
 
มคอ.๒  รายละเอียดของหลกัสตูร  

 
            รายละเอียดของหลกัสตูร  (Programme Specification) หมายถงึ  ค าอธบิายภาพรวม

ของการจดัหลกัสตูร การจดัการเรยีนการสอนทีจ่ะท าใหบ้ณัฑติบรรลุผลการเรยีนรูข้องหลกัสตูรนัน้ๆ     
โดยจะถ่ายทอดผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัของบณัฑติทีก่ าหนดไวใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศกึษา
แห่งชาต ิและมาตรฐานคุณวุฒสิาขา/สาขาวชิาไปสู่การปฏบิตัใินหลกัสตูร ซึง่แต่ละสถาบนั อุดมศกึษา
สามารถบรรจเุนื้อหาวชิาเพิม่เตมินอกเหนือจากทีก่ าหนดไวไ้ดอ้ยา่งอสิระ เหมาะสม ตรงกบัความตอ้งการ
หรอืเอกลกัษณ์ของสถาบนัฯ โดย คณาจารยผ์ูส้อนจะตอ้งรว่มมอืกนัวางแผน และจดัท ารายละเอยีดของ
หลกัสตูร 

รายละเอยีดของหลกัสตูรจะช่วยอธบิายใหน้กัศกึษาทราบว่าตนตอ้งเรยีนวชิาอะไรบา้ง  
เขา้ใจถงึวธิกีารสอน วธิกีารเรยีนรู ้ตลอดจนวธิกีารวดัและประเมนิผลทีจ่ะท าใหม้ัน่ใจว่าเมือ่เรยีนส าเรจ็แลว้
จะบรรลุ มาตรฐานผล การเรยีนรูต้ามทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร ทัง้ยงัแสดงความสมัพนัธข์องหลกัสตูรกบั
องคป์ระกอบในการเรยีนเพื่อน าไปสู่คุณวุฒติามทีก่ าหนดในมาตรฐานคุณวุฒ ิรายละเอยีดของหลกัสตูร     
จะช่วยใหน้กัศกึษาเลอืกเรยีนในหลกัสตูรทีเ่หมาะกบัรปูแบบการเรยีนรูแ้ละความตอ้งการของตนเองได้  
รวมทัง้ผูใ้ชบ้ณัฑติสามารถใชเ้ป็นขอ้มลูประกอบการพจิารณารบับณัฑติเขา้ท างาน 

 
 ประกอบด้วย ๘ หมวดต่อไปน้ี 

 
หมวดที ่๑ ขอ้มลูทัว่ไป  
หมวดที ่๒  ขอ้มลูเฉพาะของหลกัสตูร  
หมวดที ่๓ ระบบการจดัการศกึษา การด าเนินการ และโครงสรา้งของหลกัสตูร 
หมวดที ่๔ ผลการเรยีนรู้  กลยทุธก์ารสอนและประเมนิผล 
หมวดที ่๕ หลกัเกณฑใ์นการประเมนิผล นกัศกึษา 
หมวดที ่๖ การพฒันาคณาจารย์  
หมวดที ่๗ การประกนัคุณภาพหลกัสตูร 
หมวดที ่๘ การประเมนิและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
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รายละเอียดของหลกัสตูร 
หลกัสตูร ....................................................................... 

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

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดท่ี ๑.  ข้อมลูทัว่ไป 
๑.   รหสัและช่ือหลกัสตูร  
   ระบุรหสั (ถา้ม)ี/ชื่อหลกัสตูรและ สาขา/ สาขาวชิาของหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนทัง้ภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกนั 
๒.    ช่ือปริญญาและสาขาวิชา   
       ใหร้ะบุชื่อเตม็และอกัษรยอ่ของปรญิญาทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษใหส้อดคลอ้งกนั ส าหรบัชื่อ
ภาษาไทย ใหใ้ชต้ามพระราชกฤษฎกีาว่าดว้ยชื่อปรญิญาในสาขาวชิา อกัษรยอ่ส าหรบัสาขาวชิาของสถาบนั 
(กรณมีหาวทิยาลยั ของรฐั) หรอืตามขอ้บงัคบัของสถาบนั ฯ ซึง่สอดคลอ้งตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดชื่อ
ปรญิญาของกระทรวงศกึษาธกิาร (กรณมีหาวทิยาลยัในก ากบั) หรอืตามหลกัเกณฑก์ารก าหนดชื่อปรญิญา
ของกระทรวงศกึษาธกิาร (กรณสีถาบนัอุดมศกึษาเอกชน) 
๓.   วิชาเอก (ถ้าม)ี 
๔.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร  

