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

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

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

(ศาสตราจารยวิจารณ พานิช)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

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

ดานการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา

ดานคุณภาพบัณฑิต

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

สกอ
มหาวิทยาลัย
ไมใช
1

เกณฑกําหนดชื่อปริญญา

มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชาตาง ๆ

5 ป

ทุกป

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา

ติดตามการ
ดําเนินการ
ตาม TQF

หลักเกณฑการเทียบโอน
เกณฑ/แนวทางอืน่ ๆ
รายละเอียดของหลักสูตร
(Programme Specification)

เสนอ

สภาสถาบัน
อนุมัติ

เสนอ
รายงานประจําภาคและประจําปการศึกษา
(Semester/Annual Programme Report)

ใช
เผยแพร
หลักสูตรที่
ดําเนินการ
ไดมาตรฐาน
TQF

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

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

รายงานรายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี)
(Course + Field Experience Reports)

กระบวนการเรียนการสอน
(ที่ทําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง)

การวัดและประเมินผล
(มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต)

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนด
ไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูจางงานและสังคม)

1 กก.อ. กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง

(POD Network)
Teaching Unit
การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม

๑๕ ก.ค. ๕๒

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร
และ
บันทึกไว
ในฐาน
ขอมูล

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
และ
แนวทางการปฏิบัติ

เอกสารแนบทาย
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

ก

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

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

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

หนา
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๓๖
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ข
มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา...........สาขา/สาขาวิชา.......
รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร

สวนที่ ๑
สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โลกยุคป จจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดตอสื่อสารเปนอยางมาก
ในดานการศึกษา เกิดการเคลื่อนยายของนักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
จากตางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ ผูที่ทํางานและตองการศึกษาเพิ่มเติม
เพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานมีจํานวนมากขึ้น จึงจําเปนตองพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว คือ การปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีความใกลเคียงกันกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีอื่นๆ
เพื่อใหเกิดความสะดวกแกการเคลื่อนยายของนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิต และนับตั้งแต
การประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปที่เมือง Bologna ประเทศ
อิตาลีเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ จนเกิดขอตกลง Bologna Process ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปจึงปรับเปลี่ยน
ระบบการจัดการศึกษา ที่มุงเนนมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ในแตละคุณวุฒิ
และขยายผลการดําเนินการไปตามประเทศตางๆ ทั่วโลก
สําหรับประเทศไทย การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สงผลกระทบใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการ
เนนหนักใหปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหคิดเปน แกปญหา
เปนและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย มีการยกระดับของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคลขึ้นเปนมหาวิทยาลัย การเปดดําเนินการของวิทยาลัยชุมชน และใหอิสระในการดําเนินการ
แก ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนมากขึ้ น การเปลี่ ย นแปลงเหล า นี้ ทํ า ให ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษามี ค วาม
หลากหลาย มีการขยายตัวเพื่อใหประชาชนมีโอกาสเขาเรียนในระดับอุดมศึกษากันไดอยางทั่วถึง
ทามกลางสิ่งตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้กอใหเกิดปญหาตามมา กลาวคือ จะทําอยางไรใหสังคมเชื่อมั่น
ได ว า คุ ณ วุ ฒิ ที่ บั ณ ฑิ ต ได รั บ จากสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาทุ ก แห ง มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานที่ ส ามารถ
เทียบเคียงกันได
สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษาในฐานะที่เป นหนวยงานกํากับและสงเสริ มการ
ดํ าเนิ นการของสถาบั นอุ ดมศึ กษาจึ งได ดํ าเนิ นการโครงการจั ดทํ ากรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึ กษา
ของประเทศไทย (Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) เพื่อเปน
เครื่ อ งมื อ ในการนํ า นโยบายที่ ป รากฏในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ เ กี่ ย วกั บ มาตรฐาน
การศึกษาของชาติในสวนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปน
รูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู
(Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิ
และสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเขาใจไดตรงกันและ
เชื่อมั่ นถึง ผลการเรี ยนรู ที่บั ณฑิ ต ได รับ การพัฒนาวา มีม าตรฐานที่ส ามารถเทีย บเคี ยงกั นได กั บ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ

๑. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ
ซึ่งประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู
ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ
ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช การเปด
โอกาสใหเทียบโอนผลการเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้ง
ระบบและกลไกที่ ใ ห ค วามมั่ น ใจในประสิ ท ธิ ผ ลการดํ า เนิ น งานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ ข องสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาว า สามารถผลิ ต บั ณ ฑิ ต ให บ รรลุ คุ ณ ภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู
๒. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๒.๑ ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการ
อุดมศึกษา โดยมุงใหกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่อ งมือ ในการนํา แนวนโยบายในการพัฒ นา
คุณ ภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุด มศึก ษาไปสูก ารปฏิบัติใ นสถาบัน อุด มศึกษา
ไดอ ยา งเปน รูป ธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแ นวทางที่ชัด เจนในการ
พัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัด
และประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหมั่นใจวา บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวังไดจริง
๒.๒ มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่ง เปน มาตรฐาน
ขั้นต่ําเชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของไดเขาใจและ
มั่นใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ กําหนด
มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่คาดหวังไวกอน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองคประกอบอื่นๆ
ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหบัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการ
เรียนรูนั้นอยางสอดคลองและสงเสริมกันอยางเปนระบบ
๒.๓ มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ไดดําเนินการไวแลวเขาดวยกันและ
เชื่อมโยงเปนเรื่องเดีย วกัน ซึ่ง จะสามารถอธิบ ายใหผูเ กี่ย วขอ งไดเ ขา ใจอยา งชัด เจนเกี่ย วกับ
ความหมายและความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ
๒.๔ มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับ
และเทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอยางเปน
ระบบ โดยเปดโอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอน

๒

ไดอยางหลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะ
มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ
เป นที่ พึ งพอใจของผู ใช บั ณฑิ ต และเป นคนดี ของสั งคม ช วยเพิ่ มความเข มแข็ งและขี ดความสามารถ
ในการพัฒนาประเทศไทย
๓. วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๓.๑ เพื่อเปนกลไกหรือเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามที่ กําหนดไว ในพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่ แก ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยาง
เปนรูปธรรม ดวยการนําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
๓.๒ เพื่อกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจนโดยกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู
ของบัณฑิตที่คาดหวังในแตละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาตางๆ และเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา
และผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาไดใชเปนหลัก และเปนแนวทางในการวางแผน ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน
วิธีการเรียนรู ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
๓.๓ เพื่อเชื่อมโยงระดับตางๆของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบ เพื่อบุคคลจะไดมี
โอกาสเพิ่มพูนความรูไดอยางตอเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและ
โปรงใส สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตางๆ กับนานาประเทศได
๓.๔ เพื่อชวยใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเปนกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และใชเปนกรอบอางอิงสําหรับผูประเมินของการ
ประกันคุณภาพภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน
๓.๕ เพื่อเปนกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจใน
กลุมผูที่เกี่ยวของ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและ
ตางประเทศเกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะในการทํางาน รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงมี
๓.๖ เพื่อประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและ
ตางประเทศในการยายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนขามสถาบัน และการ
รับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
๓.๗. เพื่อใหมีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละสาขา/สาขาวิชา
๓.๘. เพื่อนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการใหกับสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีความเขมแข็ง

๓

๔. โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๔.๑ ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดั บ ของคุ ณวุฒิแ สดงถึง การเพิ่มขึ้ นของระดั บ สติปญญาที่ ต องการ และความ
ซับ ซ อ นของการเรีย นรู ที่ ค าดหวั ง นอกจากนี้ ก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ
ยังกําหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับแรกเขาหลังจากสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย เพราะเปนพื้นฐาน
ความรู ความสามารถที่สําคัญในการศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มตนที่ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) และสิ้นสุดที่ระดับที่
๖ ปริญญาเอก ดังนี้
ระดับที่ ๑
อนุปริญญา (๓ ป)
ระดับที่ ๒
ปริญญาตรี
ระดับที่ ๓
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ ๔
ปริญญาโท
ระดับที่ ๕
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ ๖
ปริญญาเอก
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สงู ขึน้
แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลักเกณฑการเขาศึกษาตอของแตละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจขึ้นอยูกับคะแนน
เฉลี่ ย สะสม หรื อเงื่อนไขอื่ นเพื่ อให มั่นใจวาผูส มัค รเขา ศึกษาต อจะมีโ อกาสประสบความสํ าเร็ จ
ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและซับซอนยิ่งขึ้น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแบงสายวิชาเปน ๒ สาย ไดแก สายวิชาการ เนนศาสตรบริสุทธิ์
ทางดานศิลปศาสตรหรือดานวิทยาศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชานั้นๆเปนหลัก
ไมไดสัมพันธโดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซึ่งมุงเนนการศึกษาในลักษณะของ
ศาสตรเชิงประยุกต เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะระดับสูงซึ่งจําเปนตอการประกอบอาชีพ และ
นําไปสูการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่สําคัญทั้งในการทํางานและการ
ดํารงชีพในชีวิตประจําวัน สวนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวของกับความเขาใจ การวิจัยและความรู
ทางทฤษฎี ใ นสาขา/สาขาวิ ช าและสาขา/สาขาวิ ช าอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งอย า งทั่ ว ถึ ง และพั ฒ นา
ความสามารถในการคิดและการแกไขปญหาที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ อยางไรก็ตามหลักสูตรทั้ง
สองสายดังกลาวมีจุดเนนที่แตกตางกัน ซึ่งควรสะทอนใหเห็นในรายละเอียดของเนื้อหาสาระสําคัญ
และในชื่อปริญญา ผูสําเร็จการศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศึกษาตอระดับสูงขึ้นในอีกสาย
วิชาหนึ่งได ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกําหนดเงื่อนไขบางประการของการเขาศึกษาได เพื่อใหผูเรียนมี
พื้นฐานความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอสําหรับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ และบรรลุผลการเรียนรู
ตามที่หลักสูตรนั้นๆ คาดหวัง

๔

โครงสรางของระดับคุณวุฒิในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ซึ่งเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งสูอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้น ดังแผนภูมิตอไปนี้
ระดับ
๖

ปริญญาทางสายวิชาการ
ปริญญาเอกทางการวิจัย
(ปร.ด.)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง

๕

๔

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

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

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

๓

๒

๑

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

ปริญญาตรี
(เชน ศศ.บ., วท.บ.)

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

อนุปริญญา (๓ ป)

-

แรกเขา
หมายเหตุ :

เสนทึบ แสดงถึง เสนทางการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิ
เสนประ แสดงถึง เสนทางที่เปนไปไดในการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิและสายวิชา
แตอาจตองศึกษาเพิ่มเติมในการเปลี่ยนเสนทางการศึกษาเพื่อใหมั่นใจวานักศึกษา
มีพื้นฐานความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอ สําหรับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ

๕

๔.๒ การเรี ย นรู แ ละมาตรฐานผลการเรี ย นรู ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
การเรียนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง
จากประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนด
ผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมี อยางนอย ๕ ดาน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยใน
การประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความ
สามารถในการปรับ วิถีชีวิต ในความขัดแยง ทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติต นตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม
(๒) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด
และการนําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการ
ตางๆ และสามารถเรียนรูดวยตนเองได
(๓) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะหสถานการณและใชความรู ความเขาใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ
ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึง
ภาวะผูนํา ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการ
เรียนรูของตนเอง
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง
ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน
การเตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตอง
เพิ่มการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)
มาตรฐานผลการเรี ย นรู คื อ ข อ กํ า หนดเฉพาะซึ่ ง เป น ผลที่ มุ ง หวั ง ให ผู เ รี ย น
พัฒนาขึ้นจากการเรียนรูทั้ง 5 ดานที่ไดรับการพัฒนาระหวางการศึกษา จากการเรียนและการเขา
รวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดใหทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู
ความเขาใจและความสามารถจากการเรียนรูเหลานั้นไดอยางเปนที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชา
หรือหลักสูตรนั้นแลว
มาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งมีอยางนอย ๕ ดาน ดังกลาวขางตน เปนมาตรฐานผล
การเรียนรูของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพิ่มขึ้น เมื่อ
ระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทัก ษะและความรูจ ะเปน การสะสมจากระดับ คุณวุฒิที่ต่ํา กวา สูร ะดับ ที่สูง ขึ้น
ดังนั้น มาตรฐานผลการเรียนรูของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรูใน
สาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาดวย
๖

มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใชกับนักศึกษาทุกคน แมวา
บางสาขา/สาขาวิ ช านั ก ศึ ก ษาจํ า เป น ต อ งพั ฒ นาเป น การเฉพาะ เช น จรรยาบรรณของแพทย
นักบัญชี และนักกฎหมาย เปนตน
มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู และดานทักษะทางปญญา จะเกี่ยวของ
โดยตรงกับสาขา/สาขาวิชาที่เ รียน ซึ่ง ตอ งระบุร ายละเอีย ดของความรูแ ละทัก ษะของสาขา/
สาขาวิชาที่เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิไวในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบมุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูดานเหลานี้
มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศ มุ ง หวั ง ให นั ก ศึ ก ษาทุก คนไมว า จะเปน ระดับ คุณ วุฒ ิส าขา/
สาขาวิช าใด ตอ งบรรลุม าตรฐานผลการเรีย นรู ด า นนี ้ แตสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษาที่ เ รี ย นในสาขา/
สาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรูนี้จะตองเนน ให มีค วามชํา นาญมากกวา
นัก ศึ ก ษาสาขา/สาขาวิ ช าอื่น ๆ เช น นั ก ศึก ษาที่เ รีย นสาขาวิช าเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมี
ความชํานาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูดานความรูและดานทักษะทางปญญาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓ มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ที่ คาดหวั งในระดั บแรกเข า (สํ าเร็ จการศึ กษาระดับมั ธยมศึ กษา
ตอนปลาย)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯมีแนวคิดพื้นฐานวานักเรียนที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษา
จะตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่มีพื้นฐานความรูและทักษะ
เพียงพอที่จะเขาศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ พื้นฐานในที่นี้รวมถึงความรู
ความสามารถในสาระการเรียนรูทั้ง ๘ กลุม ตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความสามารถในการคิดอยางสรางสรรค และประยุกตใชความรูและทักษะทางปญญาเหลานั้นเขา
กับสาขา/สาขาวิชาที่จะเรียนในสถานการณใหมๆ ได ซึ่งนักเรียนบางคนอาจมีพื้นความรูและทักษะที่
จําเปนสําหรับสาขาวิชาที่เขาเรียนไมเพียงพอ ตองเสริมความรูพื้นฐานเพื่อใหมั่นใจวานักเรียนมีทักษะที่
จําเปนทางภาษา ทักษะทางการเรียน และพื้นฐานทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาตอในระดับอุดม
ศึกษาไดสําเร็จ ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะตองมีมาตรฐานผลการเรียนรู
ในแตละดาน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
มีความเขาใจและซาบซึ้งในคานิยมของไทยและระบบของคุณธรรม จริยธรรม
สามารถปฏิ บั ติ ต นได อ ย า งกลมกลื น กั บ ความเชื่ อ และค า นิ ย มส ว นตั ว ด ว ยความรั บ ผิ ด ชอบต อ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นปญหาซึ่งเปนความขัดแยง
ทางคานิยม สามารถสรุปผลการโตแยงและยอมรับผิดชอบตอการตัดสินใจที่ไดทําลงไป
๗

