มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คาอธิบายภาพรวมของ
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทาให้บัณฑิตบรรลุ ผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะถ่ายทอด
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแต่ละสถาบัน อุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติม
นอกเหนื อ จากที่ ก าหนดไว้ได้ อ ย่ างอิ ส ระ เหมาะสม ตรงกั บ ความต้ อ งการหรือ เอกลั ก ษณ์ ของสถาบั น ฯ โดย
คณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผนและจัดทารายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึง
วิธีการสอน วิธีการเรีย นรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทาให้ มั่นใจว่าเมื่อเรียนส าเร็จแล้วจะบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบในการ
เรียนเพื่อนาไปสู่คุณวุฒิตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร จะช่วยให้นักศึกษาเลือกเรียน
ในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทางาน
ประกอบด้วย ๘ หมวดต่อไปนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗
หมวดที่ ๘

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร .......................................................................
สาขา/สาขาวิชา.......................................................................
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ ........................................................................
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ระบุรหัส (ถ้ามี)/ชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ให้สอดคล้องกัน
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ให้ ร ะบุ ชื่ อเต็ม และอัก ษรย่ อ ของปริญ ญาทั้ งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ ส อดคล้ อ งกัน ส าหรับ ชื่ อ
ภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชาของสถาบัน (กรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามข้อบังคับของสถาบัน ฯ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (กรณี ม หาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ) หรื อ ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารก าหนดชื่ อ ปริ ญ ญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.๑ รูปแบบ ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
*** 5.2 ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) ****
ระบุประเภทหลักสูตรทางวิชาการ หรือแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หรือหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาชีพหรือปฏิบัติการ หรือหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ
5.3 ภาษาที่ใช้ ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือ ภาษาต่างประเทศ
ภาษาใด
๕.4 การรับเข้าศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือรับทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา
๕.5 ความร่ วมมื อกับ สถาบั น อื่น ระบุว่าเป็น หลั กสู ตรเฉพาะของสถาบั น ที่จัด การเรียนการสอน
โดยตรงหรือเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ โดยต้องระบุชื่อสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานที่ทาความร่วมมือด้วย สาหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศต้อง
สอดคล้ อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า ง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญา
มากกว่า ๑ สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอื่นๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็นปริญญาร่วมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา
และปีการศึกษา) พร้อมทั้งให้ระบุวันเดือนปี ที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอย่างอื่น (ระบุ
ชื่อ) และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพหรือองค์กร
อื่นใดด้วย ให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง และวันเดือนปีที่ได้รับการรับรองด้วย
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระบุ ปี ที่ คาดว่าจะได้รับ การเผยแพร่ว่าเป็นหลักสู ตรที่มีคุณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตั วบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณ วุฒิ การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูต ร พร้อมทั้งระบุ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตามที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนดไว้
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอนมากกว่า ๑ แห่ง
ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
อธิบ ายการบริห ารจั ด การ แผนความร่ว มมื อหรือ ประสานงานร่ว มกับ ภาควิช าอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง เช่ น
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม่ ถ้ามีจะดาเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า
รายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น
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หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ระบุปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยต้องสอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และความรู้ความสามารถ
อย่างไร
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะดาเนินการ
แล้วเสร็จ (เช่น ภายใน ๕ ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์สาคัญที่ต้องดาเนินการเพื่อความสาเร็จของแผนนั้นๆ รวมทั้ง
ตัวบ่งชี้ความสาเร็จ โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ ด้วย
๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๒.๒ กลยุทธ์
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็นระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นต้น ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่น ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน
การสอนให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน
๒. การดาเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ระบุช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเรียน
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ระบุ คุณ สมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลั กสูตร
ระดับอุดมศึกษา อาทิ สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน
๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ต้องนามาประกอบการพิจารณา เพื่อ
การกาหนดหลักสูตร (เช่น นักศึกษาที่มีข้อจากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร์ หรือการปรับตัวในการเรียน)
๒.๔ กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓
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๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
ระบุจานวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจานวนที่คาดว่าจะมีผู้สาเร็จการศึกษาในแต่ละ
ปีการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี
๒.๖ งบประมาณตามแผน
แสดงงบประมาณ โดยจาแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น
๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ระบุจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาในแต่ละแบบที่สัมพันธ์
กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกาหนดเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ
๓.๑ หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ จานวนหน่วยกิต ให้ระบุหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็น
หมวดวิชาให้สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอย่าง
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๑๓๕ หน่วยกิต
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๖ หน่วยกิต
- กลุ่มสังคมศึกษาศาสตร์
๙
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
๙
หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
๙ หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
