ข/อมูล) ไปที่
งานหลักสูตรฯ เพื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกต/อง และแจ/งผู/รับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอตอที่ประชุมสภา
วิชาการเพื่อพิจารณาให/ความเห็นชอบ ภายหลังการพิจารณา ดังนี้ กรณีมีมติให/แก/ไขให/ดําเนินการแก/ไขภายใน
10 วัน หากพ/นกําหนดให/ถือวาผู/รับผิดชอบหลักสูตรมิประสงค-จะดําเนินการตอไปและหากประสงค-จะขออนุมัติ
หลักสูตรเดิมจะต/องเสนอใหม)
2.4.3 สภามหาวิทยาลัย
งานหลักสูตรฯ จะนําเอกสารรายละเอียดหลักสูตรและแบบเสนอขออนุมัติหลักสูตรที่ผาน
การตรวจสอบความถูกต/องแล/ว เอกสารรายละเอียดหลักสูตร จํานวนอยางละ 27 ชุดเสนอตอเลขานุการสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุระเบียบวาระ การประชุมของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให/ความเห็นชอบและอนุมัติ
ตอไป
ภายหลังการพิจารณา
1) เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะแจ/งมติที่ประชุมให/รองอธิการฝLายวิชาการทราบ งานหลักสูตร
ก็จะแจ/งคณะเจ/าของหลักสูตรทราบและดําเนินการตอไป
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2) ให/ผู/รับผิดชอบหลักสูตรรีบดําเนินการปรับปรุงแก/ไขเอกสารหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (กรณีมติให/แก/ไข ให/ดําเนินการแก/ไขภายใน 15 วัน หากพ/นกําหนดให/ถือวาผู/รับผิดชอบหลักสูตร
มิประสงค-จะดําเนินการตอไปและหากประสงค-จะขออนุมัติหลักสูตรเดิมจะต/องเสนอใหม)
2.5 การเสนอหลักสูตรต.อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดให/แตละมหาวิทยาลัย/สถาบันเสนอหลักสูตรที่สภา
มหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันนั้น ๆ พิจารณาให/ความเห็นชอบแล/วให/ สกอ. รับทราบภายในกําหนดไมเกิน 30
วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให/ความเห็นชอบแล/วตามแบบฟอร-มรายงานข/อมูลการพิจารณาอนุมัติ/
เห็นชอบหลักสูตรระดับตาง ๆ
ดังนั้น เพื่อให/สามารถดําเนินการได/แล/วเสร็จทันตามที่ สกอ. กําหนด ขอให/สงเอกสารหลักสูตรที่
ตรวจแก/ไขแล/ว ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
* ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต/องครบถ/วน และสมบูรณ-ตามที่ สกอ. กําหนดและ สกอ.
จะดําเนินการเสนอให/ กกอ. พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วันนับจากวันที่ที่ทาง สกอ.
ได/รับหลักสูตรดังกลาว
2.6 การเสนอหลักสูตรต.อสํานักงานขาราชการพลเรือน(ก.พ.)
หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. รับทราบแล/ว) สกอ. จะดําเนินการสง
หลักสูตรตอให/กับสํานักงาน ก.พ. พิจารณาประเมินคาหลักสูตรและ สกอ. จะแจ/งผลการพิจารณาของ ก.พ.
ให/มหาวิทยาลัยทราบตอไป
2.7 การเสนอหลักสูตรต.อสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ก.ค.ศ.)
หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. รับทราบแล/ว) สกอ. จะดําเนินการสง
หลักสูตรตอให/กับสํานักงาน (ก.ค.ศ.) รับรองคุณวุฒิหลักสูตรและ สกอ. จะแจ/งผลการพิจารณาของ ก.ค.ศ.
ให/มหาวิทยาลัยทราบตอไป
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แผนภูมิแสดงเสนทางการเสนอขออนุมัติหลักสูตรใหม.
สาขาวิชา/คณะ ทําการศึกษา/วิเคราะห-ความต/องการ
จําเป)น เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร-มหาวิทยาลัยฯ

คณะรวบรวมข/อมูลและจําทําแผน

คณะกรรมการ
ประจําคณะ

ไมเห็นชอบ

ไมเห็นชอบ
คณะกรรมการ
วิชาการ(พิจารณา)

ไมเห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

สภาวิชาการ

สภามหาวิทยาลัย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สงสภาวิชาชีพ

สํานักงาน ก.พ.

สํานักงาน ก.ค.ศ
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แผนภูมิแสดงเสนทางการเสนอขออนุมัติหลักหลักสูตรปรับปรุง
สาขาวิชา/คณะ(ผู/รับผิดชอบหลักสูตร)

คณะกรรมการรางหลักสูตร

เอกสารรายละเอียดหลักสูตร( มคอ. 2)

คณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการ
พิจาณาหลักสูตรของคณะ(ถ/ามี)/วิพากษ-หลักสูตร
งานหลักสูตร
(ตรวจสอบความถูกต/อง)
คณะกรรมการวิชาการ(พิจารณา)
สภาวิชาการ(พิจารณาให/ความเห็นชอบ)
สภามหาวิทยาลัย(อนุมัติหลักสูตร)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
(รับทราบ/รับรอง)
สงสภาวิชาชีพ

สํานักงาน ก.พ.

สํานักงาน ก.ค.ศ
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3. การเสนอขออนุมัติปด8 หลักสูตร
หลักเกณฑเบื้องตน
เนื่องด/วยหลักสูตรที่เปดสอนต/องมีความสอดคล/องกับวิสัยทัศน- พันธกิจ ความพร/อมของสถาบันและ
สอดคล/องกับความต/องการทางด/านวิชาการและวิชาชีพของสังคม ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาต/องได/รับการประเมิน
หลักสูตรตามมาตรฐานอยางสม่ําเสมอ และมีการปรับปรุงหลักสูตรให/ทันตอการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยจึง
ต/องมีการวางระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพรวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได/มีประกาศแนวปฏิบัติในการแจ/งปดหลักสูตร สาขาวิชาที่ผานการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยแล/ว
ภายใน 30 วัน มหาวิทยาลัยฯ จึงได/กําหนดแนวปฏิบัติในการการเสนอขอปดหลักสูตรเดิมไว/ ดังตอไปนี้
การพิจารณาปดหลักสูตร สาขาวิชา/สาขา คณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณาตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
1) ประเด็นความต/องการของสังคม ความต/องการด/านตลาดแรงงานของประเทศ
2) ประเด็นความสอดคล/องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ
3) ประเด็นความพร/อมของการดําเนินการจัดการเรียนการสอนให/เป)นไปตามเกณฑ- มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ. 2558
4) ประเด็นความสามารถในการแขงขันกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ
5) ผลการดําเนินงานด/านความคุ/มคา คุ/มทุน
6) ผลการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนที่ผานมา
7) ผลการประกันคุณภาพภายในคณะ/สาขาวิชา
8) อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
ขั้นตอนการเสนอขออนุมัติป8ดหลักสูตร
3.1 คณะ/ผูรับผิดชอบหลักสูตร จัดทําเอกสารเพื่อเสนอขอปดหลักสูตรที่มีอยูเดิมตามแบบขออนุมัติปด
หลักสูตรเดิมที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน
3.2 การเสนอขอความเห็นชอบต.อคณะกรรมการที่เกี่ยวของระดับคณะ
ให/ผู/รับผิดชอบหลัก สูตรเสนอเอกสารรายละเอียดการขออนุมัติตามแบบขออนุมัติปดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตอที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข/องในคณะกอน
นําเสนอมหาวิทยาลัย ดังนี้
1) เสนอคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ (ถ/ามี)
2) คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ภายหลังการพิจารณา ถ/าหากมีข/อเสนอแนะให/แก/ไข
ผู/รับผิดชอบหลักสูตรต/องแก/ไขเอกสารให/เรียบร/อยกอนเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให/ความเห็นชอบตาม

งานหลักสูตร กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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ขั้นตอนตอไป
3.3 การเสนอขอความเห็นชอบต.อคณะกรรมการที่เกี่ยวของระดับมหาวิทยาลัย
ให/คณะฯ นําแบบขออนุมัติปดหลักสูตร สงไปที่งานหลักสูตร เพื่อดําเนินการตรวจสอบความ
ถูก ต/อง จากนั้นคณะฯ นํ าสงเอกสารหลั ก สู ตรและแบบขออนุ มั ติป ดหลัก สู ตรที่ต รวจสอบแก/ไ ขถูก ต/องแล/ว
จํานวน 1 ชุด สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สงไปที่งานหลักสูตร เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวข/องพิจารณาให/ความเห็นชอบตามขั้นตอนตอไป ดังนี้
3.3.1 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
งานหลักสูตร จะนําเอกสารหลักสูตรพร/อมแบบขออนุมัติปดหลักสูตรระดับปริญญาตรี
สงคณะกรรมการวิช าการมหาวิท ยาลัย เพื่อ เสนอตอที ่ป ระชุม ให/ค วามเห็น ชอบภายหลัง การพิจ ารณา
งานหลักสูตร สรุปมติที่ป ระชุมแจ/งคณะที่เกี่ยวข/องเพื่อทราบและดําเนินการปรับปรุง (กรณีที่มีการแก/ไข)
3.3.2 สภาวิชาการมหาวิทยาลัย
ให/คณะเสนอหลักสูตรและแบบขออนุมัติปดหลักสูตรที่ได/รับการปรับปรุงแก/ไขและผาน
การตรวจสอบความถูกต/องแล/วจํานวน 17 ชุดเสนอตอที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให/ความเห็นชอบ
ภายหลังการพิจารณา เลขานุการสภาวิชาการตรวจสอบการสรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการและแจ/งคณะและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข/อง ดังนี้
1) แจ/งคณะเจ/าของหลักสูตรเพื่อทราบ
2) แจ/งที่ประชุมคณะกรรมการวิชามหาวิทยาลัย
3.3.3 สภามหาวิทยาลัย
ให/คณะเสนอหลัก สูตรและแบบขออนุมัติปดหลัก สูตร ที่ได/รับการปรับปรุงแก/ไขแล/ว
จํานวนอยางละ 27 ชุดไปยังงานหลักสูตรฯ เพื่อนําเสนอตอเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให/ความเห็นชอบและอนุมัติ เพื่อใช/ประกอบในการพิจารณา
กอนการประชุมสภามหาวิทยาลัย อยางน/อย 2 สัปดาห-ตอไป ภายหลังการพิจารณา เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติที่ประชุมและแจ/งผู/เกี่ยวข/อง ดังนี้
1) แจ/งรองอธิการดีฝLายวิชาการทราบ แจ/งคณะเจ/าของหลักสูตรทราบและดําเนินการตอไป
2) แจ/งงานหลักสูตร กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อแจ/งคณะเจ/าของหลักสูตร
ทราบและดําเนินการตอไป และทําการบันทึกข/อมูลในฐานข/อมูลหลักสูตรตอไป
3.4 การเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
งานหลักสูตร เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรับทราบการปดหลักสูตรภายใน
30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการปดหลักสูตร
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4. ระยะเวลาการเสนออนุมัติป8ดหลักสูตร สาขาวิชา
คณะที่มีความประสงค-จะเสนอปดหลักสูตร ให/ดําเนินการโดยดวน เพื่อมหาวิทยาลัยฯ จะได/มีเวลา
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แผนภูมิแสดงเสนทาง ขั้นตอนการเสนอขอความเห็นชอบป8ดหลักสูตร สาขาวิชาเดิม
สาขาวิชา/คณะ (ผู/รับผิดชอบหลักสูตร) เสนอขอปดหลักสูตร
คณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

งานหลักสูตรฯ ตรวจสอบความถูกต/อง

คณะกรรมการวิชาการ
คณะกรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

งานหลักสูตร นําเสนอตอ
- สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- กองนโยบายและแผน
- คณะ/โปรแกรมวิชา
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บทที่ 3
โครงสรางหลักสูตร
1. เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
กระทรวงศึกษาธิการได/จัดทําประกาศ เรื่องเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เลม 132 ตอนพิเศษ 295 ง
(รายละเอียดในภาคผนวก ฉ ) ได/กําหนดจํานวนหนวยกิต และโครงสร/างหลักสูตรไว/ ดังนี้
1.1 หลักสูตรปริญญาตรี ( 4 ปY ) จํานวนหนวยกิตรวม ไมน/อยกวา 120 หนวยกิต
1.2 หลักสูตรปริญญาตรี ( 5 ปY ) จํานวนหนวยกิตรวม ไมน/อยกวา 150 หนวยกิต
1.3 หลักสูตรปริญญาตรี ( 6 ปY ) จํานวนหนวยกิตรวม ไมน/อยกวา 180 หนวยกิต
1.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ปY) จํานวนหนวยกิตรวม ไมน/อยกวา 72 หนวยกิต
2. หลักการและขอบเขตของหมวดวิชาต.าง ๆ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได/กําหนดหลักการและขอบเขตของหมวดวิชาตาง ๆ ดังนี้
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร/างความเป)นมนุษย-ที่สมบูรณ-ให/มีความรอบรู/อยาง
กว/างขวาง เข/าใจ และเห็ นคุ ณคาของตนเอง ผู/อื่น สั ง คม ศิลปวั ฒ นธรรมและธรรมชาติ ใสใจตอความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมพร/อมให/ความชวยเหลือ
เพื่อนมนุษย- และเป)นพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
สถาบันอุดมศึก ษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลัก ษณะจําแนกเป)นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ
ก็ได/ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร- มนุษยศาสตร- ภาษาและกลุมวิชา
วิทยาศาสตร-กับคณิตศาสตร- ในสัดสวนที่เหมาะสม เพื่อให/บรรลุวัตถุประสงค-ของวิชาศึกษาทั่วไป โดยให/มี
จํานวนหนวยกิตรวมไมน/อยกวา 30 หนวยกิต
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด/าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุงหมายให/
ผู/เรียนมีความรู/ ความเข/าใจและปฏิบัติงานได/ โดยให/มีจํานวนหนวยกิตรวม ดังนี้
2.1 หลักสูตรปริญญาตรี ( 4 ปY) ทางวิชาการ ให/มีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไมน/อยกวา 72
หนวยกิต
2.2 หลักสูตรปริญญาตรี ( 4 ปY) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให/มีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไมน/อยกวา 72 หนวยกิต โดยต/องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพกําหนด หากไมมีมาตรฐาน
วิชาชีพกําหนดต/องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไมน/อยกวา 36 หนวยกิต และทางทฤษฎีไมน/อยกวา 24 หนวยกิต

งานหลักสูตร กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

14

หลักสูตร(ตอเนื่อง) ให/มีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมน/อยกวา 42 หนวยกิต ในจํานวนนั้น
ต/องเป)นวิชาทางทฤษฎีไมน/อยกวา 18 หนวยกิต
2.2 หลักสูตรปริญญาตรี ( 5 ปY ) ให/มีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม/น/อยกวา 90 หนวยกิต
2.3 หลักสูตรปริญญาตรี ( 6 ปY) ให/มีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไมน/อยกวา 108 หนวยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคูหรือวิชาเอกและวิชาโท
ก็ได/ โดยวิชาเอกต/องมีจํานวนหนวยกิตไมน/อยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโทต/องมีจํานวนหนวยกิต ไมน/อย
กวา 15 หนวยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูต/องเพิ่มจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกไมน/อยกวา 30
หนวยกิต และให/มีจํานวนหนวยกิตรวมไมน/อยกวา 150 หนวยกิต
สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก/าวหน/า ผู/เรียนต/องเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ
ไมน/อยกวา 12 หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงให/ผู/เรียนมีความรู/ ความเข/าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ
โดยเปดโอกาสให/ผู/เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยให/มีจํานวนหนวยกิตรวม
ไมน/อยกวา 6 หนวยกิต
สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว/นหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ
และหมวดวิชาเลือกเสรี ให/กับนักศึกษาที่มีความรู/ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได/ ทั้งนี้ นักศึกษาต/อง
ศึกษาให/ครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไว/ในเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตร และเป)นไปตามเกณฑ-การเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเข/าสูการศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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บทที่ 4
การจัดทําเอกสารหลักสูตร
หนาปก
1. รูปแบบตัวอักษร
2. ขนาดตัวอักษร
3. ตําแหนง
เนือ้ หา
1. ขนาดกระดาษ
2. แบบตัวอักษร
3. ขนาดตัวอักษร
4. ระยะขอบกระดาษ

5. เลขหน/า
6. หัวข/อหลัก
ได/แก
7. หัวข/อรอง
8. เนื้อหา

รูปแบบ TH Nirarmit AS
32/28 B (ตัวหนา)
จัดกึ่งกลางหน/ากระดาษ A4 แนวตั้ง

A4 แนวตั้ง
รูปแบบ TH Nirarmit AS
16
ด/านบน 1.5
ด/านลาง 1
ด/านซ/าย 1.5
ด/านขวา 1
ชิดขวา หางจากหัวกระดาษ 1 รูปแบบ TH Nirarmit AS 16
ขนาด 18 B (ตัวหนา)
- คํานํา
- สารบัญ
ขนาด 16 B (ตัวหนา)
ขนาด 16 ปกติ
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ตัวอย.างปกหลักสูตร
( เสนอสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย )

( ร.าง )

หลักสูตร.........( TH Nirarmit AS 32 ).................
สาขาวิชา…………( TH Nirarmit AS 32)……………...
หลักสูตรใหม./ ปรับปรุงพ.ศ. 25xx.(TH Nirarmit AS 28).........

คณะ.............( TH Nirarmit AS 28)......................
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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ตัวอย.าง ( คํานํา )

คํานํา

TH Nirarmit AS 18

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พุทธศักราช 25xx มุงผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา ให/มีความรู/ ทักษะ จริยธรรม และคุณภาพในวิชาชีพครู และสอดคล/องกับความ
ต/องการของสังคมซึ่งจะเป)นกําลังของชาติตอไป การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งนี้มุงเน/นเพื่อการจัดการศึกษาอยางมี
คุณภาพโดยคํานึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร-และศึกษาศาสตร- (หลักสูตรห/าปY) และ
มาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภากําหนด เพื่อให/มีประสิทธิภาพสูงสุดในการนําหลักสูตรนี้ไปใช/ และสอดคล/องกับการ
ดําเนินการจัดการเรีย นรู/ใ ห/เ ป)น ไปตามความมุ งหมายและวัต ถุป ระสงค-ข องหลัก สูต ร ที่ผู/เ รีย นสามารถนํา
องค-ความรู/ไ ปประยุกต-ใช/ได/อยางเหมาะสม ได/มาตรฐานสากล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอผู/เรียน หลักสูตร
ฉบับนี้มุงพัฒนาผู/เรียนให/มีมาตรฐานเดียวกันในระดับประเทศ และนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

งานหลักสูตร กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ตัวอย.าง ( สารบัญ )

สารบัญ

หนา
x
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
x
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
x
3. วิชาเอก
x
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
x
5. รูปแบบของหลักสูตร
x
5.1. รูปแบบ
x
5.2. ภาษาที่ใช/
x
5.3. การรับเข/าศึกษา
x
5.4. ความรวมมือกับสถาบันอื่น
x
5.5. การให/ปริญญาแกผู/สําเร็จการศึกษา
x
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
x
7. ความพร/อมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
x
8. อาชีพที่สามารถประกอบได/หลังสําเร็จการศึกษา
x
9. ชื่อ ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตร
x
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
x
11. สถานการณ-ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป)นต/องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
x
11.1. สถานการณ-หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
x
11.2. สถานการณ-หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
x
12. ผลกระทบจาก ข/อ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข/องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย x
12.1. การพัฒนาหลักสูตร
x
12.2. ความเกี่ยวข/องกับพันธกิจของสถาบัน
x
13. ความสัมพันธ-กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
x
13.1. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
x
13.2. กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนให/ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต/องมาเรียน
x
13.3. การบริหารจัดการ
x

18
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สารบัญ (ต.อ)
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค-ของหลักสูตร
1.1. ปรัชญาของหลักสูตร
1.2. ความสําคัญ
1.3. วัตถุประสงค-ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการศึกษา
1.1. ระบบ
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร/อน
1.3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1. วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
2.2. คุณสมบัติของผู/เข/าศึกษา
2.3. ปXญหาของนักศึกษาแรกเข/า
2.4. กลยุทธ-ในการดําเนินการเพื่อแก/ไขปXญหา / ข/อจํากัดของนักศึกษาในข/อ 2.3
2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู/สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปY
2.6. งบประมาณตามแผน
2.7. ระบบการศึกษา
2.8. การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข/ามสถาบันอุดมศึกษา
2.9. ระยะเวลาการศึกษา
2.10. การลงทะเบียน
3. หลักสูตรและอาจารย-ผู/สอน
3.1. หลักสูตร
3.2. ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย4. องค-ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ-ภาคสนาม (การฝjกงาน หรือสหกิจศึกษา)
4.1. ผลการเรียนรู/ของประสบการณ-ภาคสนาม

หนา
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
xx
xx
Xx
xx
xx

งานหลักสูตร กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

20

สารบัญ (ต.อ)
4.2. ชวงเวลา
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน
5. ข/อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1. คําอธิบายโดยยอ
5.2. ผลการเรียนรู/
5.3. ชวงเวลา
5.4. จํานวนหนวยกิต
5.5. การเตรียมการ
5.6. กระบวนการประเมินผล
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู/ในกลุมมาตรฐานผลการเรียนรู/
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.2 หมวดวิชาเฉพะด/าน
3. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู/สูรายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ- ในการให/ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/ขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
3. เกณฑ-การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย-ใหม
2. การพัฒนาความรู/และทักษะให/แกคณาจารย2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด/านอื่น ๆ

หนา
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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สารบัญ (ต.อ)
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1. การบริหารงบประมาณ
2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
3. การบริหารคณาจารย3.1. การรับอาจารย-ใหม
3.2. การมีสวนรวมของคณาจารย-ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
3.3. คณาจารย-ที่สอนบางเวลาและคณาจารย-พิเศษ
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
4.2. การเพิ่มทักษะความรู/เพื่อการปฏิบัติงาน
5. การสนับสนุนและการให/คําแนะนํานักศึกษา
5.1. การให/คําปรึกษาด/านวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
5.2. การอุทธรณ-ของนักศึกษา
6. ความต/องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู/ใช/บัณฑิต
7. ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธ-การสอน
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย-ในการใช/แผนกลยุทธ-การสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ-การสอน

หนา
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
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สารบัญ (ต.อ)
หนา
ภาคผนวก
- โครงสร/างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
- ตารางเปรียบเทียบเกณฑ-มาตรฐานความรู/วิชาชีพครูของคุรุสภากับรายวิชาในหลักสูตร
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วาด/วย การโอนผลเรียนและการยกเว/นการเรียน
รายวิชา พ.ศ. 2550
- ข/อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วาด/วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2556
- พระราชกฤษฎีกา วาด/วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ พ.ศ. 2554(ฉบับที่ 3)
- ประวัติอาจารย-ประจําหลักสูตร
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา
- คําสั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการผู/ทรงคุณวุฒิวิพากษหลักสูตร
- คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เรื่องแตงตั้งอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย-ประจําหลักสูตร
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ตัวอย.าง (เนื้อหา มคอ. 2)

หลักสูตร........บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชา/สาขา............................
(หลักสูตรใหม./ปรับปรุง พ.ศ. 25xx)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
คณะ
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
1) รหัสหลักสูตร
: .......…….(14 หลัก)
2) ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

: .........บัณฑิต /มหาบัณฑิต /ดุษฎีบัณฑิต /ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา/สาขา
: Bachelor of............ /Master of…………… /Doctor of…… Program in ..............

2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็มภาษาไทย : ........บัณฑิต /มหาบัณฑิต /ดุษฎีบัณฑิต /ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (....................)
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of ........... /Master of………….. /Doctor of………….…(....................)
ชื่อยอภาษาไทย
: XX.X. (……………………………….)
ชื่อยอภาษาอังกฤษ : XX.X. (……………………….……..)
3. วิชาเอก (ถามี)………………….
4. จํานวนหน.วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไมน/อยกวา ...... หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปY (ใหระบุเปVนปริญญาตรี 4 ปW ทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ) /5 ปY /ปริญญาโท /ปริญญาเอก
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5.2. ภาษาที่ใช
ภาษาไทย /อังกฤษ /จีน /ญี่ปุLน ...................................................
5.3. การรับเขาศึกษา
การรับนักศึกษาเข/าศึกษาในหลักสูตร รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางประเทศที่สามารถใช/
ภาษาไทยได/ตามเกณฑ-การพิจารณาของมหาวิทยาลัย
5.4. ความร.วมมือกับสถาบันอื่น
เป)นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5. การใหปริญญาแก.ผูสําเร็จการศึกษา
ให/ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ. 25xx (ปรับปรุงจากหลักสูตร........สาขาวิชา.............หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 25xx ) (ถาเปVนหลักสูตรปรับปรุง)
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ .... ปYการศึกษา 25xx
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ xx/25xx
วันที่ xx เดือน............. พ.ศ. 25xx
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ xx/25xx
วันที่ xx เดือน............. พ.ศ. 25xx
7. ความพรอมในการเผยแพร.หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร/อมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ
ระดับปริญญาตรี /โท /เอก ในปYการศึกษา 25xx (2 ปY นับจากวันที่เปดทําการเรียนการสอน)
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ................................
8.2 ...............................
8.3 ...............................

งานหลักสูตร กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

25

9. ชื่อ ตําแหน.ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1.

2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน

ตําแหน.งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา

อาจารย-/ผศ. ค.ด.(ภาษาไทย)
/รศ./ศ. ค.ม.(xxxxxxxxxx)
ค.บ.(xxxxxxxxxx)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ระบุมหาวิทยาลัยที่จบ

ปW
ระบุปY
ที่จบ
การศึ
กษา

อาจารย-/ผศ.
/รศ./ศ.
อาจารย-/ผศ.
/รศ./ศ.
อาจารย-/ผศ.
/รศ./ศ.
อาจารย-/ผศ.
/รศ./ศ.

หมายเหตุ สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 3 คน
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะ............................... มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปVนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
(หลักเกณฑ-ให/สอดคล/องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ สอดคล/องกับปรัชญาการอุดมศึกษา สอดคล/อง
กับปรัชญาของสถาบันฯ )
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
..............................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
........................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
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12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ต.อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
...........................................................................................................................................
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
.......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เป8ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ.มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เป8ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25xx)
13.2 กลุ.มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เป8ดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
.............................................................................................................................................
13.3 การบริหารจัดการ
13.3.1 อาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรต/องประสานงานกับอาจารย-ผู/แทนจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข/อง
ด/านเนื้อหาสาระ การจัดตารางเรียนและสอบ และความสอดคล/องกับมาตรฐานผลการเรียนรู/ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
13.3.2 มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพื่อให/เป)นไปตามข/อกําหนดรายวิชา
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญาของหลักสูตร
...............................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
1.2 ความสําคัญของหลักสูตร
...................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตให/มีคุณสมบัติด/านตาง ๆ ดังนี้
1.3.1 ..................................................................
1.3.2 .................................................................
1.3.3 .................................................................
1.3.4 ................................................................
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

1. พัฒนาหลักสูตรให/ทันสมัยสอดคล/อง
กับการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานใน
ระดับประเทศ (TQF)
2. มีการประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5 ปY
3. มีการปรับปรุงหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง
4. สํารวจความต/องการของตลาด
แรงงานและสังคมอยางตอเนื่องเพื่อเป)น
ข/อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร
5. สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีตอหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
2. กระตุ/นให/นักศึกษาเป)นผู/ใฝLเรียนรู/ 6. การจัดกิจกรรมอบรม สัมมนา
ตลอดชีวิต และพัฒนาความรู/
ศึกษาดูงาน ที่นอกเหนือจาก
ความสามารถในวิชาชีพอยูเสมอ
กระบวนการจัดการเรียนในแตละวิชา
เพื่อพัฒนานักศึกษาให/มีความรู/ที่
ทันสมัย ใฝLรู/ และมีความสามารถ
พัฒนาความรู/
7. อาจารย-มีการกําหนดชั่วโมงให/
คําปรึกษา
8. จัดเก็บข/อมูลนักศึกษา เพื่อใช/ใน
การติดตอในอนาคต
3. พัฒนาอาจารย-ให/มีความเชี่ยวชาญ 9. สนับสนุนอาจารย-เข/ารวมกิจกรรม
ทางด/านการสอน การวิจัย และบริการ อบรม สัมมนา ทางด/านเทคโนโลยี
วิชาการ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู/ในสาขาที่
สอน
10. สนับสนุนให/อาจารย-บริการวิชาการ
11. สนับสนุนให/อาจารย-ทํางานวิจัย
1. ปรับปรุงหลักสูตรให/มีมาตรฐาน
และทันสมัย

หลักฐาน/ตัวบ.งชี้
1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการประเมินผล
หลักสูตร
3. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช/บัณฑิต
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีตอหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน

5. จํานวนกิจกรรม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน และ
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา
6. ชั่วโมงการให/คําปรึกษา
7. ทะเบียนประวัตินักศึกษา

8. ประวัติการเข/าอบรม สัมมนา
ของอาจารย9. จํานวนชั่วโมงการบริการ
วิชาการ
10. งานวิจัยของอาจารย-(ที่ได/รับ
การเผยแพร)
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1. ระบบ
ระบบการศึกษาเป)นแบบทวิภาคหรือเทียบเทาระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปYการศึกษา
แบงออกเป)น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา ไมน/อยกวา 15 สัปดาหโดยให/เป)นไปตามข/อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วาด/วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2556
1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการพิจารณาของกรรมการบริหารประจําหลักสูตร
1.3. การเทียบเคียงหน.วยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1. วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม – เดือนเมษายน
หมายเหตุ อาจมีการปรับเปลี่ยนได/ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
2.2. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
2.2.1 .......................................................................................................
2.2.2 เป)นผู/มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ/วนตามข/อกําหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
ซึ่งกําหนดไว/สําหรับผู/มีสิทธิ์เข/าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
2.2.3 ผานการสอบคัดเลือกตามเกณฑ-ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกําหนด
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2.3. ป\ญหาของนักศึกษาแรกเขา
2.3.1 เรียนที่สมัครเข/าเรียนในหลักสูตรมีทักษะความสามารถในการใช/ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอรต่ํากวาเกณฑ-มาตรฐาน
2.3.2 การปรับตัวของนักศึกษาในการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป)นระบบเน/นการเรียนรู/และควบคุม
ตนเอง
2.4. กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขป\ญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
2.4.1 กรณีที่นักศึกษาที่สมัครเข/าเรียนในหลักสูตรนี้ มีทักษะความสามารถในการใช/ภาษาอังกฤษ
และคอมพิวเตอร-ต่ํากวาเกณฑ-มาตรฐาน ควรมีการจัดอบรมรายวิชาปรับพื้นฐานทางด/านภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร2.4.2 จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา จัดระบบการให/คําปรึกษา โดยอาจารยที่ปรึกษาจากสาขาวิชาประสานงานกับคณาจารย-ผู/สอน และผู/ปกครองในกรณีที่มีปXญหา
2.5. แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปW
แผนรับนักศึกษาเป)นไปตามแผนรับของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ดังนี้
จํานวนนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี/โท/เอก
ชั้นปYที่ 1
ชั้นปYที่ 2
ชั้นปYที่ 3
ชั้นปYที่ 4
ชั้นปYที่ 5

ปWการศึกษา
25xx 25xx 25xx 25xx 25xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
รวม
xx
xx
จํานวนบัณฑิตที่คาดว.าจะสําเร็จการศึกษา -
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2.6 งบประมาณตามแผน (สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี)
2.6.1 รายละเอียดการประมาณการรายรับในหลักสูตรเป)นรายปY (หนวย : บาท)
(คาเทอม X 2 เทอม X จํานวนนักศึกษา) เชน นักศึกษา 100 X 2 เทอม X คาเทอม)
รายรับ
งบบํารุงการศึกษาและคาลงทะเบียน
งบประมาณแผนดิน
-สายวิทยาศาสตร- จํานวนเงิน 3000
บาท คูณจํานวนนักศึกษา
-สายสังคม จํานวนเงิน 750 บาท
คูณจํานวนนักศึกษา
รวม

ปWงบประมาณ พ.ศ.
25xx 25xx 25xx 25xx 25xx
xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxx xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

2.6.2 รายละเอียดการประมาณการรายจายในหลักสูตรเป)นรายปY (หนวย : บาท)
รายจ.าย
คาวัสดุ
คาใช/สอย
คาตอบแทน
รวม
จํานวนนักศึกษา
ค.าใชจ.ายต.อหัวนักศึกษา

25xx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx

ปWงบประมาณ พ.ศ.
25xx
25xx
25xx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

25xx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxxxx
xxx
xxx
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2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเป)นแบบชั้นเรียนและเป)นไปตามข/อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วาด/วย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
2.8 การเทียบโอนหน.วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดศึกษาอื่นมากอน เมื่อเข/าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถเทียบโอน
หนวยกิตหรือยกเว/นการเรียนรายวิชา ทั้งนี้ให/เป)นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วาด/วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว/นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2550
2.9 ระยะเวลาการศึกษา
ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 8 ภาคการศึกษาปกติหรือ 4 ปYการศึกษา แตไมเกิน 8 ปY
การศึกษา สําเร็จการศึกษาได/ไมกอน 6 ภาคการศึกษาปกติ (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปY)
หรือ ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 10 ภาคการศึกษาปกติหรือ 5 ปYการศึกษา แตไมเกิน 10 ปY
การศึกษา สําเร็จการศึกษาได/ไมกอน 10 ภาคการศึกษาปกติ (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปY)
2.10 การลงทะเบียน
ลงทะเบียนได/ไมน/อยกวา 9 หนวยกิตและไมเกิน 22 หนวยกิตตอภาคการศึกษา เว/นแต.จะได/รับ
อนุมัติเป)นกรณีพิเศษจากอธิการบดีหรือผู/ที่ได/รับมอบหมายจากอธิการบดี
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3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน.วยกิตตลอดหลักสูตร
หลักสูตร............................บัณฑิต สาขาวิชา......................... ผู/สําเร็จการศึกษา
ต/องเรียนไมน/อยกวา ................ หนวยกิต
หลักสูตรใหมหรือ
หลักสูตรปรับปรุง
3.1.2 โครงสรางของหลักสูตร
หลักสูตร...................บัณฑิต สาขาวิชา.......................... ประกอบด/วย
สัดสวนหนวยกิตแตละหมวดวิชาและแตละกลุมวิชา ดังนี้

