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บทคัดย่อ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นเครื่องมือของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ซึ่งมีความสาคัญอย่างมากในการจัดระบบการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยครั้งนี้
จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดทาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จานวนทั้งสิ้น 221 คน
ได้แก่ ผู้บริหาร 25 คน (ร้อยละ 11.3) อาจารย์ 172 คน (ร้อยละ 77.8) และเจ้าหน้าที่
24 คน (ร้อยละ 10.9) ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามซึ่งมีทั้งหมด 3 ตอน คือ ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร และความพึงพอใจ
ในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ต่อการดาเนินงานของภาควิชา คณะ ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย
ผลการวิจัย พบว่าความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 1 ถึง 8 และความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร ด้านความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจ
ในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติต่อการดาเนินงานภาควิชา คณะ ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
โดยรวมอยู่ในระดับมากเช่นกัน ขณะทีผ่ ู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการให้มีการจัดอบรม
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ในส่วนของการจัดทาหลักสูตรมากขึ้น รองลงมาคือ ต้องการ
ให้มีคู่มือในการจัดทาหลักสูตร แบบฟอร์มต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบ E-Book
ที่เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น
ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและลดปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยควรมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านต่าง ๆ ในกระบวนการมากขึ้นและควรดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
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Abstract
The Qualifications Framework for Higher Education is strongly associated
to academic quality assurance. This research aimed to study the problems in
the curriculum for Qualifications Framework Higher Education in Mahasarakham
university. Two hundred and twenty-one respondents consisted of 25 university
administrators (11.3%), 172 lecturers (77.8%) and 24 general staffs (10.9%) by
using purposive sampling. They were asked to response to the questionnaire
which consist of 3 parts : 1) general information of respondent, 2) opinions on
the issue of processes in the curriculum, and 3) satisfactions on the process of
promoting and supporting the curriculum regards with the National Qualifications
Framework for Higher Education.
The results presented that the opinions on the issue of processes in
the curriculum by the National Qualifications Framework for Higher Education
and its issues on the understanding of the process in developing a new
course or curriculum were ranked in high level (ranked from low to very high).
In addition, the opinion on satisfaction in the promotion and support of its
curriculum was also ranked in high level.
Interestingly, most of the respondents have suggested on increasing
the university training courses according to the National Qualifications Framework
for Higher Education. Secondly they were requested for the curriculum guide
including to a hard copy and electronic formats continuously. Finally, they
have also recommended to growing number of the related program staffs.
To improving its process effectiveness and reducing their problems, the
university should be more promotes and supports all related process.

กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยฉบับนี้สาเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งของผู้เชี่ยวชาญ
ทุกท่าน คือ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าในการพิจารณาแบบสอบถาม
ตลอดจนให้คาปรึกษาและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ยิ่งต่องานวิจัย นับแต่เริ่มงานวิจัยผู้วิจัย
ได้รับความเมตตายิ่งจาก คุณอรอนงค์ เมฆพรรณโอภาส ผู้อานวยการกองทะเบียนและประมวลผล
และคุณศิริพร ไสยรัตน์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงนักวิจัย
ที่คอยกระตุ้นเตือน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้วิจัยได้มีการพัฒนาตนเอง ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ
ให้คาปรึกษาที่เป็นประโยชน์ และให้กาลังใจ ตลอดระยะเวลาการวิจัย ผู้วิจัยขอขอบพระคุณยิ่ง
และขอขอบพระคุณ คุณอารีรัตน์ จันหาญ ที่กรุณาให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง ให้คาปรึกษา
ด้านการวิจัยที่เป็นประโยชน์ยิ่ง อย่างเป็นกัลยาณมิตร
ขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ได้ให้เงินทุนเพื่อสนับสนุนการทาวิจัย
ขอขอบพระคุณประธานหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตร คณบดีทุกคณะ หัวหน้า
ภาควิชา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการทุกคณะ/หน่วยงาน ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าตอบแบบสอบถาม
และขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ท้ายเรือคา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสรรค์
โฉมยา อาจารย์ ดร.คุรุศาสตร์ คนหาญ และบุคลากรกองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการทุกท่าน
ทีค่ อยให้ความรู้ ให้คาแนะนาด้านการวิจัยด้วยดียิ่ง
ขอขอบพระคุณ คุณอรนุช ศรีคา คุณสุธน เจริญศิริ คุณวีระวัฒน์ ทุ่นทอง นางสาวลลิตา
