การพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร และ
รายละเอียดของหลักสูตร
โดย... รศ.วิเชียร ชุติมาสกุล
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
18 สิงหาคม 2552
ณ. โรงแรมแอมบาสซาเดอร กรุงเทพ

เนื้อหาการนําเสนอ
•
•
•
•

ขั้นตอนการพัฒนา TQF-Computer (มคอ.1)
เนื้อหาสาระ TQF-Computer
สรุปผลการวิพากษ และประโยชนทไี่ ดรบั
การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร
2

I. ขัน้ ตอน
พัฒนามคอ.1

พรบ.การศึกษาแหงชาติ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
การสรางและพัฒนาสังคมฐาน
ความรูและสังคมแหงการเรียนรู

การบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา

คุณภาพบัณฑิต

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สกอ
สถาบันอุดมศึกษา
วางแผนปรับปรุง + พัฒนา
ไมใช
๑

ติดตาม
การ
ดําเนินการ
ตาม TQF

ใช
เผยแพร
หลักสูตรที่
ดําเนินการได
มาตรฐาน
TQF

ผลการเรียนรูทคี่ าดหวัง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
เกณฑกําหนดชือ่ ปริญญา

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา

5 ป

รายงานประจําภาค/
ประจําปการศึกษา

ทุกป

3

หลักเกณฑการเทียบโอน
เกณฑ/แนวทางอื่น ๆ

รายละเอียดของ
หลักสูตร

เสนอ

รายละเอียดของรายวิชา
และประสบการณของ
ภาคสนาม (ถามี)

รายงานรายวิชาและ
ประสบการณภาคสนาม
(ถามี)

กระบวนการเรียนการสอน
(ที่ทําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง)

การวัดและประเมินผล
(มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต)
นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมมี าตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไว
ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูจางงานและสังคม)

สภา
สถาบัน
อนุมัติ

เสนอ
สกอ.
รับทราบ
หลักสูตรและ
บันทึกไว
ในฐาน
ขอมูล

(POD Network)
Teaching Unit
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
สภาพแวดลอม

๑ กก.อ. กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง
4

วัตถุประสงคของการดําเนินการ TQF
• เพื่อสงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในการจัดการศึกษาของ
สถาบันอุดมศึกษา และเปนการประกันคุณภาพขั้นต่ําของบัณฑิตในแต
ละสาขา/สาขาวิชาของคุณวุฒิในระดับตาง ๆ

• เพื่อใหแตละสาขา/สาขาวิชามีการกํากับดูแลคุณภาพการ
ผลิตบัณฑิตกันเองโดยบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
ของแตละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานัน้ ๆ
• เพื่อนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) ในการดําเนินการ
ใหกบั สถาบันอุดมศึกษาที่มีความเขมแข็งและความพรอมในการจัด
การศึกษา
5

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง TQF 2552
ขอ 5 ใหคณะกรรมการอุดมศึกษานํา TQF ไปพัฒนา

มาตรฐานคุณวุฒิฯ (มคอ.1) เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได
ใชเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) และจัดการเรียนการสอนเพื่อให
คุณภาพบัณฑิต...มีมาตรฐานเทียบเคียงกันไดทั้งใน
ระดับประเทศ & สากล
นายจุรนิ ทร ลักษณวิศิษฏ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
2 ก.ค. 2552

6

ประกาศ กกอ. เรื่องแนวทางปฏิบัตติ ามกรอบ
TQF 2552
ขอ 2 ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/ปรับละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) ได 2 วิธี โดยใชประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ
– เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (มคอ. 1)
– เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF)
ศ.วิจารณ พานิช
ประธาน กกอ.
16 ก.ค. 2552

7

มคอ.1 ในสาขา 9 วิชานํารอง
•
•
•
•
•

อุตสาหกรรมการเกษตร
พยาบาล
เทคโนโลยีชีวภาพ
โลจิสติกส
ทองเที่ยว

• ครุศาสตรและ
ศึกษาศาสตร
• เคมี

• คอมพิวเตอร
• วิศวกรรม
8

ขั้นตอนการพัฒนา TQF-Computer
• ศึกษาวิเคราะหขอมูลจาก พรบ.การศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มาตรฐานวิชาชีพ IEEE/ACM และการประกัน
คุณภาพการศึกษา เปนตน
• สรางทีมและระดมสมองทีม TQF-Computer (36 ครั้ง)
• รวมประชุม เพื่อศึกษาวิเคราะห TQF กับกลุมนํารอง 8 สาขาวิชา
• จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการวิพากษ TQF-Computer 2 ครั้ง
• รับฟงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส และเว็บไซต
• ปรับแกเอกสารมคอ.1 (&2-7)
9