(๒) ดานความรู
มีความเขาใจอยางครอบคลุมถึงความรู และทักษะที่สําคัญในกลุมสาระการเรียนรู
ทั้ ง ๘ กลุ ม ได แ ก ภาษาไทย คณิ ต ศาสตร วิ ท ยาศาสตร สั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและวั ฒ นธรรม
กลุ ม พั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ (สุ ขศึ กษาและพลานามั ย) ศิ ลปะดนตรี การงานอาชี พและเทคโนโลยี และ
ภาษาตางประเทศ มีการเพิ่มเติมองคความรูในกลุมสาระ/สาขาวิชาที่เลือกเรียนเพื่อเตรียมความพรอม
ในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาหรือในระดับอุดมศึกษา
(๓) ดานทักษะทางปญญา
มี ค วามเข า ใจในแนวคิ ด หลั ก การและทฤษฎี ที่ สํ า คั ญ ในวิ ช าที่ ศึ ก ษา
มีความสามารถในการประยุกตใชความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งในการวิเคราะหขอโตแยงและปญหาใหมๆ
ในวิชาตางๆ ที่เรียนและในชีวิตประจําวัน ตระหนักในประเด็นปญหาสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และการมีปฏิสัมพันธกับประเทศอื่นๆ สามารถประยุกตความเขาใจ
อันถองแทจากการศึกษาเลาเรียนมาใชในการวิเคราะหปญหาเหลานั้น
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะริเริ่ม
และพัฒนาการเรียนรูทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่นๆ ของตนเองไดโดยมีการแนะนําบาง
เล็กนอย สามารถที่จะไววางใจใหทํางานไดอยางอิสระและทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จ โดยอาศัย
การแนะนําปรึกษาแตเพียงเล็กนอย สามารถทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจุดมุงหมาย
รวมกัน
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ตลอดจนใชทักษะทาง
คณิตศาสตรขั้นพื้นฐานในการแกไขปญหาในการศึกษาในการทํางาน และในสภาพแวดลอมของสังคม
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป)
มาตรฐานผลการเรียนรูแ ตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) อยางนอย
ตองเปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนหรือของกลุม ตระหนักและประพฤติปฏิบัติได
อยางสอดคลองกับระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยขอคําปรึกษาเมื่อจําเปน สามารถระบุและ
ประเมินผลกระทบจากการกระทําของตนที่มีตอผูอื่นในสถานการณที่อาจนําไปสูขอขัดแยงทางคานิยมหรือ
ความสําคัญกอนหลังก็สามารถอธิบายลักษณะของความขัดแยงนั้นไดอยางชัดเจน และสามารถตัดสินใจ
เลือกสิ่งที่ควรกระทําได
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(๒) ดานความรู
มี ค วามรู ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ขอบข า ยและลั ก ษณะของสาขาวิ ช าที่ เ รี ย น และรู ลึ ก ใน
ความรูบางสวนในสาขา รวมถึงทฤษฏี แนวคิด และหลักการที่สําคัญ มีความเขาใจในปญหาและ
งานวิจัยใหมๆ สําหรับหลักสูตรที่มีการเตรียมนักศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพหรือผูชวยนักวิชาชีพ
นักศึกษาจะตองมีความรูเกี่ยวกับพัฒนาการใหมๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ตลอดถึงความรู
เกี่ยวกับขอกําหนดทางเทคนิคและขอบังคับที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลทางเทคนิคและขอมูลการวิจัย และใช
ในการปฏิบัติโดยอาศัยคําแนะนําเพียงเล็กนอย สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ที่เกี่ยวของในการทํางานในการวิเคราะหปญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีในการแกไข
รวมถึงสามารถอธิบายผลกระทบของการตัดสินใจ
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถคิดและแสดงออกไดอยางเสรี มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคในกลุมทํางานที่
มีจุดมุงหมายรวมกัน มีภาวะผูนําในกลุมขนาดเล็ก และความรับผิดชอบในภาระที่ไดรับมอบหมาย
สามารถคนหาขอบกพรองในความรูและทักษะของตนเอง มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อการ
เรียนรูอยางตอเนื่อง
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใชเทคนิคทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตรพื้นฐานในการศึกษาคนควา
และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
วิเคราะหปญหา คนควาหาขอมูล และการจัดทําการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได
อยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน การอภิปราย เพื่อนําเสนอ ผลการวิเคราะหและสรุปผล
อยางกระชับในรูปแบบที่ถูกตอง
ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี อยางนอยตอง
เปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจั ด การป ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และวิ ช าชี พ โดยใช ดุ ล ยพิ นิ จ
ทางคานิยม ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ทางด า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม อาทิ มี วิ นั ย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ ซื่ อ สั ต ย สุ จ ริ ต เสี ย สละ เป น
แบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น และเขาใจโลก เปนตน
(๒) ดานความรู
มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและ
ทฤษฎีในองคความรูที่เกี่ยวของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของ
๙

ความรูเฉพาะดานในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและ
การตอยอดองคความรู สวนหลักสูตรวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่ น ๆ
ดวยตนเอง สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยาง
สรางสรรคโดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ สามารถใชทักษะและความเขาใจอันถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับ
หลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสม
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุม ไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือ
สมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรม
ใหมๆ ในการแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง
และของกลุม รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใช
เทคนิค ทางสถิต ิห รือ คณิต ศาสตรที ่เ กี ่ย วขอ งอยา งเหมาะสมในการศึก ษาคน ควา และเสนอ
แนะแนวทางในการแก ไขป ญหา ใช เทคโนโลยี สารสนเทศในการเก็ บรวบรวมข อ มู ล ประมวลผล
แปลความหมาย และนําเสนอขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใชรูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุค คลที่
แตกตางกันได
ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
อยางนอยตองเปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาชีพโดยใชการวินิจฉัย
ทางคานิยม ทางศีลธรรม ทางความรูสึกของผูอื่น ทางคานิยมพื้นฐานและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ
แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมระดับสูงในสถานการณที่เกี่ยวของกับความ
ขัดแยงทางคานิยมและความสําคัญกอนหลัง แสดงออกซึ่งความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอโดย
คํานึงถึงความเหมาะสมระหวางเปาหมายและจุดประสงคสวนตัวและสวนรวม เปนแบบอยางและ
เปนผูนําในการทํางานทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน
๑๐

(๒) ดานความรู
มีความรู ระดั บสู งทั้ งภาคทฤษฎีและภาคปฏิ บัติในวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนมี
ความรูในสาขาอื่นที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกัน มีความรูเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมใหมๆ ในการ
ปฏิบัติงานวิ ชาชี พ ตลอดจนผลกระทบของความก าวหน าต อ ทฤษฎีแ ละการปฏิ บัติ ที่ ไดรับ การ
ยอมรับ
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎี และประสบการณทางภาคปฏิบัติ เพื่อศึกษา
ประเด็นหรือปญหาที่ซับซอน สามารถระบุแหลงขอมูล หรือเทคนิคการวิเ คราะหเ พิ่ม เติม ตามที่
ตอ งการและคํา นึง ถึง สถานการณจ ริง ที่แ ตกตา งกัน ในการวิเ คราะหป ระเด็น สรุป ผลและการ
จัดทําขอเสนอในการแกไขปญหาหรือกลยุทธในการปฏิบัติ
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพดวยตนเองและเปนกลุมในสถานการณที่หลาก
หลายรวมทั้งสถานการณใหมหรือที่ตองการไหวพริบและความฉับไวอยางสูง แสดงความรับผิดชอบ
อยางสูงในหนาที่การงานหรือสถานการณอื่นๆทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะ
ใหมๆ และความรูที่ตองการ ทั้งหนาที่การงานในปจจุบันและการพัฒนาในอนาคต
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหที่หลากหลายอยางชาญฉลาดในการศึกษา
คนควาและเสนอแนวทางแกไขปญหา สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูด การเขียน
รวมทั้งการใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส มีการประเมินความสําเร็จของการสื่อสาร
ตอกลุมบุคคลตางๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
ระดับที่ ๔ ปริญญาโท
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท อยางนอยตอง
เปน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดย
คํานึงถึงความรูสึกของผูอื่น และเมื่อไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับ
เพี ยงพอที่ จะจัดการกั บป ญหาที่ เกิ ดขึ้น ก็สามารถวิ นิจฉัยอยางผูรูดวยความยุ ติ ธรรมและชัดเจน
มีหลักฐาน และตอบสนองปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของ
ปญหาดวยความไวตอความรูสึกของผูที่ไดรับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู
เพื่อการทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมใน
การจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการ
สงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดลอมของการทํางานและใน
ชุมชนที่กวางขวางขึ้น
๑๑

(๒) ดานความรู
มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจน
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญและนํามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ มีความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุม
วิชาเฉพาะในระดับแนวหนา มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกต ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปจจุบันที่มีตอองคความรูในสาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ
ตระหนัก ในระเบี ย บข อ บั ง คับ ที่ใ ช อ ยูใ นสภาพแวดลอ มของระดั บ ชาติแ ละนานาชาติ ที่ อ าจมี
ผลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
(๓) ดานทักษะทางปญญา
ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทาง
วิ ช าการและวิ ช าชี พ และพั ฒนาแนวคิ ด ริ เ ริ่ ม และสร า งสรรค เ พื่ อ ตอบสนองประเด็ น หรื อ ป ญ หา
สามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและใช
ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการ
ใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอเปนความรูใหมที่ทาทายสามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง
ในการวิ เ คราะห ป ระเด็ น หรื อ ป ญ หาที่ ซั บ ซ อ นได อ ย า งสร า งสรรค รวมถึ ง พั ฒ นาข อ สรุ ป และ
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญ
หรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติ
ในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ
(๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวย
ตนเองสามารถตัดสินใจในการดําเนินงานดวยตนเองและสามารถประเมินตนเองได รวมทั้งวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได มีความรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตาง ๆ
แสดงออกทักษะการเปนผูนําไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการทํางานของกลุม
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควา
ปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
ไดอยางเหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการ
นําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ

๑๒

ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มาตรฐานผลการเรี ย นรู แ ต ล ะด า นของคุ ณ วุ ฒิร ะดั บ ที่ ๕ ประกาศนีย บั ต รชั้ น สู ง
อยางนอยตองเปน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัด การกั บ ป ญ หาทางคุณ ธรรม จริย ธรรมที่ซั บ ซ อ นในเชิ งวิ ช าการและ
วิชาชีพได ในกรณีที่ปญหาใดมีกฎ ระเบียบ หรือขอมูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติไมเพียงพอ
ก็สามารถวินิจฉัยไดอยางเที่ยงตรงและยุติธรรมบนพื้นฐานของคานิยมและหลักการที่ดี แสดงออก
หรือสื่อสารขอสรุปโดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ริเริ่มการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อ
การทบทวนและปรับปรุงแกไข สงเสริมผูอื่นอยางจริงจังในการใชวิจารณญาณที่ประกอบดวย
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น แสดงภาวะผูนําในการสงเสริม
ความมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในที่ทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(๒) ดานความรู
มีความรูอยางลึกซึ้งและทันสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ในสาขาวิชาเฉพาะของตนเองและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของที่มีผลกระทบตอสาขาวิชา ตระหนักถึง
การดําเนินการวิจัยในปจจุบันและทฤษฎีที่จะเกิดขึ้น และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซึ่งจะมี
ผลตอความเชื่ อมั่นในการตัดสิ นใจอยางมืออาชี พ มี ความรู และความเขาใจในกฎ ระเบีย บและ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพอยางลึกซึ้งในสาขาวิชา
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถวิเคราะหสถานการณใหมๆ ที่ซับซอน และใชความรูทางการวิจัยและการ
ปฏิบัติลาสุดในการพัฒนาและใชวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมที่สุดในแตละกรณี สามารถริเริ่มและ
วิเคราะหปญหาที่ซับซอนไดอยางเขมขนโดยรวบรวมและประเมินคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญจาก
แหลงตาง ๆ ตามความเหมาะสม สามารถติดตามผลที่เกิดขึ้นพรอมทั้งแปลความหมาย และแปลง
ผลที่เกิดขึ้นนี้ใหเปนความรูทั่วไปที่จะชวยพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใชทักษะทางปญญาอยาง
สม่ําเสมอเมื่อตองปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระ และสามารถริเริ่มกิจกรรมทางวิชาชีพใน
สาขาวิชาของตน รับผิดชอบกิจกรรมของตนเองไดอยางเต็มที่ มีการประเมินผลและปฏิบัติงานเพื่อ
พัฒนาตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ ดว ยการประเมินวัต ถุประสงคในการทํางานและวางแผน
สําหรับการปรับปรุง ปฏิบัติตอผูอื่นและผูรวมงานในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ
สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกความเปนผูนําในทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควา
ปญหา สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะสามารถ
๑๓

สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
มาตรฐานผลการเรี ย นรู แ ต ล ะด า นของคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ ที่ ๖ ปริ ญ ญาเอก อย า งน อ ย
ตองเปน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัด การเกี่ ย วกั บ ป ญ หาทางคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมที่ ซับ ซ อ นในบริ บ ททาง
วิชาการหรือวิช าชีพ ในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได ก็สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐาน ดวย
หลั ก การที่มี เ หตุ ผ ลและค า นิ ย มอั น ดีง าม แสดงออกหรื อ สื่ อ สารข อ สรุ ป ของป ญ หาโดยคํ านึ ง ถึ ง
ความรูสึกของผูอื่นที่จะไดรับผลกระทบ ริเริ่มชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบัน
เพื่อทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการกับความขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเองและผูอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการ
สงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(๒) ดานความรู
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งใน
องคความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดที่เปนรากฐาน มีความรูที่เปนปจจุบันในสาขาวิช า รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญที่จะเกิดขึ้น
รูเทคนิคการวิจัยและพัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาไดอยางชาญฉลาด สําหรับหลักสูตร
ในสาขาวิชาชีพ จะตองมีความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงใน
วิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชา
ที่ศึกษาคนควา
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการ
วิเคราะหประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวย
วิธีการใหมๆ สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจใหมที่
สรางสรรค โดยบูรณาการแนวคิดตาง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง
สามารถออกแบบและดํา เนิน การโครงการวิจัย ที่สํา คัญ ในเรื่อ งที่ซับ ซอ นที่เ กี่ย วกับ การพัฒ นา
องคความรูใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผน
วิเคราะหและแกปญหาที่ซับ ซอนสูงมากด วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและ

๑๔

องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึง
ความโดดเดนในการเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาใน
ประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ โดยเจาะลึก
ในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคล
ตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบ
ที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือ
โครงการคนควาที่สําคัญ
๔.๔ ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ
จากมาตรฐานผลการเรี ย นรู ข องแต ล ะคุ ณ วุ ฒิ ใ นข อ ๔.๓ จะนํ า ไปสู ก ารพั ฒ นา
หลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ซึ่งมีลักษณะ วัตถุประสงคแตกตางกัน หลักสูตรของแตละคุณวุฒิควร
มีลักษณะอยางนอย ดังนี้
(๑) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป )
หลักสูตรในระดับอนุปริญญา (๓ ป) ตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาทั้งคุณธรรม
จริยธรรม ความรู และทักษะที่จําเป นตอการทํางานในสาขา/สาขาวิชาทางดานการบริหารหรือ
ทางดานสนับสนุนนักวิช าชีพ เปนการพัฒนาความรูทางทฤษฎีและการวิจัยเพื่ อเปนพื้นฐานใน
การศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
(๒) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
หลั ก สู ต รระดั บ ปริ ญ ญาตรี ต อ งออกแบบมาเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
ความรูความเขาใจในสาขาวิชาอยางกวางๆ เนนใหรูลึกในบางสวนที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห
การพั ฒ นาและผลการวิ จั ย ล า สุ ด นั ก ศึ ก ษาควรตระหนั ก ถึ ง ความรู แ ละทฤษฎี ใ นสาขาวิ ชาอื่ นที่
เกี่ยวของสัมพันธกัน ปริญญาตรีเปนคุณวุฒิขั้นพื้นฐานสําหรับการเขาสูอาชีพในสาขาตางๆ ที่ใชทักษะความ
ชํ านาญสู งและการศึ ก ษาต อ ในระดั บ ที่ สู ง ขึ้ น ดั ง นั้ น หลั ก สู ต รจะต อ งพั ฒ นาผู เ รี ย นทั้ ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรม ความรู และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติในวิชาชีพ และพื้นฐานความรูภาคปฏิบัติและ
ภาคทฤษฏี และการวิจัยที่จําเปนตอการศึกษาตอดวย
(๓) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลั ก สู ต รในระดั บ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต เป น หลั ก สู ต รที่ เ บ็ ด เสร็ จ ในตั ว เอง
สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตองการปรับปรุงความรู และทักษะทางวิชาชีพ แตขาด
คุณสมบัติในการเขาศึกษาตอหรือไมตองการที่จะศึกษาตอระดับปริญญาโท แตเมื่อสําเร็จการศึกษา
ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตแลว ก็สามารถที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาโทได โดยอาจตอง
เรียนรายวิชาเพิ่มเติม

๑๕

(๔) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโทมีจุดมุงหมายที่จะใหมีคุณธรรม จริยธรรม ความรูและทักษะ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมากแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการ
เรียนดี โดยมุงเนนการพัฒนาความชํานาญทางดานการวิจัย หรือพัฒนาความชํานาญระดับสูงทาง
วิชาชีพ หลักสูตรจึงอาจเนนการคนควาวิจัยที่นําไปสูการทําวิทยานิพนธ หรืออาจผสมผสานระหวาง
การศึกษารายวิชากับวิทยานิพนธ หรือการศึกษารายวิชาและการคนควาอิสระ
(๕) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเปนคุณวุฒิวิชาชีพระดับสูงที่เปดสอนใน
สาขาวิชาชีพเฉพาะบางสาขาที่กําหนดใหมีคุณวุฒิระหวางปริญญาโทและปริญญาเอก สวนมากเปน
หลักสูตรที่เปดสอนทางดานการแพทยและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เชน เภสัชศาสตร และวิทยาศาสตร
การแพทย
(๖) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
หลั กสู ตรปริ ญญาเอกเป นหลั กสู ตรที่ เน นให นั กศึ กษามี คุ ณธรรม จริ ยธรรม และมี
การศึกษาคนควาที่ลุมลึกในระดับสูงอยางมีอิสระ มีความเชี่ยวชาญในพัฒนาการลาสุดขององคความรู
ในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษาคนควา ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกตใชความรูเพื่อเพิ่มพูน
และพั ฒ นาเนื้ อ หาสาระของรายวิ ช าของสาขา/สาขาวิ ช าและวิ ช าชี พ หลั ก สู ต รอาจจะเน น การ
คนควาวิจัยที่นําไปสูการทําวิทยานิพนธเพื่อเพิ่มพูนองคความรูที่มีอยู หรืออาจผสมผสานระหวาง
วิทยานิพนธกับการศึกษารายวิชาระดับสูงในสาขาวิชาชีพหรือสาขา/สาขาวิชาประยุกต
๔.๕ จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
ระบบหนวยกิตเป นระบบที่ใช เพื่ออธิบายปริมาณการเรียนรู ที่คาดหวังวานั กศึ กษา
จะไดรับในการศึกษาแตละระดับคุณวุฒิ ระยะเวลาการศึกษาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวใน
หลักสูตรที่สาขา/สาขาวิชาตางกันแมในระดับเดียวกันอาจแตกตางกันได เชน ระยะเวลาศึกษา
ในระดับคุณวุฒิปริญญาตรีอาจจะเปน ๔ ป ๕ ป หรือ ๖ ป ขึ้นอยูกับปริมาณการเรียนรูที่คาดหวัง
และระดับความซับซอนของสาขาวิชานั้นๆ และระยะเวลาเรียนเทากันในหลักสูตรที่ตางกัน อาจนําไปสู
คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทได เพียงแตการเรียนในระดับปริญญาโทจะเขมขนกวาระดับ
คุณวุฒิจะขึ้นอยูกับระดับของการเรียนหรือความซับซอนของการเรียนมากกวาที่จะขึ้นอยูกับระยะ เวลา
ที่เรียน แมวาจะมีการกําหนดหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรไวก็ตาม (จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาใน
การศึกษาของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร)
๔.๖ การกําหนดชื่อคุณวุฒิ
ชื่อคุณวุฒิที่ผูสําเร็จการศึกษาไดรับ แสดงถึง
(๑) ระดับคุณวุฒิไดแก อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก ซึ่งสัมพันธกับความซับซอนของการเรียนรู

๑๖

(๒) สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) เชน สายวิชาการของศาสตรดานศิลปศาสตร
จะใชชื่อคุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อทั่วไป
(๓) สาขาวิชาหรือเนื้อหาหลักของการเรียนรู ซึ่งอาจเปนสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขา
วิชาในสัดสวนที่เทากัน สองสาขาวิชาในสัดสวนที่ไมเทากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือ หลายสาขา
วิชารวมกันเปนสหวิทยาการ เชน สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเปนสาขาวิชาเดี่ยว ใชชื่อคุณวุฒิวา
“ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ)” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อเฉพาะสําหรับสาขาวิชา
สิ่ ง สํ า คั ญ คื อ การกํ า หนดชื่ อ คุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ปริ ญ ญาในสาขาวิ ช าต า งๆ ต อ งเป น
มาตรฐานสากล ถูกตอง แมนยํา หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาตางๆ เปนไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๗ การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ
นักศึกษาที่สามารถแสดงไดวามีความรู ทักษะเพียงพอและเทียบเคียงไดกับผลการ
เรียนรูที่กําหนดไวในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาหรือประสงคจะศึกษา
ควรไดรับการประเมินเพื่อการเทียบโอนความรูหรือประสบการณที่มีเพื่อการสงเสริมการเรียนรู
ตลอดชีวิตและไมตองเสียเวลาเรียนสิ่งที่ตนรูอยูแลวอีก การเทียบโอนความรูหรือประสบการณให
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา
เขาสูการศึกษาในระบบ และเรื่อง ขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียน
ระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ

๑๗

๕. ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐาน
ผลการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐานผล
การเรียนรู แสดงไดดังตารางตอไปนี้
มาตรฐานผลการเรียนรู

ระดับคุณวุฒิ

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

หนวยกิต
ขั้นต่ํา*

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

X

X

X

X

ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
X

XX

XX

XX

XX

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

หมายเหตุ : * ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกีย่ วกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
X เครื่องหมาย X ที่มีจํานวนมากนอยตางกัน หมายถึง การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ความรู และทักษะตาง ๆ ในลักษณะสะสมของแตละคุณวุฒิ

๑๘

๖. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคของแตละระดับคุณวุฒิ
๖.๑ ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป)
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ
อยางนอยตอไปนี้
(๑) ความรูเกี่ยวกับขอเท็จจริง หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในสาขา/สาขาวิชาที่
เรียนรวมถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
(๒) ความสามารถในการประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสืบคน เพื่อใชใน
การแกไขขอขัดแยงและปญหาที่เกี่ยวของกับสาขา/สาขาวิชาที่เรียนและ/หรือการทํางาน ตลอดจน
การพัฒนาแนวทางที่ดีในการแกปญหาบนพื้นฐานแหงการวิเคราะห
(๓) ความสามารถในการแปลความหมาย และประเมินผลขอมูลทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ และนําเสนอขอสรุปทั้งแบบปากเปลาและการเขียน โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารที่เหมาะสม
(๔) ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่การงานที่รบั ผิดชอบในสาขาวิชาทีเ่ รียน
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) คิดและแสดงออกอยางอิสระ รวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกับ
กลุมหรือทีมงานอยางสรางสรรคใหบรรลุวตั ถุประสงค
(๒) ยอมรับขอจํากัดในความรูที่ตนมีและผลกระทบที่เกิดจากการนําความรูที่มีจํากัด
มาใชในการวิเคราะหและตีความ พรอมที่จะแสวงหาความรู/คําแนะนําจากแหลงตางๆ เพิ่มเติมเมื่อจําเปน
(๓) มีความคิดริเริ่มในการวางแผนเพื่อเพิม่ พูนความรูแ ละทักษะของตน
(๔) สามารถแยกแยะผลการกระทําที่กระทบตอผูอื่น และใชหลักการดานคุณธรรม
และจริยธรรมในการประเมินการกระทําของตน พรอมรับผิดชอบในการกระทําของตนเองหรือของกลุม
๖.๒ ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ที่ ๒ ปริ ญ ญาตรี โดยทั่ ว ไปจะมี ค วามรู ค วามสามารถ
อยางนอยตอไปนี้
(๑) ความรูทคี่ รอบคลุม สอดคลอง และเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอด
ถึงความเขาใจในทฤษฎีและหลักการที่เกีย่ วของ
(๒) ความสามารถที่จะตรวจสอบปญหาที่ซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแก
ปญหาไดอยางสรางสรรคจากความเขาใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรูจากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
โดยอาศัยคําแนะนําแตเพียงเล็กนอย
(๓) ความสามารถในการคนหา การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติทเี่ หมาะสมใน
การวิเคราะห และแกปญหาที่ซับซอน ตลอดจนการเลือกใชกลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห
ตอผูรับขอมูลขาวสารกลุมตางๆ
(๔) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรูและทักษะที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ
๑๙

(๕) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรู
ความเข าใจอย า งลึ ก ซึ้ ง ในผลงานวิ จั ย ต า งๆ ในสาขา/สาขาวิ ช านั้ น ความสามารถในการแปล
ความหมาย การวิเคราะห และประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองคความรูในสาขา/
สาขาวิชา
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหา และขอโตแยงทั้งในสถานการณสวนบุคคล
และของกลุม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมไปปฏิบัติได
(๒) สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษา
คนควาในสาขาวิชาของตนเพื่อใชในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการณอื่น ๆ
(๓) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ โดยยอมรับขอจํากัดของธรรมชาติของความรูในสาขาวิชาของตน
(๔) มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตรของตนใหทันสมัย และเพิ่มพูน
ความรูและความเขาใจของตนอยูเสมอ
(๕) มีจริยธรรมและความรับ ผิดชอบสู งทั้งในบริบททางวิช าการ ในวิช าชี พและ
ชุมชนอยางสม่ําเสมอ
๖.๓ ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ที่ ๓ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต โดยทั่ ว ไปจะมี ค วามรู
ความสามารถอยางนอยตอไปนี้
(๑) ความรู ระดั บสู งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บั ติ และมี ประสบการณ ในสาขาวิ ชา
ทั้งดานวิชาการหรือวิชาชีพเปนอยางมาก
(๒) ความสามารถในการประยุกตทฤษฎีและการปฏิบัติไดอยางสรางสรรคในการวางแผน
และการวิจัย ดวยความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา
(๓) ความสามารถในการเลือกใชเทคนิคตางๆ ทางคณิตศาสตร และเทคนิคเชิง
วิเ คราะห อื่น ๆ ในการค นควา และรายงานผลเกี่ย วกับ ประเด็นป ญหาต างๆ ตลอดจนเสนอแนะ
ความคิดริเริ่มใหมๆ ดวยปากเปลา ดวยการเขียน และการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสื่อสารกับผูฟง
กลุมตางๆ ไดแก กลุมวิชาการ กลุมวิชาชีพและชุมชน
(๔) ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสูงเพื่อรับภาระความรับผิดชอบในหนาที่การ
งานและการประกอบวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) สามารถนําความรูในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ทั้งในและนอกสาขาวิชามา
ประยุกตใชอยางกวางขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปญหาใหมๆ
(๒) แสดงออกซึ่งภาวะผูนาํ ที่มีประสิทธิภาพในการริเริ่มดําเนินการเรื่องสําคัญๆ
ในที่ทํางาน และในชุมชนโดยคํานึงถึงผูอื่น โดยสอดคลองกับคานิยมและหลักแหงจริยธรรม