คนหาญ ทีมงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล และบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล
ทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือทุกอย่าง และเป็นกาลังใจด้วยดีเสมอมา
ท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อคงชัย คนหาญ คุณแม่รัชนีภรณ์ คนหาญ ผู้เป็น
ที่รัก ผู้ให้กาลังใจและให้โอกาสทางการศึกษาอันมีค่ายิ่ง
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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็นมำ
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กาหนดให้มี
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงมีการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือในการนาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับมาตรฐาน
การอุดมศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละ
ระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา รวมถึงเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทามาตรฐานด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัด
การศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ จึงเป็นเหตุผลให้กระทรวงศึกษาธิการ
ได้ออกประกาศ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กาหนดให้หลักสูตร
ใหม่และหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Thai Qualifications Framework for Higher Education, TQF : HEd) ภายในปีการศึกษา
2555 และแจ้งขยายระยะเวลาภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2556
ความสาคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Qualifications Frameworks) คือ ระบบที่แสดง
ความเชื่อมโยงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของการศึกษาของชาติ ระบบดังกล่าวจะบ่งบอกโครงสร้าง
และระดับของการศึกษา ความต่อเนื่องและเชื่อมโยงของแต่ละระดับ การเข้าสู่แต่ละระดับ
วุฒิหรือผลลัพธ์ของผู้จบการศึกษาแต่ละระดับ (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 2548 อ้างอิงจาก
Allen, 2003, Adhoc Inter Agency Meeting, 2003) หรือ หมายถึงกรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา
ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับ
คุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการ
เรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์
ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการ
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิต
บัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา : 2552)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือของการประกันคุณภาพ เป็นการสื่อสารถึงกัน
ในหมู่ผู้ให้การศึกษาและผู้ใช้การศึกษาเองและจะเป็นหลักประกันว่าผู้สาเร็จการศึกษาในระดับนั้น
มีคุณสมบัติตรงตามที่เข้าใจกันหรือไม่ นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือในการเทียบเคียงคุณภาพระหว่าง
ประเทศอีกด้วย (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ : 2553)
ลักษณะเด่นของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือที่เรียกว่า TQF
(Thai Qualifications Framework) เป็นมาตรฐานที่มุ่งสู่ความเป็นสากล โดยมุ่งเทียบเคียง

2
กับนานาประเทศถึงการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิสาขา มาตรฐานการออกแบบหลักสูตร การกาหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของผู้เรียน มาตรฐานการจัดทากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2552
เพื่อรวมพลังผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร คณาจารย์จาก
สถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ องค์กรวิชาชีพ ผู้ใช้บัณฑิต นักศึกษา รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมกัน
กาหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามบริบทของสังคม และเทียบได้กับบัณฑิตในระดับสากล
โดยที่สถาบันอุดมศึกษายังคงมีอิสระในการพัฒนาทางวิชาการและเพิ่มเติมเอกลักษณ์หรือจุดเด่น
ของสถาบัน ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจได้อย่างอิสระ ดังนั้น หลักสูตรแนวใหม่ของสถาบันอุดมศึกษา
จึงต้องมุ่งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตเป็นสาคัญและจะต้องมีกลไกในการบริหารจัดการ
และปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ ที่จะเอื้อให้บัณฑิตพัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์
ดังกล่าวได้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริม
สถาบันอุดมศึกษา จึงได้วางแผนจัดกิจกรรมในการส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการตาม
กรอบ TQF อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยความร่วมมือกับนานาประเทศ เช่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติ
เรื่อง “Internationalization of Education Reform and the TQF” (สานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา : 2556)
จากเหตุผลข้างต้น จึงส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษาในประเทศพยายามพัฒนาตนเองเพื่อให้มี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีนโยบาย ให้ทุกหลักสูตร
จัดทาหลักสูตรให้ครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อให้บรรลุผลตามที่
มหาวิทยาลัยกาหนด เนื่องด้วยมีหลักสูตรจานวนมากที่ได้เร่งดาเนินการเข้าสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2552-2556 มหาวิทยาลัยได้มีระบบและกลไกในการพิจารณา
หลักสูตรให้ได้มาตรฐาน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา โดยมีคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พิจารณากลั่นกรองความถูกต้องของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
และให้มีรูปแบบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ซึ่งต้องจัดทาเอกสารหลักสูตร
(มคอ.2) ตามหัวข้อที่ปรับเปลี่ยนไปจากรูปแบบเดิมอย่างมาก ปัญหาที่ทุกสถาบันรวมถึงมหาวิทยาลัย
มหาสารคามประสบ ก็คือ แบบฟอร์มมคอ.ต่าง ๆ มีรายละเอียดค่อนข้างมาก และอาจทาให้เกิด