หมวดวิชา

เกณฑ สกอ.
(หน.วยกิต)

เกณฑวิชาชีพ หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม./ปรับปรุง
(ถามี)
(หน.วยกิต)
(หน.วยกิต)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม.นอยกว.า 30 ไม.นอยกว.า 30
1.1 กลุมวิชาภาษาและการ
สื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร1.4 กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม.นอยกว.า 84 ไม.นอยกว.า xx
xx
2.1 กลุมวิชา..................
xx
2.2 กลุมวิชา................
xx
xx
2.3 กลุมวิชา................
xx
xx
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม.นอยกว.า 6 ไม.นอยกว.า xxx
จํานวนหน.วยกิตรวม

ไม.นอยกว.า 30
xx – xx

ไม.นอยกว.า 30
xx – xx

xx - xx
xx - xx

xx - xx
xx - xx

xx - xx

xx - xx

ไม.นอยกว.า xx ไม.นอยกว.า xxx
ไมน/อยกวา xx ไมน/อยกวา xx
ไมน/อยกวา xx ไมน/อยกวา xx
xxx
xxx
ไม.นอยกว.า xxx ไม.นอยกว.า xxx

ไม.นอยกว.า 120 ไม.นอยกว.า xxx ไม.นอยกว.าxxx

ไม.นอยกว.า xxx
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3.1.3 รายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ต/องเรียนทุกกลุมวิชาไมน/อยกวา
1.1 กลุ.มวิชาภาษาและการสื่อสาร เรียน
บังคับ เรียน
1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค/นสารสนเทศ
(Thai for Communication and Information Retrieval)
1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
(Foundation of English)
เลือก เรียน
1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
(Basic Speaking Skills of English)
1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
(Basic Reading and Writing of English)
1561115 ภาษาญี่ปุLนเบื้องต/น
(Japanese for Beginners)
1571118 ภาษาจีนเบื้องต/น
(Chinese for Beginners)
1581107 ภาษามาเลย-เบื้องต/น
(Malay for Beginners)
1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องต/น
(Korean for Beginners)
1671104 ภาษาลาวเบื้องต/น
(Lao for Beginners)
1681103 ภาษาเขมรเบื้องต/น
(Khmer for Beginners
1691103 ภาษาพมาเบื้องต/น
(Burmese for Beginners)
1711108 ภาษาเวียดนามเบื้องต/น
(Vietnamese for Beginners)
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30 หนวยกิต
9 - 12 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3 - 6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

งานหลักสูตร กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

1741101

ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต/น
(Bahasa Indonesia for Beginners)

1.2 กลุ.มวิชามนุษยศาสตร เรียน
บังคับ เรียน
2522203 คุณธรรมนําความรู/
(Virtue – lead Knowledge)
เลือก เรียน
1500104 ความจริงของชีวิต
(Truth of Life)
1500124 เพศวิถี
(Sexual Orientation)
2000116 สุนทรียภาพของชีวิต
(Aesthetic Appreciation)
2500101 พฤติกรรมมนุษย-กับการพัฒนาตน
(Human Behavior and Self Development)
1.3 กลุ.มวิชาสังคมศาสตร เรียน
บังคับ เรียน
2500102 วิถีไทย
(Thai Living)
2500107 อาเซียนศึกษา
(ASEAN Studies)
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3(2-2-5)

6 - 9 หนวยกิต
3 หนวยกิต
3(2-2-5)
3 - 6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

6 - 9 หนวยกิต
6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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เลือก เรียน
2500103 วิถีโลก
(Global Living)
2500108 ชีวิตกับสิ่งแวดล/อม
(Human Beings and Environment)
2500112 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
(Self-Economic Sufﬁciency)
2500113 สิทธิและหน/าที่พลเมือง
(Human Rights and Civic Responsibility)
2541204 มนุษย-กับธรรมชาติ
(Man and Nature)
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0 - 3 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.4 กลุ.มวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรียน 6 - 9 หนวยกิต
บังคับ เรียน
3 หนวยกิต
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
(Information Technology for Life)
เลือก เรียน
4000106 การคิดและการตัดสินใจ
(Thinking and Decision Making)
4000114 วิทยาศาสตร-เพื่อคุณภาพชีวิต
(Science for Quality of Life)
4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ
(Sports for Health)
2) หมวดวิชาเฉพาะดาน เรียนไมน/อยกวา
2.1 กลุ.มวิชา........... เรียน

3(2-2-5)
3 - 6 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

xxx หน.วยกิต
xx หนวยกิต
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2.2 กลุ.มวิชา........ เลือกเรียนรายวิชาตอไปนี้ไมน/อยกวา

2.3 กลุม. วิชาฝ^กประสบการณวิชาชีพ

เรียน
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... หนวยกิต

.. หนวยกิต/ชั่วโมงปฏิบัติ

3) หมวดวิชาเลือกเสรี เรียนไมน/อยกวา 6 หนวยกิต
ให/เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ โดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล/ว และต/องไมเป)นรายวิชาที่กําหนดให/เรียนโดยไมนับหนวยกิตรวม ในเกณฑ-การสําเร็จของ
หลักสูตรนี้
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3.1.4 แผนการเรียนในแต.ละภาคการศึกษา
ชั้นปWที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
กลุ.มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด/าน
หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา
ระบุรหัส ระบุชื่อวิชา
วิชา

ชื่อวิชา

รวม

น(ท-ป-ค)
ระบุหนวยกิต

XX หน.วยกิต

ชั้นปWที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
กลุ.มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด/าน
หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รวม

น(ท-ป-ค)

XX หน.วยกิต
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ชั้นปWที่ 2 ภาคเรียนที่ 1
กลุ.มวิชา
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด/าน
หมวดวิชาเลือกเสรี

ชื่อวิชา

รวม

น(ท-ป-ค)

XX หน.วยกิต

ชั้นปWที่ 2 ภาคเรียนที่ 2
กลุ.มวิชา
รหัสวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด/าน
หมวดวิชาเลือกเสรี

ชื่อวิชา

รวม

น(ท-ป-ค)

XX หน.วยกิต
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ชั้นปWที่ 3 ภาคเรียนที่ 1
กลุ.มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด/าน
หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รวม

น(ท-ป-ค)

XX หน.วยกิต

ชั้นปWที่ 3 ภาคเรียนที่ 2
กลุ.มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด/าน
หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รวม

น(ท-ป-ค)

XX หน.วยกิต
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ชั้นปWที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
กลุ.มวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด/าน
หมวดวิชาเลือกเสรี

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

รวม

น(ท-ป-ค)

XX หน.วยกิต

ชั้นปWที่ 4 ภาคเรียนที่ 2
กลุ.มวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(ปฏิบัติ)

กลุมวิชาฝjกประสบการณวิชาชีพ
รวม

XX หน.วยกิต
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ.มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

1500119

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบคนสารสนเทศ
3(2-2-5)
(Thai for Communication and Information Retrieval)
การพัฒนาทักษะทางด/านภาษาไทยในด/านการฟXง การพูด การอาน และการเขียน
โดยเน/นกระบวนการทักษะสัมพันธ-ทางภาษา การสืบค/นสารสนเทศตาง ๆ จากทรัพยากร
สารสนเทศ เครื่องมือชวยค/นโดยใช/เทคโนโลยีสมัยใหม เขียนรายงานได/อยางถูกต/องตามหลัก
วิชาการ
Development of Thai language skills in listening, reading and writing by focusing
on language correlation skills, utilize modern information technology tool for inquiry
information and writing acceptable reports according to Thai language principle

1500120

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Foundation of English)
การพัฒนาทักษะการฟXง การพูด การอาน และการเขียนในการสื่อสารเบื้องต/น ฟXงบท
สนทนาสั้น ๆ ที่ใช/ในชีวิตประจําวัน ใช/คําศัพท- วลี และใช/ไวยากรณ-เบื้องต/นในการสื่อสาร
Development of listening, speaking reading and writings skills in basic communication,
listening to short conversation commonly used in daily life, applying basic vocabulary, phrase
and grammar in order to communicate

งานหลักสูตร กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

1500123

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Basic Speaking Skills of English)
ฝjกทักษะการฟXง การพูด เน/นการออกเสียงหนักเบาของคําศัพท- ประโยคอยางถูกต/อง
เลือกใช/วลี สํานวนในบทสนทนาขั้นพื้นฐานตาง ๆ
Practice of speaking skills with an emphasis on basic word stress and sentence
intonation and use appropriate phrases and idioms in simple dialogues

1500125

การอ.านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
3(2-2-5)
(Basic Reading and Writing of English)
เทคนิคการอาน ทั้งการอานออกเสียงและการอานในใจ เทคนิคการเพิ่มพูนคําศัพท-ให/
กว/างขึ้นและฝjกอานบทอานที่หลากหลาย รวมทั้งหนังสือนอกเวลาตาง ๆ ฝjกเขียนประโยคตาง ๆ
โดยใช/หลักไวยากรณ-อยางถูกต/องฝjกเขียนตามรูป แบบโดยใช/โครงสร/างประโยคและคําศัพท-ที่
เหมาะสม
Reading techniques for both reading aloud and reading comprehension, techniques
for vocabulary expansion and various types of texts including external books, practice of
writing sentences using the correct grammar, writing from models using appropriate structure
and vocabulary

1561115

ภาษาญี่ปุuนเบื้องตน
3(2-2-5)
(Japanese for Beginners)
ฝjกทักษะ 4 ทักษะอยางบูรณาการ โดยศึกษาตัวอักษรญี่ปุLน คําศัพท- รูปประโยคและ
ไวยากรณ-พื้นฐาน โดยเน/นการฝjกบทสนทนาที่ใช/ในชีวิตประจําวัน รวมทั้งศึกษาลักษณะทางสังคม
วัฒนธรรม
Practice of four integrated language skills focusing on Japanese letter, vocabulary,
sentence structure and basic grammar by focusing basic speaking skill in daily life including
studying of Japanese social

งานหลักสูตร กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

1571118

ภาษาจีนเบื้องตน
3(2-2-5)
(Chinese for Beginners)
ระบบสัทศาสตร-ภาษาจีนกลาง หลักการเบื้องต/นของตัวอักษรจีน และฝjกทักษะการฟXง
พูด อาน เขียนคําศัพท- วลี ประโยค และข/อความอยางงายที่ใช/ในชีวิตประจําวัน เชน การ
ทักทาย การแนะนําตนเอง การบอกเวลา การซื้อของ เป)นต/น
Mandarin Chinese phonetics, fundamental principle of the Chinese letters, and the
practice of listening, speaking, reading, and writing skills in basic Chinese words, phrases,
and sentences that are commonly used in daily life; for instance, greeting, self-introduction,
time telling, shopping, etc

1581107

ภาษามาเลยเบื้องตน
3(2-2-5)
(Malay for Beginners)
ฝjกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ-พื้นฐาน เน/นฝjกบท
สนทนาที่ใช/ในชีวิตประจําวัน ได/แก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ
เป)นต/น การฝjกอานข/อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได/ และเขียนประโยคงาย ๆ ได/
Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures and
grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions,
telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion and
answering questions and simple Malay sentence writing
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

1661108

ภาษาเกาหลีเบื้องตน
3(2-2-5)
(Korean for Beginners)
ฝjกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ-พื้นฐาน เน/นฝjกบท
สนทนาที่ใช/ในชีวิตประจําวัน ได/แก การทักทาย การแนะนําตัว การบอกเวลา การซื้อของ เป)น
ต/น การฝjกอานข/อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได/ และเขียนประโยคงาย ๆ ได/
Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures and
grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions,
telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion including
answering questions and simple Korean sentence writing

1671104

ภาษาลาวเบื้องตน
3(2-2-5)
(Lao for Beginners)
ฝjก ทัก ษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึก ษารูปประโยคและไวยากรณ-พื้นฐาน เน/นฝjก บท
สนทนาที่ใช/ในชีวิตประจําวัน ได/แก การทักทาย การแนะนําตัว การบอกเวลา การซื้อของ
เป)น ต/น การอานฝjก อานข/อความสั้น ๆ สามารถสรุป และตอบคําถามได/ และเขียนประโยค
งาย ๆ ได/
Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and grammar
focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions, telling
time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion and answering
questions and simple Lao sentence writing
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

1681103

ภาษาเขมรเบื้องตน
3(2-2-5)
(Khmer for Beginners)
ฝjกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ-พื้นฐาน เน/นฝjกบท
สนทนาที่ใช/ในชีวิตประจําวัน ได/แก การทักทาย การแนะนําตัว การบอกเวลา การซื้อของ
เป)นต/น การอานฝjกอานข/อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได/ และเขียนประโยคงาย ๆ
ได/
Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures and
grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions,
telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion and
answering questions and simple Khmer sentence writing

1691103

ภาษาพม.าเบื้องตน
3(2-2-5)
(Burmese for Beginners)
ฝjกทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ-พื้นฐาน เน/นฝjกบท
สนทนาที่ใช/ในชีวิตประจําวัน ได/แก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ
เป)นต/น การอานฝjกอานข/อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได/ และเขียนประโยคงาย ๆ
ได/
Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese structures and
grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions,
telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion and
answering questions and simple Burmese sentence writing
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รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา

หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

1711108

ภาษาเวียดนามเบื้องตน
3(2-2-5)
(Vietnamese for Beginners)
ฝjก ทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ-พื้นฐาน เน/นฝjกบท
สนทนาที่ใช/ในชีวิตประจําวัน ได/แก การทักทาย การแนะนําตัว การบอกเวลา การซื้อของ
เป)นต/น การอานฝjกอานข/อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได/ และเขียนประโยคงาย ๆ
ได/
Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese structures and
grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions,
telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion and
answering questions and simple Vietnamese sentence writing

1741101

ภาษาอินโดนีเซียเบื้องตน
3(2-2-5)
(Bahasa Indonesia for Beginners)
ฝjก ทักษะทั้ง 4 อยางบูรณาการ ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ-พื้นฐาน เน/นฝjกบท
สนทนาที่ใช/ในชีวิตประจําวัน ได/แก การทักทาย การแนะนําตน การบอกเวลา การซื้อของ
เป)นต/น การอานฝjกอานข/อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได/ และเขียนประโยคงาย ๆ
ได/
Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa Indonesia structures
and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making
introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making
conclusion and answering questions and simple Bahasa Indonesia sentence writing
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หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

1.2 กลุ.มวิชามนุษยศาสตร
2522203

คุณธรรมนําความรู
3(2-2-5)
(Virtue – lead Knowledge)
ทฤษฎี ความหมายความรู/และวิธีสร/างความรู/ การคิดเชิงสร/างสรรค- การพัฒนาสุขภาพ
กายและจิต การปลูกฝXงคานิยมที่ดีงามตามหลักศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ เคารพในศักดิ์ศรีและจิตวิญญาณแหงความเป)นมนุษย- ความภูมิใจในความเป)นไทย มี
สํานึกรับผิด ชอบตอสั งคมและประเทศชาติ อนุรัก ษ-ภูมิปX ญญาไทยทรัพ ยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อม การเจริญเมตตา ฝjกจิตภาวนา การเขียนบันทึกความดีและสามารถบูรณาการ
หลักคุณธรรมการครองตน ครองคนและครองงาน ไปใช/ในการดําเนินชีวิตอยางถูกต/องและ
เหมาะสม
Theories, meaning, knowledge and how to build the knowledge, creative thinking,
physical and mental development, fostering good popularity follow by morality way, virtue
and morality in earning a Professional livings, respecting in honor and spirit of humanity,
proud to be Thai, having the responsible consciousness towards society and nation, preserving
Thai wisdom, natural resources and environment, kindness meditation, mental meditation,
writing goodness note and can be integrated the principles of virtues person in self-control,
conducting oneself, and doing one’s duty used in living correctly and appropriately

1500104

ความจริงของชีวิต
3(3-0-6)
(Truth of Life)
ความหมายของชีวิต ความจริงของชีวิต คุณคาและเป•าหมายของชีวิตในด/านศาสนาและ
ปรัชญา ธรรมนูญชีวิตและหลักธรรมในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา การนําหลักธรรมมา
ใช/แก/ปXญหาชีวิตในยุคโลกาภิวัตน- หลักการเจริญสติเพื่อเข/าใจสัจจะธรรมแหงชีวิตตนเอง ผู/อื่น
สังคมและสรรพสิ่งตามความเป)นจริง ดํารงชีวิตด/วยหลักสัมมาปฏิบัติ เพื่อชีวิตสันติสุขและ
สังคมสันติภาพ

งานหลักสูตร กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

Meaning of life, truth of life, value and goals of life on the religion and philosophy,
life charter and principles of Dhamma in living according to the principles of religion, bringing
the principles of Dhamma to contribute in solving the life problems in globalization, mindfulness
meditation to understand the reality of life of oneself others society and everything as the
truth, living with doing right for peaceful life and society
1500124

เพศวิถี
3(3-0-6)
(Sexual Orientation)
ความหมายและขอบขายของเพศศึกษา ความสําคัญและความจําเป)นในการเรียน
เพศศึกษา ความรู/เรื่องเพศวิถีและองค-ประกอบเรื่องเพศ พัฒนาการของมนุษย-สัมพันธภาพ
ทางเพศ ทักษะสวนบุคคล พฤติกรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพทางเพศ สังคมและ
วัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหลอหลอมวิถีทางเพศ กระบวนการสงเสริมการเรียนรู/เรื่องเพศ
Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying well-being
including sexual well-being such as human growth, sexual relations, personal skills, sexual
behavior and how to reveal sexual well-being, Social and cultural sectors affecting sexual
well-being instructional process

2000116

สุนทรียภาพของชีวิต
3(2-2-5)
(Aesthetic Appreciation)
จําแนกข/อแตกตางอารมณ-แหงความสุข ปรัชญาทางความคิดเชิงสร/างสรรค-จินตนาการ
และการกล/าแสดงออก ความหมายในสุนทรียศาสตร-เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร-เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป ความสําคัญของการรับรู/กับความเป)นมาของศาสตร-ทางการเห็น ศาสตร-ทางการได/
ยิน และศาสตร-ทางการเคลื่อนไหวสูทัศนศิลป• ศิลปะดนตรีและศิลปะการแสดง ผานขั้นตอน
การเรียนรู/เชิงคุณคาจาก 1) ระดับการรําลึก 2) ผานขั้นตอนความคุ/นเคย และ 3) นําเข/าสูขั้น
ความซาบซึ้ง เพื่อให/ได/มาซึ่งประสบการณ-ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ และการนําไปปรับ
ใช/ในชีวิต
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หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)

Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and behavioral
aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of imagery, the art of
sound, the art of movement, visual arts, musical arts, and performing arts through learning
processes of 1) precognitive level, 2) acquainted level, 3) appreciative level for getting
experience in aesthetic appreciation
2500101

พฤติกรรมมนุษยกับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
(Human Behavior and Self Development)
พฤติกรรมมนุษย- องค-ประกอบและสาเหตุปXจจัยแหงพฤติกรรม การศึกษาและพัฒนา
ตนเองของมนุษ ย- การบริห ารตนเอง การสร/างมนุ ษ ย-สัมพันธ- การสื่อสาร การพัฒนา
พฤติกรรมการทํางานและการทํางานเป)นทีม การเป)นผู/นําและผู/ตาม และการอยูรวมกันอยาง
เป)นสุข
Human behavior factors and casual of behaviors, self-study and human selfdevelopment, self-management, human relations, communication, work development
and teamwork, leader and follower and peaceful society
1.3 กลุ.มวิชาสังคมศาสตร

2500102

วิถีไทย
3(3-0-6)
(Thai Living)
ลักษณะสังคมการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรมและประเพณีไทย อัตลักษณความเป) นไทย การสํานึก รัก ความเป) นไทยและสํานึกรักษ-บ/านเกิดประวัติศ าสตร-ไทยและ
ประวัติศาสตร-ท/องถิ่นลักษณะการเมืองการปกครองไทยในอดีตและปXจจุบัน ปXญหาสังคมไทย
กระบวนทัศน-ที่เหมาะสมกับสังคมไทย
The characteristics of Thai social, Thai society exchanges culture and tradition,
Thailand identities, awareness Thailand and love for homeland, Thai history and local
history, characteristics of Thai politics and government, social problems in Thailand, the
social paradigm Thailand
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หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

2500107

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
(ASEAN Studies)
พัฒนาการของอาเซียนในด/านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมวั ฒนธรรม การกอตั้ง
ประชาคมอาเซียน ประเมินผลความรวมมือของอาเซียน การวิเคราะห-ปXญหาและแนวโน/มใน
อนาคต กรอบความรวมมือระหวางประเทศอื่น ๆ ของอาเซียน การรวมกลุมประเทศอาเซียนและ
พัฒนาการของประเทศตาง ๆ ในอาเซียน เน/นลักษณะรวมและความหลากหลายในมิติท าง
ประวัติศาสตร- การเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเหลานั้น
Development of ASEAN in political, economic, and socio-cultural, the establishment
of ASEAN community, evaluation of ASEAN co operations, analysis of issues and trends,
ASEAN’s external relations with other regional cooperation, and the development of the
member countries with an emphasis on the unity and diversity in their history, politics,
economy, and society

2500103

วิถีโลก
3(3-0-6)
(Global Living)
สภาพเศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครองของโลกปXจจุบัน ผลกระทบจากสภาพ
เศรษฐกิจสังคม การเมือง การปกครองของโลกตอสังคมไทย การปรับตัวของสังคมไทยตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เน/นกลุมตาง ๆ ในโลก (ยุโรป อาเซียน) วิเคราะห-ทิศทางอนาคตของ
เศรษฐกิจโลกได/
Situations of current economy, society, politics and government, effects of global
economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai society
accordance with global change focusing on countries from different parts of the world
(European countries, Asian countries), analysis of future world economic directions

งานหลักสูตร กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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2500108

ชีวิตกับสิ่งแวดลอม
3(2-2-5)
(Human Being and Environment)
ความหมาย ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล/อม ความสัมพันธ-เชิงระบบ
ระหวางมนุษย-กับสิ่งแวดล/อม การพัฒนาและการใช/ทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ-ความ
หลากหลายทางชีวภาพในท/องถิ่น การดําเนินกิจกรรมโดยใช/วิทยาศาสตร- และเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบตอสิ่งแวดล/อมและพลังงาน การสงเสริมบํารุงรักษาและคุ/มครองคุณภาพสิ่งแวดล/อม
และทรัพยากรธรรมชาติ ให/ตระหนักถึงการใช/ทรัพยากรอยางรู/คุณคา การใช/พลังงานทดแทน
ภาวะโลกร/อน ความเกี่ยวข/องเชื่อมโยง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร/อนตามหลักการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations between
human being and environment, development and use of natural resources, preservation of local
biodiversity, activity conduction by using science and technology affecting environment and
energy, promotion, maintenance, and preservation of environment and natural resources
quality focusing on effective and efficient use of natural resources, use of alternative
energy, global warming, concerns and effects of global warming based on the principles of
sustainable development

2500112

วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
(Self-Economic Sufficiency)
วิเคราะห- สังเคราะห- ความสําคั ญและแนวทางพัฒนาวิถีชีวิตตามแนวปรั ช ญา
เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ/าอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช เพื่อให/ตระหนักในความสําคัญ มีความรู/ ความเข/าใจในความหมายของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปXญญาท/องถิ่น สามารถนําหลักการ และแนวทางไปปรับใช/ในการพัฒนา
วิถีชีวิตของตนเอง พัฒนาองค-กรและชุมชนได/อยางพอดีพอเพียงและยั่งยืน
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หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ คนควา)

Analysis, synthesis, importance and strategies for living development based on the
self-economic-sufficiency philosophy of His majesty King Bhumibol Adulyadej emphasizing on
the importance, knowledge, understanding of the philosophy, local wisdom, application of
the principles and strategies for self-living development, sufficient and sustainable
development for organizations and communities
2500113

สิทธิและหนาที่พลเมือง
3(3-0-6)
(Human Rights and Civic Responsibility)
ความเป)นพลเมืองสําหรับเด็กและเยาวชนในทุกระดับการศึกษา เสริมสร/างอุดมการณและพลังความคิด พลังความรัก และพลังความสามัคคี อยูรวมกันบนพื้นฐานของการเคารพ
กติก าของสัง คม เคารพผู/อื่น และเคารพหลัก การของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
สามารถทํางานเชื่อมประสานสูเป•าหมายเดียวกัน การเสริมสร/างคุณธรรมจริยธรรมด/านการ
ป•องกันการทุจริต ตอต/านการคอรัปชั่นและมีภูมิความรู/ด/าน หลักกฎหมายทั่วไปที่ประชาชนทุก
ระดับควรรู/
Citizenship for childhood and youth in all grades, reinforce ideology and power of
thought, affection and unity, living together through respecting of social regulation, others
and democratic principle, ability of working harmoniously to achieve the mutual goal, moral
and ethical instilment on corruption prevention, resist corruption and understand general law
requires of people at all levels

งานหลักสูตร กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

54

รหัสวิชา

ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
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2541204

มนุษยกับธรรมชาติ
3(3-0-6)
(Man and Nature)
วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธ-ระหวางสังคมมนุษย-กับธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงแนวโน/ม
ระบบธรรมชาติ วิถีการเปลี่ยนแปลงของมนุษย-และธรรมชาติ ปXญหาระหวางมนุษย-กับธรรมชาติ
ภาวะวิกฤตทางธรรมชาติ ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ การดํารงอยูรวมกันกับธรรมชาติได/
อยางยั่งยืนและสันติสุขทั่งในระดับบุคคล ประชาคมท/องถิ่น ประชาคมโลก
Evolution and interaction between man and environment, change of nature system,
ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural crisis, effects of
natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at personal, local and global
levels
1.4 กลุ.มวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

4000115

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
(Information Technology for Life)
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร-ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบตอชีวิตและสังคม
การใช/งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช/โปรแกรมประมวลผลคํา การใช/โปรแกรมด/านการ
คํานวณและการใช/โปรแกรมนําเสนองาน การสื่อสารข/อมูล การแสวงหาความรู/จากฐานข/อมูล
บนระบบเครือขายคอมพิวเตอร- และแหลงข/อมูลตาง ๆ โดยคํานึงถึงสิทธิทางปXญญา กฎหมาย
และจริยธรรมทางคอมพิวเตอร- เพื่อดํารงชีวิตประจําวันอยางมีประสิทธิภาพ
Information technology system, influence of computer on life and society, practical
use of information technology, using word processor program, using calculation program
by spreadsheet and using presentation program, communication, searching for information
from computer networks and database regarding intellectual rights, laws, and ethics for
effective living
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4000106

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
(Thinking and Decision Making)
หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย- การคิดวิเคราะห- ความคิดสร/างสรรค- การ
วิเคราะห-ข/อมูลขาวสาร ตรรกศาสตร-และการให/เหตุผล การตัดสินใจ กระบวนการแสวงหา
ความรู/ทางวิท ยาศาสตร- การคิด เชิงวิพ ากษ-แ ละการประยุก ต-ใ ช/ก ารคิดกับการแก/ปXญหาใน
ชีวิตประจําวัน
Principles and thinking process of man, critical thinking, creative thinking, analysis of
information and news, logics and reasons, decision making process, searching processes of
scientific knowledge, critical thinking and practical application for problem solutions in daily
life

4000114

วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต
3(2-2-5)
(Science for Quality of Life)
กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร-เทคโนโลยี การนําความรู/ทางวิทยาศาสตร-มาประยุกตใช/ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให/ดํารงอยูอยางมีสุขมีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงผลกระทบของ
ความก/าวหน/าทางวิทยาศาสตร-ที่มีตอมนุษย- สภาพแวดล/อม สังคม การเมืองและวัฒนธรรม
นําความรู/ทางวิทยาศาสตร-มาประยุกต-ใช/เพื่อคุณภาพชีวิต
Process of scientific and technological development, application of science for life
quality development, happy and efficient living regarding the effects of modern science
and technology on man, environment, society, politics and culture, application of scientific
knowledge for quality of life
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4083202

กีฬาเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
(Sports for Health)
ความหมาย และความสําคัญของกิจกรรมทางกาย การออกกําลังกาย และการเลน
กีฬาเพื่อสุขภาพ ประโยชน-ของการออกกําลังกายและเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ สมรรถภาพทางกาย
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การเสริมสร/างกล/ามเนื้อ การเสริมสร/างความทนทานของ
ระบบหัวใจและปอด การควบคุมน้ําหนัก โภชนาการกับการออกกําลังกาย นวัตกรรมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ สถานบริการสําหรับการสงเสริมการออกกําลังกายและการเลนกีฬา
Meaning and importance of physical activities, exercise and sport for health, benefit
of exercise and sport for health, physical competency, physical fitness test, gaining muscle,
heart and lung system endurance gaining, weight control, nutrition with exercise, innovation
in exercise for health, fitness center for promotion in exercise and sport

2) หมวดวิชาเฉพาะดาน
-

หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-คนควา)
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3.2 ชื่อ ตําแหน.งและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1.

ชื่อ-สกุล
ชื่อ – นามสกุล
หมายเลขบัตร
ประจําตัว
ประชาชน

ตําแหน.งทาง
วิชาการ

คุณวุฒิ สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

อาจารย-/ผศ. ตัวยอของวุฒิ/ชื่อสาขาที่จบ ให/ระบุสถาบันที่จบการศึกษา
ถ/าจบมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
/รศ./ศ.
ตัวอยาง เชน
ให/ระบุประเทศที่จบด/วย
บธ.บ.(การตลาด)
บธ.บ.(การตลาด)

ปW
ปYที่สําเร็จ
การศึกษา

2.
3.
4.
5.

3.2.2 อาจารยประจํา
ที่
1.

2.
3.
4.
5.

ชื่อ-สกุล
ชื่อ – นามสกุล

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ตัวยอของวุฒิ/ชื่อสาขาที่จบ
ตัวอยาง เชน
บธ.ม.(การตลาด)
บธ.บ.(การตลาด)

ให/ระบุสถาบันที่จบการศึกษา
ถ/าจบมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
ให/ระบุประเทศที่จบด/วย

ชื่อ – นามสกุล
ชื่อ – นามสกุล
ชื่อ – นามสกุล
ชื่อ – นามสกุล

หมายเหตุ 1) อาจารย-ประจํา หมายถึง อาจารย-ผู/สอน

2) ให/ระบุรายชื่ออาจารย-ที่สอนในหลักสูตรตามจริงที่สอนในหลักสูตร

ปW
ปYที่สําเร็จ
การศึกษา
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3.2.3 อาจารยพิเศษ
ที่
1.