๙ หน่วยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
๙๓ หน่วยกิต
- วิชาแกน
๓๐ หน่วยกิต
- วิชาเอก
๔๕ หน่วยกิต
- วิชาโท
๑๘ หน่วยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หน่วยกิต
๓.๑.๓ รายวิชา
ให้ ร ะบุ ร หั ส รายวิช า (อธิบ ายความหมายของรหั ส วิช าด้ ว ย) ชื่ อ รายวิ ช าทั้ งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
๓.๑.๕ คาอธิบายรายวิชา
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๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชำชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์
ระบุจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์พิเศษแยกจากกัน โดยระบุรหัสเลขประจาตัวประชาชน
รายชื่อซึ่งประกอบด้วยตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (โดยต้องสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา (ถ้ามี)
รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ (รายละเอียดทั้งหมดไว้ที่นี่หรือภาคผนวกก็ได้)
๓.๒.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบุอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
๓.๒.2 อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ลงรายการสาคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ
๔.๒ ช่วงเวลา
ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น ปี ภาคการศึกษาที่จัด
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
เช่น ๓ วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา
๕. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อกาหนดในการทาโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงานหรืองานวิจัย
ในรายวิชาอื่นๆ ควรแนบข้อกาหนดสาหรับการทาโครงงานด้วย
๕.๑ คาอธิบายโดยย่อ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักๆ ที่ต้องการจากการทาโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๓ ช่วงเวลา
ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กาหนดให้ทาโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปี ภาคการศึกษา
๕.๔ จานวนหน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสาหรับการทวนสอบมาตรฐาน
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หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุ ลั กษณะพิ เศษของนั กศึ กษาที่ นอกเหนื อไปจากความคาดหวังโดยทั่ วๆ ไปที่ ส ถาบั น คณะ หรือ
ภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้นาอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการ
สาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรม
นักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปนี้
(๑) คาอธิบายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและระดับของความรู้และ
ทักษะนั้นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้นๆ กาหนดเป็นอย่างน้อย (ดูประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ข้อ ๕ มาตรฐานผลการ
เรียนรู้) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่จะพัฒนา/ปรับปรุงให้
สถาบันอุดมศึกษาทาความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนแต่ละด้านของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงจาก
คาอธิบายในส่วนที่ ๒ ข้อ ๒.๒ วิธีที่ ๒
(๒) คาอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ
เหล่านั้น (ควรเป็นคาอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ แต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกาหนดให้มีในรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะให้แสดงไว้ด้วย)
(๓) วิธีการวัดและประเมิน ผลที่จ ะใช้ในรายวิช าต่างๆ ในหลักสู ตรที่จะประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่ ม
ที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์สาหรับการประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เห็นด้วย ตัวอย่างเช่น กิจกรรมต่างๆ
ในการเตรียมการหรือการแนะน าในตอนเริ่มหลั กสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช้ความรู้และทักษะที่
กาหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่
๔ ข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้
บางเรื่องก็ได้ (จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้)
หมวดที่ ๕. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ถ้าสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให้ระดับ
คะแนน (เกรด) นักศึกษา ให้กล่าวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้นๆ หรือแนบเอกสารดังกล่าว
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๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
รายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่
แตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
๓. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา
หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย์
๑. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
อธิบายกระบวนการที่ใช้สาหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ
ให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบสอน
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
อธิบายถึงสิ่งที่จะดาเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
****หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร*****
๑. การกากับมาตรฐาน
อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร
2. บัณฑิต
อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การทางาน
หรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา
3. นักศึกษา
อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล การให้
คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
4. อาจารย์
อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตัง้ แต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์
คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์

๙

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบหลักสูตร
ควบคุม กากับการจัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
การประเมินผู้เรียน การกากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อธิบายระบบการดาเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากร
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร
๗. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจาปีตาม
ตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุ ดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุม
หมวด 1 – หมวด 6
หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ควรคานึงถึงประเด็นต่างๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็น
สาคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนามาใช้ในการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่
๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้สาหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้าน
ต่างๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม การนากลยุทธ์การสอน
ไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิ เคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษาและ
หลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะนาผลการประเมิน
ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น
การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การ
ทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน การจัด
อันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ข้อมูลต่างๆย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม
และการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ ๑) นักศึกษาและบัณฑิต ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้
ประเมินภายนอก ๓) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ

๑๐

๓. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับ
การประกันคุณภาพภายใน)
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
เอกสารแนบ
ให้แนบเอกสารที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน

