
มคอ.๒  รายละเอียดของหลกัสตูร 
 

            รายละเอียดของหลกัสูตร (Programme Specification) หมายถงึ คําอธบิายภาพรวม
ของการจดัหลกัสูตร การจดัการเรยีนการสอนที จะทําให้บณัฑิตบรรลุผลการเรยีนรู้ของหลกัสูตรนั (นๆ     
โดยจะถ่ายทอดผลการเรยีนรูท้ี คาดหวงัของบณัฑติที กําหนดไวใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา
แห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบตัิในหลกัสูตร ซึ งแต่ละสถาบนัอุดมศึกษา
สามารถบรรจุเนื(อหาวชิาเพิ มเตมินอกเหนือจากที กําหนดไวไ้ด้อย่างอสิระ เหมาะสม ตรงกบัความต้องการ
หรอืเอกลกัษณ์ของสถาบนัฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมอืกันวางแผนและจดัทํารายละเอียดของ
หลกัสตูร 

รายละเอียดของหลกัสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรยีนวิชาอะไรบ้าง  
เขา้ใจถงึวธิกีารสอน วธิกีารเรยีนรู ้ตลอดจนวธิกีารวดัและประเมนิผลที จะทําใหม้ั  นใจว่าเมื อเรยีนสําเรจ็แลว้
จะบรรลุมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตามที กําหนดไว้ในหลกัสูตร ทั (งยงัแสดงความสมัพนัธ์ของหลกัสูตรกับ
องค์ประกอบในการเรยีนเพื อนําไปสู่คุณวุฒติามที กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒ ิรายละเอียดของหลกัสูตร    
จะช่วยให้นักศึกษาเลอืกเรยีนในหลกัสูตรที เหมาะกบัรูปแบบการเรยีนรู้และความต้องการของตนเองได ้
รวมทั (งผูใ้ชบ้ณัฑติสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณารบับณัฑติเขา้ทาํงาน 

 
 ประกอบด้วย ๘ หมวดต่อไปนี/ 

 
หมวดที  ๑ ขอ้มลูทั  วไป 
หมวดที  ๒  ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร 
หมวดที  ๓ ระบบการจดัการศกึษา การดาํเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสตูร 
หมวดที  ๔ ผลการเรยีนรู ้กลยทุธก์ารสอนและประเมนิผล 
หมวดที  ๕ หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผลนกัศกึษา 
หมวดที  ๖ การพฒันาคณาจารย ์
หมวดที  ๗ การประกนัคุณภาพหลกัสตูร 
หมวดที  ๘ การประเมนิและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร 
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รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูร ....................................................................... 

                            สาขา/สาขาวิชา....................................................................... 
        หลกัสตูรใหม่/ปรบัปรงุ พ.ศ ........................................................................ 
 

ชื8อสถาบนัอดุมศึกษา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที8 ๑.  ข้อมลูทั 8วไป 
๑.   รหสัและชื8อหลกัสูตร  
   ระบุรหัส (ถ้ามี)/ชื อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที เปิดสอนทั (งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกนั 
๒.    ชื8อปริญญาและสาขาวิชา   
       ใหร้ะบุชื อเตม็และอกัษรย่อของปรญิญาทั (งภาษาไทยและภาษาองักฤษใหส้อดคล้องกนั สําหรบัชื อ
ภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื อปรญิญาในสาขาวชิา อกัษรย่อสําหรบัสาขาวชิาของสถาบนั 
(กรณีมหาวิทยาลัยของรฐั) หรอืตามข้อบงัคบัของสถาบันฯ ซึ งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกําหนดชื อ
ปรญิญาของกระทรวงศกึษาธกิาร (กรณีมหาวทิยาลยัในกํากบั) หรอืตามหลกัเกณฑก์ารกําหนดชื อปรญิญา
ของกระทรวงศกึษาธกิาร (กรณสีถาบนัอุดมศกึษาเอกชน) 
๓.   วิชาเอก (ถ้ามี) 
๔.   จาํนวนหน่วยกิตที8เรียนตลอดหลกัสตูร 

๕.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 ๕.๑  รูปแบบ  ระบุรูปแบบของหลกัสูตรที เปิดสอนว่าเป็นหลกัสูตรระดบัคุณวุฒใิดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.๒  ภาษาที8ใช้  ระบุภาษาที ใชใ้นการจดัการเรยีนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรอืภาษาต่างประเทศ 
ภาษาใด 