ชื่อ-สกุล
ชื่อ – นามสกุล

คุณวุฒิ สาขาวิชา
ตัวยอของวุฒิ/ชื่อสาขาที่จบ
ตัวอยาง เชน
บธ.ม.(การตลาด)

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน
ให/ระบุสถาบันที่จบการศึกษา
ถ/าจบมหาวิทยาลัยในตางประเทศ
ให/ระบุประเทศที่จบด/วย

ปW
ปYที่สําเร็จ
การศึกษา

*** ถาไม.มีอาจารยพิเศษ ใหใส.ขอความนี้
พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิชาเอกในแตละภาคการศึกษา
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝ^กงาน หรือ สหกิจศึกษา)
จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู/ใช/บัณฑิต มีความต/องการให/บัณฑิตมีประสบการณ-ในวิชาชีพ
กอนเข/าสูการทํางานจริง ดังนั้นในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝjกประสบการณ-วิชาชีพ ให/นักศึกษาได/เลือกเรียน
ซึ่งจะจัดอยูในกลุมวิชาฝjกประสบการณ-วิชาชีพ
4.1 ผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรู/ประสบการณ-ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
4.1.1 ทัก ษะในการปฏิบัติง านจากสถานศึกษา ตลอดจนมีค วามเข/าใจในหลัก การความจําเป)น
ในการเรียนรู/ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น
4.1.2 บูรณาการความรู/ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก/ปXญหาการเรียนการสอน
4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ-และสามารถทํางานรวมกับผู/อื่นได/ดี
4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข/าใจวัฒนธรรมขององค-กร ตลอดจนสามารถปรับตัวให/เข/า
กับสถานศึกษาได/
4.1.5 มีความกล/าในการแสดงออก และนําความคิดสร/างสรรค-ไปใช/ประโยชน-ในงานได/
4.2 ช.วงเวลา (ของการฝ^กภาคสนาม)
ภาคเรียนที่ ……. ของปYการศึกษาที่ ………..
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ให/เลือกอธิบายตามรายวิชาที่ระบุไว/ในแผนการเรียน)
หลักสูตรได/กําหนดให/ผู/เรียนมีประสบการณ-ทั้งด/านทฤษฎีและประสบการณ-จริงในการทําโครงงานหรือ
งานวิจัย โดยให/ผู/เรียนเรียนรายวิชา การวิจัยทางการศึกษาซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบัติการวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย.อ
โครงงานวิชาการเป)นกิจกรรมที่กําหนดให/นักศึกษาทํางานอยางเป)นระบบ โดยการคิด วางแผน ลงมือ
ปฏิบัติ และเขียนรายงานผลการดําเนินงานด/วยตนเอง ทั้งนี้นักศึกษาสามารถจัดทําโครงงานเพื่อพัฒนานักเรียน
เป)นรายบุคคลหรือเป)นกลุมให/มีความรู/ ความสามารถทางด/านวิชาการ หรือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
งานวิจั ย เป) นกิจกรรมที่นั ก ศึก ษาบู ร ณาการความรู/ใ นศาสตร-ข องวิชาเฉพาะและวิช าชีพ ครู มาใช/ใ น
การศึก ษา ค/นคว/า วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือแก/ไขปXญหาให/แกนักเรียนรายบุคคลหรือรายกลุม
โดยเน/นการศึกษา วางแผน เก็บรวบรวมและวิเคราะห-ข/อมูล รวมทั้งเขียนรายงานวิจัยเพื่อรายงานผล
5.2 ผลมาตรฐานผลการเรียนรู
5.2.1 มีความสามารถในการทํางานอยางเป)นระบบ
5.2.2 มีความสามารถในการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน
5.2.3 มีทักษะกระบวนการคิดสร/างสรรค- คิดวิเคราะห-และคิดสังเคราะห5.2.4 มีเจตคติที่ดีตอการทํางาน มีความรับผิดชอบ
5.3 ช.วงเวลา ช.วงเวลาการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ดูตามแผนการเรียน)
ภาคเรียนที่ ….. ของปYการศึกษาที่ ……
5.4 จํานวนหน.วยกิต (ของวิชาโครงงานหรือวิชาวิจัย)
.... หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการให/คําปรึกษา จัดทําคูมืองานวิจัย อีกทั้งมีตัวอยางงานวิจัยให/ศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากรายงานความก/าวหน/าในการทํางานวิจัย รายงานที่ได/กําหนดรูปแบบการ
นําเสนอตามระยะเวลา การนําเสนองานวิจัยซึ่งในการจัดสอบการนําเสนอ โดยมีคณะกรรมการ
สอบไมน/อยกวา 2 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
1. ด/านบุคลิกภาพ

2. ด/านภาวะผู/นํา และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง

3. ด/านจิตสํานึกสาธารณะ
4. ด/านทักษะการเรียนรู/ด/วยตนเอง

5. ด/านจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
1) มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเข/าสังคม เทคนิค
การเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ-ที่ดี และการวางตัวใน
การทํางาน และจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพให/นักศึกษา
1) การสอดแทรกในวิชาเรียน
2) การทํางานเป)นทีมในชั้นเรียน
3) การทําโครงงานกลุม/งานวิจัย
4) การมอบหมายงานให/นิสิตรับผิดชอบในกิจกรรมตาง ๆ
5) มีกติกาที่จะสร/างวินัยในตนเอง เชน การเข/าเรียน
ตรงเวลาเข/าเรียนอยางสม่ําเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน
เสริมความกล/าในการแสดงความคิดเห็น
1) จัดกิจกรรมบริการวิชาการสําหรับสังคม
1) การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู/ด/วยตนเอง เชน การ
ค/นคว/าข/อมูลสารสนเทศและติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู
เสมอ เป)นต/น
1) การสอดแทรกในวิชาเรียน เชน การประกันคุณภาพ และ
การฝjกงาน เป)นต/น
2) มีการให/ความรู/ถึงผลกระทบตอสังคม และข/อกฎหมายที่
เกี่ยวข/องกับการศึกษา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรูในกลุ.มมาตรฐานผลการเรียนรู
2.1 ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1. ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาต/องมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให/สามารถดําเนินชีวิตรวมกับผู/อื่นในสังคมอยางราบรื่นและ
เป)นประโยชน-ตอสวนรวม ผู/พัฒนาและ/หรือผู/ประยุกต-ใช/ภูมิปXญญาท/องถิ่นรวมกับการปฏิบัติหน/าที่ มีความ
รับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นเชนเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารย-ที่สอนในแตละวิชาต/องพยายาม
สอดแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับสิ่งตอไปนี้ทั้ง 5 ข/อ เพื่อให/นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร/อมกับ
วิทยาการตาง ๆ รวมทั้งอาจารย-ต/องมีคุณสมบัติด/านคุณธรรมจริยธรรมอยางน/อย 5 ข/อตามที่ระบุไว/
1) มีวินัยและความรับผิดชอบตอหน/าที่ มีความมุงมั่นในการทํางานให/สําเร็จ
2) มีน้ําใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะเห็นแกประโยชน-สวนรวม และเห็นอกเห็นใจผู/อื่น
3) มีความพอเพียง
4) มีความซื่อสัตย- เที่ยงธรรม กตัญ’ู
5) สุภาพ ออนน/อมถอมตน รู/จักกาลเทศะ ใจกว/าง รับฟXงความคิดเห็นของผู/อื่น
2.1.1.1 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดให/มีวัฒนธรรมองค-กร เพื่อเป)นการปลูกฝXงให/นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน/นการเข/า
ชั้นเรียนให/ตรงเวลาและการแตงกายที่ถูกต/องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นัก ศึกษาต/องมีความรับผิดชอบ
โดยการทํางานกลุมนั้นต/องฝjกให/รู/หน/าที่ของการเป)นผู/นํากลุมและการเป)นสมาชิกกลุม มีความซื่อสัตย- ต/องไม
กระทําการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกงานของผู/อื่น เป)นต/น นอกจากนี้อาจารย-ผู/สอนทุกคนต/องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา เน/นการเรียนรู/จากสถานการณ-จริง รวมทั้งมีการจัดให/มีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรที่สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เชน คายคุณธรรมจริยธรรม
2.1.1.2 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากความตรงตอเวลาและความรับผิดชอบของนักศึกษาในการเข/าชั้นเรียน การสง
งานตามกําหนดเวลาที่มอบหมายและการเข/ารวมกิจกรรมตาง ๆ ในรายวิชา
2) ประเมินจากความมีวินัยและความพร/อมเพียงของนักศึกษาในการเข/ารวมกิจกรรม
3) การกระทําทุจริตในการสอบ
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2.1.1. ดานความรู (Knowledge)
2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาต/องมีความรู/เกี่ยวกับวิชาพื้นฐาน และความรู/เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใช/ประกอบ
อาชีพและชวยพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรู/ต/องครอบคลุมสิ่งตอไปนี้
1) มีความรอบรู/อยางกว/างขวางในศาสตร-ที่เป)นพื้นฐานของชีวิต และสามารถนําไปใช/ในการ
ดําเนินชีวิตได/
2) มีความเข/าใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ-ในปXจจุบัน
2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
ใช/การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน/นการเรียนรู/แบบมีสวนรวมและการค/นคว/า
การวิเคราะห-ประยุกต-ใช/ทางปฏิบัติในสภาพแวดล/อมจริง โดยทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี
ทั้งนี้ให/เป)นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให/มีการเรียนรู/
จากสถานการณ-จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู/เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ-ตรงมาเป)นวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง
2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด/านตาง ๆ คือ
1) การทดสอบยอย
2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา
4) ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ
5) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
2.1.2. ดานทักษะทางป\ญญา (Cognitive Skills)
2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางป\ญญา
นักศึกษาต/องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได/โดยพึ่งตนเองได/ ดังนั้นนักศึกษา
จําเป)นต/องได/รับการพัฒนาทักษะทางปXญญาไปพร/อมกับคุณธรรมจริยธรรม และความรู/เกี่ยวกับวิชาพื้นฐาน
อาจารย-ต/องเน/นให/นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข/าใจที่มาและสาเหตุของปXญหา วิธีการแก/ปXญหารวมทั้งแนวคิดด/วย
ตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาต/องมีคุณสมบัติตาง ๆ จากการสอนเพื่อให/เกิดทักษะทางปXญญา ดังนี้
1) เป)นผู/ใฝLรู/ และมีความสามารถในการเรียนรู/ตลอดชีวิต
2) สามารถคิด วิเคราะห- ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล และมีความคิดสร/างสรรค-
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3) นําความรู/มาประยุกต-ใช/ในชีวิตประจําวัน และแก/ไขปXญหาได/อยางเหมาะสม
2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางป\ญญา
การสอนที่เน/นให/ผู/เรียนได/ฝjกทักษะการคิดและการแก/ไขปXญหา ทั้งระดับบุคคลและกลุม
ในสถานการณ-ทั่วไปและสถานการณ-ที่เกี่ยวข/อง โดยใช/วิธีก ารสอนที่หลากหลาย เชน การอภิปราย
การสะท/อนคิด การทํากรณีศึกษา การประชุมปรึกษาปXญหา การจัดทําโครงการและการใช/เกม เป)นต/น
2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางป\ญญา
1) การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก/ไขปXญหาโดยใช/กรณีศึกษา
2) การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช/กระบวนการแก/ไขปXญหา การศึกษาค/นคว/าอยางเป)น
ระบบ การวิเคราะห-วิจารณ- เชน รายงานการวิเคราะห-วิจารณ- กรณีศึกษา รายงานการศึกษาปXญหา การศึกษา
อิสระ รายงานผลการอภิปรายกลุม การประชุมปรึกษาปXญหา และการสัมมนา เป)นต/น
2.1.3. ดานทักษะความสัมพันธระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal
Skills and Responsibility)
2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหว.างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการทํางานเป)นทีม ปรับตัวให/เข/ากับวัฒนธรรมองค-กร สามารถทํางาน
รวมกับผู/อื่นได/
2) ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู/อื่น และยอมรับในความแตกตางหลากหลายของมนุษย2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธ
ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
ใช/การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให/มีการทํางานเป)นกลุม การทํางานที่ต/องประสานงานกับผู/อื่น
หรือต/องค/นคว/าหาข/อมูลจากการสัมภาษณ-บุคคลอื่นหรือผู/มีประสบการณ- โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู/
ด/านทักษะความสัมพันธ-ระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังนี้
1) กลยุทธ-การสอนที่เน/นการมีปฏิสัมพันธ-ระหวางผู/เรียนกับผู/เรียน ผู/เรียนกับผู/สอน ผู/เรียนกับ
ผู/ใช/บริการ
2) สามารถปรับตัวเข/ากับสถานการณ-และวัฒนธรรมองค-กรที่ไปปฏิบัติงานได/เป)นอยางดี
3) มีมนุษยสัมพันธ-ที่ดีกับผู/รวมงานในองค-กรและกับบุคคลทั่วไป
4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป)นทีมเพื่อสงเสริมการแสดงบทบาทของการเป)น
ผู/นําและผู/ตาม
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2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหว.างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมในชั้นเรียน
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถ/วนชัดเจนตรงประเด็นของข/อมูลที่
ได/
2) การประเมินความสามารถในการทํางานรวมกับกลุมเพื่อน และทีมงานอยางมีประสิทธิภาพ
และสร/างสรรค2.1.4. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills)
2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช/ภาษาในการติดตอและสื่อความหมายได/ดี ทั้งการฟXง พูด อาน เขียน
2) สามารถวิเคราะห-เชิงตัวเลข
3) สามารถใช/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ศึกษาค/นคว/าวิเคราะห-และคัดเลือก
ข/อมูลจากแหลงความรู/ตาง ๆ ได/อยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําได/ในระหวางการสอน โดยให/นักศึกษาแก/ปXญหา วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแก/ปXญหา และให/นําเสนอแนวคิดของการแก/ปXญหา ผลการวิเคราะห-ประสิทธิภาพ
ตอนักศึกษาในชั้นเรียนอาจมีการวิจารณ-ในเชิงวิชาการระหวางอาจารย-และกลุมนักศึกษา
2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะห
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน/นให/ผู/เรียนได/ฝjกทักษะการสื่อสารระหวางบุคคล
ทั้งการฟXง การพูด การอานและการเขียนในกลุมผู/เรียน ระหวางผู/เรียนและผู/สอน และบุคคลที่เกี่ยวข/อง
ในสถานการณ-ที่หลากหลาย
2) การจัดประสบการณ-การเรียนรู/ที่สงเสริมให/ผู/เรียนได/เลือกและใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ
3) การจัดประสบการณ-การเรียนรู/ที่สงเสริมให/ผู/เรียนได/ใช/ความสามารถในการเลือกสารสนเทศ
และฝjกทักษะการนําเสนอข/อสารสนเทศด/วยวิธีการที่หลากหลาย เหมาะสมกับผู/ฟXงและเนื้อหาที่นําเสนอ
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2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช/ทฤษฎี การเลือกใช/เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือคณิตศาสตร-และสถิติที่เกี่ยวข/อง
2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข/อจํากัด เหตุผลในการเลือกใช/เครื่องมือตาง ๆ
การอภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
3) การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช/แบบสังเกตและแบบประเมินทักษะ
การพูด และการเขียน
2.2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
2.2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
.........................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
.....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
2.2.2 ดานความรู
2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
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2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
...............................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
.......................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.3. ดานทักษะทางป\ญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางป\ญญา
..............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางป\ญญา
............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางป\ญญา
...........................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหว.างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ
...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหว.าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหว.างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
2.2.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
.......................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
....................................................................................................................... ..............................
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................
2.6 มาตรฐานที่ 6 (ถามี)
....................................................................................................................... ..............................
..........................................................................................................................................................................
....................................................................................................
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสู.รายวิชา (Curriculum Mapping)
3.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีวินัยและความรับผิดชอบตอหน/าที่ มีความมุงมั่นในการทํางานให/สําเร็จ
2) มีน้ําใจ มีจิตอาสา จิตสาธารณะ เห็นแกประโยชน-สวนรวม และเห็นอกเห็นใจผู/อื่น
3) มีความพอเพียง
4) มีความซื่อสัตย- เที่ยงธรรม กตัญ’ู
5) สุภาพ ออนน/อมถอมตน รู/จักกาลเทศะ ใจกว/าง รับฟXงความคิดเห็นของผู/อื่น
3.1.2 ความรู
1) มีความรอบรู/อยางกว/างขวางในศาสตร-ที่เป)นพื้นฐานของชีวิต และสามารถนําไปใช/ในการดําเนิน
ชีวิตได/
2) มีความเข/าใจกับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ-ในปXจจุบัน
3.1.3 ทักษะทางป\ญญา
1) เป)นผู/ใฝLรู/ และมีความสามารถในการเรียนรู/ตลอดชีวิต
2) สามารถคิด วิเคราะห- ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและมีความคิดสร/างสรรค3) นําความรู/มาประยุกต-ใช/ในชีวิตประจําวันและแก/ไขปXญหาได/อยางเหมาะสม
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีความสามารถในการทํางานเป)นทีมปรับตัวให/เข/ากับวัฒนธรรมองค-กร สามารถทํางานรวมกับ
ผู/อื่นได/
2) ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู/อื่น และยอมรับในความแตกตางหลากหลายของมนุษย3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถใช/ภาษาในการติดตอและสื่อความหมายได/ดี ทั้งการฟXง พูด อาน เขียน
2) สามารถวิเคราะห-เชิงตัวเลข
3) สามารถใช/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ศึกษาค/นคว/าวิเคราะห-และคัดเลือกข/อมูลจาก
แหลงความรู/ตาง ๆ ได/อยางเหมาะสม

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต.อผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู.รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง
1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ.มวิชาภาษาและการสื่อสาร
บังคับ
1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค/นสารสนเทศ
1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เลือก
1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
1500125 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน
1561115 ภาษาญี่ปุLนเบื้องต/น
1571118 ภาษาจีนเบื้องต/น
1581107 ภาษามาเลย-เบื้องต/น
1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องต/น
1671104 ภาษาลาวเบื้องต/น

4

5

2.ความรู

3.ทักษะทาง
ป\ญญา

1

1

2

3



  













 











 

 









 





2

2

3

5. ทักษะการวิเคราะห
4.ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว.างบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1

2

1



3
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

1681103 ภาษาเขมรเบื้องต/น
1691103 ภาษาพมาเบื้องต/น
1711108 ภาษาเวียดนามเบื้องต/น
1741101 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต/น
1.2 กลุ.มวิชามนุษยศาสตร
บังคับ
2522203 คุณธรรมนําความรู/
เลือก
1500104 ความจริงของชีวิต
1500124 เพศวิถี
2000116 สุนทรียภาพของชีวิต
2500101 พฤติกรรมมนุษย-กับการพัฒนาตน
1.3 กลุ.มวิชาสังคมศาสตร
บังคับ
2500102 วิถีไทย

4

5

2.ความรู

3.ทักษะทาง
ป\ญญา

1

1

2

3

2

2

3



  

 





  

 



  



  

5. ทักษะการวิเคราะห
4.ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว.างบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1

2

1

2

3
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1.คุณธรรม
จริยธรรม

รายวิชา
1

2500107 อาเซียนศึกษา
เลือก
2500103 วิถีโลก
2500108 ชีวิตกับสิ่งแวดล/อม
2500112 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
2500113 สิทธิและหน/าที่พลเมือง
2541204 มนุษย-กับธรรมชาติ
1.4 กลุ.มวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
บังคับ
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต
เลือก
4000106 การคิดและการตัดสินใจ
4000114 วิทยาศาสตร-เพื่อคุณภาพชีวิต
4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ

4

5

2.ความรู

3.ทักษะทาง
ป\ญญา

1

1

2

3

2



   





 





2

3

5. ทักษะการวิเคราะห
4.ทักษะความสัมพันธ
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
ระหว.างบุคคลและ
และการใชเทคโนโลยี
ความรับผิดชอบ
สารสนเทศ
1

2
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3
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งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

3.2. มาตรฐานผลการเรียนรูของหมวดวิชาเฉพาะดาน
3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
...............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
3.2.2 ความรู
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.2.3 ทักษะทางป\ญญา
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.2.4 ทักษะความสัมพันธระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
.....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3.2.6 (ถามี)
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต.อผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู.รายวิชา (Curriculum Mapping)
ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู

5.ทักษะการวิเคราะห
4.ทักษะความสัมพันธ
3.ทักษะทาง
เชิงตัวเลข การ
ระหว.างบุคคลและความ
ป\ญญา
สื่อสารและการใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

รายวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม

2.ความรู
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5.ทักษะการวิเคราะห
4.ทักษะความสัมพันธ
3.ทักษะทาง
เชิงตัวเลข การ
ระหว.างบุคคลและความ
ป\ญญา
สื่อสารและการใช
รับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและประเมินผลให/เป)นไปตามข/อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วาด/วยการวัดผล
และการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไม.สําเร็จการศึกษา
กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู/ของนักศึกษาเป)นสวนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต/องทําความเข/าใจตรงกันทั้งสถาบันและนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธิ์
การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให/นัก ศึก ษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชานั้น ๆ ให/เป)นไปตาม
แผนการสอน
การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได/โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/และรายงานผล
2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/ของนักศึกษา ควรเน/นการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยที่ได/ย/อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงาน โดยการวิจัย
อาจจะทําดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
1) ภาวะการณ-ได/งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในด/านของระยะเวลา
ในการหางานทําความเห็นตอความรู/ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ
2) การตรวจสอบจากผู/ประกอบการ โดยการขอเข/าสัมภาษณ-หรือการแบบสงแบบสอบถาม
เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข/าทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ
3) การประเมินตําแหนง และหรือความก/าวหน/าในสายงานของบัณฑิต
4) การประเมินจากศิษย-เกา ที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพร/อมและความรู/ จากสาขาวิชาที่เรียน
รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปดโอกาส
ให/เสนอข/อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให/ดียิ่งขึ้นด/วย
5) ความเห็นจากผู/ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร หรือเป)นอาจารย-พิเศษตอความพร/อม
ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข/องกับกระบวนการเรียนรู/ และการพัฒนาองค-ความรู/ของ
นักศึกษา

งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การสําเร็จการศึกษาให/เป)นไปตามข/อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ วาด/วยการจัดการ
ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม.
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป)นครูแกอาจารย-ใหม ให/มีความรู/และเข/าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/
สถาบัน คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน
2) สงเสริมอาจารย-ให/มีการเพิ่มพูนความรู/ สร/างเสริมประสบการณ-เพื่อสงเสริมการสอน และการ
ประเมินผล
3) การสนับสนุนด/านการศึกษาตอ ฝjกอบรม สัมมนา ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค-กรตาง ๆ
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่สงเสริมการพัฒนาความรู/ของอาจารยสนับสนุนการทํางานวิจัยของอาจารย- และการเข/ารวมเป)นคณะผู/วิจัยรวมกับนักวิจัยอาวุโส
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแก.คณาจารย
2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
1) การพัฒนาการเรียนการสอน เชน การอบรมความรู/จากหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอก
รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการตาง ๆ ศึก ษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศสงเสริมให/มีสวนรวมใน
กิจกรรมชุมชน
2) การพัฒนาวิชาการ สงเสริมการจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาเข/าสูตําแหนงทางวิชาการ สงให/คณาจารยไปศึกษาตอ
3) การพัฒนาด/านการวิจัย การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อให/มีผลงานตีพิมพ-ในระดับชาติและ
นานาชาติ
2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
1) สงเสริมการทําวิจัยสร/างองค-ความรู/ใหมและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
2) มีการกระตุ/นอาจารย-ทําผลงานทางวิชาการ
3) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย
4) ให/ผู/สอนมีสวนรวมในการจัดทําหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตรใหม
5) เปดโอกาสหรือจัดงบประมาณให/ผู/สอนซื้อตําราเรียนใหม ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน รวมทั้ง
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อํานวยความสะดวกในด/านการจัดหาอุปกรณ-ปฏิบัติการในห/องปฏิบัติการให/เพียงพอ

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให/เป)นไปตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช/และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
2. บันฑิต
อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผลลัพธ-การเรียนรู/
การทํางานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู/สําเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร/อมกอนเข/าศึกษา การควบคุมการดูแล การให/
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข/อร/องเรียน
ของนักศึกษา
4. อาจารย
อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย- ตั้งแตระบบการรับอาจารย-ใหม การคัดเลือกอาจารยคุณสมบัติ ความรู/ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก/าวหน/าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
อธิบายการบริหารจั ดการหลัก สูตรให/มีป ระสิท ธิภ าพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง การออกแบบ
หลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผู/สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละ
รายวิชา การประเมินผู/เรียน การกํากับให/มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
อธิบายระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร/อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ทั้ง
ความพร/อมทางกายภาพและความพร/อมของอุปกรณ-เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อ
ตอการเรียนรู/ โดยการมีสวนรวมของอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย-ประจําหลักสูตร
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7. ดัชนีบ.งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุเป•าหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑ-ดีตอเนื่อง 2 ปYการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดํา เนินการตาม TQF ตอไป ทั้ง นี้เ กณฑ-ก ารประเมินผาน คือ อยางน/อยร/อยละ 80 ของตัวบงชี้ผ ลการ
ดําเนินงานที่ระบุไว/ในแตละปY (สําหรับระดับปริญญาตรี 4 ปY ให/เพิ่มเป)นปYที่ 5 สวนปริญญาตรี 5 ปY ให/เพิ่ม
เป)นปYที่ 6 หรือเป)นไปตามมาตรฐานแตละสาขา)
ดัชนีบ.งชี้ผลการดําเนินงาน
ปWที่ 1
1) อาจารย-ประจําหลักสูตรอยางน/อยร/อยละ 80 มีสวนรวม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร
2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2
ที่สอดคล/องกับมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ/หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ/ามี)
3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม (ถ/ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางน/อย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาให/ครบทุกรายวิชา
4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
ประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาให/ครบทุกรายวิชา
5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปYการศึกษา
6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู/ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ/ามี) อยางน/อย
ร/อยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคการศึกษา
7) มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ-การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู/ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปYที่แล/ว
8) อาจารย-ใหม (ถ/ามี) ได/รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด/านการจัดการเรียนการสอน

ปWที่ 2

ปWที่ 3

ปWที่ 4

ปWที่ 5
-

-

-

-

-

-

-
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ดัชนีบ.งชี้ผลการดําเนินงาน
ปWที่ 1
9) อาจารย-ประจําทุกคนได/รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอยางน/อยปYละหนึ่งครั้ง
10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ/ามี)
ได/รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไมน/อยกวาร/อยละ
50 ตอปY
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปYสุดท/าย/บัณฑิตใหมที่ มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมน/อยกวา 3.5 จากคะแนน
5.0
12) ระดับความพึงพอใจของผู/ใชับัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม
เฉลี่ยไมน/อยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ปWที่ 2

ปWที่ 3
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ปWที่ 4

ปWที่ 5
-

-

-

-

-

-
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หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1. การประเมินกลยุทธการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดให/ผู/สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3 ของแตละรายวิชา
และให/ผู/ป ระสานรายวิชาประเมินกลยุทธ-การสอนเพื่อปรับปรุง คุณภาพ การสอนในครั้งตอไป จากนั้น ให/
นําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดําเนินการตอไป
1.2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถกระทําได/ ดังนี้
1.2.1 ประเมินโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา
1.2.2 ประเมินตนเองโดยอาจารย-ผู/สอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข/อมูลจาก
2.1 นักศึกษาและบัณฑิต
2.2 ผู/ใช/บัณฑิต
2.3 ผู/ทรงคุณวุฒิ
2.4 อาจารย-ผู/สอน
2.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
สาขาวิชาผานการประเมินจากหนวยงานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
4.1 รวบรวมข/อเสนอแนะ ข/อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา ผู/ใช/บัณฑิต ผู/ทรงคุณวุฒิ
4.2 วิเคราะห-ทบทวนข/อมูลข/างต/น โดยคณะกรรมการผู/รับผิดชอบหลักสูตร
4.3 เสนอการปรับปรุงหลักสูตร และกําหนดแผนกลยุทธ-
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หมายเหตุ
ถาเปVนหลักสูตรปรับปรุงจะตองมีตรารางเปรียบเทียบระหว.างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ปรับปรุง ถาเปVนหลักสูตรใหม.ไม.ตองทําตรารางเปรียบเทียบ
สาระในการปรับปรุงแกไขและโครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง ( ตัวอย.าง )
1. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให/ทันสมัย สอดคล/องกับวิชาชีพและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
2. จัดกลุมรายวิชาเฉพาะด/านใหม เพื่อให/สอดคล/องกับวิชาชีพ
3. เพื่อเพิ่มรายวิชาที่จําเป)นกับวิชาชีพ
4. เพื่อตัดรายวิชาที่ไมจําเป)นออก
5. เพื่อปรับหนวยกิตของแตละรายวิชาให/เหมาะสม
6. ปรับโครงสร/างหลักสูตรให/สอดคล/องกับเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
1. โครงสรางหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง ( ตัวอย.าง ) (ให/ทําตารางเป)นแนวนอน)
1.1 หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25xx กําหนดจํานวนหนวยกิต ของหลักสูตรไมน/อยกวา xxx หนวยกิต
1.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 25xx กําหนดจํานวนหนวยกิต รวมของหลักสูตรไมน/อยกวา xxx หนวย
กิต และมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดดังตอไปนี้
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25xx

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25xx

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
: หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws
Program

1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
บัณฑิต

2. ชื่อปริญญา

2. ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย

: นิติศาสตรบัณฑิต

ชื่อภาษาอังกฤษ

: Bachelor of Laws

ชื่อยอภาษาไทย : น.บ.
ชื่อยอภาษาอังกฤษ : LL.B

: หลักสูตรนิติศาสตร

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws

ชื่อเต็มภาษาไทย

เหตุผลทีป่ รับปรุง

เพื่อให/สอดคล/องกับสภาวการณ-ปXจจุบัน
ให/สอดคล/องกับแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของชาติเพื่อให/เป)นไปตามเกณฑมาตราหลักสูตร พ.ศ. 2558

: นิติศาสตรบัณฑิต เพื่อให/เป)นไปตามเกณฑ-มาตราหลักสูตร
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Laws พ.ศ. 2558
ชื่อยอภาษาไทย : น.บ.
ชื่อยอภาษาอังกฤษ : LL.B
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รหัสวิชา

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25xx
รายวิชา

หน.วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25 xx
รหัสวิชา
รายวิชา
หน.วยกิต

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เรียนไมน/อยกวา 30 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป เรียนไมน/อยกวา 30 หนวยกิต
1) กลุ.มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1) กลุ.มวิชาภาษาและการสื่อสาร
เรียน 12 - 15 หนวยกิต
เรียน 12 หนวยกิต
บังคับ
9 หนวยกิต
บังคับ 9 หนวยกิต
1500112 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการ 3(2-2-5) xxxxxxx ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ 3(2-2-5)
สืบค/น
การสืบค/น
(Thai for Communication and
(Thai for Communication
Information Retrieval)
and Information Retrieval)
การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยให/
การพัฒนาทักษะทางด/าน
เห็นความสําคัญของภาษาไทยที่เป)น
ภาษาไทยในด/านการฟXง การ
เครื่องมือการสื่อสารและการ
พูด การอานและการเขียน โดย
สืบค/นสารตาง ๆ จากรัพยากร
เน/นกระบวนการทักษะสัมพันธสารนิเทศการสรุปการตีความการ
ทางภาษาและสามารถสืบค/น
ขยายความและการนําเสนอผล
สารสนเทศตาง ๆ จาก
การสืบค/นจากสารที่เ กี่ยวข/อง
ทรัพยากรสารสนเทศ
กับชีวิตประจําวัน โดยเน/น
เครื่องมือชวยค/นโดยใช/
กระบวนการทักษะสัมพันธ-ทาง
เทคโนโลยีสมัยใหม สามารถ
ภาษา
เขียนรายงานได/อยางถูกต/อง
ตามหลักวิชาการ
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เหตุผลที่
ปรับปรุง

ปรับปรุง
คําอธิบาย
เพื่อให/เป)น
ตาม
สภาวการณ-

งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

ภาคผนวก ก
การคิดหน.วยกิตและการกําหนดรหัสวิชา
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1. การคิดหน.วยกิต
1) รายวิชาภาคทฤษฏี ที่ใช/เวลาบรรยายหรืออภิปรายปXญหาไมน/อยกวา 15 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ
ให/มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช/เวลาฝjกหรือทดลองไมน/อยกวา 30 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติให/มีคา
เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
3) การฝjกงานหรือการฝjกภาคสนาม ที่ใช/เวลาฝjกไมน/อยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให/มีคา
เทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
4) การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได/รับมอบหมายที่ใช/เวลาทําโครงการหรือกิจกรรม
นั้น ๆ ไมน/อยกวา 45 ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ให/มีคาเทากับ 1 หนวยกิตระบบทวิภาค
ตัวอย.าง หน.วยกิตและชั่วโมงเรียน
หนวยกิต
( ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาค/นคว/าด/วยตนเอง)
3
(3–0–6)
3
(2–2–5)
1
(0–3–2)
3
(2–3–6)
2. การกําหนดรหัสวิชา
รหัสวิชายืดพื้นฐานของระบบรหัสเดิมโดยประกอบด/วยตัวเลข 7 ตัว ดังนี้
ลําดับเลข 3 ตัวแรก หมายถึงสาขาวิชา
เลขตัวที่ 4
หมายถึงระดับความยากงายหรือชั้นปY
เลขตัวที่ 5
หมายถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7
หมายถึงลําดับกอนหลังของวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลําดับกอนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากงาย หรือชั้นปY
หมวดวิชาและหมูวิชา
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3. หมวดวิชาและหมู.วิชาของรหัสตัวเลข 3 ตัวแรก
100-149 หมวดวิชาและหมูวิชาครุศาสตร150-199 หมวดวิชาและหมูวิชามนุษย-ศาสตร200-249 หมวดวิชาและหมูวิชาศิลปกรรมศาสตร250-299 หมวดวิชาและหมูวิชาสังคมศาสตร300-349 หมวดวิชาและหมูวิชานิเทศศาสตร350-399 หมวดวิชาและหมูวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
400-449 หมวดวิชาและหมูวิชาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี
450-499 หมวดวิชาและหมูวิชาคหกรรมศาสตร500-549 หมวดวิชาและหมูวิชาเกษตรศาสตร550-559 หมวดวิชาและหมูวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี
มี

9
20
7
8
8
10
12
7
15
15

4. หมู.วิชาของหมวดวิชาต.าง ๆ
หมวดวิชาครุศาสตร (100 – 149)
100 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเข/าหมูวิชาใดได/
101 หมูวิชาหลักการศึกษา
102 หมูวิชาหลักสูตรและการสอน
103 หมูวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
104 หมูวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา
105 หมูวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว
106 หมูวิชาการบริหารการศึกษา
107 หมูวิชาการศึกษาปฐมวัย
108 หมูวิชาการศึกษาพิเศษ
หมวดวิชามนุษยศาสตร (150 – 199)
150 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเข/าหมูวิชาใดได/ในหมวดวิชามนุษยศาสตร151 หมูวิชาปรัชญา
152 หมูวิชาศาสนาและเทววิทยา
153 หมูวิชาภาษาศาสตร154 หมูวิชาภาษาไทย
155 หมูวิชาภาษาอังกฤษ

หมูวิชา
หมูวิชา
หมูวิชา
หมูวิชา
หมูวิชา
หมูวิชา
หมูวิชา
หมูวิชา
หมูวิชา
หมูวิชา
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156 หมูวิชาภาษาญี่ปุLน
157 หมูวิชาภาษาจีน
158 หมูวิชาภาษามาเลย159 หมูวิชาภาษาฝรั่งเศส
161 หมูวิชาภาษาเยอรมัน
162 หมูวิชาภาษาอิตาเลี่ยน
163 หมูวิชาบรรณารักษ-และสารนิเทศ
164 หมูวิชาประวัติศาสตร165 หมูวิชาภาษารัสเชีย
166 หมูวิชาภาษาเกาหลี
167 หมูวิชาภาษาลาว
168 หมูวิชาภาษาเขมร
169 หมูวิชาภาษาพมา
171 หมูวิชาภาษาเวียดนาม
172 หมูวิชาภาษาสเปน
173 หมูวิชาภาษาอาหรับ
หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร (200 – 249)
200 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเข/าหมูวิชาใดได/ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร201 หมูวิชาทฤษฎี หลักการ และความเข/าใจทางศิลปกรรม
202 หมูวิชาวิจิตรศิลป•
203 หมูวิชาประยุกต-ศิลป• ออกแบบ 2 มิติ
204 หมูวิชาประยุกต-ศิลป• ออกแบบ 3 มิติ
205 หมูวิชานาฎศิลป•และการแสดง
206 หมูวิชาดุริยางคศิลป•
หมวดวิชาสังคมศาสตร (250 – 299)
250 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเข/าหมูวิชาใดได/ในหมวดวิชาสังคมศาสตร251 หมูวิชาจิตวิทยา
252 หมูวิชามานุษยวิทยา
253 หมูวิชาสังคมวิทยา

