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กรณีศึกษาการทํารายละเอียดหลกัสูตร(มคอ.2)

เอกสารประกอบการบรรยาย
การประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย

โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ กลิ่นพิทักษ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
26 ธันวาคม 2556
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553

หมวดที่ 1 มาตรา 6
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์
ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม 
มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” (สรุป:คนดี มีปัญญาและมีความสุข)
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ปรัชญาอุดมศึกษา

“มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
สามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบ หม่ันแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง และสามารถ
ติดต่อส่ือสารกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี รวมท้ังเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม”
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ทบวง(2539-2542)
-ปรัชญา
-การเรียนการสอน
-กิจการนักศึกษา
-การวิจัย
-ทํานุบํารุงศิลปะ
-การบริหารจัดการ

ทําไมต้องทํา มคอ.? 

1. เงื่อนไขบังคับ : จากทบวง ถึง สมศ. และ สกอ.    
-ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องนโยบายและแนวปฏบัิติ พ.ศ.2539
-พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (หมวด 6 มาตรา 47-53)
-ระบบการประกันคุณภาพภายในของสกอ. 2550

สกอ.2552
TQF

สกอ.(2550)
-ปรัชญา
-การเรียนการสอน
-กิจการนักศึกษา
-การวิจัย
-การบริการวิชาการ
--การทํานุบํารุง….
-การบริหารจัดการ
-การเงิน/งบประมาณ

สมศ.(2544-2553)
-คุณภาพหลักสูตร
/บัณฑิต
-คุณภาพงานวิจัย
-คุณภาพการ
บริการวิชาการ
-คุณภาพการทํานุ…
-คุณภาพการพัฒนา
สถาบัน
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การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

(แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2545 และ 2553)

5

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ด้านการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา

มาตรฐานการอุดมศึกษา

มาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ

ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้

ด้านคุณภาพบัณฑิต
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แบบฟอร์ม มคอ.1-มคอ.7
Templates for Specification

มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1
Qualification Standard

รายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2
Programme Specification

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร มคอ.7
Programme Report

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.3
Course Specification
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม มคอ.4
Field Experience Specification

รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ.5
Course Report
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม มคอ.6
Field Experience Report
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การปฏิบัติตามแบบ มคอ.1-มคอ.7

สกอ.ร่วมกับ

คณาจารย์

ผู้ทรงคุณวุฒิ

ในสาขา

ผู้ใช้บัณฑิต

และผู้แทน

องค์กร

วิชาชีพ

(ถ้ามี)

-คณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตร

-อาจารย์ผู้รับผิด

ชอบหลักสูตร

-จัดทําก่อนขอ

อนุมัติต่อสภา

สถาบันอุดมศึกษา

-เป็น มคอ. เพียง
ฉบับเดียว 

ท่ีส่งสกอ.

-อาจารย์

ผู้สอน

-จัดทํา
ก่อน

เปิดสอน

-อาจารย์

ผู้ดูแลการฝึก

งาน/สหกิจ

ศึกษา

-จัดทําก่อน

เปิดสอน

-อาจารย์

ผู้สอน

-จัดทําเมื่อ

สอบเสร็จ

สิ้นในแต่

ละภาค

-อาจารย์

ผู้ดูแลการ

ฝึกงาน/

สหกิจศึกษา

-จัดทําเมื่อ

เสร็จสิ้น

การฝึกภาค

สนาม

-าอาจารย์

ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร

-จัดทําเมื่อ

สิ้นปี
การศึกษา

/สิ้นภาค

การศึกษา

มคอ.1 มคอ.2     มคอ.4 มคอ.3   มคอ.5 มคอ.6   มคอ.7

ผู้ดําเนินการ

7

Title

Name

xxx Research Center

and

Department of yyyy, Faculty of zzz

Prince of Songkla University

aaa, bbb THAILAND

http://www.psu.ac.th

 การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร                   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

กลุ่มเนื้อหาสาระสําคัญ                         กลุ่มเนื้อหาสาระสําคัญ

โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา                      ผลการเรียนรู้

โครงสร้างหลักสูตร รายวิชา
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ผลการเรียนรู้ 
(Learning outcomes) คืออะไร?