ปัญหาทีผ่ ู้จัดทาหลักสูตรในแต่ละหลักสูตรเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันได้
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดแนวทางในการพัฒนามาตรฐานทางการอุดมศึกษาของ
มหาวิทยาลัย จึงได้ศึกษาถึงปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการจัดทาหลักสูตร เพื่อนาผลการศึกษาที่ได้
มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจัดทาหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการจัดทาหลักสูตรใหม่ที่จัดทาขึ้นอย่างต่อเนื่องและหลักสูตรปรับปรุงที่จะครบ
กาหนดการปรับปรุงในปีการศึกษา 2557 ให้การจัดทาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีความถูกต้องเป็นไป
ตามประกาศ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการจัดทาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ให้ครบทุกหลักสูตรและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานของภาควิชา คณะ
ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
ขอบเขตกำรวิจัย
ผู้วิจัยได้กาหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ ดังนี้
1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย รวมจานวน 291 คน ประกอบด้วย
1.1 ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการสถาบัน
ผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการสานักฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาทุกคณะ สถาบัน
วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตร จานวน 64 คน
1.2 อาจารย์ ได้แก่ ประธานหลักสูตร/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน 172 คน
1.3 เจ้าหน้าที่ ได้แก่ นักวิชาการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่าง ๆ
ของสานักงานเลขานุการคณะทุกคณะ วิทยาลัย สถาบัน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาหลักสูตร จานวน 55 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 221 คน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 38)
2.1 ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการสถาบัน
ผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการสานักฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาทุกคณะ สถาบัน
วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตร จานวน 25 คน
2.2 อาจารย์ ได้แก่ ประธานหลักสูตร/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน 172 คน
2.3 เจ้าหน้าที่ ได้แก่ นักวิชาการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่าง ๆ
ของสานักงานเลขานุการคณะทุกคณะ วิทยาลัย สถาบัน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาหลักสูตร จานวน 24 คน
3. ตัวแปรในการวิจัย
3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความคิดเห็นของผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคณะ
สถาบัน วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่
3.2.1 ด้านความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเสนอหลักสูตร
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3.2.2 ด้านกระบวนการให้ความเห็นชอบในการสร้างหรือปรับปรุงหลักสูตรในระดับ
มหาวิทยาลัย
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6
3.2.7

ด้านการจัดทาหลักสูตร
ด้านคุณภาพให้บริการของงานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล
ด้านงบประมาณและเวลา
ด้านสิ่งอานวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์
ด้านบุคลากร

นิยำมศัพท์เฉพำะ
1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ที่ประกาศโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการ
รับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) ด้านความรู้
3) ด้านทักษะทางปัญหา
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตรอย่างน้อยต้อง
เป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. หลักสูตร หมายถึง ข้อกาหนดในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เนื้อหาวิชา
ของหลักสูตร คุณลักษณะของอาจารย์ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา วัสดุการศึกษา ตาราเรียน
สถานที่เรียน การจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชา การประกันคุณภาพหลักสูตร การวัดผล
ประเมินผลและการบริหารหลักสูตร
3. ปัญหา หมายถึง สภาพลักษณะที่ทาให้เกิดอุปสรรคหรือข้อขัดข้องที่ไม่เอื้ออานวย
ต่อกระบวนการจัดทาหลักสูตรและการเสนอหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของหน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดี ผู้อานวยการสถาบัน และหัวหน้าภาควิชาทุกคณะ
วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. อาจารย์ ได้แก่ ผู้ดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ ซึ่งทาหน้าที่เป็นผู้สอนประจาในทุกคณะ และวิทยาลัย
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6. เจ้าหน้าที่ ได้แก่ นักวิชาการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่าง ๆ ของสานักงาน
เลขานุการคณะทุกคณะ วิทยาลัย สถาบัน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาในการจัดทาหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ขอเสนอตามลาดับดังนี้
1. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
1.1 ความหมายของหลักสูตร
1.2 ความสาคัญของหลักสูตร
1.3 องค์ประกอบที่สาคัญของหลักสูตร
1.4 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
1.5 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
1.6 แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) พ.ศ. 2552
1.7 มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
2. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 งานวิจัยในประเทศ
2.2 งานวิจัยต่างประเทศ
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
1. ความหมายของหลักสูตร
หลักสูตร (curriculum) มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า "currere" ซึ่งหมายถึง