๕.๓  การรบัเข้าศึกษา ระบุการรบันกัศกึษาเขา้ศกึษาในหลกัสตูรว่ารบัเฉพาะนกัศกึษาไทยหรอื
ต่างประเทศ หรอืรบัทั (งสองกลุ่มเขา้ศกึษา 

๕.๔  ความร่วมมือกบัสถาบนัอื8น ระบุว่าเป็นหลกัสูตรเฉพาะของสถาบนัที จดัการเรยีนการสอน
โดยตรงหรอืเป็นหลกัสูตรความร่วมมอืกบัสถาบนัการศึกษา/หน่วยงานอื น ๆ  โดยต้องระบุชื อสถาบนัการศึกษา/
หน่วยงานที ทําความร่วมมอืดว้ย สําหรบัความร่วมมอืกบัสถาบนัการศกึษา/หน่วยงานอื นๆ ในต่างประเทศต้อง
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบนัอุดมศกึษาไทยกบัสถาบนัอุดมศกึษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕.๕   การให้ปริญญาแก่ผู้สาํเรจ็การศึกษา ระบุว่าให้ปรญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีวหรอืให้
ปรญิญามากกว่า ๑ สาขาวชิา (กรณีทวปิรญิญา) หรอืปรญิญาอื น ๆ ในช่วงกลางของหลกัสูตร หรอืเป็น
ปรญิญารว่มระหว่างสถาบนัอุดมศกึษากบัสถาบนัอุดมศกึษาที มขีอ้ตกลงความรว่มมอื 
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๖.  สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
 ระบุว่าเป็นหลกัสูตรใหม่หรอืหลกัสูตรปรบัปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที เริ มใช้หลกัสูตรนี( (ภาคการศึกษา    
และปีการศกึษา) พรอ้มทั (งใหร้ะบุวนัเดอืนปีที สภาวชิาการหรอืที คณะกรรมการวชิาการหรอืที เรยีกอย่างอื น
(ระบุชื อ) และสภาสถาบนัฯอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสูตร ในกรณีที ไดร้บัการรบัรองหลกัสูตรโดยองคก์รวชิาชพี
หรอืองคก์รอื นใดดว้ย ใหร้ะบุองคก์รที ใหก้ารรบัรอง และวนัเดอืนปีที ไดร้บัการรบัรองดว้ย 

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรที8มีคณุภาพและมาตรฐาน 
 ระบุปีที คาดว่าจะไดร้บัการเผยแพร่ว่าเป็นหลกัสูตรที มคีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
๘.  อาชีพที8สามารถประกอบได้หลงัสาํเรจ็การศึกษา 
 ระบุอาชพีที สามารถประกอบไดห้ลงัสําเรจ็การศกึษา 
๙.   ชื8อ นามสกุล เลขประจําตัวบตัรประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
       อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรต้องมคีุณสมบตัสิอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร สําหรบั
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีซึ งเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรไมไ่ดร้ะบุอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรไว ้ใหอ้าจารย์
ประจําหลกัสูตรที สําเรจ็การศึกษาไม่ตํ ากว่าปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าในสาขาวิชาที ตรงหรอืสมัพนัธ์กับ
สาขาวชิาที เปิดสอนหรอืเป็นผู้ดํารงตําแหน่งทางวชิาการไม่ตํ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย ๒ คน 
เป็นอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร โดยให้ระบุคุณวุฒ ิสาขาวิชา และปีที สําเร็จ พร้อมทั (งเลขประจําตัว
ประชาชน ถ้าจดัการเรยีนการสอนมากกว่า ๑ แห่งให้แสดงอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบหลกัสูตรของแต่ละแห่ง    
ซึ งตอ้งเป็นอาจารยค์นละชุดกนั 
๑๐.  สถานที8จดัการเรียนการสอน  
      ระบุสถานที จดัการเรยีนการสอนใหช้ดัเจนหากมกีารสอนในวทิยาเขตอื น ๆ หรอืสอนมากกว่า ๑ แห่ง 
ระบุขอ้มลูใหค้รบถว้น 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที8จาํเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  

    ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพฒันาทางเศรษฐกิจ  
  ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพฒันาทางสงัคมและวฒันธรรม 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเกี8ยวข้องกบัพนัธกิจ 
       ของสถาบนั 

     ๑๒.๑ การพฒันาหลกัสตูร 
  ๑๒.๒ ความเกี8ยวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
๑๓.  ความสมัพนัธ ์(ถ้ามี) กบัหลกัสูตรอื8นที8เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื8นของสถาบนั (เช่น รายวิชา
ที8เปิดสอนเพื8อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื8น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื8น)  
        อธบิายการบรหิารจดัการ  แผนความร่วมมอืหรอืประสานงานร่วมกบัภาควชิาอื นๆ ที เกี ยวขอ้ง เช่น 
หลกัสตูรนี(มรีายวชิาที กําหนดใหน้กัศกึษาในหลกัสตูรอื นเรยีนหรอืไม ่ถา้มจีะดําเนินการอย่างไรเพื อใหม้ั  นใจ
ว่ารายวชิาดงักล่าวสนองตอบต่อความตอ้งการของนกัศกึษาในหลกัสตูรอื น 

หมายเหตุ         ไม่มใีนเอกสารหลกัสตูร (รปูแบบเดมิ) และแบบ สมอ. (แบบฟอรม์ที ใชใ้นการวเิคราะหห์ลกัสตูร) 
* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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หมวดที8 ๒.   ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
๑.  ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
          ระบุปรชัญา ความสําคญัและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรโดยต้องสอดคล้องกับปรชัญาของการ
อุดมศึกษา ปรชัญาของสถาบนัและมาตรฐานวชิาการ/วชิาชพีหรอืการผลติบณัฑติให้มคีุณลกัษณะ และ
ความรูค้วามสามารถอยา่งไร 

๒.  แผนพฒันาปรบัปรงุ 
 ระบุแผนพัฒนาหรอืแผนการเปลี ยนแปลงหลกัๆที เสนอในหลกัสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะ
ดาํเนินการแลว้เสรจ็ (เช่น ภายใน ๕ ปี) โดยใหร้ะบุกลยุทธส์ําคญัที ต้องดําเนินการเพื อความสําเรจ็ของแผน
นั (นๆ รวมทั (งตวับ่งชี(ความสาํเรจ็ โดยตวับ่งชี(ควรจะเป็นส่วนหนึ งของการประเมนิในหมวด ๗ ดว้ย 

 ๒.๑ แผนการพฒันา/เปลี ยนแปลง 
 ๒.๒ กลยทุธ ์
 ๒.๓ หลกัฐาน/ตวับ่งชี( 

หมวดที8 ๓.   ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
๑.  ระบบการจดัการศึกษา 
     ๑.๑  ระบบ  
   ระบุระบบการจดัการศึกษาที ใช้ในการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสูตรว่าเป็นระบบทวภิาค 
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นตน้ ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 

      ๑.๒  การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  
   ระบุว่ามกีารจดัการเรยีนการสอนในภาคฤดรูอ้นหรอืไม่ 
      ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   ถา้มกีารจดัการศกึษาที ใชร้ะบบอื น ๆ ที มใิช่การใชร้ะบบการศกึษาแบบทวภิาคในการจดัการเรยีน
การสอนใหแ้สดงการเทยีบเคยีงกบัระบบทวภิาคใหช้ดัเจน 

๒. การดาํเนินการหลกัสูตร 
      ๒.๑  วนั – เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 

 ระบุช่วงเวลาการจดัการเรยีนการสอนที ใหน้กัศกึษาเรยีน 

๒.๒  คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
       ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที สอดคล้องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา อาท ิสาํเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย สําหรบัผูส้มคัรเขา้ศกึษาต่อใน
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีในกรณทีี มเีกณฑค์ุณสมบตัเิพิ มเตมิตอ้งระบุใหค้รบและชดัเจน 

๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

    ระบุลกัษณะเฉพาะของนกัศกึษาที จะสมคัรเขา้เรยีนในหลกัสตูร ที ตอ้งนํามาประกอบการพจิารณา 
เพื อการกําหนดหลกัสูตร (เช่น นักศกึษาที มขีอ้จาํกดัทางทกัษะ IT หรอื ภาษา คณิตศาสตร ์หรอืการปรบัตวัใน
การเรยีน) 