๒๐

(๓) ปฏิบัตติ นเปนแบบอยางในทางบวกตอผูอื่น และมีภาวะผูนําในการดํารงชีวิต
ในวงวิชาชีพและชุมชน
(๔) มีสวนรวมและชวยในการริเริ่มวางแผนใหผูอื่น เพื่อใหผูคนเหลานั้นมีพัฒนา
การที่ทันตอความกาวหนาในสาขาวิชาชีพของตน
๖.๔ ระดับ ๔ ปริญญาโท
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ที่ ๔ ปริ ญ ญาโท โดยทั่ ว ไปจะมี ค วามรู ค วามสามารถ
อยางนอยตอไปนี้
(๑) ความเขาใจอยางถองแท ในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการลาสุดในระดับ
แนวหนาทางวิชาการหรือการปฏิบัตใิ นวิชาชีพ และสิ่งที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเหลานี้ตอองค
ความรูในสาขาวิชา
(๒) ความรอบรูและความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัย เพื่อศึกษาคนควาใน
ระดับสูงเพื่อใชในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใชเทคนิคเหลานี้ในการดําเนินการวิจัย
ที่สําคัญหรือทําโครงการคนควาในวิชาชีพ
(๓) ความสามารถในการสังเคราะห และประยุกตใชผลของการวิจัย และพัฒนา
การใหมๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการ
เสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(๔) ความสามารถในการสือ่ ถึงผลการศึกษาคนควาและการวิจัย โดยการเผยแพร
ในรูปแบบของสื่อตางๆตอกลุมนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอืน่ ๆ ในชุมชน
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) ศึกษาคนควาปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซอนอยางสม่ําเสมอ สามารถ
แกไขปญหาอยางสรางสรรคดวยดุลยพินจิ ที่เหมาะสม และใชทักษะเหลานี้ไดในสถานการณที่จําเปน
ไดแมไมมีขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้นๆ
(๒) สามารถแสดงออกอยางเปนอิสระในการจัดการและแกไขปญหาทั้งที่คาดการณ
ไดและคาดการณไมได ทํางานรวมกับผูอื่นได และแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในกลุมไดอยางเหมาะสม
(๓) ติดตามและกระตือรือรนในการสนับสนุนใหผูอื่นรูจักประยุกตใชดุลยพินิจอยาง
มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมอั น เหมาะสมในการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ ป ญ หาที่ ยุ ง ยากซั บ ซ อ นและ
ละเอียดออน ซึ่งอาจจะเกี่ยวของกับความขัดแยงทางคานิยม
(๔) มีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง และมีภาวะ
ผูนําในการใหโอกาสและสนับสนุนผูอื่นใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
๖.๕ ระดับ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง โดยทั่วไปจะมีความรู
ความสามารถอยางนอยตอไปนี้
(๑) การประยุกตใชความรูท ี่ทันสมัยและใชความเขาใจอยางถองแทจากผลงานวิจัย
ที่มีอยูในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได

๒๑

(๒) การประสานความรวมมือกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของ
ตนไดอยางเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆ ดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ
การใหคําแนะนําของตนเอง
(๓) การมีสวนรวมอยางเต็มที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้น
เพื่อดํารงไวและขยายองคความรู ประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะ
ผูนําและสนับสนุนการพัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(๔) การติดตามและสงเสริมผูอื่นอยางเขมแข็งในการประยุกตใชการวินิจฉัยดวย
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อจัดการกับปญหาทีซ่ ับซอนและมีความละเอียดออนซึ่งอาจเกี่ยวของกับความ
ขัดแยงทางคานิยม
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) สามารถประยุกตใชความรูที่ทันสมัยและใชความเขาใจผลงานวิจัยที่มีอยูอยาง
ถองแทในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได
(๒) สามารถประสานความรวมมือกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะ
ของตนไดอยางเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
และการใหคําแนะนําของตนเอง
(๓) มีกิจกรรมของตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้นอยางเต็มที่
เพื่อดํารงไวและขยายองคความรู และประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะ
ผูนําและสนับสนุนการพัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(๔) ติดตามและสงเสริมผูอนื่ อยางจริงจังในการประยุกตใชการวินิจฉัยอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อจัดการกับปญหาที่ซับซอนและละเอียดออนซึ่งอาจเกี่ยวกับความขัดแยง
ทางคานิยม
๖.๖ ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๖ ปริญญาเอก โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถอยางนอย
ตอไปนี้
(๑) ความเขาใจอันถองแทในองคความรูระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ
(๒) ความคุนเคยกับประเด็นปญหาที่กําลังเกิดขึ้นในระดับแนวหนาของสาขาวิชา
การหรือวิชาชีพ รวมทั้งความทาทายของประเด็นปญหาเหลานั้นตอการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน และ
ตอขอสรุปที่เปนที่ยอมรับกันอยูแลว
(๓) การศึกษาคนควาระดับสูงที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหทฤษฎีและการวิจัยใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวของ รวมถึงการสรางองคความรูและแปลความหมายขององคความรูใหมทางการ
วิจัยที่มีลักษณะสรางสรรคโดยเฉพาะ หรือการใชทฤษฎีและการวิจัยที่กอใหเกิดคุณประโยชนที่
สําคัญตอการปฏิบัติในวิชาชีพ
(๔) ความเขาใจอยางถองแทในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกตใชในสาขาวิชาที่ศึกษา

๒๒

(๕) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ หรือจากรายงานผล
ของโครงการและจากสิ่งตีพิมพหรือสื่อตางๆ ที่อางอิงไดในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) สามารถประยุกตใชความรูระดับสูงและ/หรือความเขาใจในวิชาชีพ เพื่อพัฒนา
ความรูและการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนใหกาวหนายิ่งขึ้น และใหการสนับสนุนอยางเต็มกําลัง
เพื่อพัฒนาความรูความเขาใจและกลยุทธใหมๆ
(๒) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสาขาวิชาของตนในการแกไขปญหาสําคัญที่
เกิดขึ้น รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและขอสรุปตอกลุมผูเชี่ยวชาญและกลุมที่ไมใชผูเชี่ยวชาญใน
สาขาวิชาไดอยางมีประสิทธิภาพ
(๓) สามารถจัดการกับปญหาทางจริยธรรมที่ซับซอนในบริบทของวิชาการหรือ
วิชาชีพไดมั่นคงและรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแกไขปญหาที่มี
ผลกระทบตอชุมชน
๗. การทวนสอบมาตรฐาน
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ กํ าหนดกรอบแนวทางให แก คณาจารย นั กศึ กษา ผู ใช บั ณฑิ ต
และผูประเมินภายนอกรับรูถึงมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตในดานความรู ทักษะ
และคุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิตางๆ อยางไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรู
เหลานี้จะมีลักษณะกวางๆและจะตองแปลความหมายโดยผูมีประสบการณที่คุนเคยกับสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ทั้งยังตองมีความรู ความเขาใจในมาตรฐานผลการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งรวมถึงของ
สถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีดวย
การทวนสอบ หมายถึง การดํ าเนิ นการหาหลักฐานดว ยวิ ธี การใด ๆ เช น การ
สังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจนวา สิ่งที่กําหนดขึ้นนั้นไดมี
การดําเนินการและบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ของ
นั ก ศึ ก ษาเป น ส ว นหนึ่ ง ของความรั บ ผิ ด ชอบในระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในของ
สถาบั นอุดมศึกษาทุกแหงซึ่งจะตองดําเนินการที่ใหความมั่ นใจไดวา มาตรฐานผลการเรี ยนรูที่
คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ
นั้นคือตองมีการทวนสอบ ซึ่งผูประเมินภายนอกอาจตองการตรวจสอบดวยวาไดมีการทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางเพียงพอและเชื่อถือได
กลยุทธที่ใชโดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
ของนักศึกษา ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษคําตอบขอสอบของนักศึกษาและงานที่
รับมอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและ
หลั ก สู ต รโดยบุ ค ลากรภายนอก และการรายงานเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะของบั ณ ฑิ ต โดยผู ใ ช บั ณ ฑิ ต
การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจจะดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีความรวมมือทาง
การศึ ก ษา แต จ ะมี ก ระบวนการอย า งไรนั้ น ขึ้ น อยู กั บ รายละเอี ย ดของการจั ด การและความมี
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ประสิ ท ธิ ภ าพของการดํ า เนิ น การร ว มกั น อย า งไรก็ ต ามสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ เ ป ด สอนจะต อ ง
รับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหมั่นใจวาจะรักษามาตรฐานไวไดอยางสม่ําเสมอ
๘. ปจจัยสูความสําเร็จทีจ่ ําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน
การเรียนรูของมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานเกิดขึ้นไดหลายวิธี ดังนั้น การบรรลุผล
สําเร็จในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานจะตางกัน การสอนจะตองใชกลยุทธการสอนที่เหมาะสม
กับรูปแบบตางๆ ของการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธการสอนนั้นๆอยาง
ตอเนื่อง ปจจัยดังกลาวจะเปนสัดสวนสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพื่อให
มั่นใจวาปจจัยสูความสําเร็จเหลานี้เปนที่เขาใจของคณาจารยผูเกี่ยวของ และนําไปใชในการเรียน
การสอน
ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน มีดังนี้
๘.๑ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การพัฒนาดานนี้เกี่ยวของกับการผสมผสานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและ
ปฏิบัติตนอยางถูกตองตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ยุทธศาสตรที่ใชในการ
พัฒนาจะรวมถึงการเปนแบบอยางที่ดี การวิเคราะหและสะทอนพฤติกรรมของตนเองและของผูอื่นใน
สถานการณตางๆกัน การอภิปรายเปนกลุมในเรื่องความขัดแยงทางความคิดอยางงายๆและที่ซับซอน
มากขึ้น จะชวยใหนักศึกษาเห็นคานิยมของตนเองไดชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใชหลักการ
ทั่วไปวา สิ่งที่ตนเชื่อควรเปนแนวทางกําหนดพฤติกรรมของตนเองได หลักในการถายทอดการเรียนรู
จะตองมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณที่เปนไปไดตางๆ รวมถึงสถานการณที่นักศึกษาจะตอง
เผชิญในชีวิตภายหนาและในการทํางาน แมวาผลการเรียนรูดานนี้อาจถูกจัดเปนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะ แตควรใชทุกโอกาสในการเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวมทั้ง
การจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๘.๒ การแสวงหาความรู
ปจจัยสําคัญ คือ การจัดภาพรวมอยางกวางๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสรางและเนื้อหา
สาระในการเรียนการสอนไวลวงหนา และเมื่อมีขอมูลใหมเพิ่มขึ้นควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จัดไว
นั้น และเชื่อมโยงกับความรูเดิมของนักศึกษา เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและนํามาใช การใช
เครื่องมือชวยจําและการทบทวนเนื้อหาที่สําคัญเปนระยะๆจะชวยใหมั่นใจไดวาขอมูลนั้นจะอยูใน
ความทรงจําไดในระยะยาว
๘.๓ การพัฒนาทักษะทางปญญา
ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและ
การฝกปฏิบัติ การวิเคราะหสถานการณและแกไขปญหาตางๆเปนลําดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว
และต องฝ ก ปฏิบั ติ ใ นหลายสถานการณ รวมทั้งที่ค ลา ยคลึงกั บ สถานการณที่ค าดวา จะได ใ ชใ น
อนาคตเพื่ อ ช ว ยในการถ า ยทอดความรู แ ละนํ า ไปใช ใ นสถานการณ ต า งๆตามความเหมาะสม
การพัฒนาความสามารถในการกําหนดและใชทักษะทางปญญาในการแก ไขป ญหาใหมๆ ที่ไม
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คาดคิดมากอน จําเปนตองมีการทํางานในการแกปญหาแบบปลายเปดโดยใหความชวยเหลือในการ
จําแนกแยกแยะ และการประยุกตใชความรูความเขาใจ
เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดและแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค นักศึกษา
ควรถูกฝกใหสามารถสะทอนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหมๆที่ทาทายและสามารถ
พัฒนาการจัดการกลยุทธในการคิดของตนเองเมื่อตองแกไขประเด็นปญหาในลักษณะตางๆ
๘.๔ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ปจจั ยสู ความสําเร็ จ คื อ การมี โ อกาสในการเข า ร ว มกิจ กรรมกลุ ม และได รั บ ข อ มู ล
ปอนกลับตอผลการทํางานที่สรางสรรค ขอมูลปอนกลับดังกลาวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถานักศึกษา
ไดวิเคราะหพฤติกรรมของตนเองในสภาพแวดลอมที่เอื้อ และสามารถพัฒนาเปนหลักในการแสดง
พฤติกรรมของตนเอง
การพั ฒ นาความสามารถและความรั บ ผิ ด ชอบสํ า หรั บ การเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื่ อ ง
จํา เปนตองมอบหมายงานใหนักศึกษาที่ จะพั ฒนาและกระตุนความสามารถเหล านั้นด ว ยความ
มุงหวังใหมีผลงานที่กาวหนาขึ้นตามลําดับ
๘.๕ การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปจ จั ย สู ค วามสํ า เร็จ คือ การจั ด การสอนที่ มีการฝ กปฏิบั ติ เป นลํ าดั บขั้ นตอนตามที่
วางแผนไวพรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับและคําแนะนําในการปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางดานการคํานวณ
อย า งง า ยๆ แก นั ก ศึ ก ษา เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ทั ก ษะที่ จํ า เป น ทางคณิ ต ศาสตร อ ย า งง า ยๆ และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักศึกษาที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถ
ตางกันในการใชทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบางคนตองไดรับการสอนเปน
พิเศษ ทั้งนี้อาจทําไดโดยการสอนโดยตรงรวมกับการฝกปฏิบัติ และควรใหความชวยเหลือในการ
พัฒนาทักษะเหลานี้ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามลําดับ
๙. สถาบันทีจ่ ัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
สถาบันที่จะจัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ จะตองเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญา
ตามที่กฎหมายกําหนด
๑๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ต อ งสอดคล อ งกั บ ระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะ
ผูเชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือสถาบันสามารถกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน
เพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก
๒๕