ช่องทางสาหรับวิ่ง (a racingchariot, from which is derived a racetrack, or a course
to be run) ซึ่งนามาใช้กับความหมายในทางการศึกษา ก็หมายถึง แนวทางสาหรับการเรียนรู้
(a course of study) ที่เป็นดังนี้เพราะการเรียนที่ประสบความสาเร็จจะต้องดาเนินไปตามแนวทาง
และลาดับขั้นตอน อันเหมาะสมที่ได้กาหนดไว้ ซึง่ ราชบัณฑิตยสถาน (2554 : 1314)
ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร หมายถึง ประมวลรายวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ
ที่กาหนดไว้ในการศึกษาเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง
นอกจากนั้นยังมีผู้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้อีกมากมาย ดังนี้
สันต์ ธรรมบารุง (2527 : 92) ได้กล่าวถึงความหมายของการพัฒนาหลักสูตรไว้ว่า
การพัฒนาหลักสูตร (curriculum development) จะมีความหมายครอบคลุมถึงการสร้างหลักสูตร
การวางแผนหลักสูตรการปรับปรุงหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตรซึ่งเป็นการปรับปรุงคุณภาพของ
หลักสูตรให้ดีขึ้นทั้งระบบ ตั้งแต่จุดมุ่งหมาย การเรียนการสอน การใช้สื่อการเรียนการสอน
การวัดและประเมินผล
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บุญมี เณรยอด (2531 : 18) กล่าวว่าการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การปรับปรุง
โครงการที่ประมวลความรู้และประสบการณ์ทั้งหลาย เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้นให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพสังคมและเพื่อบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้
สงัด อุทรานันท์ (2532 : 30) กล่าวคาว่า “การพัฒนา” หรือ คาในภาษาอังกฤษว่า
“development” มีความหมายที่เด่นชัดอยู่ 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรก หมายถึง การทาให้ดีขึ้น
หรือ ทาให้สมบูรณ์ขึ้น และอีกลักษณะหนึ่ง หมายถึง ทาให้เกิดขึ้น โดยเหตุนี้ ความหมายของ
การพัฒนาหลักสูตรจึงอาจมีความหมายได้ 2 ลักษณะเช่นเดียวกัน คือ ความหมายแรก หมายถึง
การทาหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นหรือสมบูรณ์ขึ้น และอีกความหมายหนึ่ง คือ เป็นการสร้างหลักสูตร
ขึ้นมาใหม่ โดยไม่มีหลักสูตรเดิมเป็นพื้นฐานอยู่เลย
หัทยา เจียมศักดิ์ (2539 : 12) ให้ความหมายว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนพัฒนาหรือคิดประสบการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความ
เหมาะสมหรือดียิ่งขึ้น
สวัสดิ์ จงกล (2539 : 19) ได้ให้ความหมายว่าการพัฒนาหลักสูตร คือ การเกี่ยวข้อง
กับการวางแผนพัฒนาหรือคิดประสบการณ์เรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมหรือดียิ่งขึ้น
เอกวิทย์ ณ ถลาง (2521 : 108) ให้ความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตร
หมายถึง มวลประสบการณ์ทั้งหมดที่จัดให้กับเด็กได้เรียนเนื้อหาวิชา ทัศนคติ แบบพฤติกรรม กิจวัตร
สิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ฯลฯ เมื่อประมวลกันเข้าแล้วก็จะเป็นประสบการณ์ที่เข้าไปในการรับรู้ของเด็ก
ชมพันธุ์ กุญชร ณ อยุธยา (2540 : 3 – 5) ได้อธิบายความหมายของ หลักสูตรว่า
มีความแตกต่างกันไปตั้งแต่ความหมายที่แคบสุดจนถึงกว้างสุด ซึ่งสามารถจาแนกความคิดเห็นของ
นักการศึกษาที่ได้ให้นิยามความหมายของหลักสูตรแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้ดังนี้
1. หลักสูตร หมายถึง แผนประสบการณ์การเรียน นักการศึกษาที่มีความคิดเห็นว่า
หลักสูตร หมายถึง แผนประสบการณ์การเรียนนั้น มองหลักสูตรที่เป็นเอกสารหรือโครงการของ
การศึกษาที่สถาบันการศึกษาได้วางแผนไว้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาตามแผนหรือโครงการที่กาหนดไว้
หลักสูตรตามความหมายนี้ หมายรวมถึง แผนการเรียนหรือรายวิชาต่าง ๆ ที่กาหนดให้เรียน
รวมทั้งเนื้อหาวิชาของรายวิชาต่าง ๆ กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล ซึ่งได้กาหนดไว้
ในแผนความคิดเห็นของนักการศึกษากลุ่มนี้ ไม่รวมถึงการนาหลักสูตรไปใช้หรือการเรียนการสอน
ที่ปฏิบัติจริง
2. หลักสูตร หมายถึง ประสบการณ์การเรียนของผู้เรียน ที่สถาบันการศึกษา
จัดให้แก่ผู้เรียน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย เนื้อหา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การประเมินผล
รุจิร์ ภู่สาระ (2545 : 1) ได้อธิบายความหมายของหลักสูตรว่า หมายถึง
แผนการเรียน ประกอบด้วยเป้าหมาย และจุดประสงค์เฉพาะที่จะนาเสนอและจัดการเนื้อหา
รวมถึงแบบของการเรียนการสอนตามจุดประสงค์ และท้ายที่สุดจะต้องมีการประเมินผลของการเรียน
นักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมายของคาว่า “หลักสูตร” ด้วยอักษรย่อ SOPEA
ซึ่งหมายถึง
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- S (Curriculum as Subjects and Subject Matter)
หลักสูตร คือ รายวิชาหรือเนื้อหาวิชาที่เรียน
- O (Curriculum as Objectives)
หลักสูตร คือ จุดหมายที่ผู้เรียนพึงบรรลุ
- P (Curriculum as Plans)
หลักสูตร คือ แผนสาหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์แก่นักเรียน
- E (Curriculum as Learners, Experiences)
หลักสูตร คือ ประสบการณ์ทั้งปวงของผู้เรียนที่จัดโดยโรงเรียน
- A (Curriculum as Educational Activities)
หลักสูตร คือ กิจกรรมทางการศึกษาที่จัดให้กับนักเรียน
หลักสูตรในความหมายเดิม จะหมายถึง รายวิชาต่าง ๆ ที่นักเรียนจะต้องเรียน
ส่วนความหมายใหม่ จะหมายถึง มวลประสบการณ์ทั้งหมดที่นักเรียนจะได้ภายใต้คาแนะนา
และความรับผิดชอบของโรงเรียน
หากจะสรุปความหมายของหลักสูตรจากนักการศึกษาหลายท่านพอจะสรุปได้ ดังนี้
1. หลักสูตรในฐานะที่เป็นวิชาเนื้อหาสาระที่จัดให้แก่ผู้เรียน
2. หลักสูตรในฐานะที่เป็นเอกสารหลักสูตร
3. หลักสูตรในฐานะที่เป็นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะให้แก่นักเรียน
4. หลักสูตรในฐานะแผนสาหรับจัดโอกาสการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่คาดหวัง
แก่นักเรียน
5. หลักสูตรในฐานะที่มวลประสบการณ์
6. หลักสูตรในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทาง
7. หลักสูตรในฐานะที่เป็นระบบการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน
นอกจากนั้นยังมีคาที่มีความหมายใกล้เคียงกับหลักสูตรอีก เป็นต้นว่า
1. โปรแกรมการเรียน (A Program of Studies) คานี้ใช้แทนความหมาย
ของหลักสูตร ซึ่งคนทั่ว ๆ ไปใช้ คล้ายกับรายการเรียงลาดับรายวิชา ปัจจุบันยังมีการใช้คานี้
ในการจัดการศึกษาอุดมศึกษาโดยการจัดลาดับรายวิชา
2. เอกสารการเรียน (A Document) เป็นการให้ความหมายของหลักสูตร
ตามจุดมุ่งหมายที่ จะให้ศึกษา เพื่อเสนอต่อผู้มาติดต่อที่สถานศึกษา
3. แผนการจัดกิจกรรม (Planned Experiences) หมายถึง กิจกรรมทั้งมวลที่
โรงเรียน จัดให้นักเรียนและการวางแผนหลักสูตรเป็นการเตรียมการให้โอกาสกับผู้เรียน
4. หลักสูตรแฝง (Hidden Curriculum) หมายถึง หลักสูตรที่ไม่ได้มีการกาหนดไว้
ล่วงหน้า
หลักสูตรถือว่ามีบทบาทสาคัญในการจัดการศึกษาทุกระดับ หลักสูตรระบุสิ่งที่คาดหวัง
ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนและแนวทางจัดให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ หลักสูตรเปรียบเสมือนพิมพ์เขียว
ในการสร้างบ้าน ส่วนการสอนเป็นกระบวนการหรือวิธีการ หลักสูตรจะระบุสิ่งที่จะสอนในโรงเรียน
ระบุสิ่งที่ผู้เรียนควรจะเรียนรู้ (เนื้อหา)
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นักการศึกษา ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้อย่างหลากหลาย ขึ้นอยู่กับทัศนะ
ความเชื่อ แนวคิด ปรัชญาและประสบการณ์ ซึ่งสามารถประมวลความหมายของหลักสูตรที่สาคัญ
ได้ ดังนี้
กู๊ด (1973 : 157) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ในพจนานุกรมทางการศึกษา
(dictionary of education) ว่าหลักสูตรคือ กลุ่มรายวิชาที่จัดไว้อย่างมีระบบ หรือลาดับวิชาที่
บังคับสาหรับการจบการศึกษา หรือเพื่อรับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น หลักสูตรสังคม
ศึกษา หลักสูตรพลศึกษา
ทาบา (Taba. 1962 : 2) กล่าวว่า หลักสูตรคือ แผนการเรียนที่ประกอบด้วย
จุดประสงค์และ จุดมุ่งหมายเฉพาะการเลือกและการจัดเนื้อหา วิธีการเรียนการสอนและการ
ประเมินผล
โบแชมพ์ (Beauchamp. 1981 : 3) ให้ความหมายว่า หลักสูตรคือ แผนที่เขียนไว้
อย่างชัดเจนเพื่อบอกขอบเขตและการจัดโปรแกรมการศึกษาในโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย
1. ข้อความที่กล่าวถึงแนวทางในการวางแผนการเรียนการสอน
2. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
3. เนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
4. ระบบแนวทางการประเมินคุณค่าของหลักสูตร
เซยเลอร์ อเล็กซานเดอร์ และเลวิส (Sayler, Alexander and Lewis. 1981 :
8) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร หมายถึง แผนการเรียนการสอนที่จัดโอกาสในการ
เรียนรู้ให้แก่บุคคลที่ได้รับการศึกษา
บีน และคนอื่น ๆ (Beane & others. 1986 : 34 - 35) สรุปความหมายของ
หลักสูตรไว้โดยใช้เกณฑ์ความเป็นรูปธรรม (Concrete) ไปสู่นามธรรม (Abstract) และจากการยึด
โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง (School - centered) ไปสู่การยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Learner centered) โดยได้อธิบายไว้ ดังนี้
1. หลักสูตร คือ ผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกระบวนการจัดการศึกษา (Curriculum
as product)
2. หลักสูตร คือ โครงการหรือแผนการในการจัดการศึกษา (Curriculum
as program)
3. หลักสูตร คือ การเรียนรู้ที่กาหนดไว้อย่างมีความหมาย (Curriculum
as intended learning)
4. หลักสูตร คือ ประสบการณ์ของผู้เรียน (Curriculum as experience
of the learner)
โอลิวา (Oliva. 1992 : 8 – 9) ได้ให้นิยามความหมายของหลักสูตร โดยแบ่งเป็น
1. การให้นิยามโดยยึดจุดประสงค์ (Purpose) หลักสูตร จึงมีภาระหน้าที่ที่จะทาให้
ผู้เรียนควรจะเป็นอย่างไรหรือมีลักษณะอย่างไร หลักสูตรแนวคิดนี้จึงมีความหมายในลักษณะที่เป็น
วิธีการ ที่นาไปสู่ความสาเร็จตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย เช่น หลักสูตร คือ การถ่ายทอด
มรดกทางวัฒนธรรม หลักสูตร คือ การพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน เป็นต้น
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2. การให้นิยามโดยยึดบริบทหรือสภาพแวดล้อม (Contexts) นิยามหลักสูตร
ในลักษณะนี้ เป็นการอธิบายถึงลักษณะทั่วไปของหลักสูตร ซึ่งแล้วแต่ว่าเนื้อหาสาระของหลักสูตร
มีลักษณะเป็นอย่างไร เช่น หลักสูตรที่ยึดเนื้อหาวิชา หลักสูตรที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางหลักสูตร
เพื่อการปฏิรูปสังคม เป็นต้น
3. การให้นิยามโดยยึดวิธีดาเนินการหรือยุทธศาสตร์ (Strategies) เป็นการให้นิยาม
หลักสูตร ในเชิงวิธีดาเนินการที่เป็นกระบวนการ ยุทธศาสตร์หรือเทคนิควิธีการที่ใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เช่น หลักสูตร คือ กระบวนการแก้ปัญหา หลักสูตร คือ การทางานกลุ่ม หลักสูตร คือ
การเรียนรู้รายบุคคล หลักสูตร คือ โครงการหรือแผนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
โซเวลล์ (Sowell. 1996 : 5) ได้กล่าวว่า มีผู้อธิบายความหมายของหลักสูตรไว้
อย่างมากมาย เช่น หลักสูตรเป็นการสะสมความรู้ดั้งเดิม เป็นวิธีการคิด เป็นประสบการณ์ที่ถูก
กาหนดไว้ เป็นแผนการจัดสภาพการเรียนรู้ เป็นความรู้และคุณลักษณะของผู้เรียน เป็นเนื้อหา
และกระบวนการ เป็นแผนการเรียนการสอน เป็นจุดหมายปลายทางและผลลัพธ์ของการจัดการเรียน
การสอนและเป็นผลผลิตของระบบเทคโนโลยี เป็นต้น โซเวลล์ ได้อธิบายว่า เป็นเรื่องปกติที่นิยาม
ความหมายของหลักสูตรมีความแตกต่างกันไปเพราะบางคนให้ความหมายของหลักสูตรในระดับที่
แตกต่างกันหรือไม่ได้แยกหลักสูตรกับการจัดการเรียนการสอน แต่อย่างไรก็ตาม โซเวลล์ ได้สรุปว่า
หลักสูตร คือ การสอนอะไรให้กับผู้เรียน ซึ่งมีความหมายที่กว้างขวาง ที่รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร
ทักษะ และ ทัศนคติ ทั้งที่ได้กาหนดไว้และไม่ได้กาหนดไว้ให้แก่ผู้เรียนในสถานศึกษา
จากแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านดังกล่าวพบว่า มีการให้นิยามแตกต่างกันไป