ผลการเรียนรู้ หมายถึง สิ่งที่พัฒนาข้ึนในตัวนักศึกษา 
ทั้งจากการเรียนในห้องเรียน กิจกรรมในและนอกหลักสูตร 
ปฏิสัมพันธ์กับนักศึกษาอ่ืน กับอาจารย์ ประสบการณ์ที่เกิดข้ึน
ในช่วงเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย
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 ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)

• ผลการเรียนรู้ ต้องวัดได้ และครอบคลุมถึง
  - สาระความรู้ ความเข้าใจในเน้ือหาวิชา
  - ทักษะหรือความสามารถในการนําความรู้ไปใช้
  - พฤติกรรม ทัศนคติ แนวคิด ความเช่ือ อุปนิสัย
• สกอ. กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย 5 ด้าน

10
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รายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2)

รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง
คําอธิบายภาพรวมของการจัดการหลักสูตร การจัดการเรียน
การสอนที่จะทําให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรน้ันๆ 
โดยจะถ่ายทอดผลมาตรฐานการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต 
ที่กําหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร
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ส่วนประกอบของรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2)

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป
หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสร้างหลักสูตร
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์และการประเมินผลการเรียนรู้
หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการหลักสูตร
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หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป

1. รหัสและช่ือหลักสูตร
2. ช่ือปริญญา
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
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หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป (ต่อ)

6. สถานภาพของหลักสูตร (หลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง)
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่ประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
9. ช่ือ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
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หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป (ต่อ)

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจากข้อ 11 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนในสถาบัน
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป็นต้องนํามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(เขียนให้เห็นถึงสถานการณ์ หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรมตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
ซ่ึงมีผลกระทบทําให้มีความจําเป็นท่ีจะต้องปรับปรงุหลักสตูรหรือเปิดสอนหลกัสตูรใหม่
ให้สอดคล้องกับแผนฯ และทันกับการเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม
ในปัจจุบัน)
หรือ ระบุสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวาง
แผนหลักสูตรได้แก่ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
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ตัวอย่าง

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) ประเทศไทย
จะต้องเผชิญกับสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงท่ีสําคัญท้ังภายนอกและภายในประเทศท่ี
ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งข้ึน เป็นท้ังโอกาสและความเสีย่งต่อการพัฒนา
ประเทศโดยเฉพาะข้อผกูพันท่ีจะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจําเป็นต้องเตรียม
ความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตวัรองรับ
ผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้า
ต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย?
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ตัวอย่าง 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  ได้ช้ีให้เห็น
ถึงประเทศไทย ยังต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีสําคัญท้ังในระดบัโลกและภายใน
ประเทศ ซ่ึงมีผลกระทบท้ังท่ีเป็นโอกาสและความเสีย่งต่อการพัฒนาประเทศ อาทิ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสาํคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมรวมท้ัง
ตอบสนองต่อการดํารงชีวิตของประชาชนมากยิ่งข้ึน ท้ังเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ  ประเทศท่ีพัฒนาเทคโนโลยีได้ช้าจะกลาย
เป็นผู้ซื้อและมีผลติภาพต่ําไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอ่ืนๆ และการเข้าถึงเทคโนโลยี
ท่ีไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมจะทําให้เกิดความเหลือ่มล้าํในการพัฒนา 
จึงเป็นความท้าทายในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน?
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ตัวอย่าง 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ภาควิชา….. คณะ……  ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและความจําเป็นในการเร่งพัฒนา
บัณฑิตทางด้านนี้เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของสงัคมท้ัง
ระดับภายในประเทศและระดับอาเซียนท่ีมีการแข่งขันมากย่ิงขึ้นในอนาคต โดยบัณฑิต
สาขานี้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเองให้เข้ากับลักษณะงาน
ท้ังด้านวิชาการและด้านวิชาชีพได้อย่างมีคุณภาพ?
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ตัวอย่าง 