สวนที่ ๒
ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๑. การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เปนสวนหนึ่งของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย ซึ่งเปนกลไกในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม โดยเฉพาะดานมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาสาขา/สาขาวิชานั้นๆ
ผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือบัณฑิตมีความสําคัญในสังคม
ปจจุบันที่เปนสังคมฐานความรู เนื่องจากบัณฑิตจะตองใชความรูในการประกอบอาชีพสรางความ
มั่นคงใหแกตนเอง สังคม และประเทศชาติ และผูที่สําเร็จการศึกษาในสาขา/สาขาวิชาหนึ่งอยางนอย
ตองมีมาตรฐานผลการเรียนรูขั้นต่ําของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ เพื่อใหความมั่นใจแกสังคมไดวา
ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีความรูความสามารถที่เพียงพอในการทํางานตามสาขา/สาขาวิชานั้นได
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงศึกษาธิการจึงไดสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาตางๆ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานี้ ใหหลักประกันมาตรฐานผลการเรียนรูของทุกหลักสูตร
ที่ดําเนินการตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒินี้ และเปนประโยชนในการใหแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชา และใหขอมูลประกอบการตัดสินใจ
แกผูเรียนที่สนใจเขาศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ผูตองการใชบัณฑิต และผูประเมินหลักสูตร
๑.๑ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา
หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้น ปริญญา และองค
ความรูที่เปนเนื้อหาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้นๆ เพื่อเปน
หลักประกันวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาจะเปดกวางและสงเสริมใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆมีโอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาใน
สวนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือ
เอกลักษณของแตละสถาบันฯ ซึ่งจะทําใหสถาบันฯตางๆสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยาง
หลากหลาย แตมีมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรในระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
ที่เทียบเคียงกันได (มีหัวขอตามแบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา........ใน
ภาคผนวก)
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๑.๒ การจั ด ทํ า มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/สาขาวิ ช า คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจะ
มอบหมายใหคณะผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา/สาขาวิชารว มกัน พัฒนามาตรฐานคุณวุฒิของแตล ะ
ระดับ คุณ วุฒิแ ละสาขา/สาขาวิช า โดยใชก รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
๒๕๕๒ เปนแนวทางพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ซึ่งตองคงลักษณะทางวิชาการของ
สาขา/สาขาวิชา สอดคลองตามมาตรฐานของสาขา/สาขาวิชาเดียวกันในระดับคุณวุฒิเดียวกันกับ
ประเทศตา งๆ และคํ า นึง ถึง ความตอ งการของผู ม ีส ว นไดส ว นเสีย หรือ ผู เ กี ่ย วขอ ง ไดแ ก
สถาบัน อุด มศึก ษาที่เ ปด สอนสาขา/สาขาวิช านั้น นัก ศึก ษา ผูท รงคุณ วุฒิท างวิช าการ องคก ร
วิชาชีพ ผูใชบัณฑิต ฯลฯ และใหผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้ไดมีสวนรวมในการใหความคิดเห็น/
จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิส าขา/สาขาวิช า โดยจะมีก ารทบทวนเพื่อปรับ ปรุงใหเหมาะสมทันสมัย
ทุก ๕ ป ผูมีสว นไดสวนเสียหรือผูสนใจสามารถรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะตอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อประโยชนในการปรับปรุงครั้งตอไป
๑.๓ องคประกอบของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา มีดังนี้
(๑) ชื่อมาตรฐานคุณวุฒิ
ชื ่อ ของมาตรฐานคุณ วุฒ ิต อ งแสดงระดับ และชื ่อ สาขาวิช า เชน
“มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร” ในกรณีที่เปนกลุมสาขาวิชาที่มีจุด
รวม ใชชื่อเปนสาขา เชน “มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร”
(๒) ชื่อสาขาวิชา
ชื่อของสาขาวิชาตองเปนสากล เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
(๓) ชื่อปริญญา
ชื ่อ ของปริญ ญาตอ งเปน ไปตามประกาศกระทรวงศึก ษาธิก าร เรื ่อ ง
หลักเกณฑการเรียกชื่อปริญญา ซึ่งแสดงถึงระดับคุณวุฒิและสายวิชา (สายวิชาการ/วิชาชีพ) ให
แสดงชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งชื่อเต็มและชื่อยอ อาจแสดงชื่อสาขาวิชาตามที่ใชใน
หลักสูตรตอทาย เชน ชื่อเต็ม “ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี” ชื่อยอ “วท.บ.(เคมี)”
(๔) ลักษณะของสาขาวิชา
ลักษณะของสาขาวิช าตองมีความเฉพาะเจาะจงตามสาขาวิชา มีค วาม
ซับ ซอ นของเนื้อ หาสาระ ระดับ สติปญ ญาที่ตอ งใช และปริม าณการเรียนรู สอดคลอ งกับ ระดับ
คุณวุฒิการศึกษา และแสดงถึงความเกี่ยวของกับศาสตรดานอื่นๆ และการประกอบอาชีพ
(๕) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เปนลักษณะที่คาดหวังในตัวผูจบการศึกษา
ที่ห ลอ หลอมจากการเรีย นรูต ามที่กํา หนดไวใ นมาตรฐานคุณ วุฒิส าขาวิช า จึง ตอ งครอบคลุม
ลักษณะที่คาดหวังจากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน เปนอยางนอย
(๖) มาตรฐานผลการเรียนรู
มาตรฐานผลการเรียนรูของสาขาวิชา เปนมาตรฐานที่พัฒนาเชื่อมโยงมา
จากมาตรฐานผลการเรีย นรู อ ยา งนอ ย ๕ ดา น ตามที ่กํ า หนดไวใ นกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
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ระดับ อุด มศึก ษาแหง ชาติ ใหมีร ายละเอีย ดเฉพาะเจาะจงกับ สาขาวิช า สาขาวิช าอาจเพิ่ม เติม
มาตรฐานผลการเรีย นรู ที ่จํ า เปน ของสาขา เชน มาตรฐานผลการเรีย นรู ด า นทัก ษะพิส ัย
ในสาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาพลศึกษา เปนตน
(๗) องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
องคก รวิช าชีพ ที ่เ กี ่ย วขอ ง หมายถึง องคก รตามกฎหมาย ซึ ่ง กํ า กับ
มาตรฐานที่เ กี่ย วขอ งกับ การประกอบอาชีพ ของผูสํา เร็จ การศึก ษา เชน การรับ รองมาตรฐาน
หลักสูตร การขึ้นทะเบียน/การออกแบบใบอนุญาตการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ
(๘) โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางของหลักสูตรตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึก ษาธิก าร และมีเ นื ้อ หาสาระสํ า คัญ ของสาขาวิช าอยา งครบถว น ถา ตอ งมี
ประสบการณภาคสนาม เชน ฝกงาน หรือสหกิจศึกษา ตองระบุใหชัดเจน
(๙) เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
เนื้อ หาสาระสํา คัญ ของสาขาวิชาตองสัมพันธกับ ลัก ษณะของสาขาวิช า
และมาตรฐานผลการเรียนรู โดยกําหนดเปนกลุมเนื้อหาสาระ ไมระบุเปนชื่อรายวิชา เพื่อความเปนอิสระ
ในการจัดรายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาที่จําเปน อาจกําหนดปริมาณการเรียนรูขั้นต่ําของแตละกลุม
เนื้อหาสาระ เปนจํานวนหนวยกิตหรือสัดสวนหนวยกิตในหลักสูตร ตามลักษณะของแตละสาขาวิชา
(๑๐) กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
กลยุท ธก ารสอน หมายความรวมถึง การจัดเงื่อนไขการเรียนรู วิธีการสอน
เทคนิคการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู นอกจากตอง
เลือกใชกลยุทธที่เหมาะสมกับการเรียนรูแตละดานแลว การเรียนรูดานเดียวกันในแตละสาขาวิชา
และแตละระดับคุณวุฒิอาจมีความแตกตางกัน มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาจึงควรแสดงความสําคัญ
ของกลยุทธการสอน พรอมทั้งใหตัวอยางกลยุทธการสอนที่เหมาะสม ใหสามารถเลือกใชได
การประเมิน ผลการเรีย นรู ข องนัก ศึก ษาเปน การวัด ผลสัม ฤทธิ ์ข อง
นักศึกษาวาไดพัฒนาการเรียนรูไดในระดับตางๆ ที่ไมต่ํากวามาตรฐานผลการเรียนรู มาตรฐาน
คุณวุฒิจึงตองใหแนวทางในการประเมิน ซึ่งสอดคลองกับสภาพการเรียนรูตามกลยุทธที่ใชและอิง
พัฒนาการของผูเรียน และแสดงถึงระดับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแตละคนได
(๑๑) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หมายถึง กระบวนการหาหลักฐาน
เพื่อ ยืน ยัน หรือ สนับ สนุน วา นัก ศึก ษาทุก คนมีผ ลสัม ฤทธิ์ก ารศึก ษาตรงตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูเปนอยางนอย ซึ่งอาจไดจากผลการประเมินขอสอบวาครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู
การใหค ะแนนตรงตามความจริง การใหข อ มูล ยอ นกลับ ของผู สํ า เร็จ การศึก ษา การประสบ
ความสําเร็จในการทํางานของผูสําเร็จการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิตองใหแนวทางในการทวนสอบ
ที่สถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช หรืออาจกําหนดวิธีการทวนสอบรวมกัน เชน การสอบออก
(Exit Exam) โดยใชขอสอบซึ่งคณาจารยสถาบันตางๆ ในสาขาวิชารวมกันจัดทํา
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(๑๒) คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
คุณสมบัติผูเขาศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการศึกษาจนจบการศึกษาและ
ประกอบอาชีพ ตรงตามสาขาวิช า ผูเ ขา ศึก ษาจึง ตอ งมีค วามสามารถและความเหมาะสม การ
กําหนดคุณสมบัติจึงมีลักษณะเปนเงื่อนไขและอาจใหขอแนะนําเพิ่มเติม สวนการเทียบโอนผล
การเรียนรูควรใหแนวทางเพื่อประโยชนตอการเคลื่อนยายของนักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิต
และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตที่นักศึกษาไดประโยชนตามมาตรฐานผลการเรียนรู
เชนเดียวกับนักศึกษาในการเรียนรูตามระบบปกติ
(๑๓) อาจารยและบุคลากรสนับสนุน
อาจารยป ระจํา เปน ปจ จัย สํา คัญ ตอ การพัฒ นาการเรีย นรูข องนัก ศึก ษา
มาตรฐานคุณวุฒิตองกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยที่เหมาะสมสําหรับสาขาวิชา ไม
ดอยกวาหลักเกณฑที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูต ร
นอกจากนี้ ตองกําหนดสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาที่เหมาะสม
ซึ่งอาจแตกตางจากเกณฑการประกันคุณภาพภายใน และสัดสวนจํานวนบุคลากรสนับสนุนตอ
จํา นวนนักศึกษาเต็มเวลาเทีย บเทาที่เหมาะสม เพื่อใหการบริหารจัดการเรียนการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๑๔) ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ระบุท รัพ ยากรสนับ สนุน การเรีย นการสอนที่จํา เปนตอ การจัด การเรีย น
การสอนที่มีคุณภาพ และแนวทางในการจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู การจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม
ใหสามารถใชทรัพยากรสนับสนุนไดเต็มประสิทธิภาพและอยางเพียงพอ
(๑๕) แนวทางในการพัฒนาอาจารย
ใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารย ทั้งอาจารยใหมและอาจารยเกา ทั้ง
ดานวิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน การวัด และประเมิน ผลการสอน โดยกํา หนดจํา นวนครั้ง หรือ จํา นวนชั่ว โมงที่อ าจารยค วร
ไดรับการพัฒนาในแตละป
(๑๖) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานคุณ วุฒิส าขา/สาขาวิช า ตอ งกํา หนดหลัก เกณฑก ารประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดย
การกําหนดตัวบงชี้ที่แสดงถึงประเด็นตางๆ ดังนี้
๑๖.๑ การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูต รและการจัดการเรียนการ
สอนที่สอดคลองในทุกประเด็นกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
๑๖.๒ การวางแผนดําเนินการหลักสูตร โดยมีการจัดทํารายละเอียดของ
หลัก สูต ร รายละเอีย ดของรายวิช า และรายละเอีย ดประสบการณภ าคสนาม (ถา มี) ตามแบบ
มคอ.๒ มคอ.๓ และ มคอ.๔ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก)