* 

* 

* 
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๒.๔  กลยทุธใ์นการดาํเนินการเพื8อแก้ไขปัญหา / ข้อจาํกดัของนักศึกษาในข้อ ๒.๓ 

๒.๕  แผนการรบันักศึกษาและผูส้าํเรจ็การศึกษาในระยะ ๕ ปี  
        ระบุจํานวนผู้ที คาดว่าจะรบัเข้าศึกษาในหลกัสูตรและจํานวนที คาดว่าจะมผีู้สําเร็จการศึกษาในแต่ละปี
การศกึษาในระยะเวลา ๕ ปี 

๒.๖  งบประมาณตามแผน 
  แสดงงบประมาณ โดยจาํแนกรายละเอยีดตามหวัขอ้การเสนอตั (งงบประมาณ รวมทั (งประมาณการ 
ค่าใชจ้่ายต่อหวัในการผลติบณัฑติตามหลกัสูตรนั (น 

๒.๗ ระบบการศึกษา  
        แบบชั (นเรยีน 
        แบบทางไกลผ่านสื อสิ งพมิพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผ่านสื อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื อหลกั 
        แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื อหลกั (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 
        อื นๆ (ระบุ) 

๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้ามี) 
๓.  หลกัสูตรและอาจารยผ์ูส้อน 

ระบุจาํนวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูรและระยะเวลาการสาํเรจ็การศกึษาในแต่ละแบบที สมัพนัธ ์ 
กบัการเลอืกเรยีนของนักศกึษา ซึ งกําหนดเป็นหลกัสูตรแบบศกึษาเต็มเวลาหรอืแบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาในแต่ละระดบั 

๓.๑  หลกัสตูร ใหร้ะบุรายละเอยีดดงัต่อไปนี(   
๓.๑.๑ จาํนวนหน่วยกิต ใหร้ะบุหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูร 
๓.๑.๒ โครงสร้างหลกัสตูร ใหแ้สดงโครงสรา้งหรอืองคป์ระกอบของหลกัสตูร โดยแบ่งเป็น 

หมวดวชิาใหส้อดคลอ้งกบัที กําหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร  

                                   ตวัอย่าง 
                        จาํนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร                                               ๑๓๕     หน่วยกิต 

๑) หมวดวิชาศึกษาทั 8วไป                                                                    ๓๖      หน่วยกิต 
    - กลุ่มสงัคมศกึษาศาสตร ์                                                       ๙       หน่วยกติ 
   - กลุ่มวชิามนุษยศาสตร ์                                                         ๙       หน่วยกติ 
   - กลุ่มวชิาภาษา                                                                   ๙      หน่วยกติ 
   - กลุ่มวชิาวทิยาศาสตรก์บัคณติศาสตร ์                                       ๙      หน่วยกติ 
๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                                    ๙๓       หน่วยกิต 
    - วชิาแกน                                                                         ๓๐      หน่วยกติ 
    - วชิาเอก                                                                         ๔๕      หน่วยกติ 
     - วชิาโท                                                                          ๑๘      หน่วยกติ  
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                                           ๖      หน่วยกิต 
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              ๓.๑.๓ รายวิชา  
       ให้ระบุรหสัรายวชิา (อธบิายความหมายของรหสัวชิาดว้ย) ชื อรายวชิาทั (งภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ จาํนวนหน่วยกติ จํานวนชั  วโมงบรรยาย จาํนวนชั  วโมงปฏบิตั ิและจาํนวนชั  วโมงศกึษาด้วย
ตนเอง 
              ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา  
              ๓.๑.๕ คาํอธิบายรายวิชา 

๓.๒  ชื8อ สกลุ เลขประจาํตวับตัรประชาชน ตาํแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์ 
  ระบุจํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสูตร อาจารยป์ระจําและอาจารยพ์เิศษ แยกจากกนั โดยระบุรหสั      

เลขประจาํตวัประชาชน รายชื อซึ งประกอบดว้ยตําแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒ ิสาขาวชิาและสถาบนัที สําเรจ็
การศึกษา (โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา) ผลงานทางวชิาการ การ
ค้นคว้า วิจยั หรือการแต่งตํารา (ถ้ามี) รวมทั (งภาระการสอนทั (งที มีอยู่แล้ว และที จะมีในหลักสูตรนี( 
(รายละเอยีดทั (งหมดไวท้ี นี หรอืภาคผนวกกไ็ด)้ 