86

งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

254
255
256
257

หมูวิชาภูมิศาสตรหมูวิชารัฐศาสตรหมูวิชานิติศาสตรหมูวิชาเศรษฐศาสตร-

หมวดวิชานิเทศศาสตร (300 – 349)
300 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเข/าหมูวิชาใดได/ในหมวดวิชานิเทศศาสตร301 หมูวิชาการสื่อสาร
302 หมูวิชาสิ่งพิมพ303 หมูวิชาการประชาสัมพันธ304 หมูวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน305 หมูวิชาการโฆษณา
306 หมูวิชาการถายภาพ
307 หมูวิชาภาพยนตรหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350 – 399)
350 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเข/าหมูวิชาใดได/ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ
351 หมูวิชาเลขานุการ
352 หมูวิชาการบัญชี
353 หมูวิชาการเงินและการธนาคาร
354 หมูวิชาการตลาด
355 หมูวิชาการสหกรณ356 หมูวิชาการบริหารธุรกิจ
357 หมูวิชาธุรกิจบริการ
358 หมูวิชาประกันภัยและวินาศภัย
359 หมูวิชาเศรษฐศาสตร-ธุรกิจ
หมวดวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (400 – 449)
400 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเข/าหมูวิชาใดได/ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี
401 หมูวิชาฟสิกส402 หมูวิชาเคมี
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403 หมูวิชาชีววิทยา
404 หมูวิชาดาราศาสตร405 หมูวิชาวิทยาศาสตร-เกี่ยวกับโลก
406 หมูวิชาวิทยาศาสตร-สิ่งแวดล/อม
407 หมูวิชาวิทยาศาสตร-สุขภาพ
408 หมูวิชาวิทยาศาสตร-การกีฬา
409 หมูวิชาคณิตศาสตร411 หมูวิชาสถิติประยุกต412 หมูวิชาคอมพิวเตอรหมวดวิชาคหกรรมศาสตร (450 – 499)
450 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเข/าหมูวิชาใดได/ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร451 หมูวิชาอาหารและโภชนาการ
452 หมูวิชาผ/าและเครื่องแตงกาย
453 หมูวิชาบ/านและการบริหารงานบ/าน
454 หมูวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
455 หมูวิชาศิลปประดิษฐ456 หมูวิชาสิ่งทอ
หมวดวิชาเกษตรศาสตร (500 – 549)
500 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเข/าหมูวิชาใดได/ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร501 หมูวิชาปฐพีวิทยา
502 หมูวิชาพืชไร
503 หมูวิชาพืชสวน
504 หมูวิชาสัตวบาล
505 หมูวิชาสัตวรักษ506 หมูวิชาการประมง
507 หมูวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
508 หมูวิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช
509 หมูวิชาวนศาสตร-

88

งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

510
511
512
513
514

หมูวิชาการชลประทาน
หมูวิชาเกษตรกลวิธาน
หมูวิชาสงเสริมการเกษตร
หมูวิชาสื่อสารการเกษตร
หมูวิชาเกษตรศึกษา

หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (550 – 599)
550 หมูวิชาที่ไมสามารถจัดเข/าหมูวิชาใดได/ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
551 หมูวิชาอุตสาหการ
552 หมูวิชาเซรามิกส553 หมูวิชาศิลปหัตถกรรม
554 หมูวิชาออกแบบผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม
555 หมูวิชาออกแบบ – เขียนแบบสถาปXตยกรรม
556 หมูวิชากอสร/าง – โยธา
557 หมูวิชาไฟฟ•ากําลัง
558 หมูวิชาอิเล็กทรอนิกส559 หมูวิชาเครื่องกล
561 หมูวิชาเทคนิคการพิมพ562 หมูวิชาเทคโนโลยีการพิมพ563 หมูวิชาสถาปXตยกรรมภายใน
564 หมูวิชาเทคโนโลยีฟสิกส-ประยุกต-ในอุตสาหกรรม
255 หมูวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร-อุตสาหกรรม
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ภาคผนวก ข
ตัวอย.างเอกสารการนําเสนอหลักสูตรต.อสภาวิชาการ
/สภามหาวิทยาลัย
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หลักสูตร..........................................................
สาขาวิชา.........................................................
หลักสูตร
ปรับปรุง
ใหม. พุทธศักราช 25.....
ระดับปริญญาตรี ... ปW
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี
1. ชื่อปริญญา
ก. ภาษาไทย ให/ใช/ชื่อตามเกณฑ-ของ สกอ.
ข. ภาษาอังกฤษให/สอดคล/องกับชื่อภาษาไทย
2. คุณสมบัติผูเขาศึกษา
ก. หลักสูตรปริญญาตรี สําเร็จ ม.ปลาย หรือเทียบเทา
ข. หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)สําเร็จ ปวส.หรือ
เทียบเทา
3. ระยะเวลาการศึกษา
ทวิภาค ปYละ 2 ภาคการศึกษา ๆ ละไมน/อยกวา
15 สัปดาห4. ระยะเวลาการศึกษา
ก. หลักสูตร 4 ปY ไมน/อยกวา 6 ภาคการศึกษาไมเกิน
8 ภาคการศึกษา
ข. หลักสูตร 5 ปY ไมน/อยกวา 8 ภาคการศึกษา ไม
เกิน 10 ภาคการศึกษา
ค. หลักสูตรตอเนื่อง ไมน/อยกวา 4 ภาคการศึกษา
ไมเกิน 4 ภาคการศึกษา
5. การลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ 9 – 22 หนวยกิต
6. จํานวนหน.วยกิต
ก. หลักสูตร 4 ปY ไมน/อยกวา 120 หนวยกิต
ข. หลักสูตร 5 ปY ไมน/อยกวา 150 หนวยกิต
ค. หลักสูตรตอเนื่อง ไมน/อยกวา 72 หนวยกิต
7. จํานวนคุณวุฒิของอาจารย
จํานวนไมน/อยกวา 5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือผศ. 2คน

หลักสูตรที่เสนอ
1. ชื่อปริญญา
...................................................................
………………………………………………...
2. คุณสมบัติผูเขาศึกษา
2.1 สําเร็จการศึกษาชวงชั้นที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้
ฐาน หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจากสถาบันการ
ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาจาสถาบันการศึกษาที่กระทรวง
ศึกษารับรอง
2.2 มีคุณสมบัติครบถ/วนตามระเบียบและประกาศของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
3. ระบบการศึกษา
ทวิภาคปYละ 2 ภาคการศึกษา ๆ ละไมน/อยกวา 15 สัปดาห4. ระยะเวลาการศึกษา
กําหนดการศึกษาอยางน/อย ภาคการศึกษาปกติ หรือ 3 ปY
การศึกษาและไมเกิน 8 ปYการศึกษา
5. การลงทะเบียนเรียน
ภาคการศึกษาละ 9 – 22 หนวยกิต
6. จํานวนหน.วยกิต
เรียนไมน/อยกวา 136 หนวยกิต
7. จํานวนคุณวุฒิของอาจารย (โปรดระบุชื่อและคุณวุฒิ วิชาเอก)
7.1 ……………………….
7.2………………………..
7.3………………………..
7.4………………………..
7.5………………………..
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8. โครงสรางของหลักสูตร
หมวดวิชาและกลุ.มวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร-และ
สังคมศาสตร1.3 กลุมวิชาคณิตศาสตรวิทยาศาสตร- และเทคโนโลยี
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุมวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุมวิชาเอกเลือก
2.3 กลุมวิชาปฏิบัติการและฝjกประ
สบการณ-วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

เกณฑของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ไม.นอยกว.า 30 หน.วยกิต
12 – 15
3-6
3-6
6-9

โครงสรางเดิม

โครงสรางใหม.

33 หน.วยกิต
9

ไม.นอยกว.า 30 หน.วยกิต
xx – xx

9
6
9

xx - xx
xx - xx
xx - xx

ไม.นอยกว.า 84 หน.วยกิต
-

106 หน.วยกิต
7 หนวยกิต

ไม.นอยกว.า 90 หน.วยกิต
6 หนวยกิต

ไม.นอยกว.า 6 หน.วยกิต

10 หน.วยกิต

ไม.นอยกว.า 6 หน.วยกิต

ไม.นอยกว.า 120 หน.วยกิต

149 หน.วยกิต

ไม.นอยกว.า 126 หน.วยกิต

9. สาระการปรับปรุงหลักสูตร
รายการ
9.1 ชื่อหลักสูตร
9.2 ชือ่ ปริญญา
9.3 หนวยกิตรวม
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
- หมวดวิชาเฉพาะ
- หมวดวิชาเลือกเสรี
9.4 การปรับปรุงเนื้อหารายวิชา

หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปรับปรุง

(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
(....................................)
เปลี่ยนรหัส จํานวน...................................รายวิชา
เปลี่ยนชื่อวิชา จํานวน.................................รายวิชา
เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา จํานวน........................รายวิชา
เปลี่ยนจํานวนหนวยกิตตอชั่วโมง จํานวน......................จํานวน
เพิ่มรายวิชา จํานวน ........................รายวิชา
ตัดรายวิชา จํานวน..........................รายวิชา
อื่น ๆ ...............................จํานวน.......................รายวิชา
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
-------------------------------------------------------------ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก/ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กําหนดให/มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด/วยระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให/จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ขึ้น เพื่อให/เป)นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเป)นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับ
คุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช/เป)นหลักในการจัดทํามาตรฐานด/านตาง ๆ เพื่อให/การจัดการศึกษามุงสู
เป•าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได/อยางมีคุณภาพ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศไว/ดังนี้
๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒”
๒. ให/ใช/ประกาศนี้สําหรับการกําหนดเป•าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อให/บัณฑิต มีคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาและให/ใช/บังคับตั้งแตวัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป)นต/นไป
๓. วัตถุประสงคเพื่อเป)นกรอบมาตรฐานให/สถาบันอุดมศึก ษาใช/เป)นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับ ปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให/สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อ
ประโยชน-ตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประกอบด/วย
๔.๑ ระดับคุณวุฒิ ได/แก
ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ปY)
ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
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ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ ๔ ปริญญาโท
ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
๔.๒ คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ต/องเป)นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู/ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและต/องครอบคลุมอยางน/อย ๕ ด/าน คือ
(๑) ด/านคุณธรรม จริยธรรม
(๒) ด/านความรู/
(๓) ด/านทักษะทางปXญญา
(๔) ด/านทักษะความสัมพันธ-ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(๕) ด/านทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ
สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน/นทักษะทางปฏิบัติต/องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู/ด/านทักษะพิสัย โดยมาตรฐานผล
การเรียนรู/แตละด/านของแตละระดับคุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตรอยางน/อยต/องเป)นไปตามที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดไว/ในแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๔.๓ ชื่อปริญญา จํานวนหนวยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรู/ให/
เป)นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๕. ให/คณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไปพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ของแตละระดับคุณวุฒิ เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได/ใช/เป)น แนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให/คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/
สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได/ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
๖. ให/สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
วาด/วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแตละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียด
ของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข/อ
อยางน/อยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนด และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและ
การประเมินผลเพื่อให/มั่นใจวาบัณฑิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู/ตามข/อ ๔.๒
๗. ให/สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลัก สูตร โดยมีตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ-การประเมินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการวา
ด/วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ
๘. ให/สถาบันอุดมศึกษาจัดให/มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องอยางน/อย ทุก ๆ ๕ ปY
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๙. ให/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่ดําเนินการได/มาตรฐานตามประกาศนี้
ตอสาธารณะตามหลักเกณฑ-ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
๑๐. ให/สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหมเป)นครั้งแรกตั้งแตปYการศึกษา ๒๕๕๓
เป)นต/นไปตามประกาศนี้ สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแล/วต/องปรับปรุงให/สอดคล/องกับประกาศนี้ภายในปY
การศึกษา ๒๕๕๕
๑๑. ให/คณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให/การจัด
การศึกษาเป)นไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ-ของประกาศนี้
๑๒. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ-ข/างต/นได/ หรือมีความจําเป)นต/องปฏิบัตินอกเหนือจากที่
กําหนดไว/ในประกาศนี้ ให/อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา และให/ถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป)นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายจุรินทร- ลักษณวิศิษฏ-)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
-------------------------------เพื่ออนุวัติให/เป)นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ ไว/ดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิข องแตละระดั บและสาขา/สาขาวิชาซึ่ง
ครอบคลุมหัวข/อตางๆ ตามแบบ มคอ.๑ ท/ายประกาศนี้ เพื่อให/รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
ให/สถาบันอุดมศึกษาใช/เป)นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตอไป
๒. ให/สถาบันอุดมศึก ษาดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได/สองวิธี ดังนี้
๒.๑ ใช/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น
เป)นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
๒.๒ ใช/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ เป)นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได/ประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น
๓. ให/สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ให/ชัดเจน โดยครอบคลุมหัวข/อตาง ๆ ตามแบบ มคอ. ๒ มคอ. ๓ และ มคอ. ๔
ท/ายประกาศนี้
๔. ให/สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร และต/อง
อนุมัติหลักสูตรซึ่งได/จัดทําอยางถูกต/องสมบูรณ-แล/วกอนเปดสอน
๕. ให/สถาบันอุดมศึก ษาเสนอหลักสูต รซึ่ง สภาสถาบั นอุดมศึกษาอนุมัติให/เปดสอนแล/วให/สํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
๖. ให/สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให/บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู/
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กรณีที่
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กระทรวงศึกษาธิการยังมิได/ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับ คุณวุฒินั้นๆ และธํารงไว/ซึ่ง
คุณภาพมาตรฐานดังกลาว โดยดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ พัฒนาอาจารย-ทั้งด/านวิชาการ วิธีการสอนและวิธีการวัดผลอยางตอเนื่อง
๖.๒ จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให/เพียงพออยางมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสาน
กับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอื่นเพื่อใช/ทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให/มี
คุณภาพ
๖.๓ จัดให/มีการประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู/ในทุก ๆ ด/าน
ตามที่กําหนดไว/ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๖.๔ จัดให/มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป)นรายวิชา ประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ทุกภาค
การศึกษา และเป)นรายหลักสูตรทุกปYการศึกษา โดยมีหัวข/อตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดับ
ที่แนบท/ายประกาศนี้
๖.๕ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง และรายงานผลการจัดการศึกษา
ตอสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปYการศึกษา
๖.๖ ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องอยางน/อยทุก ๆ ๕ ปY
๗. ให/สถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร
โดยดําเนินการดังนี้
๗.๑ กําหนดตัวบงชี้และเกณฑ-การประเมินที่สะท/อนการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแหงชาติ
๗.๒ ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร
๗.๓ รายงานผลการดําเนินการตอสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสาธารณะ
๗.๔ นําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให/มีคุณภาพและทันสมัยอยูเสมอ
๘. ให/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรใหม/ปรับปรุงที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิร ะดับ อุ ด มศึก ษาแหงชาติ เมื่อสถาบั นอุ ดมศึก ษาได/เ ปดสอนไปแล/วอยางน/อยครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ-ตอไปนี้
๘.๑ เป)นหลักสูตรที่ได/รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและได/แจ/งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
๘.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว/ในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคล/องกับ
การประกันคุณภาพภายในจะต/องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ปY นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ได/
พัฒ นาตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดั บอุ ดมศึก ษาแหงชาติ เว/นแตหลัก สูตรใดที่มาตรฐานคุ ณวุฒิส าขา/
สาขาวิชาได/กําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑ-การประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต/องเป)นไปตาม
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หลักเกณฑ-ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ กําหนด จึงจะได/รับการเผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปY หรือน/อยกวาให/พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปYแรกที่เปดสอนด/วย
หลักเกณฑ-เดียวกัน
๘.๓ หลักสูตรใดที่ไมได/รับการเผยแพร ให/สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๘.๔ กรณีหลักสูตรใดได/รับการเผยแพรแล/ว สถาบันอุดมศึกษาจะต/องกํากับดูแลให/มีการรักษาคุณภาพให/
มีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต/องมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป หรือเป)นไปตามที่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปYหลังจากได/รับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมิน
คุณภาพหลัก สูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเป)นไปตามที่กําหนดให/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได/
มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๙. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
อยางตอเนื่อง กรณีที่พบวาไมเป)นไปตามแนวทางที่กําหนด ให/มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๑๐. ขั้นตอนการดําเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวข/องปรากฏในเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบัติที่แนบท/ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารย-วิจารณ- พานิช)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
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ส.วนที่ ๑
สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ
โลกยุคปXจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดตอสื่อสารเป)นอยางมาก ในด/านการศึกษา
เกิดการเคลื่อนย/ายของนักศึกษา ครู อาจารย- และบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู/จากตางสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ในและตางประเทศ นอกจากนี้ ผู/ที่ทํางานและต/องการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานมีจํานวนมาก
ขึ้น จึงจําเป)นต/องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว คือ การปรับปรุงระบบ
การศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให/มีความใกล/เคียงกัน
กับถาบันอุดมศึกษาที่ดีอื่นๆ เพื่อให/เกิดความสะดวกแกการเคลื่อนย/ายของนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิต
และนับตั้งแตการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปที่เมือง Bologna ประเทศ
อิตาลีเมื่อปY พ.ศ. ๒๕๔๒ จนเกิดข/อตกลง Bologna Process ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปจึงปรับเปลี่ยน ระบบการจัด
การศึกษา ที่มุงเน/นมาตรฐานผลการเรียนรู/ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ในแตละคุณวุฒิ และขยายผลการ
ดําเนินการไปตามประเทศตาง ๆ ทั่วโลก
สําหรับประเทศไทยการประกาศใช/พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก/ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สงผลกระทบให/เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการเน/นหนักให/ปรับปรุงหลักสูตร
และปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให/คิดเป)น แก/ปXญหาเป)นและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย มีการ
ยกระดับของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเป)นมหาวิทยาลัย การเปดดําเนินการของวิทยาลัย
ชุมชน และให/อิสระในการดําเนินการแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําให/สถาบัน
อุดมศึกษามีความหลากหลาย มีการขยายตัวเพื่อให/ประชาชนมีโอกาสเข/าเรียนในระดับอุดมศึกษากันได/อยาง
ทั่วถึง ทามกลางสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้กอให/เกิดปXญหาตามมา กลาวคือ จะทําอยางไรให/สังคมเชื่อมั่นได/วา
คุณวุฒิที่บัณฑิตได/รับจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได/
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป)นหนวยงานกํากับและสงเสริมการดําเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาจึงได/ดําเนินการโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai
Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) เพื่อเป)นเครื่องมือในการนํานโยบายที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในสวนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู
การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอยางเป)นรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุงเน/นเป•าหมายการ
จัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู/ (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซึ่งเป)นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได/รับคุณวุฒิ
แตละคุณวุฒิ และสื่อสารให/สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเข/าใจได/ตรงกันและเชื่อมั่น
ถึงผลการเรียนรู/ที่บัณฑิตได/รับการพัฒนาวามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได/กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งใน
และตางประเทศ
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๑. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบ
ด/วย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น มาตรฐาน
ผลการเรียนรู/ของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ
ปริมาณการเรียนรู/ที่สอดคล/องกับเวลาที่ต/องใช/ การเปดโอกาสให/เทียบโอนผล การเรียนรู/จากประสบการณซึ่งเป)นการสงเสริมการเรียนรู/ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให/ความมั่นใจ ในประสิทธิผลการดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึก ษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตให/บรรลุ
คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู/
๒. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ
๒.๑ ยึดหลักความสอดคล/องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก/ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุงให/ก รอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเป)นเครื่องมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่
กําหนดไว/ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา
ไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึก ษาได/อยางเป)นรูป ธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึก ษามี
แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย- การเรียนรู/ของนักศึกษา
ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู/เพื่อให/มั่นใจวาบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู/ตามที่มุงหวังได/
จริง
๒.๒ มุงเน/นที่มาตรฐานผลการเรียนรู/ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป)นมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพ
เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให/หนวยงานและผู/ที่เกี่ยวข/องได/เข/าใจและมั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต
โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธ-ของการจัดการศึกษา คือ กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู/ของบัณฑิตที่คาดหวังไว/
กอน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค-ประกอบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข/องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะสงเสริม
ให/บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู/นั้นอยางสอดคล/องและสงเสริมกันอยางเป)นระบบ
๒.๓ มุงที่จะประมวลกฎเกณฑ-และประกาศตาง ๆ ที่ได/ดําเนินการไว/แล/วเข/าด/วยกันและเชื่อมโยงเป)นเรื่อง
เดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายให/ผู/เกี่ยวข/องได/เข/าใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและความมีมาตรฐานในการ
จัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตาง ๆ
๒.๔ มุงให/คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ ของประเทศไทยเป)นที่ยอมรับและเทียบเคียงกัน
ได/กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนด
ความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอยางเป)นระบบ โดยเปดโอกาสให/สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
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จัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได/อยางหลากหลายโดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดท/ายของการจัด
การศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู/ตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพได/
อยางมีความสุขและภาคภูมิใจ เป)นที่พึงพอใจของผู/ใช/บัณฑิต และเป)นคนดีของสังคม ชวยเพิ่มความเข/มแข็ง
และขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย
๓. วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ
๓.๑. เพื่อเป)นกลไกหรือเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามที่
กําหนดไว/ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก/ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติได/อยางเป)นรูปธรรม ด/วยการ
นําไปเป)นหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษา
๓.๒. เพื่อกําหนดเป•าหมายในการผลิตบัณฑิตให/ชัดเจนโดยกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู/ของบัณฑิตที่
คาดหวังในแตละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาตางๆ และเพื่อให/สถาบันอุดมศึกษาและผู/ทรงคุณวุฒิ/
ผู/เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาได/ใช/เป)นหลัก และเป)นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
จัดการศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน วิธีการเรียนรู/ ตลอดจนกระบวนการวัด
และการประเมินผลนักศึกษา
๓.๓. เพื่อเชื่อมโยงระดับตางๆของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให/เป)นระบบ เพื่อบุคคลจะได/มีโอกาสเพิ่มพูน
ความรู/ได/อยางตอเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและโปรงใสสามารถ
เทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตาง ๆ กับนานาประเทศได/
๓.๔. เพื่อชวยให/เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป)นกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และใช/เป)นกรอบอ/างอิงสําหรับ ผู/ประเมินของการประกันคุณภาพภายนอก
เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน
๓.๕. เพื่อเป)นกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสร/างความเข/าใจและความมั่นใจในกลุมผู/ที่เกี่ยวข/อง
อาทิ นักศึกษา ผู/ปกครอง ผู/ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและตางประเทศ เกี่ยวกับ
ความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู/ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทํางาน รวมทั้ง
คุณลักษณะอื่น ๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงมี
๓.๖. เพื่อประโยชน-ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและตางประเทศใน
การย/ายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข/ามสถาบัน และการรับรองคุณวุฒิผู/สําเร็จ
การศึกษาทั้งในและตางประเทศ
๓.๗. เพื่อให/มีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละสาขา/สาขาวิชา
๓.๘. เพื่อนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการให/กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข/มแข็ง
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๔. โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ
๔.๑ ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปXญญาที่ต/องการ และความซับซ/อนของการเรียนรู/ที่
คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ยังกําหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับ
แรกเข/าหลังจากสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานด/วย เพราะเป)นพื้นฐานความรู/ ความสามารถที่สําคัญในการศึกษา
ตอในระดับอุดมศึกษาคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มต/นที่ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ปY) และสิ้นสุดที่ระดับที่ ๖
ปริญญาเอก ดังนี้
ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ปY)
ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ ๔ ปริญญาโท
ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเข/าศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลัก
เกณฑ-ก ารเข/าศึก ษาตอของแตละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจขึ้นอยูกับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเงื่อนไขอื่นเพื่อให/
มั่นใจวาผู/สมัครเข/าศึกษาตอจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและซับซ/อนยิ่งขึ้น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแบงสายวิชาเป)น ๒ สาย ได/แก สายวิชาการ เน/นศาสตร-บริสุทธิ์ทางด/านศิลปะ
ศาสตร-หรือด/านวิทยาศาสตร- โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร-สาขาวิชานั้น ๆ เป)นหลัก ไมได/สัมพันธโดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซึ่งมุงเน/นการศึกษาในลักษณะของศาสตร-เชิงประยุกต- เพื่อให/
นักศึกษามีความรู/และทักษะระดับสูงซึ่งจําเป)นตอการประกอบอาชีพ และนําไปสูการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่สําคัญทั้งในการทํางานและการดํารงชีพในชีวิตประจําวัน
สวนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวข/องกับความเข/าใจ การวิจัยและความรู/ทางทฤษฎีในสาขา/สาขาวิชาและ
สาขา/สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข/องอยางทั่วถึง และพัฒนาความสามารถในการคิดและการแก/ไขปXญหาที่เหมาะสม
กับ ทุก สถานการณ- อยางไรก็ตามหลักสูตรทั้งสองสายดังกลาวมีจุดเน/นที่แตกตางกัน ซึ่งควรสะท/อนให/เห็นใน
รายละเอียดของเนื้อหาสาระสําคัญและในชื่อปริญญา ผู/สําเร็จการศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศึกษา
ตอระดับสูงขึ้นในอีกสายวิชาหนึ่งได/ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกําหนดเงื่อนไขบางประการของการเข/าศึกษาได/
เพื่อให/ผู/เรียนมีพื้นฐานความรู/และทักษะที่จําเป)นเพียงพอสําหรับการศึกษาตอในระดับนั้น ๆ และบรรลุผลการ
เรียนรู/ตามที่หลักสูตรนั้น ๆ คาดหวัง
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การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศ

การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง จากประสบการณ-ที่ได/รับ
ระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการเรียนรู/ที่คาดหวังให/บัณฑิตมี
อยางน/อย ๕ ด/าน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม
จริยธรรม และด/วยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย/ง
ทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม
(๒) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข/าใจ การนึกคิด และการนําเสนอข/อมูลการ
วิเคราะห-และจําแนกข/อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตาง ๆ และสามารถเรียนรู/ด/วยตนเองได/
(๓) ดานทักษะทางป\ญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห-สถานการณ-และใช/
ความรู/ ความเข/าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ ในการคิดวิเคราะห-และการแก/ปXญหา
เมื่อต/องเผชิญกับสถานการณ-ใหม ๆ ที่ไมได/คาดคิดมากอน
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)
หมายถึง ความสามารถในการทํางานเป)นกลุม การแสดงถึงภาวะผู/นําความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู/ของตนเอง
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical
Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห-เชิงตัวเลข
ความสามารถในการใช/เทคนิคทางคณิตศาสตร-และสถิติ ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และ
การใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ นอกจากผลการเรียนรู/ทั้ง ๕ ด/านนี้ บางสาขาวิชาต/องการทักษะทางกายภาพสูง
เชน การเต/นรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย- และวิทยาศาสตร-การแพทย- จึงต/องเพิ่ม
การเรียนรู/ทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)
มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ข/อกําหนดเฉพาะซึ่งเป)นผลที่มุงหวังให/ผู/เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู/ทั้ง 5 ด/าน
ที่ได/รับการพัฒนาดังกลาว และแสดงออกถึงความรู/ ความเข/าใจและความสามารถจากการเรียนรู/เหลานั้นได/
อยางเป)นที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล/วมาตรฐานผลการเรียนรู/ซึ่งมีอยางน/อย ๕ ด/าน
ดังกลาวข/างต/น เป)นมาตรฐานผลการเรียนรู/ของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแตละด/านจะมีระดับความ
ซับซ/อนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรู/จะเป)นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาสูระดับที่
สูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรู/ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู/ในสาขา/
สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาด/วย
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มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใช/กับนักศึกษาทุกคน แม/วาบางสาขา/สาขาวิชา
นักศึกษาจําเป)นต/องพัฒนาเป)นการเฉพาะ เชน จรรยาบรรณของแพทย- นักบัญชี และนักกฎหมาย เป)นต/น
มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู และดานทักษะทางป\ญญา จะเกี่ยวข/องโดยตรงกับสาขา/สาขาวิชา
ที่เ รียน ซึ่งต/องระบุรายละเอียดของความรู/และทัก ษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสมกั บระดั บคุณวุ ฒิไว/ใ น
รายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ด านทั ก ษะความสั ม พั น ธระหว. า งบุ ค คลและความรั บ ผิ ด ชอบ มุ งหวั ง ให/
นักศึกษาทุกคนไมวาจะเป)นระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ต/องบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู/ด/านเหลานี้
มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ มุงหวังให/นักศึกษาทุกคนไมวาจะเป)นระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ต/องบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู/ด/านนี้ แตสําหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข/องโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรู/นี้จะต/อง
เน/นให/มีความชํานาญมากกวานักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอื่นๆ เชน นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จะต/องมีความชํ านาญและทัก ษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู/ด/านความรู/และด/านทั ก ษะทางปXญญาเกี่ยวกั บ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓ มาตรฐานผลการเรียนรูแต.ละดานของแต.ละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังในระดับแรกเขา (สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯมีแนวคิดพื้นฐานวานักเรียนที่เข/าเรียนในระดับอุดมศึกษาจะต/องสําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่มีพื้นฐานความรู/และทักษะ เพียงพอที่จะเข/าศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ พื้นฐานในที่นี้รวมถึงความรู/ความสามารถในสาระการเรียนรู/ทั้ง ๘ กลุม ตามที่ได/กําหนดไว/
ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดอยางสร/างสรรค- และประยุกต-ใช/ความรู/และทักษะ
ทางปXญญาเหลานั้นเข/ากับสาขา/สาขาวิชาที่จะเรียนในสถานการณ-ใหม ๆ ได/ ซึ่งนักเรียนบางคนอาจมีพื้นความรู/
และทักษะที่จําเป)นสําหรับสาขาวิชาที่เข/าเรียนไมเพียงพอ ต/องเสริมความรู/พื้นฐานเพื่อให/มั่นใจวานักเรียนมีทักษะ
ที่จําเป)นทางภาษา ทักษะทางการเรียน และพื้นฐานทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาตอในระดับอุดม ศึกษาได/
สําเร็จ ผู/สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะต/องมีมาตรฐานผลการเรียนรู/ในแตละด/าน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
มีความเข/าใจและซาบซึ้งในคานิยมของไทยและระบบของคุณธรรม จริยธรรมสามารถปฏิบัติตนได/
อยางกลมกลืนกับความเชื่อและคานิยมสวนตัวด/วยความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และสังคมไทยมีความ
สามารถในการวิเคราะห-ประเด็นปXญหาซึ่งเป)นความขัดแย/งทางคานิยม สามารถสรุปผลการโต/แย/งและยอม
รับผิดชอบตอการตัดสินใจที่ได/ทําลงไป
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(๒) ดานความรู
มีความเข/าใจอยางครอบคลุมถึงความรู/ และทักษะที่สําคัญในกลุมสาระการเรียนรู/ทั้ง ๘ กลุม ได/แก
ภาษาไทย คณิตศาสตร- วิทยาศาสตร- สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมพัฒนา บุคลิกภาพ (สุขศึกษา
และพลานามัย) ศิลปะดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ มีการเพิ่มเติม องค-ความรู/ใน
กลุมสาระ/สาขาวิชาที่เลือกเรียนเพื่อเตรียมความพร/อมในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาหรือในระดับอุดมศึกษา
(๓) ดานทักษะทางป\ญญา
มีความเข/าใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในวิชาที่ศึกษา มีความสามารถในการประยุกตใช/ความรู/ความเข/าใจที่ลึกซึ้งในการวิเคราะห-ข/อโต/แย/งและปXญหาใหม ๆ ในวิชาตาง ๆ ที่เรียนและในชีวิตประจําวัน
ตระหนักในประเด็นปXญหาสําคัญที่เกี่ยวข/องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการมีปฏิสัมพันธกับประเทศอื่นๆ สามารถประยุกต-ความเข/าใจ อันถองแท/จากการศึกษาเลาเรียนมาใช/ในการวิเคราะห-ปXญหา
เหลานั้น
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะริเริ่มและพัฒนาการเรียนรู/
ทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่นๆ ของตนเองได/โดยมีการแนะนําบ/างเล็กน/อยสามารถที่จะไว/วางใจให/
ทํางานได/อยางอิสระและทํางานที่มอบหมายให/แล/วเสร็จ โดยอาศัย การแนะนําปรึกษาแตเพียงเล็กน/อย สามารถ
ทํางานกลุมได/อยางมีประสิทธิภาพเพื่อจุดมุงหมายรวมกัน
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช/ข/อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร- ตลอดจนใช/ทักษะทางคณิตศาสตร-ขั้นพื้นฐาน
ในการแก/ไ ขปX ญหาในการศึก ษาในการทํ างาน และในสภาพแวดล/อมของสั ง คมสามารถสื่อสารได/อยางมี
ประสิทธิภาพในการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ปW)
มาตรฐานผลการเรียนรูแต.ละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ปW) อยางน/อยต/องเป)นดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนหรือของกลุม ตระหนักและประพฤติปฏิบัติได/อยางสอดคล/อง
กับระเบียบข/อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยขอคําปรึกษาเมื่อจําเป)น สามารถระบุและประเมินผลกระทบ
จากการกระทําของตนที่มีตอผู/อื่นในสถานการณ-ที่อาจนําไปสูข/อขัดแย/งทางคานิยมหรือความสําคัญกอนหลังก็
สามารถอธิบายลักษณะของความขัดแย/งนั้นได/อยางชัดเจน และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระทําได/
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(๒) ดานความรู
มีความรู/ทั่วไปเกี่ยวกับขอบขายและลักษณะของสาขาวิชาที่เรียน และรู/ลึกในความรู/บางสวนในสาขา
รวมถึงทฤษฏี แนวคิด และหลักการที่สําคัญ มีความเข/าใจในปXญหาและงานวิจัยใหม ๆ สําหรับหลักสูตรที่มี
การเตรียมนักศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพหรือผู/ชวยนักวิชาชีพ นักศึกษาจะต/องมีความรู/ เกี่ยวกับพัฒนาการใหม
ๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ตลอดถึงความรู/เกี่ยวกับข/อกําหนดทางเทคนิคและข/อบังคับที่เกี่ยวข/องกับสาขาวิชาชีพ
(๓) ดานทักษะทางป\ญญา
สามารถวิเคราะห-และแปลความหมายข/อมูลทางเทคนิคและข/อมูลการวิจัย และใช/ในการปฏิบัติโดย
อาศัยคําแนะนําเพียงเล็กน/อย สามารถใช/ความรู/ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข/องในการทํางานในการ
วิเคราะห-ปXญหา ประเมินทางเลือกและเสนอแนะวิธีในการแก/ไข รวมถึงสามารถอธิบ ายผลกระทบของการ
ตัดสินใจ
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถคิดและแสดงออกได/อยางเสรี มีปฏิสัมพันธ-อยางสร/างสรรค-ในกลุมทํางานที่มีจุดมุงหมาย
รวมกัน มีภาวะผู/นําในกลุมขนาดเล็ก และความรับผิดชอบในภาระที่ได/รับมอบหมาย สามารถค/นหาข/อบกพรอง
ในความรู/และทักษะของตนเอง มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อการเรียนรู/อยางตอเนื่อง
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช/เทคนิคทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตร-พื้นฐานในการศึกษาค/นคว/าและเสนอแนะแนวทาง
ในการแก/ไขปXญหา สามารถใช/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิเคราะห-ปXญหา ค/นคว/าหาข/อมูล
และการจัดทําการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได/อยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน
การอภิปราย เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะห-และสรุปผลอยางกระชับในรูปแบบที่ถูกต/อง
ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
มาตรฐานผลการเรียนรูแต.ละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี อยางน/อยต/องเป)นดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปXญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช/ดุลยพินิจ ทางคานิยม ความรู/สึก
ของผู/อื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด/าน คุณธรรมและจริยธรรม
อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย-สุจริต เสียสละ เป)นแบบอยางที่ดี เข/าใจผู/อื่น และเข/าใจโลก เป)นต/น
(๒) ดานความรู
มีองค-ความรู/ในสาขาวิชาอยางกว/างขวางและเป)นระบบ ตระหนัก รู/หลักการและทฤษฎีในองค-ความรู/
ที่เกี่ยวข/อง สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข/าใจเกี่ยวกับความก/าวหน/าของความรู/เฉพาะด/านในสาขาวิชา และ
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ตระหนักถึงงานวิจัยในปXจจุบันที่เกี่ยวข/องกับการแก/ปXญหาและการตอยอดองค-ความรู/ สวนหลักสูตรวิชาชีพที่
เน/นการปฏิบัติ จะต/องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข/อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ(๓) ดานทักษะทางป\ญญา
สามารถค/นหาข/อเท็จจริง ทําความเข/าใจและสามารถประเมินข/อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม ๆ จาก
แหลงข/อมูลที่หลากหลาย และใช/ข/อมูลที่ได/ในการแก/ไขปXญหาและงานอื่นๆ ด/วยตนเอง สามารถศึกษาปXญหาที่
คอนข/างซับซ/อนและเสนอแนะแนวทางในการแก/ไขได/อยางสร/างสรรค- โดยคํานึงถึงความรู/ทางภาคทฤษฎี
ประสบการณ-ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช/ทักษะและความเข/าใจอันถองแท/ใน
เนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช/วิธีการปฏิบัติงานประจําและหา
แนวทางใหมในการแก/ไขปXญหาได/อยางเหมาะสม
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีสวนชวยและเอื้อตอการแก/ปXญหาในกลุมได/อยางสร/างสรรค- ไมวาจะเป)นผู/นําหรือสมาชิกของกลุม
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู/นําในสถานการณ-ที่ไมชัดเจนและต/องใช/นวัตกรรมใหม ๆ ในการแก/ปXญหา มีความ
คิดริเริ่มในการวิเคราะห-ปXญหาได/อยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุมรับผิดชอบในการเรียนรู/อยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเข/าใจในประเด็นปXญหา สามารถเลือกและประยุกต-ใช/เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร-ที่เกี่ยวข/องอยางเหมาะสมในการศึกษาค/นคว/าและเสนอแนะแนวทางในการแก/ไขปXญหาใช/เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข/อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข/อมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ
สามารถสื่อสารได/อยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช/รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม
สําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได/
ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มาตรฐานผลการเรียนรูแต.ละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต อยางน/อยต/องเป)นดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปXญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาชีพโดยใช/การวินิจฉัยทางคานิยมทาง
ศีลธรรม ทางความรู/สึกของผู/อื่น ทางคานิยมพื้นฐานและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออก ซึ่งพฤติกรรม
ทางด/านคุณธรรม จริยธรรมระดับสูงในสถานการณ-ที่เกี่ยวข/องกับความขัดแย/งทางคานิยม และความสําคัญ
กอนหลัง แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย-สุจริตอยางสม่ําเสมอโดยคํานึงถึงความเหมาะสมระหวางเป•าหมายและ
จุดประสงค-สวนตัวและสวนรวม เป)นแบบอยางและเป)นผู/นําในการทํางานทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน
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(๒) ดานความรู
มีความรู/ระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนมีความรู/ในสาขาอื่นที่
เกี่ยวข/องหรือสัมพันธ-กัน มีความรู/เกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมใหมๆ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพตลอดจน
ผลกระทบของความก/าวหน/าตอทฤษฎีและการปฏิบัติที่ได/รับการยอมรับ
(๓) ดานทักษะทางป\ญญา
สามารถใช/ความรู/ทางภาคทฤษฎี และประสบการณ-ทางภาคปฏิบัติ เพื่อศึกษาประเด็นหรือปXญหาที่
ซับซ/อน สามารถระบุแหลงข/อมูลหรือเทคนิคการวิเคราะห-เพิ่มเติมตามที่ต/องการและคํานึงถึงสถานการณ-จริงที่
แตกตางกันในการวิเคราะห-ประเด็น สรุปผลและการจัดทําข/อเสนอในการแก/ไขปXญหาหรือกลยุทธ-ในการปฏิบัติ
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถทํ า งานอยางมีป ระสิ ท ธิ ภ าพด/ว ยตนเองและเป) น กลุ มในสถานการณ- ที่ ห ลากหลายรวมทั้ ง
สถานการณ-ใหมหรือที่ต/องการไหวพริบและความฉับไวอยางสูง แสดงความรับผิดชอบอยางสูงในหน/าที่การงาน
หรือสถานการณ-อื่นๆทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะใหม ๆ และความรู/ที่ต/องการ ทั้งหน/าที่
การงานในปXจจุบันและการพัฒนาในอนาคต
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถประยุก ต-ใช/เทคนิคการวิเคราะห-ที่หลากหลายอยางชาญฉลาดในการศึกษาค/นคว/าและเสนอ
แนวทางแก/ไขปXญหา สามารถสื่อสารได/อยางมีประสิทธิภาพในการพูด การเขียน รวมทั้งการใช/เทคโนโลยีการ
สื่อสารทางอิเล็ก ทรอนิกส- มีการประเมินความสําเร็จของการสื่อสารตอกลุมบุคคลตาง ๆ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพให/ดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
ระดับที่ ๔ ปริญญาโท
มาตรฐานผลการเรียนรูแต.ละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท อยางน/อยต/องเป)น ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปXญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ/อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึงความรู/สึก
ของผู/อื่น และเมื่อไมมีข/อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบข/อบังคับ เพียงพอที่จะจัดการกับปXญหาที่
เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอยางผู/รู/ด/วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน และตอบสนองปXญหาเหลานั้นตาม
หลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ให/ข/อสรุปของปXญหาด/วยความไวตอความรู/สึกของผู/ที่ได/รับผลกระทบ ริเริ่ม
ในการยกปXญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแก/ไข สนับสนุนอยางจริงจังให/ผู/อื่นใช/การวินิจฉัย
ทางด/านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข/อโต/แย/งและปXญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผู/อื่น แสดงออก
ซึ่งภาวะผู/นําในการสงเสริมให/มีก ารประพฤติปฏิบัติตามหลัก คุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล/อมของการ
ทํางานและในชุมชนที่กว/างขวางขึ้น
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(๒) ดานความรู
มีความรู/และความเข/าใจอยางถองแท/ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญและนํามาประยุกต-ในการศึกษาค/นคว/าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเข/าใจทฤษฎี การ
วิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหน/า มีความเข/าใจในวิธีการ
พัฒนาความรู/ใหมๆและการประยุกต- ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัย ในปXจจุบันที่มีตอองค-ความรู/ใน
สาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ ตระหนักในระเบียบข/อบังคับที่ใช/อยูในสภาพแวดล/อมของระดับชาติและ
นานาชาติที่อาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
(๓) ดานทักษะทางป\ญญา
ใช/ความรู/ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ
และพัฒ นาแนวคิด ริเ ริ่ม และสร/า งสรรค-เ พื่อตอบสนองประเด็น หรือ ปXญ หา สามารถใช/ดุล ยพินิจ ในการ
ตัด สินใจในสถานการณ-ที่มีข/อมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะห-และใช/ผ ลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ-ทางวิชาการ
หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม ๆ โดยการบูรณาการให/เข/ากับองค-ความรู/เดิมหรือเสนอ เป)น
ความรู/ใหมที่ท/าทายสามารถใช/เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห-ประเด็นหรือปXญหาที่ซับซ/อนได/อยาง
สร/างสรรค- รวมถึงพัฒนาข/อสรุปและข/อเสนอแนะที่เกี่ยวข/องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและ
ดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยค/นคว/าทางวิชาการได/ด/วยตนเอง โดยการใช/ความรู/ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช/เทคนิคการวิจัย และให/ข/อสรุปที่สมบูรณ-ซึ่งขยายองค-ความรู/หรือแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมได/อยางมีนัยสําคัญ
(๔) ทักษะความสัมพันธระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแก/ไขปXญหาที่มีความซับซ/อน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพได/ด/วยตนเองสามารถ
ตัดสินใจในการดําเนินงานด/วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได/ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให/มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได/ มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผู/อื่น
อยางเต็มที่ในการจัดการข/อโต/แย/งและปXญหาตาง ๆ แสดงออกทักษะการเป)นผู/นําได/อยางเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ-เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข/อมูลทางคณิตศาสตร-และสถิติเพื่อนํามาใช/ในการศึกษาค/นคว/าปXญหาสรุปปXญหา
และเสนอแนะแก/ไขปXญหาในด/านตาง ๆ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ได/อยางเหมาะสมกับกลุมบุคคล
ตาง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป)นทางการ
และไมเป)นทางการผานสิ่งตีพิมพ-ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ-หรือโครงการค/นคว/าที่สําคัญ
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ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มาตรฐานผลการเรียนรูแต.ละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรชั้นสูง อยางน/อยต/องเป)น ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการกับปXญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ/อนในเชิงวิชาการและวิชาชีพได/ ในกรณีที่
ปXญหาใดมีกฎ ระเบียบ หรือข/อมูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติไมเพียงพอ ก็สามารถวินิจฉัยได/อยางเที่ยงตรง
และยุติธรรมบนพื้นฐานของคานิยมและหลักการที่ดี แสดงออกหรือสื่อสารข/อสรุปโดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น ริเริ่มการยกปXญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและปรับปรุงแก/ไข สงเสริมผู/อื่นอยางจริงจังใน
การใช/จารณญาณที่ประกอบด/วยคุณธรรม จริยธรรมเพื่อแก/ไขปXญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผู/อื่น แสดง
ภาวะผู/นําในการสงเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในที่ทํางานและในชุมชนที่กว/างขวางขึ้น
(๒) ดานความรู
มีความรู/อยางลึกซึ้งและทันสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติในสาขาวิชาเฉพาะ
ของตนเองและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข/องที่มีผลกระทบตอสาขาวิชา ตระหนักถึงการดําเนินการวิจัยในปXจจุบันและ
ทฤษฎีที่จะเกิดขึ้น และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซึ่งจะมีผลตอความเชื่อมั่นในการตัดสินใจอยางมืออาชีพ
มีความรู/และความเข/าใจในกฎ ระเบียบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอยางลึกซึ้งในสาขาวิชา
(๓) ดานทักษะทางป\ญญา
สามารถวิเคราะห-สถานการณ-ใหมๆ ที่ซับซ/อน และใช/ความรู/ทางการวิจัยและการปฏิบัติลาสุดในการ
พัฒนาและใช/วิธีการแก/ไขปXญหาที่เหมาะสมที่สุดในแตละกรณี สามารถริเริ่มและวิเคราะห-ปXญหาที่ซับซ/อนได/
อยางเข/มข/นโดยรวบรวมและประเมินคําแนะนําของผู/เชี่ยวชาญจากแหลงตาง ๆ ตามความเหมาะสม สามารถ
ติดตามผลที่เกิดขึ้นพร/อมทั้งแปลความหมาย และแปลงผลที่เกิดขึ้นนี้ให/เป)นความรู/ทั่วไปที่จะชวยพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใช/ทักษะทางปXญญาอยางสม่ําเสมอเมื่อต/องปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติหน/าที่ได/อยางเป)นอิสระ และสามารถริเริ่มกิจกรรมทางวิชาชีพในสาขาวิชาของตน
รับ ผิด ชอบกิจกรรมของตนเองได/อยางเต็ มที่ มีก ารประเมินผลและปฏิบั ติง านเพื่อพั ฒนาตนเองได/อยางมี
ประสิทธิภาพ ด/วยการประเมินวัตถุประสงค-ในการทํางานและวางแผนสําหรับการปรับปรุง ปฏิบัติตอผู/อื่นและ
ผู/รวมงานในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สร/างปฏิสัมพันธ-ในกิจกรรมกลุมอยางสร/างสรรค- และ
แสดงออกความเป)นผู/นําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ/อน
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(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข/อมูลทางคณิตศาสตร-และสถิติเพื่อนํามาใช/ในการศึกษาค/นคว/าปXญหาสรุปปXญหา
และเสนอแนะแก/ไขปXญหาในด/านตาง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะสามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพด/วย
เทคโนโลยีที่เ หมาะสมกับกลุ มบุคคลตาง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการ
นําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป)นทางการและไมเป)นทางการผานสิ่งตีพิมพ-ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
วิทยานิพนธ-หรือโครงการค/นคว/าที่สําคัญ
ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
มาตรฐานผลการเรียนรูแต.ละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอก อยางน/อยต/องเป)น ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการเกี่ยวกับปXญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ/อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ ใน
กรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบข/อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปXญหาที่เกิดขึ้นได/ ก็สามารถใช/
ดุลยพินิจอยางผู/รู/ ด/วยความยุติธรรม ด/วยหลักฐาน ด/วยหลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอันดีงาม แสดงออกหรือ
สื่อสารข/อสรุปของปXญหาโดยคํานึงถึงความรู/สึกของผู/อื่นที่จะได/รับผลกระทบ ริเริ่มชี้ให/เห็นข/อบกพรองของ
จรรยาบรรณที่ใช/อยูในปXจจุบันเพื่อทบทวนและแก/ไข สนับสนุนอยางจริงจังให/ผู/อื่นใช/ดุลยพินิจทางด/านคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย/งและปXญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผู/อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู/นําใน
การสงเสริมให/มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและในชุมชนที่กว/างขวางขึ้น
(๒) ดานความรู
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร/างองค-ความรู/ใหม มีความเข/าใจอยางถองแท/และลึก ซึ้งในองคความรู/ที่เป)นแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งข/อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป)นรากฐาน
มีความรู/ที่เป)นปXจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปXญหาสําคัญที่จะเกิดขึ้น รู/เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข/อสรุป
ซึ่งเป)นที่ยอมรับในสาขาวิชาได/อยางชาญฉลาด สําหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ จะต/องมีความเข/าใจอยาง
ลึก ซึ้ง และกว/า งขวางเกี่ยวกับ แนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติการพัฒนา
สาขาวิชาที่เกี่ยวข/องซึ่งอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาที่ศึกษาค/นคว/า
(๓) ดานทักษะทางป\ญญา
สามารถใช/ความเข/าใจอันถองแท/ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู/ในการวิเคราะห-ประเด็นและ
ปXญหาสําคัญได/อยางสร/างสรรค- และพัฒนาแนวทางการแก/ไขปXญหาด/วยวิธีการใหมๆ สามารถสังเคราะห-ผลงาน
การวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู/ความเข/าใจใหมที่สร/างสรรค- โดยบูรณาการแนวคิดตาง ๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง สามารถออกแบบและดํา เนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซ/อน
ที่เกี่ยวกับการพัฒนา องค-ความรู/ใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัตใิ นวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ
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(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผนวิเคราะห-และแก/ปXญหา
ที่ซับซ/อนสูงมากด/วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค-กรได/อยางมีประสิทธิภาพ สร/าง
ปฏิสัมพันธ-ในกิจกรรมกลุมอยางสร/างสรรค- และแสดงออกถึงความโดดเดนในการเป)นผู/นําในทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ และสังคมที่ซับซ/อน
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข/อมูลทางคณิตศาสตร-และสถิติเพื่อนํามาใช/ในการศึกษาค/นคว/าในประเด็นปXญหาที่
สําคัญและซับซ/อน สรุปปXญหาและเสนอแนะแก/ไขปXญหาในด/านตาง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถ
สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพด/วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตาง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ
รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบ ที่เป)นทางการและไมเป)นทางการผานสิ่งตีพิมพ-ทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ-หรือโครงการค/นคว/าที่สําคัญ
๔.๔ ลักษณะของหลักสูตรในแต.ละระดับคุณวุฒิ
จากมาตรฐานผลการเรียนรู/ของแตละคุณวุฒิในข/อ ๔.๓ จะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรในแตละระดับ
คุณวุฒิ ซึ่งมีลักษณะวัตถุประสงค-แตกตางกัน หลักสูตรของแตละคุณวุฒิควรมีลักษณะอยางน/อย ดังนี้
(๑) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ปW )
หลักสูตรในระดับอนุปริญญา (๓ ปY) ต/องออกแบบมาเพื่อพัฒนาทั้งคุณธรรมจริยธรรม ความรู/ และ
ทักษะที่จําเป)นตอการทํางานในสาขา/สาขาวิชาทางด/านการบริหารหรือทางด/านสนับสนุนนักวิชาชีพ เป)นการ
พัฒนาความรู/ทางทฤษฎีและการวิจัยเพื่อเป)นพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
(๒) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ต/องออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู/ความเข/าใจใน
สาขาวิชาอยางกว/าง ๆ เน/นให/รู/ลึกในบางสวนที่เกี่ยวข/องกับการวิเคราะห- การพัฒนาและผลการวิจัยลาสุด
นักศึกษาควรตระหนักถึงความรู/และทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข/องสัมพันธ-กัน ปริญญาตรี เป)นคุณวุฒิขั้น
พื้นฐานสําหรับการเข/าสูอาชีพในสาขาตาง ๆ ที่ใช/ทักษะความชํานาญสูงและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น
หลักสูตรจะต/องพัฒนาผู/เรียนทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู/ และทักษะที่จําเป)นตอการปฏิบัติในวิชาชีพ และพื้น
ฐานความรู/ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏี และการวิจัยที่จําเป)นตอการศึกษาตอด/วย
(๓) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเป)นหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต/องการปรับปรุงความรู/ และทักษะทางวิชาชีพ แตขาดคุณสมบัติในการเข/าศึกษา
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ตอหรือไมต/องการที่จะศึกษาตอระดับปริญญาโท แตเมื่อสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
แล/ว ก็สามารถที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาโทได/ โดยอาจต/องเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
(๔) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโทมีจุดมุงหมายที่จะให/มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู/และทักษะทางด/านวิชาการและ
วิชาชีพในระดับที่สูงมากแกผู/สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี โดยมุงเน/นการพัฒนาความ
ชํานาญทางด/านการวิจัย หรือพัฒนาความชํานาญระดับสูงทางวิชาชีพ หลัก สูตรจึงอาจเน/นการค/นคว/าวิจัยที่
นําไปสูการทําวิทยานิพนธ- หรืออาจผสมผสานระหวางการศึกษารายวิชากับวิทยานิพนธ- หรือการศึกษารายวิชา
และการค/นคว/าอิสระ
(๕) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเป)นคุณวุฒิวิชาชีพระดับสูงที่เปดสอนในสาขาวิชาชีพเฉพาะบาง
สาขาที่กําหนดให/มีคุณวุฒิระหวางปริญญาโทและปริญญาเอก สวนมากเป)นหลักสูตรที่เปดสอนทางด/าน
การแพทย-และสาขาอื่นที่เกี่ยวข/อง เชน เภสัชศาสตร- และวิทยาศาสตร-การแพทย(๖) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอกเป)นหลักสูตรที่เน/นให/นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีการศึกษาค/นคว/าที่ลุม
ลึกในระดับสูงอยางมีอิสระ มีความเชี่ยวชาญในพัฒนาการลาสุดขององค-ความรู/ ในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา
ค/นคว/า ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกต-ใช/ความรู/เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชาของ
สาขา/สาขาวิชาและวิชาชีพ หลักสูตรอาจจะเน/นการค/นคว/าวิจัยที่นําไปสูการทําวิทยานิพนธ-เพื่อเพิ่มพูนองคความรู/ที่มีอยู หรืออาจผสมผสานระหวางวิทยานิพนธ-กับการศึกษารายวิชาระดับสูงในสาขาวิชาชีพหรือสาขา/
สาขาวิชาประยุกต๔.๕ จํานวนหน.วยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
ระบบหนวยกิตเป)นระบบที่ใช/เพื่ออธิบายปริมาณการเรียนรู/ที่คาดหวังวานักศึกษา จะได/รับในการศึกษา
แตละระดับคุณวุฒิ ระยะเวลาการศึกษาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไว/ในหลักสูตรที่สาขา/สาขาวิชาตางกันแม/
ในระดับเดียวกันอาจแตกตางกันได/ เชน ระยะเวลาศึกษา ในระดับคุณวุฒิปริญญาตรีอาจจะเป)น ๔ ปY ๕ ปY หรือ
๖ ปY ขึ้นอยูกับปริมาณการเรียนรู/ที่คาดหวัง และระดับความซับซ/อนของสาขาวิชานั้น ๆ และระยะเวลาเรียน
เทากันในหลักสูตรที่ตางกัน อาจนําไปสูคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทได/ เพียงแตการเรียนในระดับ
ปริญญาโทจะเข/มข/นกวาระดับคุณวุฒิจะขึ้นอยูกับระดับของการเรียนหรือความซับซ/อนของการเรียนมากกวาที่
จะขึ้นอยูกับระยะ เวลาที่เรียน แม/วาจะมีการกําหนดหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรไว/ก็ตาม (จํานวนหนวยกิตและ
ระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิเป)นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร)
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๔.๖ การกําหนดชื่อคุณวุฒิ
ชื่อคุณวุฒิที่ผู/สําเร็จการศึกษาได/รับ แสดงถึง
(๑) ระดับคุณวุฒิได/แก อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก ซึ่งสัมพันธ-กับความซับซ/อนของการเรียนรู/
(๒) สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) เชน สายวิชาการของศาสตร-ด/านศิลปศาสตร- จะใช/ชื่อคุณวุฒิวา
“ศิลปศาสตรบัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เป)นการแสดงชื่อทั่วไป
(๓) สาขาวิชาหรือเนื้อหาหลักของการเรียนรู/ ซึ่งอาจเป)นสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขา วิชาในสัดสวนที่
เทากัน สองสาขาวิชาในสัดสวนที่ไมเทากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือ หลายสาขา วิชารวมกันเป)นสหวิทยาการ
เชน สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเป)นสาขาวิชาเดี่ยว ใช/ชื่อคุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ)” การแสดง