12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
ผลกระทบจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมเก่ียวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ท่ีมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตท่ีเป็น
ผู้นําทางวิชาการในสาขาท่ีเปิดสอนซ่ึงสอคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ภาคใต้และเช่ือมโยงสู่เครือข่ายสากล ตลอดจนผสมผสานและประยุกต์
ความรู้บนพ้ืนฐานประสบการณ์การปฏิบัติสู่การสอนเพ่ือสร้างปัญญา 
คุณธรรม สมรรถนะและโลกทัศน์สากลแก่บัณฑิต  
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร
1.1 ปรัชญาและความสําคัญ
(เขียนให้เห็นว่าต้องการบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และความรู้ความสามารถอย่างไร)
1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(เขียนให้เห็นว่าต้องการให้บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ และทักษะอะไรบ้าง 
รวมท้ังให้มีทัศนคติท่ีดี และมีคุณธรรมจริยธรรม ควรเขียนให้ครบ 5 ด้าน เป็นอย่างน้อย)
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
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หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษาการดําเนินการและ
โครงสร้างหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบท่ีเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
    (การฝึกงานหรือสหกิจ)  
5. ข้อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
(ให้ระบุจุดที่เป็นลักษณะเฉพาะ/จุดเด่น ของหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษา 
เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรที่แตกต่างจากหลักสูตรในสาขาเดียวกัน/ใกล้เคียงกับสถาบนัอ่ืนๆ และ
เพ่ือกําหนดกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่าน้ัน)
(ข้อสังเกต : ส่วนใหญ่นําผลลัพธ์การเรียนรู้ 5 ด้านซ่ึงอยู่ในวัตถุประสงค์ทั่วไปอยู่แล้ว มาเขียนซํ้าอีก?)

คุณลักษณะพิเศษที่ มอ.กําหนด มี 3 เรื่อง (อย่างน้อย 3 แต่ยังลงไม่ถึงหลักสูตร?) คือ :
1) มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
2) มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) มีจิตวิญญาณของการถือประโยชน์ของเพ่ือนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง
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หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล

 ให้ระบุเพ่ิมเติมตามจุดเน้นหรือจุดเด่นที่ตอ้งการสร้างให้เกิดขึ้นกับนักศึกษาในหลักสูตรน้ี เช่น
4) มีความรู้ ความสามารถและทักษะด้านการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศ ?
5) มีแนวคิดทันตามกระแสสังคม ครอบคลุมแนวคิดและวิทยาการใหม่ๆ ?
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน (5 ด้าน)

2.1 ผลการเรียนรู้ที่ต้องพัฒนา
2.2 กลยุทธ์การสอน
2.3 การประเมินผล

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
 (Curriculum mapping)
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พ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ 

1. Learning Objective Domains
• Cognitive domain (knowing) : พุทธพิสัย (การพัฒนาด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ความคิดและสติปัญญา)
• Psychomotor domain (doing) : ทักษะพิสัย (การพัฒนาทางด้าน
ร่างกายเพ่ือให้ปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่ว)
• Affective domain (feeling) : จิตพิสัย (การพัฒนาด้านความรู้สึก
ทางจิตใจท่ีแสดงออกทางด้านอารมณ์ คุณลักษณะและบุคลิกภาพ)
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พ้ืนฐานท่ีเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้

 2. Learning Objectives (KUSA)
• Knowledge (ความรู้)
• Understanding  (ความเข้าใจ)
• Skill (ทักษะ)
• Attitude (เจตคติ)
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3. Magic triangle
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OLE

ความสัมพันธ์ระหว่าง objective, learning activities และ evaluation
เป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการเรียนการสอน

Objectives

Learning
activities

Evaluation
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4. Levels of Learning Objectives
(Bloom’s Taxonomy) 

28

• Bloom’s Taxonomy

- Knowledge

- Comprehension

- Application

- Analysis

- Synthesis

- Evaluation

Evaluation

Knowledge