๓.๒.๑ อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
             ระบุอาจารยซ์ึ งมคีุณวุฒติรงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาที เปิดสอนโดยใหม้คีุณวุฒแิละจาํนวน

สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 
๓.๒.๒ อาจารยป์ระจาํ 

        ระบุอาจารย์ซึ งมีหน้าที หลักด้านการสอนและการวิจ ัย  และปฏิบัติหน้าที เต็มเวลา                   
ในสถาบนัอุดมศกึษา 

๓.๒.๓ อาจารยพิ์เศษ 
๔.  องคป์ระกอบเกี8ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 สรุปโดยย่อเกี ยวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรอืสหกิจศึกษาที กําหนดไว้ใน
หลกัสตูร 

๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
         ลงรายการสําคญัๆ ของมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ภาคสนามที ตอ้งการ 

๔.๒ ช่วงเวลา  
         ระบุช่วงเวลาของหลกัสตูรที จดัประสบการณ์ภาคสนามใหน้กัศกึษา เช่น ปี ภาคการศกึษาที จดั 

๔.๓ การจดัเวลาและตารางสอน  
        เช่น ๓ วนัต่อสปัดาหเ์ป็นเวลา ๔ สปัดาห ์หรอืจดัเตม็เวลาใน ๑ ภาคการศกึษา 

๕.  ข้อกาํหนดเกี8ยวกบัการทาํโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี) 
ขอ้มลูโดยสรุปเกี ยวกบัขอ้กําหนดในการทาํโครงงานหรอืวทิยานิพนธ ์นอกเหนือจากโครงงานหรอื

งานวจิยัในรายวชิาอื นๆ ควรแนบขอ้กําหนดสาํหรบัการทาํโครงงานดว้ย 

๕.๑  คาํอธิบายโดยย่อ  
๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

  ระบุมาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลกัๆ ที ตอ้งการจากการทําโครงงานหรอืงานวจิยั 

* 

* 
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๕.๓  ช่วงเวลา  
  ระบุช่วงระยะเวลาของหลกัสตูรที กําหนดใหท้ําโครงงานหรอืงานวจิยั เช่น ปี  ภาคการศกึษา 

๕.๔  จาํนวนหน่วยกิต 
๕.๕  การเตรียมการ  

  อธบิายอย่างยอ่เกี ยวกบัการเตรยีมการใหค้ําแนะนําและช่วยเหลอืทางดา้นวชิาการแก่นกัศกึษา 
๕.๖  กระบวนการประเมินผล   

  อธบิายเกี ยวกบักระบวนการประเมนิผล รวมทั (งกลไกสําหรบัการทวนสอบมาตรฐาน 
 

หมวดที8 ๔.    ผลการเรียนรู้  กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
๑.  การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

ระบุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษาที นอกเหนือไปจากความคาดหวงัโดยทั  วๆ ไปที สถาบนั คณะ หรอื
ภาควชิา พยายามพฒันาใหม้ขีึ(นในตวัของนักศกึษาหลกัสูตรนี( เช่น บณัฑติซึ งมคีวามสามารถพเิศษเฉพาะ
ในการแก้ไขปญัหาได้อย่างสรา้งสรรค ์มคีวามสามารถในความเป็นผูนํ้าอย่างโดดเด่น หรอืมคีวามมุ่งมั  นใน
การใหบ้รกิารสาธารณะ หรอืมทีกัษะทาง IT ในระดบัสงูในแต่ละคุณลกัษณะดงักล่าว ชี(ใหเ้หน็ถงึกลยุทธก์าร
สอนและกจิกรรมนกัศกึษาที จะใชใ้นการพฒันาคุณลกัษณะเหล่านั (น 
๒.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

อธบิายผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น ตามหวัขอ้ต่อไปนี( 
(๑) คาํอธบิายทั  วๆ ไปเกี ยวกบัความรู้หรอืทกัษะในหลกัสูตรที ต้องการจะพฒันาและระดบัของ