๕.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 ๕.๑  รปูแบบ   ระบุรปูแบบของหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนว่าเป็นหลกัสตูรระดบั คุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิพ.ศ. ๒๕๕๒ 

๕.๒  ภาษาท่ีใช้  ระบุภาษาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรอืภาษาต่างประเทศ 
ภาษาใด 

๕.๓  การรบัเข้าศึกษา ระบุการรบันกัศกึษาเขา้ศกึษาในหลกัสตูรว่ารบัเฉพาะนกัศกึษาไทยหรอื
ต่างประเทศ หรอืรบัทัง้สองกลุ่มเขา้ศกึษา 

๕.๔  ความร่วมมือกบัสถาบนัอ่ืน ระบุว่าเป็นหลกัสตูรเฉพาะของสถาบนัทีจ่ดัการเรยีนการสอน
โดยตรงหรอืเป็น หลกัสตูร ความรว่มมอืกบั สถาบนัการศกึษา/หน่วยงานอื่น ๆ โดยตอ้งระบุชื่อสถาบนัการศกึษา/
หน่วยงานทีท่ าความรว่มมอืดว้ย ส าหรบัความรว่มมอืกบัสถาบนัการศกึษา/หน่วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศตอ้ง
สอดคลอ้งกบัประกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง แนวทางความตกลงรว่มมอืทางวชิาการระหว่าง
สถาบนัอุดมศกึษาไทยกบัสถาบนัอุดมศกึษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 

๕.๕   การให้ปริญญาแก่ผูส้  าเรจ็การศึกษา  ระบุว่าใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีวหรอืให้
ปรญิญามากกว่า ๑ สาขาวชิา (กรณทีวปิรญิญา) หรอืปรญิญาอื่น ๆ ในช่วงกลางของหลกัสตูร หรอืเป็น
ปรญิญารว่มระหว่างสถาบนัอุดมศกึษากบัสถาบนัอุดมศกึษาทีม่ขีอ้ตกลงความรว่มมอื 
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๖.  สถานภาพของหลกัสตูรและการพิจารณาอนุมติั/เหน็ชอบหลกัสตูร 
 ระบุว่าเป็นหลกัสตูรใหมห่รอืหลกัสตูร ปรบัปรงุ พ.ศ. ใด และเวลาทีเ่ริม่ใชห้ลกัสตูรน้ี (ภาคการศกึษา    
และปีการศกึษา) พรอ้มทัง้ใหร้ะบุวนัเดอืนปี ทีส่ภาวชิาการหรอืทีค่ณะกรรมการวชิาการหรอืทีเ่รยีกอยา่งอื่น
(ระบุชื่อ) และสภาสถาบนั ฯอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร  ในกรณทีีไ่ดร้บัการรบัรองหลกัสตูรโดยองคก์รวชิาชพี
หรอืองคก์รอื่นใดดว้ย ใหร้ะบุองคก์รทีใ่หก้ารรบัรอง และวนัเดอืนปีทีไ่ดร้บัการรบัรองดว้ย 

๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรท่ีมีคณุภาพและมาตรฐาน 
 ระบุปีทีค่าดว่าจะไดร้บัการเผยแพรว่่าเป็นหลกัสตูรทีม่คีุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ
๘.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา 
 ระบุอาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา 
๙.   ช่ือ นามสกลุ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวฒิุการศึกษาของอาจารย์
ผูร้บัผิดชอบหลกัสตูร 
       อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรตอ้งมคีุณสมบตัสิอดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร ส าหรบั
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีซึง่เกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรไมไ่ดร้ะบุอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรไว้  ใหอ้าจารย์
ประจ าหลกัสตูรทีส่ าเรจ็การศกึษาไมต่ ่ากว่าปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่าในสาขาวชิาทีต่รงหรอืสมัพนัธก์บั
สาขาวชิาทีเ่ปิดสอนหรอืเป็นผูด้ ารงต าแหน่งทางวชิาการไมต่ ่ากว่า ผูช้่วยศาสตราจารย์  อยา่งน้อย ๒ คน 
เป็นอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร โดยใหร้ะบุคุณวุฒ ิสาขาวชิา และปีทีส่ าเรจ็ พรอ้มทัง้เลขประจ าตวั
ประชาชน ถา้จดัการเรยีนการสอนมากกว่า ๑ แห่งใหแ้สดงอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรของแต่ละแห่ง     
ซึง่ตอ้งเป็นอาจารยค์นละชุดกนั 
๑๐.  สถานท่ีจดัการเรียนการสอน  
      ระบุสถานทีจ่ดัการเรยีนการสอนใหช้ดัเจนหากมกีารสอนในวทิยาเขตอื่น ๆ หรอืสอนมากกว่า ๑ แห่ง 
ระบุขอ้มลูใหค้รบถว้น 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร  