ทีม TQF-Computer

10

โครงสรางการทํางาน TQF-Computer
• คณะที่ปรึกษา
• TQF-Computer
– TQF-CE
– TQF-CS
– TQF-SE
– TQF-IT
– TQF-BC

วิศวกรรมคอมพิวเตอร
วิทยาการคอมพิวเตอร
วิศวกรรมซอฟตแวร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คอมพิวเตอรธุรกิจ
11

ขอมูลสนับสนุน
จํานวนหลักสูตรและนักศึกษาดานคอมพิวเตอร ป 2550-51
หลักสูตร

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

ม.รัฐ

153

48,549

7,162

296

56,007

ม.ราชมงคล

80

13,590

39

13,629

ม.ราชภัฏ

215

59,065

113

59,178

ม.เอกชน

157

39,200

714

91

40,005

รวม

605

160,404

8,028

387

168,819

สถาบัน

12

จํานวนนักศึกษา หลักสูตรคอมพิวเตอร
หลักสูตร

ป.ตรี

ป.โท

ป.เอก

รวม

1 วิศวกรรมคอมพิวเตอร

594

132

1,602

92

3 วิศวกรรมซอฟตแวร

12,632
34,871
1,932

189

-

13,358
36,565
2,121

4 เทคโนโลยีสารสนเทศ

40,385

4,525

104

45,014

5 คอมพิวเตอรธุรกิจ

54,072
16,512
160,404

797

7

321

52

8,028

387

54,876
16,885
168,819

2 วิทยาการคอมพิวเตอร

6 อื่น ๆ
รวม

13

การระดมสมอง TQF-Computer
ประชุม จน.หนวยงาน จน.ผูเขารวม
วันที่
สัมมนา ทั่วประเทศ
1
81
255
12 ม.ค. 52
2
79
227
3 เม.ย. 52
มหาวิทยาลัยของรัฐ เอกชน ราชภัฏ ราชมงคล ผูใ ชบัณฑิต
องคกรรัฐอื่นๆ
14

TQF-Computer Workshop #1
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12 Jan 2009

II. เนือ้ หาสาระของ TQF-Computer

๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อสาขา คอมพิวเตอร
ชื่อสาขาวิชา (๑) วิทยาการคอมพิวเตอร
(๒) วิศวกรรมคอมพิวเตอร
(๓) วิศวกรรมซอฟตแวร
(๔) เทคโนโลยีสารสนเทศ
(๕) คอมพิวเตอรธุรกิจ

วศ.บ.

วท.บ.

บธ.บ.

x
x
x

x
x
x
16

๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา

BC

องคความรูของสาขาคอมพิวเตอรออกเปน ๕ ดานหลัก (IEEE/ACM)

17

๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
ไว)

ด
น
(๑) มีคุณธรรม จริยธรรม ถอมตนและทําหนาที่เปนพลเมือง
ห
(๗) มีความสามารถในการใชภาษาไทยและ
า
ํ
ดี รับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพและสังคม
ภาษาตางประเทศในการสื
่อี่กสารและใชเทคโนโลยีไดดี