ความรูแ้ละทกัษะนั (นๆ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ี สาขา/สาขาวชิานั (นๆ กําหนดเป็นอยา่งน้อย           
(ดปูระกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรื อง มาตรฐานคุณวุฒริะดบัการศกึษาของสาขา/สาขาวชิานั (นๆ ขอ้ ๕ 
มาตรฐานผลการเรยีนรู)้ กรณกีระทรวงศกึษาธกิารยงัมไิดป้ระกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวชิาของหลกัสตูรที 
จะพฒันา/ปรบัปรงุใหส้ถาบนัอุดมศกึษาทําความเขา้ใจมาตรฐานผลการเรยีนแต่ละดา้นของระดบัคุณวุฒทิี จะ
พฒันา/ปรบัปรงุจากคําอธบิายในส่วนที  ๒ ขอ้ ๒.๒ วธิทีี  ๒  

(๒) คําอธบิายเกี ยวกบักลยุทธก์ารสอนที จะใชใ้นรายวชิาต่างๆ ในหลกัสูตรที จะพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะเหล่านั (น (ควรเป็นคําอธบิายทั  วๆ ไปของวธิกีารที จะใช้ตลอดหลกัสูตร โดยใช้การจดัการเรยีนการ
สอนที เน้นผู้เรยีนเป็นสําคญั แต่ถ้ามคีวามรบัผดิชอบพเิศษเฉพาะที จะกําหนดให้มใีนรายวชิาใดวชิาหนึ ง
โดยเฉพาะใหแ้สดงไวด้ว้ย)  

(๓) วธิกีารวดัและประเมนิผลที จะใช้ในรายวชิาต่างๆ  ในหลกัสูตรที จะประเมนิผลการเรยีนรูใ้นกลุ่มที เกี ยวขอ้ง 
(ซึ งอาจรวมกลยุทธ์สําหรบัการประเมนิหลกัสูตรเช่นเดยีวกบัการวดัและประเมนิผลนักศึกษา) ถ้ามกีาร
เปลี ยนแปลงกลยทุธห์รอืวธิกีารในช่วงระยะเวลาใดของหลกัสตูรควรแสดงใหเ้หน็ดว้ย ตวัอย่างเช่น กจิกรรม
ต่างๆ ในการเตรยีมการหรอืการแนะนําในตอนเริ มหลกัสูตร และงานโครงการในระดบัสูงขึ(นใช้ความรูแ้ละ
ทกัษะที กําหนดอาจจะรวมไวใ้นระยะเวลาต่อมา 
 
 

* 

* 
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๓.  แผนที8แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

แสดงใหเ้หน็ว่าแต่ละรายวชิาในหลกัสูตรรบัผดิชอบต่อมาตรฐานผลการเรยีนรูใ้ดบา้ง (ตามที ระบุใน
หมวดที  ๔ ข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรบัผดิชอบหลกัหรอืรบัผิดชอบรอง ซึ งบางรายวิชาอาจไม่นําสู่
มาตรฐานผลการเรยีนรูบ้างเรื องกไ็ด ้(จะแสดงเป็นเอกสารแนบทา้ยกไ็ด)้ 

 

หมวดที8 ๕.     หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
๑. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

ถ้าสถาบนัอุดมศกึษา วทิยาลยั ภาควชิา หรอืหลกัสูตรมนีโยบายหรอืกฎ ระเบยีบ เกี ยวกบัการให้
ระดบัคะแนน (เกรด) นกัศกึษา ใหก้ล่าวถงึนโยบายหรอื กฎ ระเบยีบนั (นๆ หรอืแนบเอกสารดงักล่าว 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ\ ของนักศึกษา 

อธบิายกระบวนการที ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ Yของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู ้แต่ละรายวชิา เช่น ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรอืงานที มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไป
สาํหรบัรายวชิาที แตกต่างกนั หรอืสาํหรบัมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น 

๓. เกณฑก์ารสาํเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร  
ระบุรายละเอยีดเกี ยวกบัเกณฑก์ารสําเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรซึ งตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 

 

หมวดที8 ๖.   การพฒันาคณาจารย ์
๑.  การเตรียมการสาํหรบัอาจารยใ์หม่ 

อธบิายกระบวนการที ใชส้าํหรบัการปฐมนิเทศ และ/หรอืการแนะนําอาจารยใ์หมแ่ละอาจารยพ์เิศษ
ใหม้ั  นใจไดว้่าอาจารยเ์ขา้ใจถงึหลกัสตูรและบทบาทของรายวชิาต่างๆ ที สอนในหลกัสตูรและรายวชิาที ตน        
รบัผดิชอบสอน 