ชื่อในระดับนี้เป)นการแสดงชื่อเฉพาะสําหรับสาขาวิชา
สิ่งสําคัญ คือ การกําหนดชื่อคุณวุฒิหรือปริญญาในสาขาวิชาตาง ๆ ต/องเป)นมาตรฐานสากลถูกต/อง
แมนยํา หลักเกณฑ-การกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาตาง ๆ เป)นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๗ การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ
นักศึกษาที่สามารถแสดงได/วามีความรู/ ทักษะเพียงพอและเทียบเคียงได/กับผลการเรียนรู/ที่กําหนดไว/ใน
รายวิชาหรือกลุมรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาหรือประสงค-จะศึกษา ควรได/รับการประเมินเพื่อการ
เทียบโอนความรู/หรือประสบการณ-ท่มี ีเพื่อการสงเสริมการเรียนรู/ตลอดชีวิตและไมต/องเสียเวลาเรียนสิ่งที่ตนรู/อยู
แล/วอีก การเทียบโอนความรู/หรือประสบการณ-ให/เป)นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ-การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข/าสูการศึกษาในระบบ และเรื่อง ข/อแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข/าสูการศึกษาในระบบ
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๖. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของแต.ละระดับคุณวุฒิ
๖.๑ ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ปW)
ผู/สําเร็จการศึกษาระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ปY) โดยทั่วไปจะมีความรู/ความสามารถอยางน/อยตอไปนี้
(๑) ความรู/เกี่ยวกับข/อเท็จจริง หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในสาขา/สาขาวิชาที่เรียนรวมถึงระเบียบและ
วิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข/องกับวิชาชีพ
(๒) ความสามารถในการประยุกต-แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสืบค/น เพื่อใช/ในการแก/ไขข/อขัดแย/ง
และปXญหาที่เกี่ยวข/องกับสาขา/สาขาวิชาที่เรียนและ/หรือการทํางาน ตลอดจนการพัฒนาแนวทางที่ดีในการแก/
ปXญหาบนพื้นฐานแหงการวิเคราะห(๓) ความสามารถในการแปลความหมาย และประเมินผลข/อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ
นําเสนอข/อสรุปทั้งแบบปากเปลาและการเขียน โดยการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
(๔) ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน/าที่การงานที่รับผิดชอบในสาขาวิชาที่เรียน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
(๑) คิดและแสดงออกอยางอิสระ รวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพันธ-ในการทํางานรวมกับกลุม หรือทีมงาน
อยางสร/างสรรค-ให/บรรลุวัตถุประสงค(๒) ยอมรับข/อจํากัดในความรู/ที่ตนมีและผลกระทบที่เกิดจากการนําความรู/ที่มีจํากัดมาใช/ในการวิเคราะหและตีความ พร/อมที่จะแสวงหาความรู//คําแนะนําจากแหลงตางๆ เพิ่มเติมเมื่อจําเป)น
(๓) มีความคิดริเริ่มในการวางแผนเพื่อเพิ่มพูนความรู/และทักษะของตน
(๔) สามารถแยกแยะผลการกระทําที่กระทบตอผู/อื่น และใช/หลักการด/านคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประเมินการกระทําของตน พร/อมรับผิดชอบในการกระทําของตนเองหรือของกลุม
๖.๒ ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
ผู/สําเร็จการศึกษาระดับที่ ๒ ปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรู/ความสามารถ อยางน/อยตอไปนี้
(๑) ความรู/ที่ครอบคลุม สอดคล/อง และเป)นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอดถึงความเข/าใจใน
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข/อง
(๒)
ความสามารถที่จะตรวจสอบปXญหาที่ซับ ซ/อนและพัฒนาแนวทางในการแก/ปXญหาได/อยาง
สร/างสรรค-จากความเข/าใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู/จากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข/องโดยอาศัยคําแนะนําแตเพียง
เล็กน/อย
(๓) ความสามารถในการค/นหา การใช/เทคนิคทางคณิตศาสตร-และสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะหและแก/ปXญหาที่ซับซ/อน ตลอดจนการเลือกใช/กลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห-ตอผู/รับข/อมูลขาวสาร
กลุมตาง ๆ
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(๔) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรู/และทักษะที่จําเป)นตอการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้น ๆ
(๕) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไมมุงเน/นการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรู/ ความเข/าใจ
อยางลึกซึ้งในผลงานวิจัยตาง ๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย การวิเคราะห-และ
ประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองค-ความรู/ในสาขา/สาขาวิชา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
(๑) มีความคิดริเริ่มในการแก/ไขปXญหา และข/อโต/แย/งทั้งในสถานการณ-สวนบุคคลและของกลุม
โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู/นําในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมไปปฏิบัติได/
(๒) สามารถประยุกต-ความเข/าใจอันถองแท/ในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาค/นคว/าในสาขาวิชาของ
ตนเพื่อใช/ในการแก/ปXญหาและข/อโต/แย/งในสถานการณ-อื่น ๆ
(๓) สามารถพิจ ารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก/ปX ญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ
โดยยอมรับข/อจํากัดของธรรมชาติของความรู/ในสาขาวิชาของตน
(๔) มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร-ของตนให/ทันสมัย และเพิ่มพูนความรู/และความเข/าใจ
ของตนอยูเสมอ
(๕) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการในวิชาชีพและชุมชนอยางสม่ําเสมอ
๖.๓ ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู/สําเร็จการศึกษาระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยทั่วไปจะมีความรู/ความสามารถอยางน/อย
ตอไปนี้
(๑) ความรู/ระดับสูงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีประสบการณ-ในสาขาวิชา ทั้งด/านวิชาการ
หรือวิชาชีพเป)นอยางมาก
(๒) ความสามารถในการประยุกต-ทฤษฎีและการปฏิบัติได/อยางสร/างสรรค-ในการวางแผนและการวิจัย
ด/วยความรู/ความเข/าใจที่ลึกซึ้งทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา
(๓) ความสามารถในการเลือกใช/เทคนิคตาง ๆ ทางคณิตศาสตร- และเทคนิคเชิงวิเคราะห-อื่น ๆ ในการ
ค/นคว/าและรายงานผลเกี่ยวกับประเด็นปXญหาตาง ๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดริเริ่มใหม ๆ ด/วยปากเปลา ด/วย
การเขียน และการใช/สื่ออิเล็กทรอนิกส-เพื่อสื่อสารกับผู/ฟXงกลุมตาง ๆ ได/แก กลุมวิชาการ กลุมวิชาชีพและชุมชน
(๔) ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสูงเพื่อรับภาระความรับผิดชอบในหน/าที่การงานและการประกอบ
วิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
(๑) สามารถนําความรู/ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติทั้งในและนอกสาขาวิชามาประยุกต-ใช/อยางกว/างขวาง
ในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปXญหาใหม ๆ
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(๒) แสดงออกซึ่งภาวะผู/นําที่มีประสิทธิภาพในการริเริ่มดําเนินการเรื่องสําคัญ ๆ ในที่ทํางาน และใน
ชุมชนโดยคํานึงถึงผู/อื่น โดยสอดคล/องกับคานิยมและหลักแหงจริยธรรม
(๓) ปฏิบัติตนเป)นแบบอยางในทางบวกตอผู/อื่น และมีภาวะผู/นําในการดํารงชีวิตในวงวิชาชีพและชุมชน
(๔) มีสวนรวมและชวยในการริเริ่มวางแผนให/ผู/อื่น เพื่อให/ผู/คนเหลานั้นมีพัฒนา การที่ทันตอความ
ก/าวหน/าในสาขาวิชาชีพของตน
๖.๔ ระดับ ๔ ปริญญาโท
ผู/สําเร็จการศึกษาระดับที่ ๔ ปริญญาโท โดยทั่วไปจะมีความรู/ความสามารถ อยางน/อยตอไปนี้
(๑) ความเข/าใจอยางถองแท/ ในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการลาสุดในระดับแนวหน/าทางวิชาการ
หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ และสิ่งที่เกี่ยวข/องกับพัฒนาการเหลานี้ตอองค-ความรู/ในสาขาวิชา
(๒) ความรอบรู/และความสามารถในการใช/เทคนิคการวิจัย เพื่อศึกษาค/นคว/าในระดับสูง เพื่อใช/ในวิชาการ
หรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใช/เทคนิคเหลานี้ในการดําเนินการวิจัย ที่สําคัญหรือทําโครงการค/นคว/าใน
วิชาชีพ
(๓) ความสามารถในการสังเคราะห- และประยุกต-ใช/ผลของการวิจัยและพัฒนาการใหม ๆ ในการปฏิบัติ
ทางวิช าชีพในการวิเ คราะห-พัฒ นาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการแก/ไขปX ญหาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(๔) ความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาค/นคว/าและการวิจัย โดยการเผยแพรในรูปแบบของสื่อตาง ๆ
ตอกลุมนักวิชาการ นักวิชาชีพและบุคคลอื่น ๆ ในชุมชน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
(๑) ศึกษาค/นคว/าปXญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ/อนอยางสม่ําเสมอ สามารถแก/ไขปXญหาอยาง
สร/างสรรค-ด/วยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใช/ทักษะเหลานีไ้ ด/ในสถานการณ-ที่จําเป)นได/แม/ไมมีข/อมูลที่เกี่ยวข/องกับ
ประเด็นปXญหานั้น ๆ
(๒) สามารถแสดงออกอยางเป)นอิสระในการจัดการและแก/ไขปXญหาทั้งที่คาดการณ-ได/และคาดการณไมได/ ทํางานรวมกับผู/อื่นได/ และแสดงออกซึ่งภาวะผู/นําในกลุมได/อยางเหมาะสม
(๓) ติดตามและกระตือรือร/นในการสนับสนุนให/ผู/อื่นรู/จักประยุกต-ใช/ดุลยพินิจอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
อันเหมาะสมในการดําเนินการเกี่ยวกับปXญหาที่ยุงยากซับซ/อนและละเอียดออน ซึ่งอาจจะเกี่ยวข/องกับความขัดแย/ง
ทางคานิยม
(๔) มีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการศึกษาหาความรู/ด/วยตนเอง และมีภาวะผู/นําในการให/โอกาสและ
สนับสนุนผู/อื่นให/มีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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๖.๕ ระดับ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผู/สําเร็จการศึกษาระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง โดยทั่วไปจะมีความรู/ความสามารถอยางน/อย
ตอไปนี้
(๑) การประยุกต-ใช/ความรู/ที่ทันสมัยและใช/ความเข/าใจอยางถองแท/จากผลงานวิจัยที่มีอยูในการวิเคราะหและแก/ไขปXญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได/
(๒) การประสานความรวมมือกับผู/อื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนได/อยางเหมาะสมใน
การจัดการกับประเด็นปXญหาตาง ๆ ด/วยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการให/คําแนะนําของตนเอง
(๓) การมีสวนรวมอยางเต็มที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้น เพื่อดํารงไว/และขยาย
องค-ความรู/ ประสบการณ-ในวิชาชีพของตนให/กว/างขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผู/นําและสนับสนุนการพัฒนาผู/รวมงาน
ในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(๔) การติดตามและสงเสริมผู/อื่นอยางเข/มแข็งในการประยุกต-ใช/การวินิจฉัยด/วยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
จัดการกับปXญหาที่ซับซ/อนและมีความละเอียดออนซึ่งอาจเกี่ยวข/องกับความขัดแย/งทางคานิยม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
(๑) สามารถประยุกต-ใช/ความรู/ที่ทันสมัยและใช/ความเข/าใจผลงานวิจัยที่มีอยูอยางถองแท/ในการวิเคราะหและแก/ไขปXญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได/
(๒) สามารถประสานความรวมมือกับผู/อื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนได/อยางเหมาะสม
ในการจัดการกับประเด็นปXญหาตาง ๆ ด/วยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการให/คําแนะนําของตนเอง
(๓) มีกิจกรรมของตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้นอยางเต็มที่เพื่อดํารงไว/และขยายองคความรู/ และประสบการณ-ในวิชาชีพของตนให/กว/างขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผู/นําและสนับสนุนการพัฒนาผู/รวมงานใน
วิชาชีพอยางตอเนื่อง
(๔) ติดตามและสงเสริมผู/อื่นอยางจริงจังในการประยุกต-ใช/การวินิจฉัยอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ
จัดการกับปXญหาที่ซับซ/อนและละเอียดออนซึ่งอาจเกี่ยวกับความขัดแย/งทางคานิยม
๖.๖ ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
ผู/สําเร็จการศึกษาระดับที่ ๖ ปริญญาเอก โดยทั่วไปจะมีความรู/ความสามารถอยางน/อยตอไปนี้
(๑) ความเข/าใจอันถองแท/ในองค-ความรู/ระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(๒) ความคุ/นเคยกั บ ประเด็นปXญหาที่กํ าลั งเกิดขึ้นในระดั บแนวหน/าของสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
รวมทั้งความท/าทายของประเด็นปXญหาเหลานั้นตอการปฏิบัติหน/าที่ในปXจจุบัน และตอข/อสรุปที่เป)นที่ยอมรับ
กันอยูแล/ว
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(๓) การศึกษาค/นคว/าระดับสูงที่เกี่ยวข/องกับการสังเคราะห-ทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข/อง
รวมถึงการสร/างองค-ความรู/และแปลความหมายขององค-ความรู/ใหมทางการวิจัยที่มีลักษณะสร/างสรรค- โดยเฉพาะ
หรือการใช/ทฤษฎีและการวิจัยที่กอให/เกิดคุณประโยชน-ที่สําคัญตอการปฏิบัติในวิชาชีพ
(๔) ความเข/าใจอยางถองแท/ในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกต-ใช/ในสาขาวิชาที่ศึกษา
(๕) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ- หรือจากรายงานผลของโครงการและ
จากสิ่งตีพิมพ-หรือสื่อตาง ๆ ที่อ/างอิงได/ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
(๑) สามารถประยุกต-ใช/ความรู/ระดับสูงและ/หรือความเข/าใจในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู/และการปฏิบัติใน
สาขาวิชาชีพของตนให/ก/าวหน/ายิ่งขึ้น และให/การสนับสนุนอยางเต็มกําลังเพื่อพัฒนาความรู/ความเข/าใจและกล
ยุทธ-ใหม ๆ
(๒) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู/นําในสาขาวิชาของตนในการแก/ไขปXญหาสําคัญที่เกิดขึ้นรวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นและข/อสรุปตอกลุมผู/เชี่ยวชาญและกลุมที่ไมใชผู/เชี่ยวชาญในสาขาวิชาได/อยางมีประสิทธิภาพ
(๓) สามารถจัดการกับปXญหาทางจริยธรรมที่ซับซ/อนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพได/มั่นคงและรวดเร็ว
มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแก/ไขปXญหาที่มีผลกระทบตอชุมชน
๗. การทวนสอบมาตรฐาน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกําหนดกรอบแนวทางให/แกคณาจารย- นักศึกษา ผู/ใช/บัณฑิต และผู/ประเมินภายนอก
รับรู/ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู/ที่คาดหวังของบัณฑิตในด/านความรู/ ทักษะ และคุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษา
ในระดับคุณวุฒิตาง ๆ อยางไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรู/เหลานี้จะมีลักษณะกว/าง ๆ และจะต/องแปลความหมาย
โดยผู/มีประสบการณ-ที่คุ/นเคยกับสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ทั้งยังต/องมีความรู/ ความเข/าใจในมาตรฐานผลการเรียนรู/
ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งรวมถึงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีด/วย
การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานด/วยวิธีการใด ๆ เชน การสังเกต การตรวจสอบ การ
ประเมิน การสัมภาษณ- ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจน-วา สิ่งที่กําหนดขึ้นนั้นได/มีการดําเนินการและบรรลุเป•าหมายตาม
วัตถุประสงค- การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/ของนักศึกษาเป)นสวนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงซึ่งจะต/องดําเนินการที่ให/ความมั่นใจได/วา มาตรฐานผลการ
เรียนรู/ที่คาดหวังเป)นที่เข/าใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ นั้น
คือต/องมีการทวนสอบ ซึ่งผูป/ ระเมินภายนอกอาจต/องการตรวจสอบด/วยวาได/มีการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู/อยางเพียงพอและเชื่อถือได/
กลยุทธ-ที่ใช/โดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/ของนักศึกษา ได/แก
การตรวจสอบการให/คะแนนจากกระดาษคําตอบข/อสอบของนักศึกษาและงานที่รับมอบหมาย การประเมิน
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หลักสูตรโดยนักศึกษาและผู/สําเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการ
ราย-งานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผู/ใช/บัณฑิต การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจจะดําเนินการโดยถาบัน
อุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีความรวมมือทางการศึกษา แตจะมีกระบวนการอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับรายละเอียดของการ
จัดการและความมีประสิทธิภาพของการดําเนินการรวมกันอยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึก ษาที่เปดสอนจะต/อง
รับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อให/มั่นใจวาจะรักษามาตรฐานไว/ได/อยางสม่ําเสมอ
๘. ป\จจัยสู.ความสําเร็จที่จําเปVนต.อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแต.ละดาน
การเรียนรู/ของมาตรฐานผลการเรียนรู/แตละด/านเกิดขึ้นได/หลายวิธี ดังนั้น การบรรลุผลสําเร็จในมาตรฐาน
ผลการเรียนรู/แตละด/านจะตางกัน การสอนจะต/องใช/กลยุทธ-การสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบตาง ๆ ของการเรียนรู/
รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ-การสอนนั้น ๆ อยางตอเนื่อง ปXจจัยดังกลาวจะเป)นสัดสวนสําคัญ
ของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพื่อให/มั่นใจวาปXจจัยสูความสําเร็จเหลานี้เป)นที่เข/าใจของคณาจารยผู/เกี่ยวข/อง และนําไปใช/ในการเรียนการสอน
ป\จจัยสู.ความสําเร็จที่จําเปVนต.อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแต.ละดาน มีดังนี้
๘.๑ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การพัฒนาด/านนี้เ กี่ยวข/องกับ การผสมผสานความรู/เกี่ยวกับ พฤติกรรมที่เหมาะสมและปฏิบัติต น
อยางถูกต/องตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภ าวะในการตัดสินใจ ยุท ธศาสตร-ที่ใช/ในการพัฒนาจะรวมถึง
การเป)นแบบอยางที่ดี การวิเคราะห-และสะท/อนพฤติกรรมของตนเองและของผู/อื่นในสถานการณ-ตาง ๆ กัน
การอภิปรายเป)นกลุมในเรื่องความขัดแย/งทางความคิดอยางงาย ๆ และที่ซับซ/อนมากขึ้น จะชวยให/นักศึกษาเห็น
คานิยมของตนเองได/ชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใช/หลักการทั่วไปวา สิ่งที่ตนเชื่อควรเป)นแนวทางกําหนด
พฤติกรรมของตนเองได/ หลักในการถายทอดการเรียนรู/ จะต/องมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ-ที่เป)นไปได/
ตาง ๆ รวมถึงสถานการณ-ที่นักศึกษาจะต/องเผชิญในชีวิตภายหน/าและในการทํางานแม/วาผลการเรียนรู/ด/านนี้อาจ
ถูกจัดเป)นรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แตควรใช/ทุกโอกาสในการเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุก
รายวิชาที่สอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๘.๒ การแสวงหาความรู
ปXจจัยสําคัญ คือ การจัดภาพรวมอยางกว/าง ๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสร/างและเนื้อหาสาระในการเรียน
การสอนไว/ลวงหน/า และเมื่อมีข/อมูลใหมเพิ่มขึ้นควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จัดไว/นั้น และเชื่อมโยงกับความรู/เดิม
ของนักศึกษา เพื่อให/งายตอการทําความเข/าใจและนํามาใช/ การใช/เครื่องมือชวยจําและการทบทวนเนื้อหาที่
สําคัญเป)นระยะ ๆ จะชวยให/มั่นใจได/วาข/อมูลนั้นจะอยูในความทรงจําได/ในระยะยาว
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๘.๓ การพัฒนาทักษะทางป\ญญา
ปXจจัยสูความสําเร็จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและการฝjกปฏิบัติ
การวิเคราะห-สถานการณ-และแก/ไขปXญหาตาง ๆ เป)นลําดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว/ และต/องฝjกปฏิบัติในหลาย
สถานการณ- รวมทั้งที่คล/ายคลึงกับสถานการณ-ที่คาดวาจะได/ใช/ในอนาคตเพื่อชวยในการถายทอดความรู/และ
นําไปใช/ในสถานการณ-ตางๆตามความเหมาะสม การพัฒนาความสามารถในการกําหนดและใช/ทักษะทางปXญญา
ในการแก/ไขปXญหาใหม ๆ ที่ไมคาดคิดมากอน จําเป)นต/องมีการทํางานในการแก/ปXญหาแบบปลายเปดโดยให/ความ
ชวยเหลือในการจําแนกแยกแยะ และการประยุกต-ใช/ความรู/ความเข/าใจเพื่อเป)นการพัฒนาความสามารถในการ
คิดและแก/ไขปXญหาได/อยางสร/างสรรค- นักศึกษาควรถูกฝjกให/สามารถสะท/อนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบ
กับงานใหม ๆ ที่ท/าทายและสามารถพัฒนาการจัดการกลยุทธ-ในการคิดของตนเองเมื่อต/องแก/ไขประเด็นปXญหา
ในลักษณะตาง ๆ
๘.๔ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ
ปXจจัยสูความสําเร็จ คือ การมีโอกาสในการเข/ารวมกิจกรรมกลุมและได/รับข/อมูลป•อนกลับตอผล
การทํางานที่สร/างสรรค- ข/อมูลป•อนกลับดังกลาวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ/านักศึกษาได/วิเคราะห-พฤติกรรมของ
ตนเองในสภาพแวดล/อมที่เ อื้อ และสามารถพัฒนาเป) นหลักในการแสดงพฤติก รรมของตนเองการพัฒ นา
ความสามารถและความรับผิดชอบสําหรับการเรียนรู/อยางตอเนื่อง จําเป)นต/องมอบหมายงานให/นักศึกษาที่จะ
พัฒนาและกระตุ/นความสามารถเหลานั้นด/วยความมุงหวังให/มีผลงานที่ก/าวหน/าขึ้นตามลําดับ
๘.๕ การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปXจจัยสูความสําเร็จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝjกปฏิบัติเป)นลําดับขั้นตอนตามที่วางแผนไว/พร/อมทั้ง
ให/ข/อมูลย/อนกลับและคําแนะนําในการปรับปรุงทักษะที่จําเป)นทางด/านการคํานวณอยางงาย ๆ แกนักศึกษา เพื่อ
ปรับปรุงทักษะที่จําเป)นทางคณิตศาสตร-อยางงาย ๆ และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาที่
เข/าเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถตางกันในการใช/ทักษะด/านการวิเคราะห-เชิงตัวเลขและการสื่อสาร
ซึ่งบางคนต/องได/รับการสอนเป)นพิเศษ ทั้งนี้อาจทําได/โดยการสอนโดยตรงรวมกับการฝjกปฏิบัติ และควรให/
ความชวยเหลือในการพัฒนาทักษะเหลานี้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู/ที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามลําดับ
๙. สถาบันที่จัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ
สถาบันที่จะจัดการเรียนการสอนและให/คุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
จะต/องเป)นสถาบันอุดมศึกษาที่มีอํานาจหน/าที่ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตามที่กฎหมายกําหนด
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๑๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ต/องสอดคล/องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะผู/เชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ หรือสถาบันสามารถ
กําหนดตัวบงชี้และเกณฑ-การประเมินเพิ่มเติมจากที่กํ าหนดไว/ในการประกันคุณภาพภายในและการประกั น
คุณภาพภายนอก
ส.วนที่ ๒
ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ
๑. การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต.าง ๆ ในแต.ละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เป)นสวนหนึ่งของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
ซึ่งเป)นกลไกในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนดไว/ในพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก/ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปสูการปฏิบัติให/เป)นรูปธรรม
โดยเฉพาะด/านมาตรฐานผลการเรียนรู/ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ
ผลการเรียนรู/ของผู/สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือบัณฑิตมีความสําคัญในสังคมปXจจุบันที่เป)นสังคม
ฐานความรู/ เนื่องจากบัณฑิตจะต/องใช/ความรู/ในการประกอบอาชีพสร/างความมั่นคงให/แกตนเองสังคม และ
ประเทศชาติ และผู/ที่สําเร็จการศึกษาในสาขา/สาขาวิชาหนึ่งอยางน/อยต/องมีมาตรฐานผลการเรียนรู/ขั้นต่ําของ
สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ เพื่อให/ความมั่นใจแกสังคมได/วา ผู/สําเร็จการศึกษาทุกคนมีความรู/ความสามารถที่เพียงพอ
ในการทํางานตามสาขา/สาขาวิชานั้นได/อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงศึกษาธิการจึงได/สนับสนุน
การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานี้ ให/หลักประกันมาตรฐานผลการเรียนรู/ของทุกหลักสูตร ที่ดําเนินการตาม
แนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิน้ี และเป)นประโยชน-ในการให/แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชา และให/ข/อมูลประกอบการตัดสินใจแกผู/เรียนที่สนใจเข/าศึกษาในสาขา/สาขาวิชา
ผู/ต/องการใช/บัณฑิต และผู/ประเมินหลักสูตร
๑.๑ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา
หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู/ของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา
หนึ่ง ซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้น ปริญญา และองค-ความรู/ที่เป)นเนื้อหาที่จําเป)น
จะต/องมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้นๆ เพื่อเป)นหลักประกันวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู/ไมน/อยกวาที่กําหนด ใน
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ขณะเดียวกั นมาตรฐานคุ ณวุ ฒิส าขา/สาขาวิชาจะเป8ดกวางและส.งเสริมใหสถาบั น อุดมศึกษาต. าง ๆ มี
โอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาในส.วนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอย.างอิสระ เหมาะสม และตรงกับความ
ตองการหรือเอกลักษณของแต.ละสถาบันฯ ซึ่งจะทําใหสถาบันฯ ต.างๆ สามารถพัฒนาหลักสูตรไดอย.าง
หลากหลาย แตมีมาตรฐานผลการเรียนรู/ของหลักสูตรในระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกันที่เทียบเคียง
กันได/ (มีหัวข/อตามแบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา........ในภาคผนวก)
๑.๒ การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมอบหมายให/คณะ
ผู/เชี่ยวชาญในแตละสาขา/สาขาวิชารวมกันพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิของแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา
โดยใช/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เป)นแนวทางพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา ซึ่งต/องคงลักษณะทางวิชาการของสาขา/สาขาวิชา สอดคล/องตามมาตรฐานของสาขา/สาขาวิชา
เดียวกัน ในระดับ คุณวุ ฒิเ ดียวกันกั บ ประเทศตาง ๆ และคํ านึง ถึง ความต/องการของผู/มีสวนได/สวนเสียหรือ
ผู/เกี่ยวข/อง ได/แก สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชานั้นนักศึกษา ผู/ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ องค-กร
วิชาชีพ ผู/ใช/บัณฑิต ฯลฯ และให/ผู/มีสวนได/สวนเสียเหลานี้ได/มีสวนรวมในการให/ความคิดเห็น/จัดทํามาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา โดยจะมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงให/เหมาะสมทันสมัย ทุก ๕ ปY ผู/มีสวนได/สวนเสียหรือ
ผู/ส นใจสามารถรวมแสดงความคิด เห็ น และให/ข/อเสนอแนะตอสํ านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึก ษาเพื่ อ
ประโยชน-ในการปรับปรุงครั้งตอไป
๑.๓ องค-ประกอบของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา มีดังนี้
(๑) ชื่อมาตรฐานคุณวุฒิ
ชื่อของมาตรฐานคุณวุฒิต/องแสดงระดับและชื่อสาขาวิชา เชน “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร-” ในกรณีที่เป)นกลุมสาขาวิชาที่มีจุดรวม ใช/ชื่อเป)น สาขา เชน “มาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร-”
(๒) ชื่อสาขาวิชา
ชื่อของสาขาวิชาต/องเป)นสากล เป)นที่ยอมรับโดยทั่วไป
(๓) ชื่อปริญญา
ชื่อของปริญญาต/องเป)นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ-การเรียกชื่อปริญญา
ซึ่งแสดงถึงระดับคุณวุฒิและสายวิชา (สายวิชาการ/วิชาชีพ) ให/แสดงชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งชื่อเต็ม
และชื่อยอ อาจแสดงชื่อสาขาวิชาตามที่ใช/ในหลักสูตรตอท/าย เชน ชื่อเต็ม “ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาเคมี” ชื่อยอ “วท.บ.(เคมี)”
(๔) ลักษณะของสาขาวิชา
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ลักษณะของสาขาวิชาต/องมีความเฉพาะเจาะจงตามสาขาวิชา มีความซับซ/อนของเนื้อหาสาระ
ระดับสติปXญญาที่ต/องใช/ และปริมาณการเรียนรู/ สอดคล/องกับระดับคุณวุฒิการศึกษาและแสดงถึงความเกี่ยวข/อง
กับศาสตร-ด/านอื่น ๆ และการประกอบอาชีพ
(๕) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค- เป)นลักษณะที่คาดหวังในตัวผู/จบการศึกษา ที่หลอหลอมจาก
การเรียนรู/ตามที่กําหนดไว/ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา จึงต/องครอบคลุมลักษณะที่คาดหวังจากผลการเรียนรู/
ทั้ง ๕ ด/าน เป)นอยางน/อย
(๖) มาตรฐานผลการเรียนรู/
มาตรฐานผลการเรียนรู/ของสาขาวิชา เป)นมาตรฐานที่พัฒนาเชื่อมโยงมาจากมาตรฐานผลการ
เรียนรู/อยางน/อย ๕ ด/าน ตามที่กําหนดไว/ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ให/มีรายละเอียด
เฉพาะเจาะจงกับสาขาวิชา สาขาวิชาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู/ที่จําเป)นของสาขา เชน มาตรฐานผล
การเรียนรู/ด/านทักษะพิสัยในสาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาพลศึกษา เป)นต/น
(๗) องค-กรวิชาชีพที่เกี่ยวข/อง
องค-กรวิชาชีพที่เกี่ยวข/อง หมายถึง องค-กรตามกฎหมาย ซึ่งกํากับมาตรฐานที่เกี่ยวข/องกับการ
ประกอบอาชีพของผู/สําเร็จการศึกษา เชน การรับรองมาตรฐานหลักสูตร การขึ้นทะเบียน/การออกแบบ
ใบอนุญาตการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ
(๘) โครงสร/างหลักสูตร
โครงสร/างของหลักสูตรต/องสอดคล/องกับเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมี
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาอยางครบถ/วน ถ/าต/องมีประสบการณ- ภาคสนาม เชน ฝjกงาน หรือสหกิจศึกษา
ต/องระบุให/ชัดเจน
(๙) เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาต/องสัมพันธ-กับลักษณะของสาขาวิชา และมาตรฐานผลการเรียนรู/
โดยกําหนดเป)นกลุมเนื้อหาสาระ ไมระบุเป)นชื่อรายวิชา เพื่อความเป)นอิสระในการจัดรายวิชาในหลักสูตร
สาขาวิชาที่จําเป)น อาจกําหนดปริมาณการเรียนรู/ขั้นต่ําของแตละกลุมเนื้อหาสาระ เป)นจํานวนหนวยกิตหรือ
สัดสวนหนวยกิตในหลักสูตร ตามลักษณะของแตละสาขาวิชา
(๑๐) กลยุทธ-การสอนและการประเมินผลการเรียนรู/
กลยุทธ-การสอน หมายความรวมถึง การจัดเงื่อนไขการเรียนรู/ วิธีการสอน เทคนิค การสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให/นักศึกษาเกิดการเรียนรู/ นอกจากต/องเลือกใช/กลยุทธ-ที่เหมาะสมกับการเรียนรู/
แตละด/านแล/ว การเรียนรู/ด/านเดียวกันในแตละสาขาวิชา และแตละระดับคุณวุฒิอาจมีความแตกตางกัน มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชาจึงควรแสดงความสําคัญ ของกลยุทธ-การสอน พร/อมทั้งให/ตัวอยางกลยุทธ-การสอนที่เหมาะสม
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ให/สามารถเลือกใช/ได/ การประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษาเป)นการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาวาได/พัฒนาการ
เรียนรู/ได/ในระดับตาง ๆ ที่ไมต่ํากวามาตรฐานผลการเรียนรู/ มาตรฐานคุณวุฒิจึงต/องให/แนวทางในการประเมิน
ซึ่งสอดคล/องกับสภาพการเรียนรู/ตามกลยุทธ-ที่ใช/และอิงพัฒนาการของผู/เรียนและแสดงถึงระดับผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาแตละคนได/
(๑๑) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยันหรือสนับสนุน
วา นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู/เป)นอยางน/อย ซึ่งอาจได/จากผลการ
ประเมินข/อสอบวาครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู/ การให/คะแนนตรงตามความจริง การให/ข/อมูลย/อนกลับของ
ผู/สําเร็จการศึกษา การประสบความสําเร็จในการทํางานของผู/สําเร็จการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิต/องให/แนวทาง
ในการทวนสอบที่สถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช/หรืออาจกําหนดวิธีการทวนสอบรวมกัน เชน การสอบออก
(Exit Exam) โดยใช/ข/อสอบซึ่งคณาจารย-สถาบันตาง ๆ ในสาขาวิชารวมกันจัดทํา
(๑๒) คุณสมบัติผู/เข/าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู/
คุณสมบัติผู/เข/าศึกษาเป)นปXจจัยสําคัญในการศึกษาจนจบการศึกษาและประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิชา
ผู/เข/าศึกษาจึงต/องมีความสามารถและความเหมาะสม การกําหนดคุณสมบัติจึงมีลักษณะเป)นเงื่อนไขและอาจให/
ข/อแนะนําเพิ่มเติม สวนการเทียบโอนผลการเรียนรู/ควรให/แนวทางเพื่อประโยชน-ตอการเคลื่อนย/ายของนักศึกษา
การเทียบโอนหนวยกิต และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตที่นักศึกษาได/ประโยชน-ตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู/เชนเดียวกับนักศึกษาในการเรียนรู/ตามระบบปกติ
(๑๓) อาจารย-และบุคลากรสนับสนุน
อาจารย-ประจําเป)นปXจจัยสําคัญตอการพัฒ นาการเรียนรู/ข องนัก ศึก ษา มาตรฐานคุณวุฒิต/อง
กําหนดจํานวนและคุณสมบัติข องอาจารย-ที่เ หมาะสมสําหรับ สาขาวิชา ไมด/อยกวาหลัก เกณฑ-ที่กําหนดใน
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ-มาตรฐานหลักสูตร นอกจากนี้ ต/องกําหนดสัดสวนจํานวนอาจารย-ตอ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาที่เหมาะสม ซึ่งอาจแตกตางจากเกณฑ-การประกันคุณภาพภายใน และสัดสวน
จํานวนบุคลากรสนับสนุนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาที่เหมาะสม เพื่อให/การบริหารจัดการเรียนการสอน
เป)นไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๑๔) ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ระบุทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่จําเป)นตอการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และแนวทาง
ในการจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู การจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมให/สามารถใช/ทรัพยากรสนับสนุนได/เต็มประสิทธิภาพ
และอยางเพียงพอ
(๑๕) แนวทางในการพัฒนาอาจารย-

งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

186

ให/ความสําคัญตอการพัฒนาอาจารย- ทั้งอาจารย-ใหมและอาจารย-เกา ทั้งด/านวิชาการและวิชาชีพ
โดยเฉพาะการพัฒนาด/านทักษะการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ-การสอน การวัดและประเมินผลการสอน
โดยกําหนดจํานวนครั้งหรือจํานวนชั่วโมงที่อาจารย-ควรได/รับการพัฒนาในแตละปY
(๑๖) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ต/องกําหนดหลักเกณฑ-การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการกําหนดตัวบงชี้ที่แสดงถึงประเด็นตาง ๆ
ดังนี้
๑๖.๑ การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล/องในทุกประเด็นกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
๑๖.๒ การวางแผนดําเนินการหลักสูตร โดยมีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา
และรายละเอียดประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ตามแบบ มคอ.๒ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก)
๑๖.๓. การดําเนินการตามแผน โดยมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา รายงานผลการดําเนิน
การของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖
และ มคอ.๗ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก)
๑๖.๔. การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ-การสอน การประเมินผลการเรียนรู/ จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานปYกอนหน/า
๑๖.๕. การทวนสอบวา นักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู/ตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาเป)นอยางน/อย
(๑๗) การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติในหลักสูตร/โปรแกรมเป)นไปตามหลักเกณฑ-ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(๑๘) การเผยแพรหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาระดับอุดมศึกษาเป)นไปตามหลักเกณฑ-ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กําหนด
(๑๙) รายชื่อคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ระบุชื่อบุคคลและตําแหนงทางวิชาการ (ถ/า
มี) พร/อมสถานที่ทํางานของคณะกรรมการ
๑.๔ การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด คณะผู/เชี่ยวชาญต/องศึกษาทําความเข/าใจมาตรฐานผลการ
เรียนรู/แตละด/านของระดับคุณวุฒิที่จะจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ รวมทั้งลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค-ของระดับคุณวุฒินั้นตามที่ได/กลาวไว/ในสวนที่ ๑ โดยอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู/ท่ี
คณะผู/เชี่ยวชาญต/องการให/บัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/
สาขาวิชาอื่นในระดับคุณวุฒิเ ดียวกัน นอกจากนี้คณะผู/เชี่ยวชาญอาจกําหนดตัวบงชี้และเกณฑ-การประเมิน
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เพิ่มเติมจากที่กําหนดไว/ในการประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก รวมถึงเพิ่มเติมหลักเกณฑการประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรจากที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว/ด/วยก็ได/
๑.๕ เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................สาขา/สาขาวิชาใดแล/วจะ
เสนอแนะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช/เพื่อให/สถาบันอุดมศึกษา ใช/เป)นแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรของระดับคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ตอไป
๒. การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programmer Specification)
๒.๑ รายละเอียดของหลักสูตร (Programmer Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของการ
จัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําให/บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู/ของหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะถายทอด
ผลมาตรฐานการเรียนรู/ที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไว/ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับชาติ และ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ........ของสาขา/สาขาวิชา......ไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละสถาบันอุดมศึกษา
สามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไว/ได/อยางอิสระ เหมาะสมตรงกับความต/องการหรือ
เอกลักษณ-ของสถาบันฯ โดยคณาจารย-ผู/สอนจะต/องรวมมือกันวางแผนการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลั ก สูต รจะชวยอธิบ ายให/นัก ศึก ษาทราบวาตนต/องเรียนวิช าอะไรบ/างเข/าใจถึง วิธีก ารสอน
วิธีการเรียนรู/ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําให/มั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแล/วจะบรรลุผลการเรียนรู/
ตามที่กําหนดไว/ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ-ของหลักสูตรกับองค-ป ระกอบในการเรียนเพื่อนําไปสู
คุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยให/นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่
เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู/และความต/องการของตนเองได/ รวมทั้งผู/ใช/บัณฑิตสามารถใช/ประกอบการพิจารณา
รับบัณฑิตเข/าทํางาน
๒.๒ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรในระยะแรก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยังมิได/ประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิแตละระดับของทุกสาขา/สาขาวิชา จะมีวิธีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ๒ วิธีดังนี้
วิธีที่ ๑ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของระดับคุณวุฒิของสาขา/
สาขาวิชานั้นแล/ว
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาประสงค-จะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดของสาขา/สาขาวิชาใดให/
ดําเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาความพร/อมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวข/อ
ตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ....... สาขา/สาขาวิชา.................
(๒) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ..............สาขา/สาขาวิชา..........ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ.......สาขา/สาขาวิชา.............. อยางน/อย ๕ คน ซึ่งประกอบด/วยอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรอยางน/อย ๒
คน ผู/ทรงคุณวุฒิหรือผู/เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเป)นบุคคลภายนอกอยางน/อย ๒ คน หากมีองค-กร
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วิชาชีพให/มีผู/แทนองค-กรวิชาชีพรวมเป)นกรรมการด/วยอยางน/อย ๑ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให/
สอดคล/องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ......สาขา/สาขาวิชา.............โดยมีหัวข/อของหลัก สูตรอยางน/อยตามที่
กําหนดไว/ในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก)
(๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา ............ตามข/อ (๒) นั้น ในหัวข/อผลการเรียนรู/ที่
คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู/ที่กําหนดไว/ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.....สาขา/สาขาวิชา...........นั้นแล/ว
สถาบั น ฯอาจเพิ่ม เติม ผลการเรีย นรู ซึ่ งสถาบั น ฯต องการให บั ณ ฑิ ต สาขา/สาขาวิช า............ในระดั บ
คุณวุฒินั้นของตนมีคุณลักษณะเด.นหรือพิเศษกว.าบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกัน
ของสถาบันฯอื่นๆ เพื่อใหเปVนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปVนที่สนใจของบุคคลที่จะ
เลือ กเรียนหลักสูต รของสถาบันฯหรือ ผูใชบัณฑิตสนใจที่จ ะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา
โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต.อผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู.รายวิชา (Curriculum
Mapping) เพื่อใหเห็นว.าแต.ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต.อ
มาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
วิธีที่ ๒ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.............สาขา/สาขาวิชา
นั้น
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาประสงค-จะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดของสาขา/สาขาวิชาใดให/
ดําเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาความพร/อมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(๒) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาใดในระดับคุณวุฒิใดระดับหนึ่งตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งประกอบด/วยอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรอยางน/อย ๒ คน
ทรงคุณวุฒิหรือผู/เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเป)นบุคคลภายนอกอยางน/อย ๒ คน หากมีองค-กรวิชาชีพ
ให/มีผู/แทนองค-กรวิชาชีพรวมเป)นกรรมการอยางน/อย ๑ คนด/วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิ
ของสาขา/สาขาวิชานั้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีหัวข/ออยางน/อยตามที่กําหนด
ไว/ในแบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก)
(๓) การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา................ตามข/อ (๒) นั้น
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต/องศึกษาทําความเข/าใจมาตรฐานผลการเรียนรู/แตละด/านของระดับคุณวุฒิที่จะ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค-ของระดับ คุณวุฒินั้น
ตามที่ได/กลาวไว/ในสวนที่ ๑ สถาบันอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯ ตองการใหบัณฑิตใน
ระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ส าขา/สาขาวิ ช า....................ของตนมี คุ ณ ลั ก ษณะเด. น หรื อ พิ เ ศษกว. า บั ณ ฑิ ต ในระดั บ
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คุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อใหเปVนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน
และเปVนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือ ผูใชบัณฑิตสนใจจะรับบัณฑิตเขา
ทํางานเมื่อสํ าเร็จ การศึก ษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิด ชอบต. อผลการเรีย นรูจาก
หลักสูตรสู.รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นว.าแต.ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบ
หลักหรือรับผิดชอบรองต.อมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดบาง นอกจากนี้สถาบันอาจกําหนดตัวบ.งชี้และ
เกณฑการประเมินเพิ่ม เติมจากที่กํ าหนดไวในการประกัน คุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพ
ภายนอก รวมทั้งเพิ่มเติมหลักเกณฑการประเมินเพื่อการเผยแพร.หลักสูตรจากที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได
๓. การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (Field Experience Specification)
๓.๑ รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข/อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชา
เพื่อให/การจัดการเรียนการสอนสอดคล/องและเป)นไปตามที่วางแผนไว/ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชา
จะกําหนดไว/อยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค-และรายละเอียดของเนื้อหาความรู/ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝXง
ทักษะตาง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได/รับการพัฒนาให/ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของ
รายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช/ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผล
ในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออ/างอิงที่นัก ศึกษาจะสามารถค/นคว/าได/ นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตร-ในการ
ประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
๓.๒ รายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม หมายถึง ข/อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชา
หรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต/องออกฝjกงาน ออกฝjกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะต/องวางแผนให/สอดคล/อง
และเป)นไปตามที่กําหนดไว/ในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนดไว/อยางชัดเจนถึงวัตถุประสงค-และ
รายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้น ๆ ตลอดจนความรู/ ความเข/าใจที่นักศึกษาจะได/รับจากการออก
ฝjก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝXงทักษะตาง ๆ ตลอดจน คุณลักษณะอื่น ๆ ที่นักศึกษาจะ
ได/รับการพัฒนาให/ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑ-การวัดและประเมินผลนักศึกษาและการ
ประเมินการดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม
๓.๓ สถาบันฯ ต/องมอบหมายให/อาจารย-ผู/สอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา
ในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) โดยมีหัวข/ออยางน/อยตามแบบ มคอ. ๓
รายละเอียดของรายวิชา และแบบ มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม (ดูภาคผนวก)
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๔. การขออนุมัติหลักสูตรต.อสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต/องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งได/จัดทําอยางถูกต/องสมบูรณ-แล/ว
กอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ-ภาคสนามหรือฝjกงาน (ถ/ามี) ให/ชัดเจน
๕. การเสนอหลักสูตรต.อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาต/องเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให/เปดสอนแล/วให/สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ
๖. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๖.๑ สถาบันอุดมศึกษาต/องพัฒนาอาจารย-ทั้งด/านวิชาการและวิธีการสอนที่มุงเน/นการพัฒนามาตรฐาน
ผลการเรียนรู/ของบัณฑิตอยางน/อยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดอยางตอเนื่อง
โดยมีการประกาศหลักเกณฑ-การพัฒนาอาจารย-อยางชัดเจน
๖.๒ สถาบันอุดมศึกษาต/องจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให/เพียงพอที่จะจัดการศึกษาได/
อยางมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอื่นเพื่อใช/ทรัพยากรรวมกันในการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให/มีคุณภาพ
๖.๓ สถาบันอุดมศึกษาต/องจัดให/มีการประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรียนรู/ในทุก ๆ ด/านตามที่กําหนดไว/ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้น ๆ
๗. การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) (ถามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
(Programmer Report)
๗.๑ การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง การรายงานผลการจัดการ
เรียนการสอนของอาจารย-ผู/สอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนใน
วิชานั้น ๆ วาได/ดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเป)นไปตามแผนที่วางไว/ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม
และหากไมเป)นไปตามแผนที่วางไว/ ต/องให/เหตุผลและข/อเสนอ แนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่ม
เรียนจนสิ้นสุด ปXญหาในด/านการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะห-ผลการประเมินรายวิชา
ของนักศึกษา/หัวหน/าภาค/หรือผู/ประเมินภายนอกรวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผู/ใช/บัณฑิต การวางแผน
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และให/ข/อเสนอแนะตอผู/ประสานงานหลักสูตรหรือผู/รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา โดยมี
หัวข/ออยางน/อยตามแบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (ดูภาคผนวก)
๗.๒ การรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) หมายถึง
การรายงานผลการฝjกงาน ออกฝjกภาคสนามหรือสหกิจศึกษา วาได/บรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไว/ใน
รายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนามหรือไม และหากไมเป)นไปตามแผนต/องให/เหตุผลและข/อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการฝjกงาน ออกฝjกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษาในครั้งตอไปรายงาน นี้จะครอบคลุมถึงการฝjกประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ปXญหาด/านการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะห-ผลการ
ประเมิน การฝjกของนักศึกษา/อาจารย-ผู/รับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยง โดยมีหัวข/ออยางน/อยตามแบบ มคอ.๖
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ-ภาคสนาม (ดูภาคผนวก)
๗.๓ การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programmer Report) หมายถึง การรายงานผล
ประจําปYโดยผู/ประสานงานหลักสูตรหรือผู/รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เชน ข/อมูล
ทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล/อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
สรุปภาพรวมของรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในหลักสูตรประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผล
การเรียนรู/แตละด/าน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่น ๆ ที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจาก
ความเห็นของผู/สําเร็จการศึกษา ผู/ใช/บัณฑิต ตลอดจนข/อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
ในการพัฒนาคณาจารย-และบุคลากรที่เกี่ยวข/องการรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหน/าภาควิชา/คณบดี และ
ใช/เป)นข/อมูลในการศึกษาด/วยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป)นระยะ ๆ และเป)นข/อมูลในการรับรอง
หลักสูตรจากผู/ประเมินภายนอกได/ด/วย
(๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการการเรียนการสอนของแต.ละภาคการศึกษา/ปWการศึกษา
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู/ของแตละรายวิชาและ
ประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ในแตละภาคการศึกษาให/อาจารย-ผู/สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาที่สอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู/ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร/อมปXญหา/อุปสรรค
และข/อเสนอแนะให/อาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห-ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน
และจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแตละภาคการศึกษา โดยมีหัวข/ออยางน/อยตามแบบ มคอ. ๕
(รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ตาม
แบบ มคอ.๖ และเมื่อสิ้นปYการศึกษาให/จัดทํารายงานในภาพรวมประจําปYการศึกษา เพื่อใช/ในการปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธ-การสอน กลยุทธ-การประเมินผลและแก/ไขปXญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจําเป)นจะต/องปรับปรุง
หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได/ โดยมีหัวข/ออยางน/อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร)
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(๒) เมื่อครบรอบหลักสูตร (เชน หลักสูตร ๔ ปY ครบรอบหลักสูตรคือ ๔ ปY) ให/ผู/รับผิดชอบหลักสูตร
หรือผู/ที่ได/รับมอบหมาย วิเคราะห-ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวา
บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู/ตามที่คาดหวังไว/หรือไม และนําผลการวิเคราะห-มาปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยมี
หัวข/ออยางน/อยตามแบบ มคอ.๗ เชนเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของแตละภาคการศึกษาหรือปY
การศึกษา
๘. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๘.๑ สถาบันอุดมศึกษาต/องจัดให/มีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางตอเนื่อง แตละหลักสูตร
จะต/องมีตัวบงชี้ที่เกี่ยวข/องและเกณฑ-การประเมินตามที่การประกัน คุณภาพภายในและการประกั นคุ ณภาพ
ภายนอกกําหนดเป)นอยางน/อย โดยสถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และเกณฑ-การประเมินเพิ่มเติมก็ได/
๘.๒ กรณีที่สาขา/สาขาวิชาใดกระทรวงศึกษาธิการได/ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับคุณวุฒิของสาขา/
สาขาวิชานั้นแล/ว นอกจากตัวบงชี้ที่เกี่ยวข/องและเกณฑ-การประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอกกําหนดแล/ว อาจมีตัวบงชี้และเกณฑ-การประเมินเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว/ในมาตรฐาน
ระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นซึ่งสถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และเกณฑ-การประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว/
ในมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ด/วยก็ได/
๘.๓ สถาบันฯจะต/องรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งรวมถึง การประกันคุณภาพ
หลักสูตรตาม ๘.๑ และ/หรือ ๘.๒ ด/วย ตอสภาสถาบันฯ ตอคณะกรรมการการอุดมศึกษา และตอสาธารณะ
๘.๔ สถาบันฯจะต/องนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให/
บัณฑิตมีผลการเรียนรู/ตามที่คาดหวังเสมอ
๙. การเผยแพร.หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร. (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชน-ตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาการรับรอง
คุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเข/ารับราชการของคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับรอง
คุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเป)นข/อมูลสําหรับผู/ประกอบการสังคม และผู/มีสวนได/
สวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลัก สูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได/โ ดยสะดวกให/สํานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึก ษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข/อมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯได/เปดสอนไปแล/วอยางน/อยครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ-ตอไปนี้
๙.๑ เป)นหลักสูตรที่ได/รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและได/แจ/งสํานักงานคณะกรรมการ
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การอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
๙.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว/ในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคล/องกับ
การประกันคุณภาพภายในจะต/องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ปYนับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ได/
พัฒ นาตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดั บอุ ดมศึก ษาแหงชาติ เว/นแตหลัก สูตรใดที่มาตรฐานคุ ณวุฒิส าขา/
สาขาวิชาได/กําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑ-การประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต/องเป)นไปตาม
หลักเกณฑ-ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ กําหนด จึงจะได/รับการเผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปYหรือน/อยกวาให/พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปYแรกที่เปดสอนด/วย
หลักเกณฑ-เดียวกัน
๙.๓ หลักสูตรใดที่ไมได/รับการเผยแพร ให/สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๙.๔ กรณีหลักสูตรใดได/รับการเผยแพรแล/ว สถาบันอุดมศึกษาจะต/องกํากับดูแลให/มีการรักษาคุณภาพให/
มีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต/องมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป หรือเป)นไปตามที่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปYหลังจากได/รับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเป)นไปตามที่กําหนด ให/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได/
มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการให/มีการกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพื่อให/การจัดการศึกษาเป)น ไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามเจตนารมณ-และแนวปฏิบัติของประกาศฉบับนี้
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มคอ. ๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา.........
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู/ของบัณฑิตในแตละ
ระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหนึ่งซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาปริญญา และองคความรู/ที่เป)นเนื้อหาเทาที่จําเป)นจะต/องมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้นๆ เพื่อเป)นหลักประกันวา
ผู/ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู/
ไมน/อยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะเป8ดกวางและส.งเสริมใหสถาบันต.าง ๆ
มีโอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาในส.วนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอย.างอิสระ เหมาะสม และตรงกับความ
ตองการหรือเอกลักษณของแต.ละสถาบัน ซึ่งจะทําให/สถาบันตาง ๆ สามารถพัฒนาหลักสูตรได/อยางหลากหลาย
แตมีมาตรฐานผลการเรียนรู/ของหลักสูตรในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงกันได/
นอกจากนี้ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชายังได/กําหนดเงื่อนไข ข/อแนะนําในการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนที่ถาบันอุดมศึกษาต/องนําไปปฏิบัติ เพื่อให/หลักประกันวาหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนสามารถ
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู/ที่คาดหวัง
มคอ.๑ เป)นแบบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดให/คณะผู/เชี่ยวชาญใช/ในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ให/สอดคล/องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตามที่คณะผู/เชี่ยวชาญ
เสนอแล/ว จะเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช/เพื่อให/สถาบันอุดมศึกษาใช/มาตรฐาน
คุณวุฒิดังกลาวเป)นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง ตามแบบ มคอ. ๒ รายละเอียด
ของหลักสูตร
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มคอ. ๑

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา…………
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ให/ระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให/สอดคล/องกัน สําหรับชื่อภาษาไทย
ให/ใช/ตามพระราชกฤษฎีกาวาด/วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาของสถาบันฯ (กรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามข/อบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล/องตามหลักเกณฑ-การกําหนดชื่อปริญญาของ
กระทรวงศึก ษาธิก าร (กรณีมหาวิท ยาลัยในกํากั บ ) หรือตามหลัก เกณฑ- การกําหนดชื่อปริญญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
ระบุลักษณะสาขา/สาขาวิชา และความเกี่ยวข/องกับสาขา/สาขาวิชาอื่น (ถ/ามี)
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ต/องสอดคล/องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค-ของระดับคุณวุฒิที่จะกําหนดมาตรฐานตามที่ระบุไว/
ในสวนที่ ๑ ข/อ ๖
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
ให/ระบุคุณลักษณะ ทักษะ ความรู/ ความสามารถของบัณฑิตซึ่งเป)นผลการเรียนรู/ (Learning Outcomes) ขั้น
ต่ําที่มุงหวังของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา และต/องสะท/อนให/เห็นวาได/นํามาตรฐานผลการเรียนรู/อยาง
น/อย ๕ ด/านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพัฒนาไปสูมาตรฐานผลการเรียนรู/ในมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาในระดับคุณวุฒิที่ต/องการพัฒนามาตรฐาน (รายละเอียดปรากฏในสวนที่ ๑ ข/อ ๔.๓) โดย
อาจเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้น ๆ ที่แตกตางจากบัณฑิตระดับ
คุณวุฒิเดียวกันของสาขา/สาขาวิชาอื่น
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ (ถ/ามี)
ให/ระบุเฉพาะองค-กรวิชาชีพที่รับรองหลักสูตรตามกฎหมาย
๗. โครงสรางหลักสูตร
ต/องสอดคล/องกับเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ถ/าต/องมีประสบการณ- ภาคสนาม
เชน ฝjกงานหรือสหกิจศึกษา ให/ระบุให/ชัดเจน
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา
ให/กําหนดปริมาณเนื้อหาสาระสําคัญขั้นต่ํา เป)นสัดสวนหรือหนวยกิตตามลักษณะของแตละสาขา/สาขาวิชา
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ให/ระบุ ดังนี้
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๙.๑ กลยุทธ-การสอน ให/แสดงความสัมพันธ-เกี่ยวข/องระหวางกระบวนการเรียนการสอนที่จะปลูกฝXงให/
นักศึกษาในสาขา/สาขาวิชามีคุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู/ (ข/อ ๕)
๙.๒ กลยุทธ-การประเมินผลการเรียนรู/ ให/ระบุแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู/ ด/านตาง ๆ อยาง
ครบถ/วน เพื่อให/มั่นใจวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู/ตามที่มุงหวัง
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันอุดมศึกษาต/องกําหนดให/มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและผู/สําเร็จ
การศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรู/ทุกด/านตามที่กําหนดไว/ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา......
เป)นอยางน/อย โดยอาจจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และระดับหลักสูตร เมื่อได/
ดําเนินการทวนสอบแล/ว ให/จัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเป)นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู/
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
กําหนดคุณสมบัติผู/เข/าศึกษาให/ชัดเจนและกําหนดแนวทางเพื่อประโยชน-ตอการเคลื่อนย/ายของนักศึกษา
การเทียบโอนหนวยกิต และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต โดยที่นักศึกษา ได/ประโยชน-และมีมาตรฐาน
ผลการเรียนรู/เชนเดียวกับนักศึกษาที่เรียนตามระบบปกติ
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ให/แสดงข/อมูลของคณาจารย-ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยให/กําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสัดสวน
อาจารย-ตอนักศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ให/ระบุสัดสวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตอนักศึกษา (ถ/ามี)
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ให/ระบุทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
ให/ระบุแนวทางการพัฒนาคณาจารย- โดยเฉพาะด/านกลยุทธ-การสอนและการประเมินผลการเรียนรู/
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ให/ระบุตัวบงชี้ที่เกี่ยวข/องและเกณฑ-การประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา..............สู.การปฏิบัติ
ระบุกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................................สาขา/สาขา
วิชา................สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้
๑๖.๑ ให/สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพร/อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ในหัวข/อตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา.................

งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

198
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๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ......สาขา/สาขาวิชา.......ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
.............. สาขา/สาขาวิชา.............. ซึ่งประกอบด/วยกรรมการอยางน/อย ๕ คน โดยมีอาจารย-ผู/รับผิดชอบ
หลักสูตรอยางน/อย ๒ คน ผู/ทรงคุณวุฒิหรือผู/เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา.............ซึ่งเป)นบุคคลภายนอกอยาง
น/อย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให/สอดคล/องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.........สาขา/สาขาวิชา.............
โดยมีหัวข/อของหลักสูตรอยางน/อยตามที่กําหนดไว/ในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก)
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับ...........สาขา/สาขาวิชา ............ตามข/อ ๑๖.๒ นั้น ในหัวข/อมาตรฐานผล
การเรียนรู/ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู/ที่กําหนดไว/ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขา
วิชา...........แล/ว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู/ซึ่งสถาบันฯ ต/องการให/บัณฑิตระดับ
................สาขา/สาขาวิชา .............ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
เดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อให/เป)นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป)นที่สนใจของบุคคลที่จะ
เลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู/ที่สนใจจะรับบัณฑิตเข/าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให/แสดงแผนที่
การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรู/จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให/
เห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรู/ด/าน
ใด
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ตามที่กําหนดไว/ใน
หลักสูตร โดยมีหัวข/ออยางน/อยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔ (รายละเอียด
ของประสบการณ-ภาคสนาม) ตามลําดับ พร/อมทั้งแสดงให/เห็นวา แตละรายวิชาจะทําให/เกิดผลการเรียนรู/ที่
คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯต/องมอบหมายให/ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา
รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ให/เสร็จเรียบร/อยกอนการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาต/องเสนอสภาสถาบันฯอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได/จัดทําอยางถูกต/อง
สมบูรณ-แล/วกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ให/ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาต/องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติให/เปดสอนแล/วให/
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติตามข/อ ๑๖.๕ แล/วให/มอบหมายอาจารย-ผู/สอนแตละรายวิชาดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ-การสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว/ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ให/บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู/ที่คาดหวังของ
สาขา/สาขาวิชา

งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

199

มคอ. ๑
๑๖.๘. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู/ของแตละรายวิชาและ
ประสบการณ-ภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแล/ว ให/อาจารย-ผู/สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชา ที่ตนรับผิดชอบพร/อมปXญหา/อุปสรรคและ
ข/อเสนอแนะ โดยมีหัวข/ออยางน/อยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖
(รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ-ภาคสนาม) ให/อาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวม
ประจําปYการศึกษาเมื่อสิ้นปYการศึกษา โดยมีหัวข/ออยางน/อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของ
หลักสูตร) เพื่อใช/ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ-การสอน กลยุทธ-การประเมินผลและแก/ไขปXญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเป)นจะต/องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได/
๑๖.๙. เมื่อครบรอบหลักสูตร ให/จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข/อและรายละเอียด
อยางน/อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรในแตละปYการศึกษา และวิเคราะห-ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู/ตามที่คาดหวังไว/หรือไม รวมทั้งให/นําผลการวิเคราะห-มา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพร.หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร. (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชน-ตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การรับรอง
คุณวุฒิเพื่อกําหนด อัตราเงินเดือนในการเข/ารับราชการของคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับรอง
คุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเป)นข/อมูลสําหรับผู/ประกอบการ สังคมและผู/มีสวนได/
สวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได/โดยสะดวก ให/สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข/อมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯได/เปดสอนไปแล/วอยางน/อยครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ-ตอไปนี้
๑๗.๑ เป)นหลักสูตรที่ได/รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและได/แจ/งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไว/ในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคล/องกับ
การประกันคุณภาพภายในจะต/องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ปY นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ได/
พัฒ นาตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดั บอุ ดมศึก ษาแหงชาติ เว/นแตหลัก สูตรใดที่มาตรฐานคุ ณวุฒิส าขา/
สาขาวิชาได/

งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

200
มคอ. ๑

กําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑ-การประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมิน คุณภาพจะต/องเป)นไปตามหลักเกณฑ-ที่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ กําหนด จึงจะได/รับการเผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของ
หลักสูตร ๑ ปYหรือน/อยกวาให/พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปYแรกที่เปดสอนด/วยหลักเกณฑเดียวกัน
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมได/รับการเผยแพร ให/สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดได/รับการเผยแพรแล/ว สถาบันอุดมศึกษาจะต/องกํากับดูแลให/มีการรักษาคุณภาพ
ให/มีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต/องมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไปหรือเป)นไปตามที่
มาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปYหลังจากได/รับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเป)นไปตามที่กําหนด ให/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได/
มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๘. รายชื่อและหน.วยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา…..สาขา/สาขาวิชา
๑๙. ภาคผนวก (ถามี)
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มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของการ
จัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําให/บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู/ของหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะถายทอด
ผลการเรียนรู/ที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไว/ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่กําหนดไว/ได/อยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต/องการหรือเอกลักษณ-ของสถาบันฯ โดย
คณาจารย-ผู/สอนจะต/องรวมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายให/นักศึกษาทราบวาตนต/องเรียนวิชาอะไรบ/าง เข/าใจถึง
วิธีการสอน วิธีการเรียนรู/ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําให/มั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแล/วจะบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู/ตามที่กําหนดไว/ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ-ของหลักสูตรกับองค-ประกอบใน
การเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยให/นักศึกษาเลือก
เรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู/และความต/องการของตนเองได/รวมทั้งผู/ใช/บัณฑิตสามารถใช/เป)น
ข/อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข/าทํางาน

ประกอบดวย ๘ หมวดต.อไปนี้
หมวดที่ ๑ ข/อมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ ข/อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร/างของหลักสูตร
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู/ กลยุทธ-การสอนและประเมินผล
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ-ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารยหมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร .......................................................................
สาขา/สาขาวิชา......................................................................
หลักสูตรใหม./ปรับปรุง พ.ศ .....................................................................
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑. ขอมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ระบุรหัส (ถ/ามี)/ชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให/
สอดคล/องกัน
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ให/ระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให/สอดคล/องกัน สําหรับชื่อภาษาไทย
ให/ใช/ตามพระราชกฤษฎีก าวาด/วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อัก ษรยอสําหรั บสาขาวิช าของสถาบัน (กรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามข/อบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล/องตามหลักเกณฑ-การกําหนดชื่อปริญญาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (กรณีม หาวิท ยาลั ยในกํ ากั บ ) หรือตามหลั ก เกณฑ- ก ารกํ าหนดชื่อปริ ญญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. วิชาเอก (ถามี)
๔. จํานวนหน.วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปดสอนวาเป)นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๒ ประเภทของหลักสูตร(เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)***
ระบุประเภทหลักสูตรทางวิชาการ หรือแบบก/าวหน/าทางวิชาการ หรือหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาชีพหรือปฏิบัติการ หรือหลักสูตรปริญญาตรีแบบก/าวหน/าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
๕.๓ ภาษาที่ใช ระบุภาษาที่ใช/ในการจัดการเรียนการสอนวาเป)นภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศภาษาใด
๕.๔ การรับเขาศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเข/าศึกษาในหลักสูตรวารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือตางประเทศ
หรือรับทั้งสองกลุมเข/าศึกษา
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๕.๕ ความร.วมมือกับสถาบันอื่น ระบุวาเป)นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
หรือเป)นหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่น ๆ โดยต/องระบุชื่อสถาบันการศึกษา/หนวยงาน
ที่ทําความรวมมือด/วย สําหรับความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่น ๆ ในตางประเทศต/องสอดคล/อง
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ
ถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕.๖ การใหปริญญาแก.ผูสําเร็จการศึกษา ระบุวาให/ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให/ปริญญามากกวา
๑ สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอื่น ๆ ในชวงกลางของหลักสูตร หรือเป)นปริญญารวมระหวาง
สถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข/อตกลงความรวมมือ
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ระบุวาเป)นหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใช/หลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษาและ
ปYการศึกษา) พร/อมทั้งให/ระบุวันเดือนปYที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอยางอื่น (ระบุช่ือ)
และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ได/รับการรับรองหลักสูตรโดยองค-กรวิชาชีพหรือองค-กรอื่น
ใดด/วย ให/ระบุองค-กรที่ให/การรับรอง และวันเดือนปYที่ได/รับการรับรองด/วย

* ๗. ความพรอมในการเผยแพร.หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระบุปYที่คาดวาจะได/รับการเผยแพรวาเป)นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

* ๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได/หลังสําเร็จการศึกษา

* ๙. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน.ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรต/องมีคุณสมบัติสอดคล/องตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตร สําหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ซึ่งเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรไมได/ระบุอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรไว/ ให/อาจารย-ประจํา
หลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ-กับสาขาวิชาที่เปด
สอนหรือเป)นผู/ดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผู/ชวยศาสตราจารย- อยางน/อย ๒ คน เป)นอาจารย-รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยให/ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปYที่สําเร็จ พร/อมทั้งเลขประจําตัวประชาชน ถ/าจัดการเรียนการสอน
มากกวา ๑ แหงให/แสดงอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรของแตละแหง ซึ่งต/องเป)นอาจารย-คนละชุดกัน

* ๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให/ชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอนมากกวา ๑ แหงระบุ
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ข/อมูลให/ครบถ/วน

* ๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปVนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

* ๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต.อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
๑๒.๒ ความเกีย่ วของกับพันธกิจของสถาบัน

* ๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เป8ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน

(เช.น รายวิชา

ที่เป8ดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
อธิบายการบริหารจัดการ แผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับภาควิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข/อง เชน
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดให/นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม ถ/ามีจะดําเนินการอยางไรเพื่อให/มั่นใจวา
รายวิชาดังกลาวสนองตอบตอความต/องการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น
หมายเหตุ ไมมีในเอกสารหลักสูตร (รูปแบบเดิม) และแบบ สมอ * . (แบบฟอร-มที่ใช/ในการวิเคราะห-หลักสูตร)

งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

206
มคอ.๒

หมวดที่ ๒. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

* ๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
ระบุปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค-ของหลักสูตรโดยต/องสอดคล/องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให/มีคุณลักษณะ และความรู/ความสามารถ
อยางไร

* ๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พร/อมระบุเวลาคาดวาจะดําเนินการ
แล/วเสร็จ (เชน ภายใน ๕ ปY) โดยให/ระบุกลยุทธ-สําคัญที่ต/องดําเนินการเพื่อความสําเร็จของแผนนั้นๆ รวมทั้งตัว
บงชี้ความสําเร็จ โดยตัวบงชี้ควรจะเป)นสวนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ ด/วย
๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๒.๒ กลยุทธ๒.๓ หลักฐาน/ตัวบงชี้

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช/ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวาเป)นระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป)นต/น ตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ระบุวามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร/อนหรือไม
๑.๓ การเทียบเคียงหน.วยกิตในระบบทวิภาค
ถ/ามีการจัดการศึกษาที่ใช/ระบบอื่น ๆ ที่มิใชการใช/ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน
การสอนให/แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให/ชัดเจน
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ระบุชวงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให/นักศึกษาเรียน
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๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ระบุคุณสมบัติผู/เข/าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล/องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ-มาตรฐาน หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผู/สมัครเข/าศึกษาตอในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑ-คุณสมบัติเพิ่มเติมต/องระบุให/ครบและชัดเจน

*๒.๓

ป\ญหาของนักศึกษาแรกเขา

ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข/าเรียนในหลักสูตร ที่ต/องนํามาประกอบการพิจารณา เพื่อการ
กําหนดหลักสูตร (เชน นักศึกษาที่มีข/อจํากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร- หรือการปรับตัวในการเรียน)
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขป\ญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปW
ระบุจํานวนผู/ที่คาดวาจะรับเข/าศึกษาในหลักสูตรและจํานวนที่คาดวาจะมีผู/สําเร็จการศึกษาในแตละปY
การศึกษาในระยะเวลา ๕ ปY
๒.๖ งบประมาณตามแผน
แสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวข/อการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ
คาใช/จายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น
๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพ-เป)นหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเป)นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส-เป)นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร-เน็ต
อื่น ๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหน.วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
ระบุจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแตละแบบที่สัมพันธ-กับ
การเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกําหนดเป)นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและสอดคล/อง
กับเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ
๓.๑ หลักสูตร ให/ระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
๓.๑.๑ จํานวนหน.วยกิต ให/ระบุหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
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๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร ให/แสดงโครงสร/างหรือองค-ประกอบของหลักสูตร โดยแบงเป)นหมวดวิชาให/
สอดคล/องกับที่กําหนดไว/ในเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

๓.๑.๓ รายวิชา
ให/ระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาด/วย) ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษาด/วยตนเอง
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน.งและคุณวุฒิของอาจารย
ระบุจํานวนอาจารย-ประจําหลักสูตร อาจารย-ประจําและอาจารย-พิเศษ แยกจากกันโดยระบุรหัสเลข
ประจําตัวประชาชน รายชื่อซึ่งประกอบด/วยตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษา
(โดยต/องสอดคล/องตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การค/นคว/า วิจัย หรือ
การแตงตํารา (ถ/ามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยูแล/ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ (รายละเอียดทั้งหมดไว/ที่น่ีหรือ
ภาคผนวกก็ได/)
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๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
ระบุอาจารย-ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ-กับสาขาวิชาที่เปดสอนโดยให/มีคุณวุฒิและจํานวน
สอดคล/องกับเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตร
๓.๒.๒ อาจารยประจํา
ระบุอาจารย-ซึ่งมีหน/าที่หลักด/านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน/าที่เต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษา
๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ
๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝ^กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
สรุปโดยยอเกี่ยวกับการฝjกปฏิบัติ ฝjกตามคลินิกหรือฝjกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กําหนดไว/ในหลักสูต
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู/จากประสบการณ-ภาคสนามที่ต/องการ
๔.๒ ช.วงเวลา
ระบุชวงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ-ภาคสนามให/นักศึกษา เชน ปY ภาคการศึกษาที่จัด
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
เชน ๓ วันตอสัปดาห-เป)นเวลา ๔ สัปดาห- หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา

*๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ข/อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข/อกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ- นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจัยในรายวิชาอื่น ๆ ควรแนบข/อกําหนดสําหรับการทําโครงงานด/วย
๕.๑ คําอธิบายโดยย.อ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู/หลัก ๆ ที่ต/องการจากการทําโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๓ ช.วงเวลา
ระบุชวงระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดให/ทําโครงงานหรืองานวิจัย เชน ปY ภาคการศึกษา
๕.๔ จํานวนหน.วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
อธิบายอยางยอเกี่ยวกับการเตรียมการให/คําแนะนําและชวยเหลือทางด/านวิชาการแกนักศึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน
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หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

*๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่สถาบัน คณะหรือภาควิชา
พยายามพัฒนาให/มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชน บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก/ไข
ปXญหาได/อยางสร/างสรรค- มีความสามารถในความเป)นผู/นําอยางโดดเดน หรือมีความมุงมั่นในการให/บริการ
สาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแตละคุณลักษณะดังกลาว ชี้ให/เห็นถึงกลยุทธ-การสอนและกิจกรรม
นักศึกษาที่จะใช/ในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้น

*๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแต.ละดาน
อธิบายผลการเรียนรู/แตละด/าน ตามหัวข/อตอไปนี้
(๑) คําอธิบายทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับความรู/หรือทักษะในหลักสูตรที่ต/องการจะพัฒนาและระดับของความรู/และ
ทักษะนั้น ๆ ให/สอดคล/องกับมาตรฐานผลการเรียนรู/ที่สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ กําหนดเป)นอยางน/อย (ดูประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ข/อ ๕ มาตรฐานผลการ
เรียนรู/) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได/ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่จะพัฒนา/ปรับปรุงให/
สถาบันอุดมศึกษาทําความเข/าใจมาตรฐานผลการเรียนแตละด/านของระดับคุ ณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับ ปรุงจาก
คําอธิบายในสวนที่ ๒ ข/อ ๒.๒ วิธีที่ ๒
(๒) คําอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ-การสอนที่จะใช/ในรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู/และทักษะ
เหลานั้น (ควรเป)นคําอธิบายทั่ว ๆ ไปของวิธีการที่จะใช/ตลอดหลักสูตร โดยใช/การจัดการเรียนการสอนที่เน/น
ผู/เรียนเป)นสําคัญ แตถ/ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกําหนดให/มีในรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะให/แสดงไว/
ด/วย)
(๓) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช/ในรายวิชาตาง ๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู/ในกลุมที่
เกี่ยวข/อง (ซึ่งอาจรวมกลยุทธ-สําหรับการประเมินหลักสูตรเชนเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถ/ามีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ-หรือวิธีการในชวงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให/เห็นด/วย ตัวอยางเชน กิจกรรมตาง
ๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช/ความรู/และทักษะที่
กําหนดอาจจะรวมไว/ในระยะเวลาตอมา
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* ๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู.รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให/เห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรู/ใดบ/าง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ ๔ ข/อ ๒) โดยระบุวาเป)นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูมาตรฐาน
ผลการเรียนรู/บางเรื่องก็ได/ (จะแสดงเป)นเอกสารแนบท/ายก็ได/)

หมวดที่ ๕. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ถ/าสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให/ระดับ
คะแนน (เกรด) นักศึกษา ให/กลาวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้นๆ หรือแนบเอกสารดังกลาว

* ๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อธิบายกระบวนการที่ใช/ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู/
แตละรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนข/อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับ
รายวิชา
ที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู/แตละด/าน
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ-การสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต/องสอดคล/องกับเกณฑ-มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
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หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย

* ๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม.
อธิบายกระบวนการที่ใช/สําหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารย-ใหมและอาจารย-พิเศษให/มั่นใจ
ได/วาอาจารย-เข/าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตาง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน

* ๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแก.คณาจารย
อธิบายถึงสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อชวยให/คณาจารย-ได/พัฒนา
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การกํากับมาตรฐาน
อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให/เป)นไปตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช/และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
๒. บันฑิต
อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ผลลัพธ-การเรียนรู/
การทํางานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู/สําเร็จการศึกษา
๓. นักศึกษา
อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร/อมกอนเข/าศึกษา การควบคุมการดูแล การให/
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข/อร/องเรียน
ของนักศึกษา
๔. อาจารย
อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย- ตั้งแตระบบการรับอาจารย-ใหม การคัดเลือกอาจารยคุณสมบัติ ความรู/ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก/าวหน/าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย-
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๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให/มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางตอเนื่อง การออกแบบหลักสูตร
ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชา การวางระบบผู/สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
การประเมินผู/เรียน การกํากับให/มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
อธิบ ายระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร/อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ทั้ง
ความพร/อมทางกายภาพและความพร/อมของอุปกรณ-เทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อ
ตอการเรียนรู/ โดยการมีสวนรวมของอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย-ประจําหลักสูตร