ู
ท
ร
(๒) มีความรูพื้นฐานในศาสตรที่เกี่ยวของทัง้ ภาคทฤษฎีและ
(๘) มีความสามารถวิน
เคราะหความตองการของผูใช
ย
ี
ภาคปฎิบัติอยูในเกณฑดี สามารถประยุกตไดอยาง
ออกแบบ พัเฒรนา ติดตั้ง และปรับปรุงระบบ
ร ใหสามารถแกไขปญหาขององคกรหรือ
เหมาะสมในการประกอบวิชาชีพ และศึกษาตอใน
คอมพิวาเตอร
ก
ระดับสูง
บุคลคลตามขอกําหนด ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ผ
ุ
(๓) มีความรูทันสมัย ใฝรู และมีความสามารถพัฒนาความรู
สอดคลองกับสภาพแวดลอมการทํางาน
ล
ร
เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนางานและพัฒนาสังคม
ร
(๙) สามารถวิเคราะหผลกระทบของการประยุกต
บ
(๔) คิดเปน ทําเปน และเลือกวิธีการแกปญหาไดอยางเปื่อน
คอมพิวเตอรตอบุคคล องคกร และสังคม รวมทั้ง
ม
เ
ระบบและเหมาะสม
ประเด็นทางดานกฎหมายและจริยธรรม
(
ง
ั
(๕) มีความสามารถทํางานรวมกับผูอื่น มีทักวษะการบริหาร
(๑๐) มีความสามารถเปนที่ปรึกษาในการใชงานระบบ
จัดการและทํางานเปนหมูคณะ ดห
คอมพิวเตอรในองคกร
า
ค
่
ี
(๖) รูจักแสวงหาความรูดวยตนเองและสามารถติ
ดตอสื่อสาร (๑๑) มีความสามารถบริหารระบบสารสนเทศในองคกร
ท
กับผูอื่นไดเปนอยางดี ะ
(๑๒) มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมขนาดเล็ก
ณ
เพื่อใชงานได
ัลกษ
18

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
FROM TQF
++ตามสาขา/สาขาวิชา

๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม
๕.๒ ความรู
๕.๓ ทักษะทางปญญา
๕.๔ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
19

๖.องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ

๗. โครงสรางหลักสูตร
CE

SE

IT

BC

๓๐
๘๔
๑๒
๓๖
๓
๖
๑๒
๑๒
๓

๓๐
๘๔
๓๐
๓๖

๓
๙
๑๒
๑๒

๓๐
๘๔
๙
๕๔
๙
๙
๒๗
๖
๓

๓๐
๘๔
๙
๔๕
๙
๑๘
๑๒
๖

๓๐
๘๔
๓๐
๔๒
๑๕
๑๒
๙
๖

๐-๓
๖-๙
๖
รวม ๑๒๐

๐-๓
๖-๙
๖
๑๒๐

๐-๓
๖-๙
๖
๑๒๐

๐-๓
๖-๙
๖
๑๒๐

๐-๓
๖-๙
๖
๑๒๐ 20

ร
ู
ต
ส
ก
ั
ล
ห
น
า
ฐ
ร
ต
า
ม
ม
า
ต
ป

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๒. หมวดวิชาเฉพาะ
- วิชาแกน
- วิชาเฉพาะดาน
 ประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
 เทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
 เทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
 โครงสรางพื้นฐานของระบบ
 ฮารดแวรและสถาปตยกรรมคอมพิวเตอร
- วิชาเลือก
- ประสบการณภาคสนาม (ถามี)
 ฝกงาน หรือ
 สหกิจศึกษา
๓. หมวดวิชาเลือกเสรี

ไ
น

ป
เ

CS

๘. เนือ้ หาสาระสําคัญของสาขาคอมพิวเตอร

• ประกอบดวยองคความรู (Body of Knowledge:
BOK) ไมระบุเปนรายชื่อวิชา เพื่อความสะดวกในการ
จัดรายวิชาในหลักสูตร
• ตย.เนื้อหาสาระของสาขาคอมพิวเตอร แสดง BOK ใน 5
สาขาวิชาที่สอดคลองกับองคความรู 5 ดาน
21

๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๙.๑ กลยุทธการสอน
– การเรียนการสอนควรเปนไปในลักษณะที่เนนผูเ รียนเปนสําคัญ
– ทําการทดลองปฏิบัติการจริงและมีโอกาสใชเครื่องมือดวยตนเอง
– มอบหมายงานเพือ่ ใหผูเรียนไดมีการฝกฝนทักษะดานตาง ๆ รูจักวิเคราะหและแกปญ
 หา
ดวยตนเอง
– การทํางานโครงงานกลุมหรือโครงงานเดี่ยวใหสามารถบูรณาการระบบและนําไปใชงาน