๒. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย ์
          อธบิายถงึสิ งที จะดําเนินการเพื อช่วยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันา 

๒.๑ การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล 

๒.๒ การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอื8นๆ 

 

หมวดที8 ๗.   การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

๑.  การบริหารหลกัสตูร 
ระบุระบบและกลไกในการบรหิารหลกัสตูร 

๒.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน 
      ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 

* 

* 

* 

* 
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      ๒.๒ ทรพัยากรการเรียนการสอนที8มีอยู่เดิม 
 ระบุความพร้อมของทรพัยากรที มอียู่แล้ว โดยแสดงรายการทรพัยากรการเรยีนการสอนที จําเป็น  

เช่น ตํารา หนงัสอือา้งองิ เอกสารหรอือุปกรณ์การเรยีนการสอนอื น ๆ รวมทั (งสื ออเิลคทรอนิกสอ์ื นๆ เป็นตน้ 
๒.๓ การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิ8มเติม 

 ระบุกระบวนการวางแผนและจดัหาตํารา หนงัสอือา้งองิ เอกสารหรอือุปกรณ์การเรยีนการสอน
อื นๆ รวมทั (งสื ออเิลคทรอนิกสอ์ื น ๆ 

๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร  
      ระบุกระบวนการตดิตามและประเมนิความพอเพยีงของหนงัสอื ตํารา วารสารและอุปกรณ์การ

เรยีนการสอนตลอดจนทรพัยากรอื นๆ ที จาํเป็น 

๓. การบริหารคณาจารย ์

๓.๑ การรบัอาจารยใ์หม่ 
 ระบุกระบวนการยอ่ๆ ในการรบัอาจารยใ์หม ่เพื อใหม้ั  นใจว่า อาจารยม์คีุณสมบตัแิละ 

ประสบการณ์เพยีงพอต่อความรบัผดิชอบการสอน 
๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร  
      อธบิายกระบวนการในการปรกึษาหารอืรว่มกนัและการมสี่วนรว่มของคณาจารยใ์นการตดิตาม 

คุณภาพหลกัสตูร การทบทวนประจาํปีและการวางแผนสาํหรบัการปรบัปรุงหลกัสตูร 

๓.๓ การแต่งตั /งคณาจารยพิ์เศษ  
      สรุปย่อ ๆ ถงึนโยบายในการแต่งตั (งอาจารย์ที สอนบางเวลาและอาจารย์พเิศษ เช่น วธิกีาร

อนุมตั ิกระบวนการเลอืกสรร และสดัส่วนต่อคณาจารยใ์นหลกัสตูรทั (งหลกัสตูร 

๔. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

๔.๑ การกาํหนดคณุสมบติัเฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

๔.๒ การเพิ8มทกัษะความรู้เพื8อการปฏิบติังาน (เช่น การฝึกอบรม ทศันศกึษา หรอืการฝึกการทาํ
วจิยัรว่มกบัอาจารย ์เป็นตน้) 

๕. การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 

๕.๑ การให้คาํปรึกษาด้านวิชาการ และอื8นๆ แก่นักศึกษา  
      อธิบายถึงการจดัการที ได้ดําเนินการในการให้คําปรกึษาแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษา 

รวมถงึตารางการทาํงานของอาจารยแ์ละการแนะนําแผนการเรยีนในหลกัสูตร การเลอืกและวางแผนสําหรบั
อาชพี (ซึ งอาจมใีนระดบัคณะ) 

๕.๒ การอทุธรณ์ของนักศึกษา  
      แนบกฎระเบยีบสาํหรบัการอุทธรณ์ของนกัศกึษาในเรื องที เกี ยวกบัวชิาการรวมทั (งกระบวนการ     

ในการพจิารณาขอ้อุทธรณ์เหล่านั (น 

๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต  
ใหอ้ธบิายวงจรของการพฒันาหลกัสูตรหรอืการปรบัปรุงหลกัสูตร โดยต้องสํารวจความต้องการทั (ง