ทั้งนี้เพราะแต่ละคนมีเกณฑ์ที่ใช้ในการอธิบายแตกต่างกัน ในการศึกษาครั้งนี้ สรุปได้ว่า หลักสูตร
หมายถึง เอกสารที่อธิบายถึงสาระของหลักสูตรโดยตรงอย่างละเอียดเพื่อให้การนาหลักสูตรไปใช้ได้
ตามความมุ่งหมาย และ/หรือ เอกสาร ที่มีการจัดทาเป็นแผนการจัดสภาพการเรียนรู้หรือโครงการจัด
การศึกษา โดยมีการกาหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายตามที่หลักสูตรกาหนดไว้
2. ความสาคัญของหลักสูตร
ในการจัดการศึกษาที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้นต้องอาศัยหลักสูตรเป็นเครื่องมือนาไปสู่
การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ถ้าปราศจากหลักสูตรเสียแล้ว การจัดการศึกษาจะไม่มีวันสาเร็จลุล่วง
ไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้ได้เลย หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหัวใจสาคัญ
ของการศึกษาทีเดียว ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539 : 11) กล่าวถึงความสาคัญของหลักสูตรว่า
เป็นเครื่องชี้นาทางในการจัดความรู้ และประสบการณ์แก่ผู้เรียนซึ่งครูจะต้องปฏิบัติตาม เพื่อให้ผู้เรียน
ได้รับการศึกษาที่มุ่งสู่จุดหมายเดียวกัน หลักสูตรจึงเป็นหัวใจสาคัญของการศึกษา และเป็นเครื่องชี้
ถึงความเจริญของชาติ ถ้าประเทศใดมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ
คนในประเทศนั้นก็ย่อมมีความรู้ และศักยภาพในการพัฒนาประเทศได้อย่างเต็มที่
ความสาคัญของหลักสูตรที่มีต่อการจัดการศึกษานั้น นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าว
ตรงกันว่า หลักสูตรมีความสาคัญต่อการจัดการศึกษา ทั้งนี้ ธารง บัวศรี (2532 : 6 - 7)
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ได้กล่าวว่า หลักสูตรมีความสาคัญ เพราะหลักสูตรเป็นส่วนกาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ เพื่อให้แน่ใจ
ว่าผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยมีรายละเอียดที่บ่งชี้ว่า ผู้เรียนควรเรียนรู้อะไร มีเนื้อหาสาระ
มากน้อยเพียงไร ควรได้รับการฝึกฝนให้มีทักษะในด้านใด และควรมีพัฒนาการทั้งในส่วนของร่างกาย
จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างไร
นอกจากนี้ ปฎล นันทวงศ์ และไพโรจน์ ด้วงวิเศษ (2543 : 9) สรุปความสาคัญ
ของหลักสูตรว่า หลักสูตรมีความสาคัญยิ่งในฐานะที่เป็นเอกสารที่กาหนดแนวทางในการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพื่อพัฒนา
บุคคลให้มีประสิทธิภาพตามที่พึงประสงค์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ
นักการศึกษาหลายท่านได้แสดงทัศนะและความคิดเห็นที่เกี่ยวกับความสาคัญของ
หลักสูตรว่าหลักสูตรมีความสาคัญอย่างไรต่อการจัดการศึกษา ซึ่งส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าหลักสูตร
มีความสาคัญต่อการกาหนดมาตรฐานและคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เรียน
ในแต่ละวัยแต่ละระดับการศึกษาได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพทัดเทียมกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อผู้เรียนว่าควรเรียนรู้สาระการเรียนรู้อะไร มีเนื้อหาสาระมากน้อยเพียงใด จาการศึกษา
เอกสารพบว่ามีผู้ที่กล่าวถึงความสาคัญของหลักสูตรไว้โดยสรุป ดังนี้
สันต์ ธรรมบารุง (2527 : 152) สรุปความสาคัญของหลักสูตรไว้ 9 ประการ คือ
1. หลักสูตร เป็นแผนปฏิบัตงิ านหรือเครื่องชี้แนวทางปฏิบัติงานของครู เพราะ
หลักสูตรจะกาหนดจุดมุ่งหมาย เนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล
ไว้เป็นแนวทาง
2. หลักสูตรเป็นข้อกาหนดแผนการเรียนการสอน อันเป็นส่วนรวมของประเทศ
เพื่อนาไปสู่ความมุ่งหมายตามแผนการศึกษาชาติ
3. หลักสูตรเป็นเอกสารของทางราชการ เป็นบัญญัติของรัฐบาล หรือเป็นธรรมนูญ
ในการจักการศึกษา เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฏิบัติตาม
4. หลักสูตรเป็นเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา เพื่อควบคุมการเรียนการสอนใน
สถานศึกษาระดับต่าง ๆ และยังเป็นเกณฑ์มาตรฐานอย่างหนึ่งในการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร
อาคาร สถานที่ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ ของการศึกษาของรัฐแก่สถานศึกษาอีกด้วย
5. หลักสูตรเป็นแผนการดาเนินงานของผู้บริหารการศึกษา ที่จะอานวยความสะดวก
และควบคุม ดูแลติดตามให้เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของรัฐบาลด้วย
6. หลักสูตรจะกาหนดแนวทางในการส่งเสริมความเจริญงอกงามและพัฒนาการ
ของเด็กตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา
7. หลักสูตรจะกาหนดและลักษณะรูปร่างของสังคมในอนาคตได้ว่า จะเป็นไปในรูปใด
8. หลักสูตรจะกาหนดแนวทางให้ความรู้ ทักษะ ความสามารถ ความประพฤติ
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม อันเป็นการพัฒนากาลังซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจแบะสังคมแห่งชาติ
ที่ได้ผล
9. หลักสูตรจะเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความเจริญของประเทศ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาคน ประเทศใดจัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย มีประสิทธิภาพทันต่อ
เหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลงย่อมได้กาลังที่มีประสิทธิภาพสูง
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จากความสาคัญของหลักสูตรข้างต้น สรุปว่า การจัดการศึกษาที่จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น
ต้องอาศัยหลักสูตรเป็นเครื่องมือนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ถ้าปราศจากหลักสูตรเสียแล้ว
การจัดการศึกษาจะไม่มีวันสาเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษาที่กาหนดไว้ได้เลย
หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนหัวใจสาคัญของการศึกษาทีเดียว หลักสูตรมีความสาคัญ เพราะหลักสูตร
เป็นเอกสารซึ่งเป็นแผนการหรือโครงการจัดการศึกษาที่ระบุแนวทางการจัดมวลประสบการณ์
เป็นส่วนกาหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานาไปปฏิบัติ
เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่หลักสูตรกาหนดไว้