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

     ๑๒.๑ การพฒันาหลกัสตูร 
  ๑๒.๒ ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของสถาบนั 
๑๓.  ความสมัพนัธ ์(ถ้ามี) กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบนั (เช่น รายวิชา
ท่ีเปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน)  
        อธบิายการบรหิารจดัการ  แผนความรว่มมอืหรอืประสานงานรว่มกบัภาควชิาอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เช่น 
หลกัสตูรน้ีมรีายวชิาทีก่ าหนดใหน้กัศกึษาในหลกัสตูรอื่นเรยีนหรอืไม ่ถา้มจีะด าเนินการอยา่งไรเพื่อใหม้ัน่ใจ
ว่ารายวชิาดงักล่าวสนองตอบต่อความตอ้งการของนกัศกึษาในหลกัสตูรอื่น 

หมายเหตุ         ไม่มใีนเอกสารหลกัสตูร (รปูแบบเดมิ) และแบบ สมอ. (แบบฟอรม์ทีใ่ชใ้นการวเิคราะหห์ลกัสตูร) * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 
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หมวดท่ี ๒.   ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 
๑.  ปรชัญา ความส าคญั และวตัถปุระสงคข์องหลกัสตูร   
          ระบุปรชัญา ความส าคญัและวตัถุประสงคข์องหลกัสตูรโดยตอ้งสอดคลอ้งกบัปรชัญาของการ
อุดมศกึษา ปรชัญาของสถาบนัและมาตรฐานวชิาการ/วชิาชพีหรอืการผลติบณัฑติใหม้คีุณลกัษณะ และ
ความรูค้วามสามารถอยา่งไร 

๒.  แผนพฒันาปรบัปรงุ 
 ระบุแผนพฒันาหรอืแผนการเปลีย่นแปลงหลกัๆทีเ่สนอในหลกัสตูร พรอ้มระบุเวลาคาดว่าจะ
ด าเนินการแลว้เสรจ็ (เช่น ภายใน ๕ ปี) โดยใหร้ะบุกลยทุธส์ าคญัทีต่อ้งด าเนินการเพื่อความส าเรจ็ของแผน
นัน้ๆ รวมทัง้ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ โดยตวับ่งชีค้วรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมนิในหมวด ๗ ดว้ย 

 ๒.๑ แผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง 
 ๒.๒ กลยทุธ์  
 ๒.๓ หลกัฐาน/ตวับ่งชี้  

หมวดท่ี ๓.   ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
๑.  ระบบการจดัการศึกษา 
     ๑.๑  ระบบ  
   ระบุระบบการจดัการศกึษาทีใ่ชใ้นการจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรว่าเป็นระบบทวภิาค 
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นตน้ ตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา 

      ๑.๒  การจดัการศึกษาภาคฤดรู้อน  
   ระบุว่ามกีารจดัการเรยีนการสอนในภาคฤดรูอ้นหรอืไม่  
      ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   ถา้มกีารจดัการศกึษาทีใ่ชร้ะบบอื่น ๆ ทีม่ใิช่การใชร้ะบบการศกึษาแบบทวภิาคในการจดัการเรยีน
การสอนใหแ้สดงการเทยีบเคยีงกบัระบบทวภิาคใหช้ดัเจน  

๒. การด าเนินการหลกัสตูร 
      ๒.๑  วนั – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

 ระบุช่วงเวลาการจดัการเรยีนการสอนทีใ่หน้กัศกึษาเรยีน  

๒.๒  คณุสมบติัของผูเ้ข้าศึกษา  
       ระบุคุณสมบตัผิูเ้ขา้ศกึษาในหลกัสตูรทีส่อดคลอ้งกบัระดบัการศกึษาตามเกณฑม์าตรฐาน
หลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา อาท ิส าเรจ็การศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย ส าหรบัผูส้มคัรเขา้ศกึษาต่อใน
หลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีในกรณทีีม่เีกณฑค์ุณสมบตัเิพิม่เตมิตอ้งระบุใหค้รบและชดัเจน 

๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

    ระบุลกัษณะเฉพาะของนกัศกึษาทีจ่ะสมคัรเขา้เรยีนในหลกัสตูร ทีต่อ้งน ามาประกอบการพจิารณา 
เพื่อการก าหนดหลกัสตูร (เช่น นกัศกึษาทีม่ขีอ้จ ากดัทางทกัษะ IT หรอื ภาษา คณติศาสตร ์หรอืการปรบัตวัใน
การเรยีน) 

* 

* 

* 
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๒.๔  กลยทุธใ์นการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากดัของนักศึกษาในข้อ ๒.๓  

๒.๕  แผนการรบันักศึกษาและผูส้ าเรจ็การศึกษาในระยะ ๕ ปี  
        ระบุจ านวนผูท้ีค่าดว่าจะรบัเขา้ศกึษาในหลกัสตูรและจ านวนทีค่าดว่าจะมผีูส้ าเรจ็การศกึษาในแต่ละปี
การศกึษาในระยะเวลา ๕ ปี 

๒.๖  งบประมาณตามแผน 
  แสดงงบประมาณ โดยจ าแนกรายละเอยีดตามหวัขอ้การเสนอตัง้งบประมาณ รวมทัง้ประมาณการ  
ค่าใชจ้า่ยต่อหวัในการผลติบณัฑติตามหลกัสตูรนัน้ 

๒.๗ ระบบการศึกษา  
        แบบชัน้เรยีน 
        แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
        แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์นต 
        อื่นๆ (ระบ)ุ 

๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลยั (ถ้าม)ี 
๓.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 

ระบุจ านวนหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูรและระยะเวลาการส าเรจ็การศกึษาในแต่ละแบบทีส่มัพนัธ์  
กบัการเลอืกเรยีนของนกัศกึษา ซึง่ก าหนดเป็นหลกัสตูรแบบศกึษาเตม็เวลาหรอืแบบศกึษาบางเวลาและ
สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาในแต่ละระดบั 

๓.๑  หลกัสตูร ใหร้ะบุรายละเอยีดดงัต่อไปนี้   
๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต ใหร้ะบุหน่วยกติ รวมตลอดหลกัสตูร 
๓.๑.๒ โครงสร้างหลกัสตูร ใหแ้สดงโครงสรา้งหรอืองคป์ระกอบของหลกัสตูร โดยแบ่งเป็น 

หมวดวชิาใหส้อดคลอ้งกบัทีก่ าหนดไวใ้นเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรของกระทรวงศกึษาธกิาร  

                                   ตวัอย่าง 
                        จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลกัสตูร                                               ๑๓๕     หน่วยกิต 

๑) หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป                                                                    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  
       ใหร้ะบุรหสัรายวชิา (อธบิายความหมายของรหสัวชิาดว้ย) ชื่อรายวชิาทัง้ภาษาไทยและ

ภาษาองักฤษ  จ านวนหน่วยกติ จ านวนชัว่โมงบรรยาย จ านวนชัว่โมงปฏบิตั ิและจ านวนชัว่โมงศกึษาดว้ย
ตนเอง 
              ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา  
              ๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา 

๓.๒  ช่ือ สกลุ เลขประจ าตวับตัรประชาชน ต าแหน่งและคณุวฒิุของอาจารย ์ 
  ระบุจ านวนอาจารยป์ระจ าหลกัสตูร อาจารยป์ระจ าและอาจารยพ์เิศษ แยกจากกนั โดยระบุรหสั      

เลขประจ าตวัประชาชน รายชื่อซึง่ประกอบดว้ยต าแหน่งทางวชิาการ คุณวุฒ ิสาขาวชิาและสถาบนัทีส่ าเรจ็
การศกึษา (โดยตอ้งสอดคลอ้งตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา) ผลงานทางวชิาการ การ
คน้ควา้ วจิยั หรอืการแต่งต ารา (ถา้ม)ี รวมทัง้ภาระการสอนทัง้ทีม่อียูแ่ลว้ และทีจ่ะมใีนหลกัสตูรน้ี  
(รายละเอยีดทัง้หมดไวท้ีน่ี่หรอืภาคผนวกกไ็ด)้ 

๓.๒.๑ อาจารยป์ระจ าหลกัสตูร 
             ระบุอาจารยซ์ึง่มคีุณวุฒติรงหรอืสมัพนัธก์บัสาขาวชิาทีเ่ปิดสอนโดยใหม้คีุณวุฒแิละจ านวน

สอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูร 
๓.๒.๒ อาจารยป์ระจ า 

        ระบุอาจารยซ์ึง่มหีน้าทีห่ลกัดา้นการสอนและการวจิยั  และปฏบิตัหิน้าทีเ่ตม็เวลา                    
ในสถาบนัอุดมศกึษา 