๒๙

๑๖.๓. การดํ า เนิน การตามแผน โดยมีก ารจัด ทํ า รายงานผลการ
ดําเนินการรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก)
๑๖.๔. การพัฒ นาปรับ ปรุง การจัด การเรีย นการสอน กลยุท ธก ารสอน
การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานปกอนหนา
๑๖.๕. การทวนสอบวา นักศึก ษาบรรลุม าตรฐานผลการเรีย นรูต ามที่
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาเปนอยางนอย
(๑๗) การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติในหลักสูตร/โปรแกรม
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(๑๘) การเผยแพรหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ระดับอุดมศึกษา
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กําหนด
(๑๙) รายชื่อคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ระบุชื่อบุคคลและตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) พรอมสถานที่ทํางานของ
คณะกรรมการ
๑.๔ การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด คณะผูเชี่ยวชาญตองศึกษาทําความ
เขา ใจมาตรฐานผลการเรีย นรูแ ตล ะดา นของระดับ คุณ วุฒิที่จ ะจัด ทํา มาตรฐานคุณ วุฒิ รวมทั้ง
ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒินั้นตามที่ไดกลาว
ไวในสวนที่ ๑ โดยอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะผูเชี่ยวชาญตองการใหบัณฑิตในสาขา/
สาขาวิช าของตนมี คุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/สาขาวิช าอื่นในระดับ คุณวุฒิ
เดี ย วกั น นอกจากนี้ค ณะผูเ ชี่ ย วชาญอาจกํา หนดตั ว บ งชี้ แ ละเกณฑ ก ารประเมิ น เพิ่ม เติ ม จากที่
กําหนดไวในการประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก รวมถึงเพิ่มเติมหลักเกณฑ
การประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรจากที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได
๑.๕ เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................สาขา/
สาขาวิชาใดแลวจะเสนอแนะรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา
ใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของระดับคุณวุฒใิ นสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ตอไป
๒. การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
๒.๑ รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบาย
ภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของ
หลักสูตรนั้นๆ โดยจะถายทอดผลมาตรฐานการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ........ของสาขา/สาขาวิชา......ไปสู
การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
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กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารย
ผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอี ย ดของหลั ก สู ต รจะช ว ยอธิ บ ายให นั ก ศึ ก ษาทราบว า ตนต อ งเรี ย นวิ ช า
อะไรบาง เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหมั่นใจวา
เมื่อเรียนสําเร็จแลวจะบรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของ
หลั ก สู ต รกั บ องค ป ระกอบในการเรี ย นเพื่ อ นํ า ไปสู คุ ณ วุ ฒิ ต ามที่ กํ า หนดในมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและ
ความตองการของตนเองได รวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขา
ทํางาน
๒.๒ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรในระยะแรก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยังมิได
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิแตละระดับของทุกสาขา/สาขาวิชา จะมีวธิ กี ารจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร ๒ วิธีดังนี้
วิธีที่ ๑ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของระดับ
คุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นแลว
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดของ
สาขา/สาขาวิชาใดใหดําเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวขอตางๆที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ....... สาขา/สาขาวิชา.................
(๒) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ..............สาขา/สาขาวิชา..........ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา.............. อยางนอย ๕ คน ซึ่งประกอบดวยอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการ
ดวยอยางนอย ๑ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ......
สาขา/สาขาวิ ช า.............โดยมี หั ว ข อ ของหลั ก สู ต รอย า งน อ ยตามที่ กํ า หนดไว ใ นแบบ มคอ.๒
รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก)
(๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ (๒) นั้น ในหัวขอ
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.....
สาขา/สาขาวิชา...........นั้นแลว สถาบันฯอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการให
บัณฑิตสาขา/สาขาวิชา ............ในระดับคุณวุฒินั้นของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวา
บัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตาม
ปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของ
สถาบันฯหรือผูใชบัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดง
แผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
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Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความ
รับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
วิ ธี ที่ ๒ กรณี ที่ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารยั ง มิ ไ ด ป ระกาศมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ
.............สาขา/สาขาวิชานั้น
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดของ
สาขา/สาขาวิชาใดใหดําเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษา
ตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(๒) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาใดในระดับคุณวุฒิใด
ระดับหนึ่งตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบ
หลั ก สู ต รอย า งน อ ย ๒ คน ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ห รื อ ผู เ ชี่ ย วชาญในสาขา/สาขาวิ ช านั้ น ๆ ซึ่ ง เป น
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการ
อยางนอย ๑ คนดวย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยมีหัวขออยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ
มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก)
(๓) การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา................ตามขอ (๒)
นั้น คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของ
ระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงคของระดับคุณวุฒินั้นตามที่ไดกลาวไวในสวนที่ ๑ สถาบันอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการ
เรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการใหบัณฑิตในระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา...............ของตนมี
คุณลักษณะเด นหรือพิเศษกวาบัณ ฑิต ในระดับ คุณ วุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดี ยวกันของ
สถาบันอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน และเปนที่สนใจของบุคคล
ที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผูใชบัณฑิตสนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จ
การศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบ
หลักหรือรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใดบาง นอกจากนี้สถาบันอาจ
กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในการประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอก รวมทั้งเพิ่มเติมหลักเกณฑการประเมินเพื่อการเผยแพร
หลักสูตรจากที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได
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๓. การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification)
๓.๑ รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละ
รายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหา
ความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับ
การพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือ
อางอิงที่นักศึกษาจะสามารถคนควาได นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง
๓.๒ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา
ซึ่งจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนด
ไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆตลอดจนความรู
ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝง
ทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตาม
จุดมุง หมายรวมทั้ ง เกณฑก ารวั ด และประเมิ น ผลนักศึ ก ษาและการประเมิ น การดํ า เนิน การตาม
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
๓.๓ สถาบันฯ ตองมอบหมายใหอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีหัวขอ
อย า งน อ ยตามแบบ มคอ.๓ รายละเอี ย ดของรายวิ ช า และแบบ มคอ.๔ รายละเอี ย ดของ
ประสบการณภาคสนาม (ดูภาคผนวก)
๔. การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดจัดทําอยางถูกตอง
สมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนามหรือฝกงาน
(ถามี) ใหชัดเจน
๕. การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบัน อุด มศึก ษาตอ งเสนอหลัก สูต รซึ่ง สภาสถาบัน อุด มศึก ษาอนุมั ติใ หเ ปด สอนแลว
ให สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ
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๖. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๖.๑ สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการและวิธีการสอนที่มุงเนนการพัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตอยางนอยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กําหนดอยางตอเนื่อง โดยมีการประกาศหลักเกณฑการพัฒนาอาจารยอยางชัดเจน
๖.๒ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพอที่จะ
จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอื่นเพื่อใช
ทรัพยากรรวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
๖.๓ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรูในทุกๆดานตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๗. การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) (ถามี) และรายงานผล
การดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report)
๗.๑ การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง การ
รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกั บ
ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไป
ตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองให
เหตุผลและขอเสนอ แนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป
รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหา
ในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของ
นักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การ
วางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนารายวิชา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
(ดูภาคผนวก)
๗.๒ การรายงานผลการดํ า เนิ น การของประสบการณ ภ าคสนาม (Field
Experience Report) หมายถึง การรายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา
วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหาก
ไมเปนไปตามแผนตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม
หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป รายงาน นี้จะครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่ม
จนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน
การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ /พนักงานพี่เลี้ยง โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๖
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ ภาคสนาม (ดูภาคผนวก)
๗.๓ การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง
การรายงานผลประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหาร
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จัดการหลักสูตร เชน ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการ
ดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา
ผูใ ช บั ณฑิ ต ตลอดจนขอ เสนอในการวางแผนและพัฒ นา รวมทั้ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารในการพั ฒ นา
คณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และ
ใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ และเปนขอมูลใน
การรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย
(๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษา/ป
การศึกษา เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษาใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชาที่สอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแตละภาค
การศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และ
รายงานผลการดํ า เนิ น การของประสบการณ ภ าคสนาม (ถา มี ) ตามแบบ มคอ.๖ และเมื่ อ สิ้น ป
การศึกษาใหจัดทํารายงานในภาพรวมประจําปการศึกษา เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ
การสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจําเปนจะตองปรับปรุง
หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗
(รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)
(๒) เมื่อครบรอบหลักสูตร (เชน หลักสูตร ๔ ป ครบรอบหลักสูตรคือ ๔ ป) ให
ผูรับ ผิดชอบหลักสู ตร หรื อผูที่ ไดรับมอบหมาย วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิท ธิผลของการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวาบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม และนําผล
การวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ เชนเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของแตละภาคการศึกษาหรือปการศึกษา
๘. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๘.๑ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางตอเนื่อง
แตละหลักสูตรจะตองมีตัวบงชี้ที่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดเปนอยางนอย โดยสถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินเพิ่มเติมก็ได
๘.๒ กรณีที่สาขา/สาขาวิชาใดกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
คุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นแลว นอกจากตัวบงชี้ที่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินตามที่การ
ประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดแลว อาจมีตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินเพิ่มเติมตามที่กําหนดไวในมาตรฐานระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นซึ่งสถาบันฯจะ
๓๕

กํ า หนดตั ว บ ง ชี้ แ ละเกณฑ ก ารประเมิ น เพิ่ ม เติ ม จากที่ กํ า หนดไว ใ นมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ข องสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ ดวยก็ได
๘.๓ สถาบันฯจะตองรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งรวมถึง
การประกันคุณภาพหลักสูตรตาม ๘.๑ และ/หรือ ๘.๒ ดวย ตอสภาสถาบันฯ ตอคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และตอสาธารณะ
๘.๔ สถาบันฯจะตองนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนเพื่อใหบัณฑิตมีผลการเรียนรูตามที่คาดหวังเสมอ
๙. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่ บันทึก
ในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดม
ศึกษา การรับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) การรับ รองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมู ล
สําหรับผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่ งบันทึกในฐานข อมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai
Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของ
หลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๙.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น
๙.๒ ผลการประเมิน คุณ ภาพภายในตามตัว บ ง ชี้ที่ กํา หนดไวใ นรายละเอี ย ด
ของหลั ก สู ต รซึ่ ง สอดคล อ งกั บ การประกั น คุ ณ ภาพภายในจะต อ งมี ค ะแนนเฉลี่ ย ระดั บ ดี ขึ้ น ไป
ตอเนื่องกัน ๒ ป นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ เวนแตหลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการ
ประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชานั้นๆกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ป
หรื อ น อ ยกว า ให พิ จ ารณาผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของป แ รกที่ เ ป ด สอนด ว ยหลั ก เกณฑ
เดียวกัน
๙.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุง
ตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๙.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลให
มีการรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับ
การเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม
๓๖

เปนไปตามที่กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เพื่อพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการใหมีการกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล
การจัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพื่อใหการจัดการศึกษาเปน
ไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณและแนวปฏิบัติของประกาศฉบับนี้

๓๗

สวนที่ ๓ ภาคผนวก

มคอ. ๑

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

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของ
บัณฑิตในแตละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหนึ่งซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/
สาขาวิชา ปริญญา และองคความรูที่เปนเนื้อหาเทาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและ
ระดับคุณวุฒินั้นๆ เพื่อเปนหลักประกันวาผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะเปดกวางและสงเสริมใหสถาบันตางๆมีโอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาในสวน
ที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือเอกลักษณ
ของแต ล ะสถาบั น ซึ่ ง จะทํ า ให ส ถาบั น ต า งๆสามารถพั ฒ นาหลั ก สู ต รได อ ย า งหลากหลาย แต มี
มาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงกันได
นอกจากนี้ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชายังไดกําหนดเงื่อนไข ขอแนะนํา ในการ
บริหารจัดการการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาตองนําไปปฏิบัติ เพื่อใหหลักประกันวา หลักสูตรที่
จัดการเรียนการสอนสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง
มคอ.๑ เปนแบบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหคณะผูเชี่ยวชาญใชในการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตามที่
คณะผูเชี่ยวชาญเสนอแลว จะเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใชเพื่อให
สถาบันอุดมศึกษาใชมาตรฐานคุณวุฒิดังกลาวเปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตร
ปรับปรุง ตามแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร

มคอ. ๑
มาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา…………
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับ
ชื่อภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ของสถาบันฯ (กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามขอบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑ
การกําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑ
การกําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
ระบุลักษณะสาขา/สาขาวิชา และความเกี่ยวของกับสาขา/สาขาวิชาอื่น (ถามี)
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค
ตองสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒิที่จะกําหนดมาตรฐาน
ตามที่ระบุไวในสวนที่ ๑ ขอ ๖
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
ใหระบุคุณลักษณะ ทักษะ ความรู ความสามารถของบัณฑิตซึ่งเปนผลการเรียนรู (Learning
Outcomes) ขั้นต่ําที่มุงหวังของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา และตองสะทอนใหเห็นวาไดนํามาตรฐาน
ผลการเรี ย นรู อ ย า งน อ ย ๕ ด า นตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ พั ฒ นาไปสู
มาตรฐานผลการเรียนรูในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาในระดับคุณวุฒิที่ตองการพัฒนามาตรฐาน
(รายละเอี ยดปรากฏในส วนที่ ๑ ข อ ๔.๓) โดยอาจเพิ่ มเติ มคุ ณลั กษณะเฉพาะของบั ณฑิ ตในสาขา/
สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้นๆ ที่แตกตางจากบัณฑิตระดับคุณวุฒิเดียวกันของสาขา/สาขาวิชาอื่น
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ (ถามี)
ใหระบุเฉพาะองคกรวิชาชีพที่รับรองหลักสูตรตามกฎหมาย
๗. โครงสรางหลักสูตร
ตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ถาตองมีประสบการณ
ภาคสนาม เชน ฝกงานหรือสหกิจศึกษา ใหระบุใหชัดเจน
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา
ใหกําหนดปริมาณเนื้อหาสาระสําคัญขั้นต่ํา เปนสัดสวนหรือหนวยกิตตามลักษณะของแตละสาขา/
สาขาวิชา
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ใหระบุ ดังนี้
๙.๑ กลยุทธการสอน ใหแสดงความสัมพันธเกี่ยวของระหวางกระบวนการเรียนการสอนที่จะปลูกฝง
ใหนักศึกษาในสาขา/สาขาวิชามีคุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู (ขอ ๕)
๙.๒ กลยุ ท ธ ก ารประเมิ น ผลการเรี ย นรู ให ร ะบุ แ นวทางการวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นรู
ดานตางๆ อยางครบถวน เพื่อใหมั่นใจวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง
๑

มคอ. ๑
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและ
ผูสําเร็จการศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............
สาขา/สาขาวิชา ...... เปนอยางนอย โดยอาจจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติ และระดับหลักสูตร เมื่อไดดําเนินการทวนสอบแลว ใหจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปน
หลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
กําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาใหชัดเจนและกําหนดแนวทางเพื่อประโยชนตอการเคลื่อนยาย
ของนักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิต และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต โดยที่นักศึกษา
ไดประโยชนและมีมาตรฐานผลการเรียนรูเชนเดียวกับนักศึกษาที่เรียนตามระบบปกติ
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ใหแสดงขอมูลของคณาจารยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใหกําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ
และสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ใหระบุสัดสวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ตอนักศึกษา (ถามี)
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ใหระบุทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
ใหระบุแนวทางการพัฒนาคณาจารย โดยเฉพาะดานกลยุทธการสอนและการประเมินผลการ
เรียนรู
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ใหระบุตัวบงชีท้ ี่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา..............สูการปฏิบัติ
ระบุกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................................สาขา/
สาขาวิชา................สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้
๑๖.๑ ใหสถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา.................
๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูต รระดับ ......สาขา/สาขาวิช า.......ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับ.............. สาขา/สาขาวิชา.............. ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมี
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา.............
ซึ่ ง เป น บุ ค คลภายนอกอย า งน อ ย ๒ คน หากมี อ งค ก รวิ ช าชี พ ให มี ผู แ ทนองค ก รวิ ช าชี พ ร ว มเป น
กรรมการดวยอยางนอย ๑ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
.........สาขา/สาขาวิชา.............โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒
รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก)
๒