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู
– ตามรายละเอียดของหลักสูตร รายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)
– ตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร มาตรฐานอุดมศึกษา เปนตน
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TQF-Computer
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอรสูการปฏิบัติ
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
๑๘. รายชื่อ... ๑๙. ภาคผนวก (ถามี)
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๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอน
ใหครบทุกรายวิชา
๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา
๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.๓ และมคอ.
๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาทีเ่ ปดสอนในแตละปการศึกษา
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการ
เรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว
๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการ
สอน
๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง
๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป
๑๑) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม
นอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐
๑๒) ระดับความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐
25

มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1

๑ ชื่อสาขา/สาขาวิชา
๒ ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๓ ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
๔ คุณสมบัติของบัณฑิตที่พึงประสงค ++
๕ มาตรฐานผลการเรียนรู ++
๖ องคกรวิชาชีพที่เกีย่ วของ
๗ โครงสรางหลักสูตร ++
๘ เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา
๙ กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ++
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มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.1
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอรสูการปฏิบัติ
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคณ
ุ ภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

++
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เอกสารอื่นๆ ของ TQF
• รายละเอียด / รายงาน ของหลักสูตร (มคอ.2 & 7)
• รายละเอียด / รายงาน ของรายวิชา (มคอ.3 & 5)
• รายละเอียด / รายงาน ของประสบการณภาคสนาม (ถามี) (มคอ.4 & 6)
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III. สรุปผลการวิพากษและประโยชนทไี่ ดรบั
• ~ 80 องคกร สถาบันอุดมศึกษาและภาคธุรกิจ
• ~ 260 ผูเ ขารวมการประชุมเพื่อวิพากษ TQF-Computer
• เห็นดวยกับการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ เพื่อคุณภาพของ
บัณฑิต
• ประเด็นตาง ๆ รวมอยูใน FAQ ใน Website ของ TQFComputer
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TQF-Computer Website

เอกสารตาง ๆ สามารถ Download ไดที่

http://www.sit.kmutt.ac.th/TQF
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บัณฑิตมีคุณภาพ พัฒนาชาติยั่งยืน
ประโยชนทไี่ ดรบั
• ผูเรียน
• ผูพ ัฒนาหลักสูตร
• ผูใชบณ
ั ฑิต

มีมาตรฐานตามผลการเรียนรู
มีแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตาม
มาตรฐานสากล 19 ขอ
มีความพึงพอใจในทักษะความสามารถของบัณฑิต

• สถาบันอุดมศึกษา

มีคุณภาพในการจัดการการศึกษา และบรรลุผล

• ประเทศชาติ

การพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาประเทศ
มีบุคลากรทีส่ ามารถแขงขันในระดับนานาชาติได
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มคอ. 2
IV. การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร

แบบเดิม

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

วัตถุประสงคของหลักสูตร

วัตถุประสงคของหลักสูตร

กลุมเนื้อหาสาระสําคัญ

กลุมเนื้อหาสาระสําคัญ

โครงสรางหลักสูตร รายวิชา

ผลการเรียนรู
โครงสรางหลักสูตร รายวิชา
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การพัฒนารายละเอียดของหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแหงชาติ
มาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิชา
หลักสูตร
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สวนประกอบของ มคอ.2
1. ขอมูลทั่วไป
2. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
3. ระบบการจัดการศึกษา การ
ดําเนินการ และโครงสราง
หลักสูตร
4. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู

5. หลักเกณฑในการประเมินผล
นักศึกษา
6. การพัฒนาคณาจารยและ
บุคลากร
7. การประกันคุณภาพหลักสูตร
8. การประเมินและปรับปรุงการ
ดําเนินการหลักสูตร
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รายละเอียดหลักสูตร
• เปนสวนหนึ่งของกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดาน
มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต ใหเปนไปตามทีก่ าํ หนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของชาติและมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)
• เปนคํามัน่ สัญญาทีส่ ถาบันการศึกษาใหกับสังคม
• เปนแผนการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคของหลักสูตรที่
คณาจารยทกุ คนมีสว นรวม
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มคอ๑
๑. ชื่อสาขา/
สาขาวิชา