๓.๒.๓ อาจารยพิ์เศษ 
๔.  องคป์ระกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 
 สรปุโดยยอ่เกีย่วกบัการฝึกปฏบิตั ิฝึกตามคลนิิกหรอืฝึกงาน หรอืสหกจิศกึษา ทีก่ าหนดไวใ้น
หลกัสตูร 

๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม   
         ลงรายการส าคญัๆ ของมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากประสบการณ์ภาคสนามทีต่อ้งการ  

๔.๒ ช่วงเวลา  
         ระบุช่วงเวลาของหลกัสตูรทีจ่ดัประสบการณ์ภาคสนามใหน้กัศกึษา เช่น ปี ภาคการศกึษาทีจ่ดั  

๔.๓ การจดัเวลาและตารางสอน  
        เช่น ๓ วนัต่อสปัดาหเ์ป็นเวลา ๔ สปัดาห ์หรอืจดัเตม็เวลาใน ๑ ภาคการศกึษา 

๕.  ข้อก าหนดเก่ียวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจยั (ถ้ามี) 
ขอ้มลูโดยสรปุเกีย่วกบัขอ้ก าหนดในการท าโครงงานหรอืวทิยานิพนธ ์นอกเหนือจากโครงงานหรอื

งานวจิยัในรายวชิาอื่นๆ ควรแนบขอ้ก าหนดส าหรบัการท าโครงงานดว้ย  

๕.๑  ค าอธิบายโดยย่อ  
๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

  ระบมุาตรฐานผลการเรยีนรูห้ลกัๆ ทีต่อ้งการจากการท าโครงงานหรอืงานวจิยั  

* 

* 
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๕.๓  ช่วงเวลา  
  ระบุช่วงระยะเวลาของหลกัสตูรทีก่ าหนดใหท้ าโครงงานหรอืงานวจิยั เช่น ปี  ภาคการศกึษา 

๕.๔  จ านวนหน่วยกิต 
๕.๕  การเตรียมการ  

  อธบิายอยา่งยอ่เกีย่วกบัการเตรยีมการใหค้ าแนะน าและช่วยเหลอืทางดา้นวชิาการแก่นกัศกึษา 
๕.๖  กระบวนการประเมินผล   

  อธบิายเกีย่วกบักระบวนการประเมนิผล รวมทัง้กลไกส าหรบัการทวนสอบมาตรฐาน 
 

หมวดท่ี ๔.    ผลการเรียนรู้  กลยทุธก์ารสอนและการประเมินผล 
๑.  การพฒันาคณุลกัษณะพิเศษของนักศึกษา 

ระบุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษาทีน่อกเหนือไปจากความคาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปทีส่ถาบนั คณะ หรอื
ภาควชิา พยายามพฒันาใหม้ขีึน้ในตวัของนกัศกึษาหลกัสตูรน้ี เช่น บณัฑติซึง่มคีวามสามารถพเิศษเฉพาะ
ในการแกไ้ขปญัหาไดอ้ยา่งสรา้งสรรค ์มคีวามสามารถในความเป็นผูน้ าอยา่งโดดเด่น หรอืมคีวามมุง่มัน่ใน
การใหบ้รกิารสาธารณะ หรอืมทีกัษะทาง IT ในระดบัสงูในแต่ละคุณลกัษณะดงักล่าว ชีใ้หเ้หน็ถงึกลยทุธก์าร
สอนและกจิกรรมนกัศกึษาทีจ่ะใชใ้นการพฒันาคุณลกัษณะเหล่านัน้ 
๒.  การพฒันาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

อธบิายผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น ตามหวัขอ้ต่อไปนี้ 
(๑) ค าอธบิายทัว่ๆ ไปเกีย่วกบัความรูห้รอืทกัษะในหลกัสตูรทีต่อ้งการจะพฒันาและระดบัของ

ความรูแ้ละทกัษะนัน้ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานผลการเรยีนรูท้ีส่าขา/สาขาวชิานัน้ๆ ก าหนดเป็นอยา่งน้อย           
(ดปูระกาศกระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง มาตรฐานคุณวุฒริะดบัการศกึษาของสาขา/สาขาวชิานัน้ๆ ขอ้ ๕ 
มาตรฐานผลการเรยีนรู)้ กรณกีระทรวงศกึษาธกิารยงัมไิดป้ระกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวชิาของหลกัสตูรที่
จะพฒันา/ปรบัปรงุใหส้ถาบนัอุดมศกึษาท าความเขา้ใจมาตรฐานผลการเรยีนแต่ละดา้นของระดบัคุณวุฒทิีจ่ะ
พฒันา/ปรบัปรงุจากค าอธบิายในส่วนที ่๒ ขอ้ ๒.๒ วธิทีี ่๒  

(๒) ค าอธบิายเกีย่วกบักลยทุธก์ารสอนทีจ่ะใชใ้นรายวชิาต่างๆ ในหลกัสตูรทีจ่ะพฒันาความรูแ้ละ
ทกัษะเหล่านัน้ (ควรเป็นค าอธบิายทัว่ๆ ไปของวธิกีารทีจ่ะใชต้ลอดหลกัสตูร โดยใชก้ารจดัการเรยีนการ
สอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั แต่ถา้มคีวามรบัผดิชอบพเิศษเฉพาะทีจ่ะก าหนดใหม้ใีนรายวชิาใดวชิาหนึ่ง
โดยเฉพาะใหแ้สดงไวด้ว้ย)  

(๓) วธิกีารวดัและประเมนิผลทีจ่ะใชใ้นรายวชิาต่างๆ ในหลกัสตูรทีจ่ะประเมนิผลการเรยีนรูใ้นกลุ่มทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ซึง่อาจรวมกลยทุธส์ าหรบัการประเมนิหลกัสตูรเช่นเดยีวกบัการวดัและประเมนิผลนกัศกึษา ) ถา้มกีาร
เปลีย่นแปลงกลยทุธห์รอืวธิกีารในช่วงระยะเวลาใดของหลกัสตูรควรแสดงใหเ้หน็ดว้ย ตวัอยา่งเช่น กจิกรรม
ต่างๆ ในการเตรยีมการหรอืการแนะน าในตอนเริม่หลกัสตูร และงานโครงการในระดบัสงูขึน้ใชค้วามรูแ้ละ
ทกัษะทีก่ าหนดอาจจะรวมไวใ้นระยะเวลาต่อมา 
 
 

* 

* 
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๓.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรบัผิดชอบ มาตรฐาน ผลการเรียนรู้ จากหลกัสตูร สู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  

แสดงใหเ้หน็ว่าแต่ละรายวชิาในหลกัสตูรรบัผดิชอบต่อ มาตรฐานผลการเรยีนรูใ้ดบา้ง (ตามทีร่ะบุใน
หมวดที ่๔ ขอ้ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรบัผดิชอบหลกัหรอืรบัผดิชอบรอง ซึง่บางรายวชิาอาจไมน่ าสู่
มาตรฐานผลการเรยีนรูบ้างเรือ่งกไ็ด ้(จะแสดงเป็นเอกสารแนบทา้ยกไ็ด)้ 

 

หมวดท่ี ๕.     หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
๑. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑใ์นการให้ระดบัคะแนน (เกรด) 

ถา้สถาบนัอุดมศกึษา วทิยาลยั ภาควชิา หรอืหลกัสตูรมนีโยบายหรอืกฎ ระเบยีบ เกีย่วกบัการให้
ระดบัคะแนน (เกรด) นกัศกึษา ใหก้ล่าวถงึนโยบายหรอื กฎ ระเบยีบนัน้ๆ หรอืแนบเอกสารดงักล่าว 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา 

อธบิายกระบวนการทีใ่ชใ้นการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษาตามมาตรฐานผลการ
เรยีนรู ้แต่ละรายวชิา เช่น ทวนสอบจากคะแนนขอ้สอบ หรอืงานทีม่อบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกนัไป
ส าหรบัรายวชิาทีแ่ตกต่างกนั หรอืส าหรบัมาตรฐานผลการเรยีนรูแ้ต่ละดา้น 

๓. เกณฑก์ารส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูร  
ระบุรายละเอยีดเกีย่วกบัเกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาในหลกัสตูรซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑ์

มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษา  

 

หมวดท่ี ๖.   การพฒันาคณาจารย ์
๑.  การเตรียมการส าหรบัอาจารยใ์หม่ 

อธบิายกระบวนการทีใ่ชส้ าหรบัการปฐมนิเทศ และ/หรอืการแนะน าอาจารยใ์หมแ่ละอาจารยพ์เิศษ
ใหม้ัน่ใจไดว้่าอาจารยเ์ขา้ใจถงึหลกัสตูรและบทบาทของรายวชิาต่างๆ ทีส่อนในหลกัสตูรและรายวชิาทีต่น         
รบัผดิชอบสอน 