มคอ. ๑
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับ...........สาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ..........สาขา/สาขาวิชา...........แลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซ่ึง
สถาบันฯตองการใหบัณฑิตระดับ................สาขา/สาขาวิชา ............ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือ
พิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและ
ปณิธานของสถาบันฯ และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจจะ
รับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐาน
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผล
การเรี ยนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของ
รายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งไดจัดทํา
อยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและ
อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(ถามี) ใหชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอน
แลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบันฯ อนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลั ก สู ต ร รายละเอี ย ดของรายวิ ช า และรายละเอี ย ดของประสบการณ ภ าคสนาม (ถ า มี ) ให บ รรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา
๑๖.๘. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดํ า เนิ น การของรายวิ ช า ซึ่ ง รวมถึ ง การประเมิ น ผล และการทวนสอบผลการเรี ย นในรายวิ ช า
ที่ ต นรั บ ผิ ด ชอบพร อ มป ญ หา/อุ ป สรรคและข อ เสนอแนะ โดยมี หั ว ข อ อย า งน อ ยตามแบบ มคอ.๕
(รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม) ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิ ผลการ
ดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นป
การศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชใน
การพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้น และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙. เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
๓

มคอ. ๑
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม รวมทั้ งใหนําผลการวิ เคราะหมาปรับปรุ งและพัฒนาหลั กสูตรและ/หรือการดํ าเนินการของ
หลักสูตรตอไป
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่ บันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
การรับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
(ก.พ.) การรั บรองคุ ณวุ ฒิ เพื่ อการศึ กษาต อหรื อทํ างานในต างประเทศ และเป นข อมู ลสํ าหรั บผู ประกอบการ
สังคมและผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไดโดยสะดวก
ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาเผยแพร ห ลัก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register:
TQR) เมื่อสถาบันฯไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมิ น คุณ ภาพภายในตามตัว บง ชี้ที่กํา หนดไว ใ นรายละเอี ย ดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒
ป นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแต
หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม
ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆกําหนด
จึงจะไดรับการเผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปหรือนอยกวาใหพิจารณาผล
การประเมินคุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมี
การรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการ
เผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่
กําหนด ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอน
การเผยแพร ห ลั ก สู ต รนั้ น จนกว า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น จะได มี ก ารปรั บ ปรุ ง ตามเงื่ อ นไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๘. รายชื่อและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา…..
สาขา/สาขาวิชา.........
๑๙. ภาคผนวก (ถามี)
๔

มคอ. ๑
แผนภูมิแสดงการนํามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

สกอ

ไม
ใช
๑

เกณฑกําหนดชื่อปริญญา

มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชาตาง ๆ

๕ ป

หลักเกณฑการเทียบโอน
เกณฑ/แนวทางอืน่ ๆ

สถาบันอุดมศึกษา
?

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ทุกป

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา

รายละเอียดของหลักสูตร
(Programme Specification)

เสนอ

ติดตามการ
ดําเนินการ
ตาม TQF

ใช
เผยแพร
หลักสูตรที่
ดําเนินการ
ไดมาตรฐาน
TQF

สภาสถาบัน
อนุมัติ

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

รายงานประจําภาค/ประจําปการศึกษา
(Semester/Annual Programme Report)

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

กระบวนการเรียนการสอน
(ที่ทําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง)

การวัดและประเมินผล
(มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต)

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนด
ไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูจางงานและสังคม)

๑ กก.อ. กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง

๕

(POD Network)
Teaching Unit
การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม

สกอ.
บันทึกไว
ในฐาน
ขอมูล

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวม
ของการจั ดหลั กสูต ร การจั ดการเรี ยนการสอนที่จะทํา ใหบัณ ฑิต บรรลุผ ลการเรี ย นรูของหลักสูต รนั้น ๆ
โดยจะถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูต ร ซึ่งแตละสถาบันอุดมศึก ษา
สามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความตองการ
หรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง
เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหมั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลว
จะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับ
องคประกอบในการเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร
จะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได
รวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน

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

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

มคอ. ๒

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

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

มคอ. ๒
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ระบุวาเปนหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใชหลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา
และปการศึกษา) พรอมทั้งใหระบุวันเดือนปที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอยางอื่น
(ระบุชื่อ) และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ไดรับการรับรองหลักสูตรโดยองคกรวิชาชีพ
หรือองคกรอื่นใดดวย ใหระบุองคกรที่ใหการรับรอง และวันเดือนปที่ไดรับการรับรองดวย
*๗. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระบุปที่คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
*๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
๙. ชื่ อ นามสกุ ล เลขประจํ า ตั ว บั ต รประชาชน ตํ า แหน ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สําหรับ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเกณฑมาตรฐานหลักสูตรไมไดระบุอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไว ใหอาจารย
ประจําหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอนหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย ๒ คน
เป นอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูต ร โดยให ระบุคุณวุฒิ สาขาวิช า และปที่ สําเร็จ พรอมทั้งเลขประจําตัว
ประชาชน ถาจัดการเรียนการสอนมากกวา ๑ แหงใหแสดงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของแตละแหง
ซึ่งตองเปนอาจารยคนละชุดกัน
*๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนใหชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอนมากกวา ๑ แหง
ระบุขอมูลใหครบถวน
*๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
*๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
*๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชา
ที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
อธิบายการบริหารจัดการ แผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม ถามีจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหมั่นใจ
วารายวิชาดังกลาวสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น
หมายเหตุ

*

ไมมีในเอกสารหลักสูตร (รูปแบบเดิม) และแบบ สมอ. (แบบฟอรมที่ใชในการวิเคราะหหลักสูตร)

๒

มคอ. ๒

หมวดที่ ๒. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

*๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

ระบุป รัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคข องหลักสูต รโดยตองสอดคลองกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ และ
ความรูความสามารถอยางไร
* ๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
ระบุแ ผนพั ฒ นาหรื อ แผนการเปลี่ย นแปลงหลั ก ๆที่ เ สนอในหลั กสู ต ร พร อ มระบุเ วลาคาดว า จะ
ดําเนินการแลวเสร็จ (เชน ภายใน ๕ ป) โดยใหระบุกลยุทธสําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อความสําเร็จของแผน
นั้นๆ รวมทั้งตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยตัวบงชี้ควรจะเปนสวนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ ดวย
๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๒.๒ กลยุทธ
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบงชี้

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวาเปนระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เปนตน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ระบุวามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนหรือไม
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ถามีการจัดการศึกษาทีใ่ ชระบบอื่น ๆ ที่มิใชการใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน
การสอนใหแสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคใหชัดเจน
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ระบุชว งเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาเรียน
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ระบุ คุ ณ สมบั ติ ผู เ ข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ ส อดคล อ งกั บ ระดั บ การศึ ก ษาตามเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผูสมัครเขาศึกษาตอใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติมตองระบุใหครบและชัดเจน
*๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตร ที่ตองนํามาประกอบการพิจารณา
เพื่อการกําหนดหลักสูตร (เชน นักศึกษาที่มีขอจํากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร หรือการปรับตัวใน
การเรียน)
๓

มคอ. ๒
๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
ระบุจํานวนผูที่คาดวาจะรับเขาศึกษาในหลักสูตรและจํานวนที่คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาในแตละป
การศึกษาในระยะเวลา ๕ ป
๒.๖ งบประมาณตามแผน
แสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ
คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น
๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
ระบุจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแตละแบบที่สัมพันธ
กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกําหนดเปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ
๓.๑ หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต ใหระบุหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร ใหแสดงโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร โดยแบงเปน
หมวดวิชาใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอยาง
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๑๓๕ หนวยกิต
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๖ หนวยกิต
- กลุมสังคมศึกษาศาสตร
๙
หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
๙
หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษา
๙ หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร
๙ หนวยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน
๙๓ หนวยกิต
๓๐ หนวยกิต
- วิชาแกน
- วิชาเอก
๔๕ หนวยกิต
- วิชาโท
๑๘ หนวยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
๔

มคอ. ๒
๓.๑.๓ รายวิชา
ใหระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาดวย) ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวย
ตนเอง
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
ระบุจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําและอาจารยพิเศษ แยกจากกัน โดยระบุรหัส
เลขประจําตัวประชาชน รายชื่อซึ่งประกอบดวยตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา (โดยตองสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การ
ค น คว า วิ จั ย หรื อ การแต ง ตํ า รา (ถ า มี ) รวมทั้ ง ภาระการสอนทั้ ง ที่ มี อ ยู แ ล ว และที่ จ ะมี ใ นหลั ก สู ต รนี้
(รายละเอียดทั้งหมดไวที่นี่หรือภาคผนวกก็ได)
๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
ระบุอาจารยซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนโดยใหมีคุณวุฒิและจํานวน
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
๓.๒.๒ อาจารยประจํา
ระบุ อ าจารย ซึ่ ง มี ห น า ที่ ห ลั ก ด า นการสอนและการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ต็ ม เวลา
ในสถาบันอุดมศึกษา
๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ
่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
*๔. องคสรุประกอบเกี
ป โดยย อ เกี่ ย วกั บ การฝ ก ปฏิ บั ติ ฝ ก ตามคลิ นิก หรื อ ฝ ก งาน หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษาที่ กํ า หนดไว ใ น
หลักสูตร
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรูจากประสบการณภาคสนามที่ตองการ
๔.๒ ชวงเวลา
ระบุชว งเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณภาคสนามใหนักศึกษา เชน ป ภาคการศึกษาที่จดั
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
เชน ๓ วันตอสัปดาหเปนเวลา ๔ สัปดาห หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา
*๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจัยในรายวิชาอื่นๆ ควรแนบขอกําหนดสําหรับการทําโครงงานดวย
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูหลักๆ ที่ตองการจากการทําโครงงานหรืองานวิจัย
๕

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

หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

*๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ
ภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชน บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค มีความสามารถในความเปนผูนําอยางโดดเดน หรือมีความมุงมั่นใน
การใหบริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแตละคุณลักษณะดังกลาว ชี้ใหเห็นถึงกลยุทธการ
สอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้น
* ๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
อธิบายผลการเรียนรูแตละดาน ตามหัวขอตอไปนี้
(๑) คําอธิบายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความรูหรือทักษะในหลักสูตรที่ตองการจะพัฒนาและระดับของ
ความรูและทักษะนั้นๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่สาขา/สาขาวิชานั้นๆ กําหนดเปนอยางนอย
(ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ขอ ๕
มาตรฐานผลการเรียนรู) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่
จะพัฒนา/ปรับปรุงใหสถาบันอุดมศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนแตละดานของระดับคุณวุฒิที่จะ
พัฒนา/ปรับปรุงจากคําอธิบายในสวนที่ ๒ ขอ ๒.๒ วิธีที่ ๒
(๒) คําอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธการสอนที่จะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะเหลานั้น (ควรเปนคําอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีการที่จะใชตลอดหลักสูตร โดยใชการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตถามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกําหนดใหมีในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะใหแสดงไวดวย)
(๓) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรูในกลุมที่เกี่ยวของ
(ซึ่งอาจรวมกลยุทธสําหรับการประเมินหลักสูตรเชนเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถามีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธหรือวิธีการในชวงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงใหเห็นดวย ตัวอยางเชน กิจกรรม
ตางๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใชความรูและ
ทักษะที่กําหนดอาจจะรวมไวในระยะเวลาตอมา

๖

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

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

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย

*๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม

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

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

มคอ. ๒
๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ระบุความพรอมของทรัพยากรที่มีอยูแลว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่จําเปน
เชน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอนอื่น ๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่นๆ เปนตน
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอน
อื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่น ๆ
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณการ
เรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเปน
*๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
ระบุกระบวนการยอๆ ในการรับอาจารยใหม เพื่อใหมั่นใจวา อาจารยมีคุณสมบัตแิ ละ
ประสบการณเพียงพอตอความรับผิดชอบการสอน
๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือรวมกันและการมีสวนรวมของคณาจารยในการติดตาม
คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําปและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สรุปยอ ๆ ถึงนโยบายในการแตงตั้งอาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษ เชน วิธีการ
อนุมัติ กระบวนการเลือกสรร และสัดสวนตอคณาจารยในหลักสูตรทั้งหลักสูตร
*๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน (เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝกการทํา
วิจัยรวมกับอาจารย เปนตน)
๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
อธิบ ายถึ ง การจั ดการที่ ไ ด ดําเนินการในการใหคํ า ปรึ กษาแนะนํ าทางวิช าการแกนั กศึ กษา
รวมถึงตารางการทํางานของอาจารยและการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับ
อาชีพ (ซึ่งอาจมีในระดับคณะ)
๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา
แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการ
ในการพิจารณาขออุทธรณเหลานั้น
๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ใหอธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยตองสํารวจความตองการทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
๘

มคอ. ๒
งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
*๗. ตัวบระบุ
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําป
ที่ระบุไวในหมวด ๑ – ๖ ขางตน เชน จํานวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กําหนด จํานวนนักศึกษาที่ตกออก (Retire) ระดับ
ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การดําเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่กําหนด เปนตน โดยตัวบงชี้อยาง
นอยตองสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก

หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ควรคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสูการประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่สะทอนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหลานี้จะถูกนํามาใชในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร
*๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวสําหรับการพัฒนาการ
เรียนรูในดานตางๆ เชน การประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม การนํา
กลยุทธการสอนไปใช การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผลการ
ประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการสอนที่เกี่ยวของ และอธิบาย
กระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
อธิ บายกระบวนการที่ ใช ในการประเมิ นทั กษะของคณาจารย ในการใช กลยุ ทธ ตามที่ ได วางแผนไว เช น
การประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาค
การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรูและทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาตองการ
นหลักสูตรในภาพรวม
* ๒. การประเมิ
อธิบายกระบวนการที่จะใชเพื่อจะไดขอมูลตางๆยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุ ผ ลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง จากกลุ ม บุ ค คล ดั ง นี้ ๑) นั ก ศึ ก ษาและบั ณ ฑิ ต ๒)
ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก ๓) ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
นผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
* ๓. การประเมิ
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยาง
นอย ๓ คน ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
นและวางแผนปรับปรุง
* ๔. การทบทวนผลการประเมิ
อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ
เอกสารแนบ
ใหแนบเอกสารที่ระบุไวใหครบถวน
๙

มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร
จัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียด
ของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหาความรู
ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบ
ความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่นๆที่จําเปนสําหรับการเรียนรู
นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง

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

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา

มคอ. ๓

รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

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

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
อธิบายโดยยอเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น เชน
เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเปนผลจาก
งานวิจัยใหมๆ ในสาขา