* ๗. ตัวบ.งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใช/ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปYตามตัว
บงชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือตัวบงชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุม
หมวด ๑ - หมวด ๖
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หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ควรคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสูการประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็นสําคัญ
ๆ ที่สะท/อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหลานี้จะถูกนํามาใช/ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของ
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร
* ๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
อธิบายกระบวนการที่ใช/ในการประเมินกลยุทธ-การสอนที่ได/วางแผนไว/สําหรับการพัฒนาการเรียนรู/ในด/าน
ตาง ๆ เชน การประเมินความเห็นหรือข/อเสนอแนะของอาจารย-ภายหลังการเข/ารับการอบรม การนํากลยุทธ-การสอนไป
ใช/ การปรึกษาหารือกับผู/เชี่ยวชาญด/านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห-ผลการประเมินของนักศึกษาและ
หลักสูตรฝjกอบรมด/านทฤษฎีการเรียนรู/และวิธีการสอนที่เกี่ยวข/อง และอธิบายกระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่
ได/มาปรับปรุงแผนกลยุทธ-การสอน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
อธิบายกระบวนการที่ใช/ในการประเมินทักษะของคณาจารย-ในการใช/กลยุทธ-ตามที่ได/วางแผนไว/ เชน การ
ประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา การสังเกตการณ-ของอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน/าภาค การทดสอบผล
การเรียนรู/ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับ
กระบวนการในการพัฒนาความรู/และทักษะที่มปี ระสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต/องการ
* ๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
อธิบายกระบวนการที่จะใช/เพื่อจะได/ข/อมูลตาง ๆ ย/อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม
และการบรรลุผลการเรียนรู/ที่คาดหวังจากกลุมบุคคล ดังนี้ ๑) นักศึกษาและบัณฑิต ๒) ผู/ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู/
ประเมินภายนอก ๓) ผู/ใช/บณ
ั ฑิตและ/หรือผู/มีสวนได/สวนเสียอื่นๆ
* ๓. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให/ประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข/อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยางน/อย ๓
คน ประกอบด/วยผู/ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางน/อย ๑ คน (ควรเป)นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับ
การประกันคุณภาพภายใน)
*๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได/จากอาจารย-และนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธเอกสารแนบ ให/แนบเอกสารที่ระบุไว/ให/ครบถ/วน
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มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข/อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ของแตละรายวิชาเพื่อให/ก ารจั ดการเรียนการสอนสอดคล/องและเป)นไปตามที่วางแผนไว/ใ นรายละเอียดของ
หลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไว/อยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค-และรายละเอียดของเนื้อหาความรู/ใน
รายวิชา แนวทางการปลูกฝXงทักษะตาง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่นักศึกษาจะได/รับการพัฒนาให/ประสบ
ความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช/ในการเรียน วิธีการ
เรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่น ๆ ที่จําเป)นสําหรับการ
เรียนรู/ นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตร-ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ข/อมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงคหมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรู/ของนักศึกษา
หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒. จํานวนหน.วยกิต
บรรยาย-ปฏิบัติ
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช/รายวิชานี้ ยกเว/นวิชาที่เปดเป)นวิชาเลือกทั่วไป ให/ใช/ “หลายหลักสูตร” และให/
ระบุวาเป)นวิชาศึกษาทั่วไปหรือวิชาเฉพาะ เชน วิชาแกน วิชาเฉพาะด/าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ วิชาเอก
วิชาเอกเลือก เป)นต/น
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปWที่เรียน
ภาคการศึกษา / ชั้นปYที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
๖. รายวิชาที่ตองเรียนมาก.อน (Pre-requisite) (ถามี)
๗. รายวิชาที่ตองเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
๘. สถานที่เรียน
ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให/ครบถ/วน
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล.าสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุ.งหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุ.งหมายของรายวิชา
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
อธิบายโดยยอเกี่ยวกับวัตถุประสงค-ในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น เชน
เพิ่มการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป)นผล
จากงานวิจัยใหม ๆ ในสาขา

งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

217
มคอ. ๓

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ตามที่ระบุไว/ในรายละเอียดหลักสูตร
๒. จํานวนชั่วโมงที่ใชต.อภาคการศึกษา
ระบุจํานวนชั่วโมงบรรยาย สอนเสริม การฝjกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝjกงาน และการศึกษาด/วยตนเอง
๓. จํานวนชั่วโมงต.อสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก.นักศึกษาเปVนรายบุคคล
ระบุจํานวนชั่วโมงตอสัปดาห-ที่จะให/คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียนและ
วิธีการสื่อสารให/นักศึกษาได/ทราบกําหนดเวลาลวงหน/า

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรู/ในมาตรฐานผลการเรียนรู/แตละด/านที่มุงหวัง ซึ่งต/องสอดคล/องกับที่ระบุไว/ใน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรู/จากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรู/แตละด/าน ให/แสดงข/อมูล ตอไปนี้
๑. สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู/ หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒. คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช/ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู/ หรือทักษะในข/อ ๑
๓. วิธีการที่จะใช/วัดและประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรู/ใน
มาตรฐานการเรียนรู/แตละด/านที่เกี่ยวข/อง
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ต/องพัฒนา
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๒. ความรู/
๒.๑ ความรู/ที่ต/องได/รับ
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๓. ทักษะทางปXญญา
๓.๑ ทักษะทางปXญญาที่ต/องพัฒนา
๓.๒ วิธีการสอน
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๓.๓ วิธีการประเมินผล
๔. ทักษะความสัมพันธ-ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธ-ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ต/องพัฒนา
๔.๒ วิธีการสอน
๔.๓ วิธีการประเมินผล
๕. ทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต/องพัฒนา
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๓ วิธีการประเมินผล

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
ระบุหัวข/อ/รายละเอียด สัปดาห-ที่สอน จํานวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งต/องสอดคล/องกับจํานวนหนวยกิต)
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช/ รวมทั้งอาจารย-ผู/สอน ในแตละหัวข/อ/รายละเอียดของรายวิชา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู/หัวข/อยอยแตละหัวข/อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห-ที่ประเมิน และ
สัดสวนของการประเมิน

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ระบุตําราและเอกสารหลักที่ใช/ในการเรียนการสอน
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส- เว็บไซต- กฎระเบียบตาง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร-และ
แหลงอ/างอิงที่สําคัญอื่น ๆ ซึ่งนักศึกษาจําเป)นต/องศึกษาเพิ่มเติม
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส- เว็บไซต- กฎระเบียบตาง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร-และ
แหลงอ/างอิงที่สําคัญอื่น ๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ระบุวิธีการประเมินที่จะได/ข/อมูลการสอน เชน จากผู/สังเกตการณ- หรือทีมผู/สอน หรือผลการเรียน
ของนักศึกษา เป)นต/น
๓. การปรับปรุงการสอน
อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการ
สอนไว/อยางไรบ/าง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป)นต/น
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อธิบายกระบวนการที่ใช/ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู/
ของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนข/อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับ
รายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู/แตละด/าน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อธิบายกระบวนการในการนําข/อมูลที่ได/จากการประเมินจากข/อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ

งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

220

มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง ข/อมูล
เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต/องออกฝjกงานออกฝjกภาคสนาม หรือ
สหกิจศึกษา ซึ่งจะต/องวางแผนให/สอดคล/องและเป)นไปตามที่กําหนดไว/ในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะ
กําหนดไว/อยางชัดเจนถึงวัตถุประสงค-และรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้น ๆ ตลอดจนความรู/
ความเข/าใจที่นักศึกษาจะได/รับจากการออกฝjก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝXงทักษะตาง ๆ
ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะได/รับการพัฒนาให/ประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑ-การ
วัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ข/อมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงคหมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู/
หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝjกประสบการณ-ภาคสนาม
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒. จํานวนหน.วยกิต หรือจํานวนชั่วโมง
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช/รายวิชานี้ และระบุวาเป)นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝ^กประสบการณภาคสนาม
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปWที่กําหนดใหมีการฝ^กประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
๖. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งล.าสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุ.งหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุ.งหมายของประสบการณภาคสนาม
๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
อธิบายโดยยอถึงวัตถุประสงค-การพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ-ภาคสนามหรือการเปลี่ยนแปลง
สําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นและการกระทําที่จะให/บรรลุวัตถุประสงค-

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู
การพัฒนาผลการเรียนรู/ในมาตรฐานผลการเรียนรู/แตละด/านที่มุงหวังต/องสอดคล/องกับที่ระบุไว/ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) โดยมาตรฐานผลการเรียนรู/แตละด/าน ให/แสดงข/อมูลตอไปนี้
๑ สรุปเกี่ยวกับความรู/หรือทักษะที่ต/องการจะพัฒนาจากประสบการณ-ที่ได/จากการฝjกภาคสนาม/ฝjกใน
สถานประกอบการ
๒ อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมตาง ๆ ที่จะพัฒนาความรู/หรือทักษะในข/อ ๑
๓ วิธีการที่จะใช/ในการประเมินผลการเรียนรู/ในมาตรฐานผลการเรียนรู/แตละด/านที่เกี่ยวข/อง
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หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
ระบุคําอธิบายตามที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร
๒. กิจกรรมของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข/องกับนักศึกษาระหวางฝjกประสบการณ-ภาคสนาม
๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และกําหนดสง
๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝ^กประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมที่ใช/ในการติดตามผลการเรียนรู/ทั้งระหวางฝjกและเมื่อสิ้นสุดการฝjกประสบการณ-ภาคสนาม
๕. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
เชน การวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การให/คําแนะนําแกนักศึกษาการ
ประเมินผลการฝjกประสบการณ๖. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
เชน การให/คําปรึกษา การประสานและรวมวางแผนกับพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการการ
ประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสําหรับการออกนิเทศก-นักศึกษา
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช.วยเหลือนักศึกษา
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
เชน ที่พัก การเดินทาง วัสดุอุปกรณ-สนับสนุนอื่น ๆ เชน เบี้ยเลี้ยง

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
๑. การกําหนดสถานที่ฝ^ก
๒. การเตรียมนักศึกษา
๓. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝ^ก
๕. การจัดการความเสี่ยง
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หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
๑. หลักเกณฑการประเมิน
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต.อการประเมินนักศึกษา
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามต.อการประเมินนักศึกษา
๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกต.าง

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝ^กประสบการณภาคสนาม
๑. กระบวนการประเมินการฝ^กประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของต.อไปนี้
๑.๑ นักศึกษา
๑.๒ พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
๑.๓ อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
๑.๔ อื่น ๆ เช.น บัณฑิตจบใหม.
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
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มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล การจัดการเรียน
การสอนของอาจารย-ผู/สอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด การเรียนการสอนในวิชา
นั้น ๆ วาได/ดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเป)นไปตามแผนที่วางไว/ ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม และ
หากไมเป)นไปตามแผนที่วางไว/ ต/องให/เหตุผลและข/อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียน
จนสิ้นสุด ปXญหาในด/านการบริหารจัดการและ สิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะห-ผลการประเมินรายวิชาของ
นักศึกษา/หัวหน/าภาค/หรือผู/ประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผู/ใช/บัณฑิต การวางแผนและให/
ข/อเสนอแนะ ตอผู/ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทัว่ ไป
หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
หมวดที่ ๔ ป\ญหาและผลกระทบต.อการดําเนินการ
หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒. รายวิชาที่ตองเรียนก.อนรายวิชานี้ (ถามี)
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุ.มเรียน (Section)
ให/รายงานเป)นรายกลุม
๔. ภาคการศึกษา/ปWการศึกษาที่เป8ดสอนรายวิชา
๕. สถานที่เรียน
ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให/ครบถ/วน

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
ระบุหัวข/อ จํานวนชั่วโมงตามแผนการสอน จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง ระบุเหตุผลที่การสอนจริงตางจาก
แผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕ %
๒. หัวขอที่สอนไม.ครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวข/อที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวข/อตอผลการเรียนรู/ของรายวิชาและ
หลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญให/เสนอแนวทางชดเชย
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ระบุวาวิธีสอนเพื่อให/บรรลุผลการเรียนรู/แตละด/านตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผลหรือไมมี
และปXญหาของวิธีสอนที่ใช/(ถ/ามี) พร/อมข/อเสนอแนะในการแก/ไข
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ระบุข/อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได/จากปXญหาที่พบในข/อ ๓

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน )
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู.เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
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๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) ระบุจํานวนและร/อยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน
๕. ป\จจัยที่ทําใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู/ท่กี ําหนดไว/ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข/อ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร/อมเหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธีการประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นพร/อมเหตุผล
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ

หมวดที่ ๔ ป\ญหาและผลกระทบต.อการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ระบุปXญหาในการใช/ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ/ามี) และผลกระทบ
๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ระบุปXญหาด/านการบริหารและองค-กร(ถ/ามี) และผลกระทบตอผลการเรียนรู/ของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุข/อวิพากษ-ทั้งที่เป)นจุดแข็งและจุดออน
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนต.อขอวิพากษตามขอ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ระบุข/อวิพากษ-ทั้งที่เป)นจุดแข็งและจุดออน
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนต.อขอวิพากษตามขอ ๒.๑

งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ.านมา
ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปYการศึกษาที่ผานมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน
ถ/าไมได/ดําเนินการหรือไมเสร็จสมบูรณ-ให/ระบุเหตุผล
๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปYการศึกษานี้ การใช/
อุปกรณ-การสอนแบบใหม เป)นต/น
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปWการศึกษาต.อไป
ระบุข/อเสนอพร/อมกําหนดเวลาที่ควรแล/วเสร็จและผู/รับผิดชอบ
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาต.ออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ชื่ออาจารย-ผู/รับผิดชอบรายวิชา:………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน .............................................................
ชื่อผู/รับผิดชอบหลักสูตร: ……………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน .........................................................
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มคอ. ๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) หมายถึง
รายงานผลการฝjกงาน ออกฝjกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาได/บรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไว/ใน
รายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนามหรือไม และหากไมเป)นไปตามแผนต/องให/เหตุผลและข/อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการฝjกงาน ออกฝjกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝjก
ประสบการณ-ภาคสนามตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ปXญหาด/านการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การ
วิเคราะห-ผลการประเมิน การฝjกของนักศึกษา/อาจารย-ผู/รับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยง

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทัว่ ไป
หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ต.างไปจากแผนการฝ^กประสบการณภาคสนาม
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
หมวดที่ ๔ ป\ญหา และผลกระทบดานการบริหาร
หมวดที่ ๕ การประเมินการฝ^กประสบการณภาคสนาม
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง

งานหลักสูตรและแผนการเรียน กลุมงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
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รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทัว่ ไป
๑. รหัสและชื่อรายวิชา
๒. หลักสูตร
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝ^กประสบการณภาคสนาม
๔. ภาคการศึกษา / ปWการศึกษาที่ฝ^กประสบการณภาคสนาม

หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ต.างจากแผนการฝ^กประสบการณภาคสนาม
๑. การเตรียมนักศึกษา ) (ถามี)
ระบุวาการเตรียมนักศึกษาตางจากแผนอยางไร และให/ข/อเสนอแนะ/ข/อคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต
๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
ระบุวาการเตรียมอาจารย-ที่ปรึกษา/อาจารย-นิเทศก-ตางจากแผนอยางไรและให/ข/อเสนอแนะ
ข/อเสนอแนะ/
ข/อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๓. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถามี)
ระบุวาการเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการตางจากแผนอยางไรและให/
ข/อเสนอแนะ/ข/อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝ^กประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ระบุการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ที่ตางจากแผนและให/ข/อเสนอแนะ/ข/อคิดเห็นเพื่อการวางแผน
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนักศึกษา
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถามี)
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หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/ส.งไปฝ^กประสบการณภาคสนาม
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู.เมื่อสิน้ สุดการฝ^กประสบการณภาคสนาม
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด) ระบุจํานวนและร/อยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน
๕. ป\จจัยที่มีผลกระทบต.อผลการฝ^กประสบการณภาคสนาม (ถามี)
๕. ป\จจัยที่มีผลกระทบต.อผลการฝ^กประสบการณภาคสนาม (ถามี)

หมวดที่ ๔ ป\ญหาและผลกระทบดานการบริหาร
๑. ป\ญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝ^ก
๒. ผลกระทบต.อผลการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปVนเพื่อหลีกเลี่ยงป\ญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี)

หมวดที่ ๕ การประเมินการฝ^กประสบการณภาคสนาม
๑. การประเมินการฝ^กประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา (ใหแนบผลการสํารวจ)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ระบุข/อวิพากษ-ทั้งที่เป)นจุดแข็งและจุดออน
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝ^กประสบการณภาคสนาม
๒. การประเมินการฝ^กประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ระบุข/อวิพากษ-ทั้งที่เป)นจุดแข็งและจุดออน
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝ^กประสบการณภาคสนาม

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝ^กประสบการณภาคสนามครั้งที่ผ.านมา
สรุปยอการพัฒนาที่สําคัญในปXจจุบัน อาทิ การพัฒนาอยางมืออาชีพสําหรับคณะหรือที่ปรึกษา
ประสบการณ-ภาคสนาม การปรับประสบการณ-ภาคสนาม และแนวทางใหมของการจัดการเชิงคุณภาพ
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๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝ^กประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก.อน
ระบุประเด็นที่ระบุไว/ในครั้งที่ผานมาสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากข/อ ๑ และอธิบายถึงความสําเร็จ
ผลกระทบ ในกรณีที่ไมสําเร็จให/ระบุเหตุผล
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปWการศึกษาต.อไป
ระบุข/อเสนอพร/อมกําหนดเวลาที่ควรแล/วเสร็จและผู/รับผิดชอบ
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝ^กประสบการณภาคสนาม เสนอต.ออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
ระบุข/อเสนอแนะตออาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใด ๆ ที่ต/องได/รับ
ความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบตอรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตรชื่ออาจารยผู/รับผิดชอบ/อาจารย-ที่ปรึกษาการฝjกประสบการณ-ภาคสนาม:……………………………
ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ......................................................
ชื่อผู/รับผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ...................................................
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มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผลประจําปY
โดยผู/ประสานงานหลักสูตรหรือผู/รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เชน ข/อมูลทางสถิติ
ของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล/อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบตอหลักสูตร สรุป
ภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู/แตละด/าน
การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่น ๆ ที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู/สําเร็จ
การศึกษา ผู/ใช/บัณฑิต ตลอดจนข/อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวข/อง การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหน/าภาควิชา/คณบดี และใช/เป)นข/อมูลในการศึกษา
ด/วยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป)นระยะ ๆ และเป)นข/อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู/ประเมิน
ภายนอกได/ด/วย

ประกอบดวย ๙ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทัว่ ไป
หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิติ
หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต.อหลักสูตร
หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน
หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ
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หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร..........................ประจําปWการศึกษา..............
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทัว่ ไป
๑. หลักสูตร
๒. ระดับคุณวุฒิ
๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
๔. วันที่รายงาน
๕. ปWการศึกษาที่รายงาน
๖. สถานที่ตั้ง
(ระบุสถานที่ตั้งที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น ๆ หากมีการเปดสอนในหลายวิทยาเขต)

หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิติ
๑. จํานวนนักศึกษาชั้นปWที่ ๑ ที่รับเขาในปWการศึกษาที่รายงาน
๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปWที่รายงาน
๒.๑. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาก.อนกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๓. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๔. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต.าง ๆ (ระบุ)
สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
๓.๑ รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
คํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามข/อ ๒.๑ และจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข/าในหลักสูตร
ของรุน
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ข/อสังเกตเกี่ยวกับปXจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา
(เชน การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุมประกาศนียบัตรเป)นปริญญาบัตร หรือการย/ายสาขาวิชา ฯ)
๔. จํานวนและรอยละของนักศึกษาที่สอบผ.านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต.ละปW
๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแต.ละปWการศึกษา
สัดสวนของนักศึกษาที่สอบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตรเปรียบเทียบกับ
จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปYท่ผี านมา
นักศึกษาชั้นปWที่ ๑ ที่เรียนต.อชั้นปWที่ ๒ ......................... %
นักศึกษาชั้นปWที่ ๒ ที่เรียนต.อชั้นปWที่ ๓ ......................... %
นักศึกษาชั้นปWที่ ๓ ที่เรียนต.อชั้นปWที่ ๔ ......................... %
๖. ป\จจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต.อจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
๗. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ปW หลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ ............................................................จํานวนแบบสอบถามที่ส.ง ........................................
จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ........................รอยละของผูตอบแบบสอบถาม ………………………….

๘. การวิเคราะหผลที่ได
วิเคราะห-ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน/มของการได/งานทํา โดยใช/ข/อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข/อมูลที่ผานมาและสถาบันอื่นที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป)นข/อมูลใน
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต.อหลักสูตร
๑. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบต.อหลักสูตรในช.วง ๒ ปWที่ผ.านมา
๒. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบต.อหลักสูตรในช.วง ๒ ปWที่ผ.านมา
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หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิชาที่เป8ดสอนในภาคการศึกษา/ปWการศึกษา
ระบุรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดพร/อมจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จํานวนนักศึกษาที่สอบผานแตละ
รายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน
๒. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไม.ปกติ
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไมปกติ เชน นักศึกษาได/ระดับคะแนนสูงมากหรือต่ํา
เกินไป หรือตางไปจากเกณฑ-มาตรฐานการให/ระดับคะแนนในแตละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตกมากเกินไป
การสอนไมตรงกับเนื้อหาที่กําหนดของรายวิชา เป)นต/น นอกจากนี้ให/ระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ
เหตุผลที่ทําให/เกิดความไมปกติจากข/อกําหนดหรือเกณฑ-ที่ตั้งไว/ และมาตรการแก/ไขที่ได/ดําเนินการไปแล/ว (หาก
จําเป)นให/แนบข/อสรุปการประเมินและแนวทางการแก/ไข ที่ได/ดําเนินการมาแล/วด/วย)
๓. การเป8ดรายวิชาในภาคหรือปWการศึกษา
๓.๑ รายวิชาที่ไม.ไดเป8ดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม.ไดเป8ดสอน
ให/ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไมได/เปดสอนตามแผนการศึกษา พร/อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไมได/เปดสอน
และมาตรการทดแทนที่ได/ดําเนินการ (ถ/ามี) เชน เป)นรายวิชาแกนที่ต/องเปดตามแผนการศึกษาแตขาดผู/สอนหรือ
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน/อยเกินไป และได/ดําเนินการปรับแผนการเปดรายวิชาเพื่อเป)นการประกันวา
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได/ในภาคการศึกษาตอไป
๓.๒ วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม.ครบถวน
ให/ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข/อที่ขาด สาเหตุที่ไมได/สอนสาระหรือหัวข/อดังกลาวพร/อม
วิธีแก/ไข (ถ/ามี) เชน สาระที่ขาดและจําเป)นต/องสอนเพื่อใช/เป)นพื้นฐานของรายวิชาอื่นได/เพิ่มหัวข/อหรือสาระที่ขาด
ในรายวิชาที่สูงขึ้น

หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
๕.๑ การบริหารหลักสูตร
ให/ระบุปXญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปXญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค-ของ
หลักสูตร แนวทางการป•องกันและแก/ไขปXญหาในอนาคต
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หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
๑. การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปWที่สํารวจ)
วันที่สํารวจ ............................. (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย)
๑.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยต.อผลการประเมิน
๑.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑
๒. การประเมินจากผูมีส.วนเกี่ยวของ
อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผู/ใช/บัณฑิต หรือ ผู/มีสวนเกี่ยวข/อง และจากภายนอก
๒.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยต.อผลการประเมิน
๒.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑ (ถามี)
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ

หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน
๑. การประเมินรายวิชาที่เป8ดสอนในปWที่รายงาน
๑.๑ รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพร/อมวิธีการประเมิน เชน ประเมินโดย
นักศึกษา เป)นต/น และแผนปฏิบัติการที่ได/ดําเนินการไปแล/ว
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
ระบุข/อคิดเห็นตอแผนการสอน กลยุทธ-และวิธีการสอนที่ใช/ในรายวิชาเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู/ตาง ๆ
ที่กําหนดในรายวิชา ให/ดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรประกอบ อยางไรก็ตามไมได/เป)นการประเมินผู/สอน แตเป)นการประเมินภาพรวมของการสอนจาก
ข/อคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อนําผลมาปรับกลยุทธ-และวิธีการสอนตอไป
๒.๑ สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลป—อนกลับจากแหล.งต.าง ๆ
สรุปข/อเสนอแนะของผู/สอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและมาตรฐาน
ผลการเรียนรู/แตละด/าน ให/ระบุปXญหาที่พบพร/อมทั้งข/อเสนอแนะในการแก/ไขปXญหาหรืออุปสรรคให/ดีขึ้น
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๒.๒ แนวทางแกไข/ปรับปรุง
แผนดําเนินการในการตอบสนองตอข/อเสนอแนะ (เชน การฝjกอบรมหรือการให/คําแนะนํา หรือการ
แก/ปXญหาวิธีการอื่นให/ผู/สอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา) ควรระบุรายวิชาที่ได/แก/ไขหรือ
ปรับเปลี่ยน
๓. การปฐมนิเทศอาจารยใหม.
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
มี
ไมมี
หากมีการปฐมนิเทศให/ระบุจํานวนอาจารย-ใหม จํานวนอาจารย-ที่เข/ารวมปฐมนิเทศ
๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารย-ที่เข/ารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
๓.๓. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ให/แสดงเหตุผลที่ไมได/ดําเนินการ
๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเข/ารวม
ให/ระบุกิจกรรมที่สถาบันฯจัดหรือหนวยอื่นที่ไมใชสถาบันฯจัด จํานวนอาจารย- และบุคลากร
สายสนับสนุนที่เข/ารวมแตละกิจกรรม
๔.๒. สรุปข/อคิดเห็น และประโยชน-ที่ผู/เข/ารวมกิจกรรมได/รับ (สรุปจากผลการประเมินของผู/เข/ารวมกิจกรรม)

หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมินอิสระ
๑. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผูรับผิดชอบ
หลักสูตรต.อขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
๒. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปWที่ผ.านมา
ระบุแผนการดําเนินการแตละแผน กําหนดเวลาที่แล/วเสร็จ ผู/รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน และ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการได/สําเร็จ
๒. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๑. ข/อเสนอในการปรับโครงสร/างหลักสูตร ( จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ )
๒.๒. ข/อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชาการ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)
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๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย-และบุคลากรสายสนับสนุน
๓. แผนปฏิบัติการใหม.สําหรับปW .............
ระบุแผนปฏิบัติการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผู/รับผิดชอบ
อาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตร :________________________________
ลายเซ็น :__________________________ วันที่รายงาน:____________
ประธานหลักสูตร :______________________________
ลายเซ็น :__________________________ วันที่รายงาน:____________
เห็นชอบโดย ________________________ (หัวหน/าภาควิชา)
ลายเซ็น :__________________________ วันที่:____________
เห็นชอบโดย ________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : __________________________ วันที่ :____________
เอกสารประกอบรายงาน
๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
๒. วิธีการให/คะแนนตามกําหนดเกณฑ-มาตรฐานที่ใช/ในการประเมิน
๓. ข/อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปYที่ประเมิน
๔. ข/อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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ภาคผนวก ช
แนวปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต.อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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แนวปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต.อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได/กําหนดแนวปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตระดับอุดมศึกษาทั้ง
ที่เป)นหลักสูตรใหม หลักสูตรปรับปรุง ที่จะเสนอตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังนี้
1. หลักสูตรใหม (หลักสูตรที่ไมเคยเปดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมากอน)
1.1 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรสอดคล/องนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศและความต/องการ
กําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม
1.2 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรผานการพิจารณากลั่นกรอง จากคณะกรรมการระดับคณะ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหน/าที่พิจารณาแตเรียกชื่ออยางอื่น
1.3 หลักสูตรที่เปดสอน ต/องมีโครงสร/างและมาตรฐานตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวง
ศึกษากําหนด รวมทั้งสอดคล/องกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑ-ที่กระทรวงศึกษากําหนด (ถ/ามี)
1.4 สถาบันอุดมศึกษาควรมีศักยภาพและความพร/อมในการเปดดําเนินการหลักสูตรทั้งด/าน
คณาจารย- ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปXจจัยเกื้อหนุนอื่น ๆ
1.5 หลักสูตรที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต/องได/รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันกอนเปดสอน
1.6 หลักสูตรที่ได/รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันแล/วต/องเสนอ
ให/คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ได/รับความเห็นชอบหรืออนุมัติเพื่อพิจารณา
รับทราบหรือรับรองหลักสูตร หากไมได/ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไมได/รับการพิจารณารับทราบ
หรือรับรองหลักสูตร
1.7 เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด/วย
1.7.1 หลักสูตรที่เสนอต/องมีหัวข/อและรายเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนดตามเกณฑ1.7.2 แบบเสนอข/อมูลหลักสูตรที่กรอกข/อมูลครบถ/วน โดยอธิการลงนามรับรองความถูกต/อง
ของข/อมูลทั้งหมด พร/อมประทับตราสถาบันทุกหน/า
1.7.3 สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร
1.7.4 เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ- จํานวน 4 เลม พร/อมแผนบันทึกข/อมูล ( CD )
1.7.5 หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ/างอิง อาทิระเบียบหรือข/อบังคับให/จําทําเป)น
เอกสารผนวกแนบท/ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ-
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1.8 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต/อง ครบถ/วนและสมบูรณ-ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดแล/ว ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให/คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา พิจารณารับรองหลักสูตรภายใน 120 วัน
2) หลักสูตรปรับปรุง
2.1 หลักสูตรปรับปรุง (เป)นการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค-ของหลักสูตร
โครงสร/างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาเนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา)
2.1.1 หลักสูตรปรับปรุงควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหน/าที่พิจารณาแตเรียกชื่อเป)นอยางอื่น
2.1.2 หลักสูตรที่ปรับปรุงกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต/องได/รับความเห็นชอบ
หรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2.1.3 หลักสูตรฉบับปรับปรุง ต/องมีโครงสร/างและมาตรฐานตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตร
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
2.1.4 หลักสูตรที่ได/รับความเห็นชอบหรืออนุมัติแล/ว ต/องเสนอให/คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ได/รับความเห็นชอบหรืออนุมัติ เพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร
หากไมได/ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไมได/รับ การพิจารณารับทราบหรือรับ รองหลักสูตร
สถาบันอุดมศึกษาจะต/องเป)นผู/รับผิดชอบ
2.1.5 เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบด/วย
1) หลักสูตรที่เสนอต/องมีหัวข/อและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษากําหนด และจั ดทําตารางเปรียบเทียบข/อแตกตางระหวางหลัก สู ตรเดิมและ
หลักสูตรปรับปรุง
2) แบบเสนอข/อมูลหลักสูตรที่กรอกข/อมูลครบถ/วน โดยอธิการบดีลงนามรับรองความ
ถูกต/องของข/อมูลพร/อมประทับตราสถาบันทุกหน/า
3) สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง
4) เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุงจํานวน 4 เลม พร/อมแผนบันทึกข/อมูล (CD-R)
5) หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ/างอิง อาทิระเบียบหรือข/อบังคับ ให/จัดทําเป)น
สารผนวกแนบท/าย
2.1.6 ในกรณีที่เอกสารหลัก สูตรมีความถูก ต/อง ครบถ/วนและสมบูรณ- ตามที่สํานัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให/
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให/คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรอง
หลักสูตรปรับปรุงภายใน 120 วัน
2.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กนอย (เป)นการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชาการ
เปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา โดยไมกระทบโครงสร/างหลักสูตร
และเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ)
2.2.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุง ควรผานพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหน/าที่พิจารณาแตเรียกชื่อเป)นอยางอื่น
2.2.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุงกอนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต/องได/รับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาบันมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2.2.3 เอกสารที่เสนอต/องมีหัวข/อและรายละเอียดสาระของหลัก สูตรในสวนที่ต/องการปรับปรุง
แก/ไขตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
2.2.4 ให/สถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารการปรับปรุงแก/ไขหลักสูตรและแจ/งให/สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองเป)นรายภาคการศึกษา
2.2.5 ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแก/ไขหลายครั้ง ให/รวบรวมและสรุปจัดทําเป)นเอกสาร
ฉบับเดียว
2.2.6 ให/สงเอกสารตามข/อ 2.2.5 จํานวน 4 ฉบับ พร/อมแผนบันทึกข/อมูล (CD/…..)
อนึ่งการรับทราบหรือรับรองหลัก สูตรใหม หรือหลัก สูตรปรับปรุง จะเป)น ไปภายใต/เงื่อนไขที่วา
มหาวิทยาลัย/สถาบันได/จัดทําหลักสูตรสอดคล/องตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรนโยบายและหรือหลักเกณฑ-ที่
กําหนดเทานั้น หากมิได/เป)นตามเงื่อนไขดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไมอาจสงหลักสูตร
ดังกลาวไปให/สํานักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคุณวุฒิผู/สําเร็จการศึก ษาตามหลักสูตร เพื่อประโยชน-ในการ
บรรจุและการแตงตั้งข/าราชการพลเรือน รวมทั้งกําหนดเงินเดือนที่ควรได/รับและระดับตําแหนงที่ควรแตงตั้ง