เชงิปรมิาณและคุณภาพ ตลอดจนตดิตามความเปลี ยนแปลงและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

* 

* 
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๗. ตวับ่งชี/ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ระบุตวับ่งชี(ผลการดาํเนินงานที ใชใ้นการตดิตาม  ประเมนิและรายงานคุณภาพของหลกัสูตรประจาํปี

ที ระบุไวใ้นหมวด ๑ – ๖ ขา้งต้น เช่น จาํนวนนักศกึษาที จบในเวลาที กําหนด จาํนวนนักศกึษาที ตกออก (Retire) ระดบั
ความพงึพอใจของผู้ใชบ้ณัฑติ การดําเนินงานตามการพฒันา/ปรบัปรุงที กําหนด เป็นต้น โดยตวับ่งชี(อย่าง
น้อยตอ้งสอดคลอ้งกบัตวับ่งชี(ของการประกนัคุณภาพภายใน และการประเมนิคุณภาพภายนอก 

 
หมวดที8 ๘.   การประเมินและปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร 

 ควรคํานึงถงึประเดน็ต่าง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื อมโยงสู่การประเมนิการจดัการเรยีนการสอนใน
ประเดน็สําคญั ๆ ที สะท้อนถงึคุณภาพของบณัฑติที คาดหวงัโดยประเดน็เหล่านี(จะถูกนํามาใชใ้นการประเมนิ
คุณภาพและมาตรฐานของหลกัสตูรเพื อการเผยแพร ่
๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยทุธ์การสอน 
 อธบิายกระบวนการที ใชใ้นการประเมนิกลยทุธก์ารสอนที ไดว้างแผนไวส้าํหรบัการพฒันาการ 

เรยีนรูใ้นด้านต่างๆ เช่น การประเมนิความเหน็หรอืขอ้เสนอแนะของอาจารยภ์ายหลงัการเขา้รบัการอบรม การนํา
กลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรกึษาหารอืกบัผู้เชี ยวชาญด้านหลกัสูตรหรอืวธิีการสอน การวิเคราะห์ผลการ
ประเมนิของนักศึกษาและหลกัสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรยีนรู้และวธิีการสอนที เกี ยวข้อง และอธบิาย
กระบวนการที จะนําผลการประเมนิที ไดม้าปรบัปรงุแผนกลยทุธก์ารสอน 

๑.๒ การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 

             อธิบายกระบวนการที ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที ได้วางแผนไว้ เช่น              
การประเมนิของนกัศกึษาในแต่ละรายวชิา การสงัเกตการณ์ของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรหรอืหวัหน้าภาค 
การทดสอบผลการเรยีนรู้ของนักศึกษาในหลกัสูตรโดยเทยีบเคยีงกบันักศึกษาของสถาบนัอื นในหลกัสูตรเดยีวกนั  
การจดัอนัดบัเกี ยวกบักระบวนการในการพฒันาความรูแ้ละทกัษะที มปีระสทิธภิาพมากที สุดที นกัศกึษาตอ้งการ 
๒. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม  

อธบิายกระบวนการที จะใช้เพื อจะได้ข้อมูลต่างๆย้อนกลบัในการประเมนิคุณภาพของหลกัสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี(  ๑) นักศึกษาและบัณฑิต ๒) 
ผูท้รงคุณวุฒ ิและ/หรอืผูป้ระเมนิภายนอก ๓) ผูใ้ชบ้ณัฑติและ/หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื นๆ 

๓. การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
ใหป้ระเมนิตามตวับ่งชี(ผลการดาํเนินงานที ระบุในหมวดที  ๗ ขอ้ ๗ โดยคณะกรรมการประเมนิอย่าง

น้อย ๓ คน ประกอบดว้ยผูท้รงคุณวุฒใินสาขา/สาขาวชิาเดยีวกนัอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมนิชุดเดยีวกบัการประกนัคุณภาพภายใน) 

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ 
อธบิายกระบวนการทบทวนผลการประเมนิที ไดจ้ากอาจารยแ์ละนกัศกึษา รวมทั (งกระบวนการในการ

วางแผนปรบัปรงุหลกัสตูรและแผนกลยทุธ ์

เอกสารแนบ 
ใหแ้นบเอกสารที ระบุไวใ้หค้รบถว้น 

* 

* 

* 

* 

* 