มคอ๒
ท๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
หลักสูตรใหม/ปรับปรุงปพ.ศ.
ท๕. รูปแบบของหลักสูตร (ระดับตรี/โท ภาษาที่ใช การ
รับเขาศึกษา ความรวมมือกับสถาบันอื่น การให
ปริญญาเดียว/รวม)
จ๒ ก. การดําเนินการหลักสูตร (วัน-เวลาในการดําเนินการ
เรียนการสอน ระบบการศึกษาชั้นเรียน-ทางไกล)

เปดหลักสูตรปจจุบัน
๑. ชื่อหลักสูตร

๒. ชื่อปริญญาและ ท๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
๒. ชื่อปริญญา
สาขาวิชา
ท๓. วิชาเอกหรือความเชีย่ วชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถามี)
๓. ลักษณะของ
ท๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตอง
นํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
สาขา/สาขาวิชา
ท๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ท๑๑ ตอการพัฒนาหลักสูตรและ
ความเกีย่ วของกับพันธกิจของสถาบัน
ฉ๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร

๔. ปรัชญาและ
วัตถุประสงคของ
หลักสูตร
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มคอ๑

มคอ๒

๔. คุณลักษณะของ
ท๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
บัณฑิตทีพ่ ึงประสงค ร๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
๕. มาตรฐานผลการ
เรียนรู

เปดหลักสูตรปจจุบัน
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงค
ของหลักสูตร

ร๒. การพัฒนาผลการเรียนรู ๕ ดาน กลยุทธ&การ
ประเมิน
ร๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรูสูรายวิชา (Curriculum Mapping)

๑๗.๑ จํานวนหนวยกิตรวม
๗. โครงสรางหลักสูตร ท๔. จํานวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
จ๓.๑ หลักสูตร (จํานวนหนวยกิต โครงสรางหลักสูตร
ตลอดหลักสูตร
แผนการศึกษา)
๑๗.๒ โครงสรางหลักสูตร
จ๔. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (ถา ๑๗.๔ แผนการศึกษา
มี)
จ๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
(ถามี)
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มคอ๑

มคอ๒

เปดหลักสูตรปจจุบัน

๘. เนื้อหาสาระ
สําคัญของสาขา/
สาขาวิชา

ท๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นทีเ่ ปดสอน ๑๗.๓ รายวิชา
ในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
๑๗.๕ คําอธิบายวิชา
จ๓.๑. หลักสูตร (รายวิชา แผนการศึกษา คําอธิบาย
รายวิชา)

๙. กลยุทธการสอน
และการประเมิน
ผลการเรียนรู

ปม๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับ
คะแนน (เกรด)
ปม๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

๑๐. การทวนสอบ
มาตรฐานผลการ
เรียนรู

ปม๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ ๑๘. การประกันคุณภาพ
นักศึกษา
การศึกษา

๑๑. การวัดผลและการสําเร็จ
การศึกษา

๑๑. คุณสมบัติผเู ขา จ๒ ข. การดําเนินการหลักสูตร (คุณสมบัติของผูเ ขา ๖. คุณสมบัติของผูเ ขาศึกษา
ศึกษาและการ
ศึกษา ปญหาของนักศึกษาแรกเขาและการแกไข
เทียบโอนผลการ
การเทียบโอนหนวยกิต)
เรียนรู
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มคอ๑

มคอ๒

๑๒. คณาจารยและ ท๙. ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิการศึกษาของ
บุคลากรสนับสนุน
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
การเรียนการสอน จ๓.๒. ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒขิ องอาจารย
ประจําหลักสูตร-ประจํา-พิเศษ

เปดหลักสูตรปจจุบัน
๑๒. อาจารยผูสอน

๑๓. ทรัพยากรการ จ๒ ค. การดําเนินการหลักสูตร (งบประมาณ)
๑๔. สถานที่และอุปกรณ
เรียนการสอนและ ค๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
การสอน
(การบริหารงบประมาณ ทรัพยากรการเรียน ๑๕. หองสมุด
การจัดการ
การสอนที่มีอยูเ ดิมและจัดหาเพิม่ เติม การ ๑๖. งบประมาณ
ประเมินความเพียงพอของทรัพยากร)
๑๔. แนวทางการ อ๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
๑๘. การประกันคุณภาพ
พัฒนาคณาจารย อ๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
การศึกษา
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ขอขอบคุณ
Further Information: nqf@sit.kmutt.ac.th