๒. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่คณาจารย์ 
          อธบิายถงึสิง่ทีจ่ะด าเนินการเพือ่ช่วยใหค้ณาจารยไ์ดพ้ฒันา  

๒.๑ การพฒันาทกัษะการจดัการเรียนการสอน  การวดัและการประเมินผล  

๒.๒ การพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

 

หมวดท่ี ๗.   การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

๑.  การบริหารหลกัสตูร 
ระบุระบบและกลไกในการบรหิารหลกัสตูร  

๒.  การบริหารทรพัยากรการเรียนการสอน  
      ๒.๑ การบริหารงบประมาณ 

* 

* 

* 

* 
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      ๒.๒ ทรพัยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
 ระบุความพรอ้มของทรพัยากรทีม่อียูแ่ลว้ โดยแสดง รายการทรพัยากรการเรยีนการสอนทีจ่ าเป็น  

เช่น ต ารา หนงัสอือา้งองิ เอกสารหรอือุปกรณ์การเรยีนการสอนอื่น ๆ รวมทัง้สื่ออเิลคทรอนิกสอ์ื่นๆ เป็นตน้ 
๒.๓ การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  

 ระบุกระบวนการวางแผนและจดัหาต ารา หนงัสอือา้งองิ เอกสารหรอือุปกรณ์การเรยีนการสอน
อื่นๆ รวมทัง้สื่ออเิลคทรอนิกสอ์ื่น ๆ 

๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรพัยากร  
      ระบุกระบวนการตดิตามและประเมนิความพอเพยีงของหนงัสอื ต ารา วารสารและอุปกรณ์การ

เรยีนการสอนตลอดจนทรพัยากรอื่นๆ ทีจ่ าเป็น  

๓. การบริหารคณาจารย์ 
๓.๑ การรบัอาจารยใ์หม่ 

 ระบุกระบวนการยอ่ๆ ในการรบัอาจารยใ์หม ่เพื่อใหม้ัน่ใจว่า อาจารยม์คีุณสมบตัแิละ  
ประสบการณ์เพยีงพอต่อความรบัผดิชอบการสอน 

๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารยใ์นการวางแผน การติดตามและทบทวนหลกัสตูร  
      อธบิายกระบวนการในการปรกึษาหารอืรว่มกนัและการมสี่วนรว่มของคณาจารยใ์นการตดิตาม  

คุณภาพหลกัสตูร การทบทวนประจ าปีและการวางแผนส าหรบัการปรบัปรงุหลกัสตูร  

๓.๓ การแต่งตัง้คณาจารยพิ์เศษ  
      สรปุยอ่ ๆ ถงึนโยบายในการแต่งตัง้อาจารยท์ีส่อนบางเวลาและอาจารยพ์เิศษ เช่น วธิกีาร

อนุมตั ิกระบวนการเลอืกสรร และสดัส่วนต่อคณาจารยใ์นหลกัสตูรทัง้หลกัสตูร 

๔. การบริหารบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  

๔.๑ การก าหนดคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง  

๔.๒ การเพ่ิมทกัษะความรู้เพ่ือการปฏิบติังาน (เช่น การฝึกอบรม ทศันศกึษา หรอืการฝึกการท า
วจิยัรว่มกบัอาจารย ์เป็นตน้)  

๕. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา  

๕.๑ การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
      อธบิายถงึการจดัการทีไ่ดด้ าเนินการในการใหค้ าปรกึษาแนะน าทางวชิาการแก่นกัศกึษา 

รวมถงึตารางการท างานของอาจารยแ์ละการแนะน าแผนการเรยีนในหลกัสตูร การเลอืกและวางแผนส าหรบั
อาชพี (ซึง่อาจมใีนระดบัคณะ) 

๕.๒ การอทุธรณ์ของนักศึกษา  
      แนบกฎระเบยีบส าหรบัการอุทธรณ์ของนกัศกึษาในเรือ่งทีเ่กีย่วกบัวชิาการรวมทัง้กระบวนการ      

ในการพจิารณาขอ้อุทธรณ์เหล่านัน้  

๖. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใ้ช้บณัฑิต   
ใหอ้ธบิายวงจรของการพฒันาหลกัสตูรหรอืการปรบัปรงุหลกัสตูร โดยตอ้งส ารวจ ความตอ้งการทัง้

เชงิปรมิาณและคุณภาพ ตลอดจนตดิตามความเปลีย่นแปลงและความพงึพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑติ 