๑

มคอ. ๓

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายรายวิชา
ตามที่ระบุไวในรายละเอียดหลักสูตร
๒. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ระบุจํานวนชัว่ โมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบตั ิงานภาคสนาม/การฝกงาน และการศึกษาดวย
ตนเอง
๓. จํานวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ระบุจํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน และ
วิธีการสื่อสารใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบต อ มาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสู ร ายวิ ช า (Curriculum
Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
๑ สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒ คําอธิบายเกีย่ วกับวิธกี ารสอนที่จะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ ๑
๓ วิธีการทีจ่ ะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูข องนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรูใ น
มาตรฐานการเรียนรูแตละดานทีเ่ กีย่ วของ
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๒. ความรู
๒.๑ ความรูท ี่ตองไดรับ
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๒ วิธีการสอน
๒

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

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหที่สอน จํานวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งตองสอดคลองกับจํานวนหนวยกิต)
กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช รวมทั้งอาจารยผูสอน ในแตละหัวขอ/รายละเอียดของรายวิชา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาหที่ประเมิน
และสัดสวนของการประเมิน

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ระบุตําราและเอกสารหลักทีใ่ ชในการเรียนการสอน
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
แหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฎระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรและ
แหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ระบุวธิ กี ารประเมินที่จะไดขอ มูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียนของ
นักศึกษา เปนตน

๓

มคอ. ๓
๓. การปรับปรุงการสอน
อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เชน คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการ
สอนไวอยางไรบาง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่ พัฒนาการเรียนการสอน เปนตน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู
ของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรับ
รายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ

๔

มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) หมายถึง
ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝก
ภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆ
ตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษาจะไดรับจากการออกฝก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการ
ปลูกฝง ทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่ นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาให ประสบความสําเร็จตาม
จุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียด
ของประสบการณภาคสนาม

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

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
การพัฒนาผลการเรียนรู
ลักษณะและการดําเนินการ
การวางแผนและการเตรียมการ
การประเมินนักศึกษา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม

มคอ.๔

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

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

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
อธิบายโดยยอถึงวัตถุประสงคการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนามหรือการเปลี่ยนแปลง
สําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นและการกระทําที่จะใหบรรลุวัตถุประสงค

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

๑

มคอ.๔

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
ระบุคําอธิบายตามที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร
๒. กิจกรรมของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมหลักที่เกี่ยวของกับนักศึกษาระหวางฝกประสบการณภาคสนาม
๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และกําหนดสง
๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมที่ใชในการติดตามผลการเรียนรูทั้งระหวางฝกและเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
๕.
หนาที่ และความรับผิด ชอบของพนักงานพี่เ ลี้ ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
เชน การวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การใหคําแนะนําแกนักศึกษา
การประเมินผลการฝกประสบการณ
๖. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
เชน การใหคาํ ปรึกษา การประสานและรวมวางแผนกับพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสําหรับการออกนิเทศกนักศึกษา
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
เชน ที่พัก การเดินทาง วัสดุอุปกรณสนับสนุนอื่น ๆ เชน เบี้ยเลีย้ ง

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

๒

มคอ.๔

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

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

๓

มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล
การจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด
การเรี ย นการสอนในวิ ช านั้ น ๆว า ได ดํ า เนิ น การสอนอย า งครอบคลุ ม และเป น ไปตามแผนที่ ว างไว
ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผล
การเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและ
สิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมิน
ภายนอก รวมทั้ ง การสํ า รวจความคิ ด เห็ น ของผู ใ ช บั ณ ฑิ ต การวางแผนและให ข อ เสนอแนะ
ตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

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

ขอมูลทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรับปรุง

มคอ. ๕

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
๒. รายวิชาทีต่ องเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
๓. อาจารยผรู ับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุม เรียน (Section)
ใหรายงานเปนรายกลุม
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
๕. สถานที่เรียน
ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกทีต่ ั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนทีเ่ ปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
ระบุหัวขอ จํานวนชั่วโมงตามแผนการสอน จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕%
๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของ
รายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาํ ใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ระบุวาวิธสี อนเพือ่ ใหบรรลุผลการเรียนรูแตละดานตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไมมี และปญหาของวิธีสอนที่ใช(ถามี) พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ระบุขอ เสนอเพือ่ การปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งไดจากปญหาที่พบในขอ ๓

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน )
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)

๑

มคอ. ๕
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน
๕. ปจจัยที่ทาํ ใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กาํ หนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลือ่ นจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ระบุความคาดเคลือ่ นที่เกิดขึน้ พรอมเหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ระบุความคาดเคลือ่ นที่เกิดขึน้ พรอมเหตุผล
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ระบุวธิ ีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ระบุปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถามี) และผลกระทบ

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ระบุปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) และผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษทสี่ าํ คัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุขอ วิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอนื่
๒.๑ ขอวิพากษทสี่ าํ คัญจากผลการประเมินโดยวิธีอนื่
ระบุขอ วิพากษทงั้ ที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผานมา
ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่ านมาและอธิบายผลการดําเนินการ
ตามแผน ถาไมไดดําเนินการหรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล
๒

มคอ. ๕
๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การ
ใชอปุ กรณการสอนแบบใหม เปนตน
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ระบุขอ เสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรบั ผิดชอบ
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร

ชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบรายวิชา:………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน .............................................................
ชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร: …………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน .........................................................

๓

มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report)
หมายถึง รายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตาม
แผนที่วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตองให
เหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป
รายงานนี้จะครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหาร
จัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารย
ผูรับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยง

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

มคอ. ๖

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

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

หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การเตรียมนักศึกษา (ถามี)
ระบุวาการเตรียมนักศึกษาตางจากแผนอยางไร และใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพือ่ การ
วางแผนในอนาคต
๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
ระบุวาการเตรียมอาจารยทปี่ รึกษา/อาจารยนิเทศกตางจากแผนอยางไรและใหขอ เสนอแนะ
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพือ่ การวางแผนในอนาคต
๓. การเตรียมพนักงานพีเ่ ลีย้ ง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถามี)
ระบุวาการเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการตางจากแผนอยางไรและให
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพือ่ การวางแผนในอนาคต
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ระบุการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ที่ตางจากแผนและใหขอ เสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพือ่ การวางแผน
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนักศึกษา
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิง่ อํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถามี)

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

มคอ. ๖

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

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

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา
สรุปยอการพัฒนาที่สําคัญในปจจุบัน อาทิ การพัฒนาอยางมืออาชีพสําหรับคณะหรือที่ปรึกษา
ประสบการณภาคสนาม การปรับประสบการณภาคสนาม และแนวทางใหมของการจัดการเชิงคุณภาพ
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน
ระบุประเด็นที่ระบุไวในครั้งที่ผานมาสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากขอ ๑ และอธิบายถึง
ความสําเร็จ ผลกระทบ ในกรณีที่ไมสําเร็จใหระบุเหตุผล
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ระบุขอ เสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรบั ผิดชอบ
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ระบุขอ เสนอแนะตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ ที่ตอง
ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบตอรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร
---------------------------------------ชื่ออาจารยผูรบั ผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม:……………………………
ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ......................................................
ชื่อผูรบั ผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ...................................................
๒

มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผล
ประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เชน
ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบ
ตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐาน
ผลการเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมิน
หลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา
รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไป
ยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
เปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย

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

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

มคอ. ๗

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

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. หลักสูตร
๒. ระดับคุณวุฒิ
๓. อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร
๔. วันที่รายงาน
๕. ปการศึกษาที่รายงาน
๖. สถานที่ตงั้
ระบุสถานที่ตงั้ ที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น ๆ หากมีการเปดสอนในหลายวิทยาเขต

หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิติ
๑. จํานวนนักศึกษาชัน้ ปที่ ๑ ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน
๒. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาในปที่รายงาน
๒.๑. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๒. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๓. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๔. จํานวนนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ)
สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
รอยละของนักศึกษาที่สาํ เร็จการศึกษาตามหลักสูตร
คํานวณจากจํานวนนักศึกษาทีจ่ บการศึกษาตามขอ ๒.๒ และจํานวนนักศึกษาทัง้ หมดที่รับเขา
ในหลักสูตรของรุน
ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษา
ของนั ก ศึก ษา (เช น การเปลี่ ย นสถานภาพของนั ก ศึ ก ษาจากกลุ ม ประกาศนี ย บัต รเป น ปริ ญ ญาบัต ร
หรือการยายสาขาวิชา ฯ)
๔. จํานวนและรอยละของนักศึกษาทีส่ อบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
๑

มคอ. ๗
๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
สัดสวนของนักศึกษาทีส่ อบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผา นมา
นักศึกษาชัน้ ปที่ ๑ ที่เรียนตอชัน้ ปที่ ๒
......................... %
นักศึกษาชัน้ ปที่ ๒ ที่เรียนตอชัน้ ปที่ ๓
......................... %
......................... %
นักศึกษาชัน้ ปที่ ๓ ที่เรียนตอชัน้ ปที่ ๔
๖. ปจจัย/สาเหตุทมี่ ีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
๗. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ .............................................................................
จํานวนแบบสอบถามที่สง ....................... จํานวนแบบสอบถามทีต่ อบกลับ ........................
รอยละของผูต อบแบบสอบถาม ………………………….
การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูต อบแบบสอบถาม
ไดงานทําแลว
ไมประสงคจะทํางาน
การได
งานทํา ตรงสาขาที่ ไมตรงสาขา ศึกษาตอ
สาเหตุอื่น
เรียน
ที่เรียน
จํานวน
รอยละ

ยังไมไดงานทํา

๘. การวิเคราะหผลที่ได
วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงาน
ภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับขอมูลที่ผานมาและสถาบันอื่นที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
เพือ่ เปนขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มผี ลกระทบตอหลักสูตร
๑. การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ทีม่ ีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผา นมา
๒. การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ทีม่ ผี ลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปทผี่ านมา

หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิชาทีเ่ ปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
ระบุรายวิชาทีเ่ ปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน จํานวนนักศึกษาทีส่ อบ
ผานแตละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน
๒

มคอ. ๗
๒. การวิเคราะหรายวิชาทีม่ ีผลการเรียนไมปกติ
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไมปกติ เชน นักศึกษาไดระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่ําเกินไป หรือตางไปจากเกณฑมาตรฐานการใหระดับคะแนนในแตละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบ
ตกมากเกิ น ไป การสอนไม ต รงกั บ เนื้ อ หาที่ กํ า หนดของรายวิ ช า เป น ต น นอกจากนี้ ใ ห ร ะบุ วิ ธี ก าร
ตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนดหรือเกณฑที่ตั้งไว และ
มาตรการแกไขที่ไดดําเนินการไปแลว (หากจําเปนใหแนบขอสรุปการประเมินและแนวทางการแกไข
ที่ไดดําเนินการมาแลวดวย)
๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
๓.๑ รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่ มไดเปดสอน
ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา พรอมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไมได
เปดสอนและมาตรการทดแทนที่ไดดําเนินการ (ถามี) เชน เปนรายวิชาแกนที่ตองเปดตามแผนการศึกษาแตขาด
ผูสอน หรือจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนอยเกินไป และไดดําเนินการปรับแผนการเปดรายวิชา
เพื่อเปนการประกันวา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาไดในภาคการศึกษาตอไป
๓.๒ วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
ใหระบุรหัสและชือ่ รายวิชา สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอนสาระหรือหัวขอดังกลาว
พรอมวิธีแกไข (ถามี) เชน สาระที่ขาดและจําเปนตองสอนเพือ่ ใชเปนพื้นฐานของรายวิชาอื่นไดเพิ่มหัวขอ
หรือสาระทีข่ าดในรายวิชาทีส่ ูงขึ้น

หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
๕.๑ การบริหารหลักสูตร
ใหระบุปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต

หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
๑. การประเมินจากผูที่กาํ ลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สาํ รวจ)
วันที่สาํ รวจ ............................. (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย)
๑.๑. ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอ ผลการประเมิน
๑.๒. ขอเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑
๒. การประเมินจากผูม ีสว นเกี่ยวของ
อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผูใชบัณฑิต หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของ และจากภายนอก
๒.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
๒.๒. ขอเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑ (ถามี)
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ
๓

มคอ. ๗

หมวดที่ ๗ คุณภาพของการสอน
๑. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
๑.๑ รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ระบุรหัสและชือ่ รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพรอมวิธกี ารประเมิน เชน ประเมิน
โดยนักศึกษา เปนตน และแผนปฏิบัติการที่ไดดําเนินการไปแลว
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
ระบุขอ คิดเห็นตอแผนการสอน กลยุทธและวิธีการสอนที่ใชในรายวิชาเพือ่ พัฒนาสาระการเรียนรู
ตางๆ ที่กําหนดในรายวิชา ใหดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรประกอบ อยางไรก็ตามไมไดเปนการประเมินผูสอน แตเปนการประเมินภาพรวมของ
การสอนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาเพือ่ นําผลมาปรับกลยุทธและวิธีการสอนตอไป
๒.๑ สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหระบุปญหาที่พบพรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีขึ้น
๒.๒ แนวทางแกไข/ปรับปรุง
แผนดําเนินการในการตอบสนองตอขอเสนอแนะ (เชน การฝกอบรมหรือการใหคําแนะนํา
หรือการแกปญหาวิธีการอื่นใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา) ควรระบุรายวิชาที่
ไดแกไขหรือปรับเปลี่ยน
๓. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี
ไมมี
หากมีการปฐมนิเทศใหระบุจํานวนอาจารยใหม
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ
๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
๓.๓. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลทีไ่ มไดดําเนินการ
๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
ใหระบุกจิ กรรมที่สถาบันฯจัดหรือหนวยอื่นที่ไมใชสถาบันฯจัด จํานวนอาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุนที่เขารวมแตละกิจกรรม
๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของ
ผูเขารวมกิจกรรม)
๔

มคอ. ๗

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

หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผา นมา
ระบุแผนการดําเนินการแตละแผน กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน
และเหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ
๒. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร ( จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ )
๒.๒. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนือ้ หาในรายวิชา
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๓. แผนปฏิบตั ิการใหมสาํ หรับป .............
ระบุแผนปฏิบตั ิการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :________________________________
ลายเซ็น :__________________________ วันที่รายงาน:____________
ประธานหลักสูตร :______________________________ลายเซ็น :__________________________ วันที่รายงาน:____________
เห็นชอบโดย ________________________ (หัวหนาภาควิชา)
ลายเซ็น :__________________________

วันที:่ ____________

เห็นชอบโดย ________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : __________________________

วันที่ :____________

เอกสารประกอบรายงาน
๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
๒. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานทีใ่ ชในการประเมิน
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตทีจ่ บการศึกษาในปที่ประเมิน
๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
๕