3. องค์ประกอบที่สาคัญของหลักสูตร
ในการพัฒนาหลักสูตรต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบของหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับ ทาบา (Taba. 1962 : 10) ที่ได้เสนอองค์ประกอบของหลักสูตรไว้ว่า
หลักสูตรไม่ว่าจะสร้างขึ้นในลักษณะใด ย่อมประกอบด้วยส่วนสาคัญ 4 ส่วน คือ 1) จุดมุ่งหมาย
2) เนื้อหาสาระ 3) กิจกรรมและรูปแบบการเรียนการสอน และ 4) การประเมินผล
องค์ประกอบของหลักสูตร นับว่าเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้ความหมายของหลักสูตร
สมบูรณ์และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการปรับปรุง
การเรียนการสอนหรือการพัฒนาหลักสูตรได้
องค์ประกอบของหลักสูตร โดยทั่วไปมี 4 องค์ประกอบ ดังนี้
1. ความมุ่งหมาย (objectives) คือ เป็นเสมือนการกาหนดทิศทางของการจัด
การศึกษา การจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาไปในลักษณะต่าง ๆ ที่พึงประสงค์
อันก่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมนั้นการกาหนดความมุ่งหมายของหลักสูตรต้องคานึงถึงข้อมูลพื้นฐาน
ของสังคม เพื่อประโยชน์ ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการของสังคมและผู้เรียน และต้อง
สอดคล้องสัมพันธ์กับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติด้วย กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ
กาหนดองค์ประกอบของหลักสูตรส่วนนี้ เป็น 2 ลักษณะ คือ “หลักการของหลักสูตร” หมายถึง
แนวทางหรือทิศทางในการจัดการศึกษาซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการศึกษาระดับนั้น ๆ
จะได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ “จุดหมายของหลักสูตร” หมายถึง พฤติกรรมต่าง ๆ หรือคุณสมบัติต่าง ๆ
ที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียน เมื่อผ่านกระบวนการต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรนั้นแล้ว
2. เนื้อหาวิชา (Content) เป็นสาระสาคัญที่กาหนดไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน
โดยมุ่งให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตร เนื้อหาสาระ
ที่ได้กาหนดไว้ต้องสมบูรณ์ ต้องผนวกความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม แนวคิด และทัศนคติเข้าด้วยกัน
เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งในด้านความรู้ ความทัศนคติ และพฤติกรรมต่าง ๆ อันพึงประสงค์
3. การนาหลักสูตรไปใช้ (Curriculum implementation) เป็นองค์ประกอบ
ที่สาคัญยิ่ง เพราะเป็นกิจกรรมที่จะแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมนั้นมีหลายลักษณะ
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แต่กิจกรรมที่สาคัญที่สุด คือ กิจกรรมการเรียนการสอน หรือ อาจกล่าวได้ว่า “การสอนเป็นหัวใจ
ของการนาหลักสูตรไปใช้” ดังนั้น ครูผู้สอนจึงเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญในฐานะเป็นผู้จัดการเรียนรู้
การกาหนดวิธีการที่จะนาผู้เรียนไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตร ประกอบด้วย
3.1 วิธีการจัดการเรียนรู้ การกาหนดวิธีการจัดการเรียนรู้หลักสูตรจะเน้นแบบ
ยึดครูเป็นสาคัญหรือยึดผู้เรียนเป็นสาคัญนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับปรัชญาการศึกษา หรือแนวความคิด
ความเชื่อในการจัดการศึกษาที่พึงประสงค์ และขึ้นอยู่กับจุดหมายของหลักสูตรนั้นเป็นสาคัญ
สาหรับวิธีการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรในปัจจุบันเน้นแบบยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ หรือเน้น
“การสอนคนมากกว่าการสอนหนังสือ” โดยมีแนวทางการจัดการเรียนรู้ เช่น กระบวนการเรียน
หรือวิธีการเรียนสาคัญพอ ๆ กับเนื้อหาวิชาให้ผู้เรียนเป็นผู้แสดงและครูเป็นผู้กากับการแสดงชี้แนะ
แนวทาง ผู้เรียนค้นหาความรู้ สรุป และ ตัดสินใจเอง สอนปฏิบัติควบคู่ไปกับทฤษฎี เป็นต้น
3.2 วัสดุประกอบหลักสูตร หมายถึง วัสดุ เอกสาร รวมทั้งสื่อการเรียน
การสอนต่าง ๆ เพื่อช่วยให้ครูใช้หลักสูตรได้โดยง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แบ่งออกเป็น
2 ประเภท คือ
3.2.1 วัสดุประกอบหลักสูตรสาหรับครู เช่น แผนการจัดการเรียนรู้
คู่มือครู คู่มือการใช้หลักสูตร คู่มือการประเมินผล คู่มือการแนะแนว คู่มือการจัดกิจกรรมเสริม
หลักสูตร เป็นต้น
3.2.2 วัสดุประกอบหลักสูตรสาหรับนักเรียน เช่น หนังสือเรียน
หนังสือแบบฝึกหัด บัตรงาน หนังสืออ่านเพิ่มเติม แบบคัดลายมือ เป็นต้น
3.3 การประเมินผล (Evaluation) เป็นองค์ประกอบที่ชี้ให้เห็นว่าการนา
หลักสูตร แปลงไปสู่การปฏิบัตินั้น บรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม่ หลักสูตรเกิดสัมฤทธิผลมากน้อยเพียงใด
ข้อมูลจาการประเมินผลนี้จะเป็นแนวทางไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
ธารง บัวศรี (2538 : 7-8) ที่กล่าวเน้นว่า หลักสูตรประกอบด้วย 1) จุดมุ่งหมายของ
หลักสูตร 2) จุดประสงค์ของการเรียนการสอน 3) เนื้อหาสาระและประสบการณ์ 4) วัสดุอุปกรณ์
และสื่อการเรียนการสอน 5) ประเมินผล
จากแนวคิดต่าง ๆ ที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่าองค์ประกอบสาคัญของหลักสูตร คือ
1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นผลส่วนรวมที่ต้องการให้เกิดแก่ผู้เรียนหลังจากเรียน
จบหลักสูตรไปแล้ว
2. โครงสร้างเนื้อหาสาระ เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ทักษะและความสามารถที่ต้องการ
ให้มี รวมทั้งประสบการณ์ที่ต้องการให้ได้รับ
3. อัตราเวลาเรียน เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบกระบวนการ
และมีประสิทธิภาพ
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4. กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อ ทั้งนี้เพื่อให้แนวทางในการนาหลักสูตรไปใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
5. การวัดและการประเมินผล เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของหลักสูตรก่อนและหลังการนาไปใช้
องค์ประกอบหลักสูตรเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่ง และส่งผลถึงลักษณะ โครงสร้าง รูปแบบ