* 

* 
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๗. ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
ระบุตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีใ่ชใ้นการตดิตาม  ประเมนิและรายงานคุณภาพของหลกัสตูร ประจ าปี

ทีร่ะบุไวใ้นหมวด ๑ – ๖ ขา้งตน้ เช่น จ านวนนกัศกึษาทีจ่บในเวลาทีก่ าหนด จ านวนนกัศกึษาทีต่กออก (Retire) ระดบั
ความพงึพอใจของผู้ ใชบ้ณัฑติ  การด าเนินงานตามการพฒันา/ปรบัปรงุทีก่ าหนด เป็นตน้ โดยตวับ่งชีอ้ยา่ง
น้อยตอ้งสอดคลอ้งกบัตวับ่งชีข้องการประกนัคุณภาพภายใน และการประเมนิคุณภาพภายนอก 

 
หมวดท่ี ๘.   การประเมินและปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 

 ควรค านึงถงึประเดน็ต่าง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสู่การประเมนิการจดัการเรยีนการสอนใน
ประเดน็ส าคญั ๆ ทีส่ะทอ้นถงึคุณภาพของบณัฑติทีค่าดหวงัโดยประเดน็เหล่านี้จะถูกน ามาใชใ้นการประเมนิ
คุณภาพและมาตรฐานของหลกัสตูรเพื่อการเผยแพร ่
๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

๑.๑ การประเมินกลยทุธก์ารสอน 
 อธบิายกระบวนการทีใ่ชใ้นการประเมนิกลยทุธก์ารสอนทีไ่ดว้างแผนไวส้ าหรบัการพฒันาการ 

เรยีนรู้ในดา้นต่างๆ เช่น การประเมนิความเหน็หรอืขอ้เสนอแนะของอาจารยภ์ายหลงัการเขา้รบัการอบรม การน า
กลยทุธ์การสอนไปใช ้การปรกึษาหารอืกบัผูเ้ชีย่วชาญดา้นหลกัสตูรหรอืวธิกีารสอน การวเิคราะหผ์ลการ
ประเมนิของนกัศกึษาและหลกัสตูรฝึกอบรมดา้นทฤษฎกีารเรยีนรูแ้ละวธิกีารสอนทีเ่กีย่วขอ้ง และอธบิาย
กระบวนการทีจ่ะน าผลการประเมนิทีไ่ดม้าปรบัปรงุแผนกลยทุธก์ารสอน 

๑.๒ การประเมินทกัษะของอาจารยใ์นการใช้แผนกลยทุธก์ารสอน 

             อธบิายกระบวนการทีใ่ชใ้นการประเมนิทกัษะของคณาจารยใ์นการใชก้ลยทุธต์ามทีไ่ดว้างแผนไว ้เช่น               
การประเมนิของนกัศกึษาในแต่ละรายวชิา การสงัเกตการณ์ของอาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรหรอืหวัหน้าภาค 
การทดสอบผลการเรยีนรูข้องนกัศกึษาในหลกัสตูร โดยเทยีบเคยีงกบันกัศกึษาของสถาบนัอื่นในหลกัสตูรเดยีวกนั  
การจดัอนัดบัเกีย่วกบักระบวนการในการพฒันาความรูแ้ละทกัษะทีม่ปีระสทิธภิาพมากทีสุ่ดทีน่กัศกึษาตอ้งการ 
๒. การประเมินหลกัสตูรในภาพรวม  

อธบิายกระบวนการทีจ่ะใชเ้พื่อจะไดข้อ้มลู ต่างๆยอ้นกลบัในการประเมนิคุณภาพของหลกัสตูรใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรยีนรูท้ีค่าดหวงัจาก กลุ่มบุคคล ดงันี้  ๑) นกัศกึษา และ บณัฑติ ๒) 
ผูท้รงคุณวุฒ ิและ/หรอืผูป้ระเมนิภายนอก ๓) ผูใ้ชบ้ณัฑติและ/หรอืผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีอื่นๆ 

๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
ใหป้ระเมนิตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีร่ะบุในหมวดที ่๗ ขอ้ ๗ โดยคณะกรรมการประเมนิอยา่ง

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

๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรงุ  
อธบิายกระบวนการทบทวนผลการประเมนิทีไ่ดจ้ากอาจารยแ์ละนกัศกึษา รวมทัง้กระบวนการในการ

วางแผนปรบัปรงุหลกัสตูรและแผนกลยทุธ์ 
เอกสารแนบ 

ใหแ้นบเอกสารทีร่ะบุไวใ้หค้รบถว้น 

* 

* 

* 

* 

* 