ของหลักสูตรว่าจะเป็นอย่างไร โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญของ หลักสูตร คือ ความมุ่งหมาย
(Objectives) เนื้อหาวิชา (Content) การนาหลักสูตรไปใช้ (Curriculum implementation)
การประเมินผล (Evaluation)
จากการศึกษาองค์ประกอบของหลักสูตร ตามที่นักการศึกษาได้กาหนดไว้ สรุปได้ว่า
นักการศึกษาได้นาเสนอองค์ประกอบของหลักสูตรไว้มีความสอดคล้องกัน โดยองค์ประกอบของ
หลักสูตรที่สาคัญมี 4 ส่วน คือ
1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร
2) เนื้อหาสาระ
3) กระบวนการจัดการเรียนรู้
4) การประเมินผล
4. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตรประกอบด้วยขั้นตอนที่สาคัญหลายขั้นตอน และมีนักการศึกษา
ได้กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร ไว้หลายท่าน ดังนี้
สงัด อุทรานันท์ (2532 : 38) เสนอขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ ดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
2. การกาหนดจุดมุ่งหมาย
3. การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ
4. การกาหนดมาตรการวัดและประเมินผล
5. การนาหลักสูตรไปใช้
6. การประเมินผลหลักสูตร
7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
ทาบา (Taba. 1962 : 12) ได้กล่าวถึง กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนอง
ความต้องการของผู้เรียน ตามความเชื่อที่ว่าผู้เรียนมีพื้นฐานแตกต่างกัน โดยกาหนด
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรไว้ 7 ขั้นตอน ดังนี้
1. วินิจฉัยความต้องการ : สารวจสภาพปัญหา ความต้องการ และความจาเป็น
ต่างๆ ของสังคม และผู้เรียน
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2. กาหนดจุดมุ่งหมาย : หลังจากได้วินิจฉัยความต้องการของสังคมและผู้เรียนแล้ว
จะกาหนดจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้ชัดเจน
3. คัดเลือกเนื้อหาสาระ : จุดมุ่งหมายที่กาหนด แล้วจะช่วยในการเลือกเนื้อหาสาระ
ให้สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย วัย ความสามารถของผู้เรียน โดยเนื้อหาต้องมีความเชื่อถือได้
และสาคัญต่อการเรียนรู้
4. จัดเนื้อหาสาระ : เนื้อหาสาระที่เลือกได้ ยังต้องจัดโดยคานึงถึงความต่อเนื่อง
และความยากง่ายของเนื้อหา วุฒิภาวะ ความสามารถ และความสนใจของผู้เรียน
5. คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ : ครูผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องคัดเลือก
ประสบการณ์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา และจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
6. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ : ประสบการณ์การเรียนรู้ควรจัดโดยคานึงถึงเนื้อหา
สาระและความต่อเนื่อง
7. กาหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมินผล : ตัดสินใจว่าจะต้องประเมินอะไร
เพื่อตรวจสอบผลว่าบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้หรือไม่ และกาหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินผล
อย่างไร ใช้เครื่องมืออะไร
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2537 : 25) ได้เสนอแนวคิดการพัฒนาหลักสูตร อย่างเป็น
ระบบซึ่งมีขึ้นตอนสาคัญสรุปได้ดังนี้
ขั้นที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน เพื่อวินิจฉัยปัญหาและความต้องการ
ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจ
ขั้นที่ 2 การกาหนดเป้าประสงค์ จุดหมายและจุดประสงค์ หลังจากได้วิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐานแล้ว จะพิจารณาและกาหนดความมุ่งหมายของการศึกษา
ขั้นที่ 3 การเลือกและการจัดเนื้อหา จะต้องมีความถูกต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย
ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร มีความสอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจของผู้เรียน มีความยากง่าย
สอดคล้องเหมาะสมกับวัย เนื้อหาต้องเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน และเนือ้ หานั้นเป็นสิ่งที่สามารถจัดให้
ผู้เรียนได้ ในแง่ของความพร้อมด้านเวลา ผู้สอน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
ขั้นที่ 4 การเลือกและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ต้องสามารถทาให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว รวมไปถึงยุทธวิธีการสอน การเลือกใช้สื่อการสอน
ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนต้องเอื้อต่อการเรียนรู้
และกระตุ้นความสนใจของผู้เรียน
ขั้นที่ 5 การกาหนดอัตราเวลาเรียน หลักเกณฑ์ในการวัดประเมินผลการเรียน
กาหนดเวลาเรียนการสอน โดยจัดเนื้อหาวิชาตามลาดับก่อนหลังให้สัมพันธ์กับจานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์
ส่วนการวัดผลประเมินผล ควรกาหนดวิธีการเกณฑ์การจบหลักสูตร
ขั้นที่ 6 การนาหลักสูตรไปใช้ หลังจากร่างหลักสูตรแล้วต้องมีการตรวจสอบ
ข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม
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ขั้นที่ 7 การประเมินผลหลักสูตร เมื่อใช้หลักสูตรไปได้สักระยะหนึ่ง
ควรมีการประเมินผลหลักสูตรในด้านต่าง ๆ ว่ามีข้อบกพร่องที่ควรแก้ไขปรับปรุงหรือเพิ่มเติมอะไรบ้าง
ขั้นที่ 8 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หลังจากที่ทราบข้อบกพร่องของหลักสูตร
อาจจะต้องมีการศึกษาปัญหาเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องให้หลักสูตรเหมาะสมยิ่งขึ้น
สงัด อุทรานันท์ (2532 : 38) มีความเห็นว่าการพัฒนาหลักสูตรมีความครอบคลุม
ถึงการร่างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นด้วย การใช้หลักสูตร
และการประเมินหลักสูตรนั้น เป็นกระบวนการอันหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร โดยได้จัดลาดับขั้นตอน
ของการพัฒนาหลักสูตรไว้ดังนี้ คือ
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
2. การกาหนดจุดมุ่งหมาย
3. การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระ
4. การกาหนดมาตรการวัดและการประเมินผล
5. การนาหลักสูตรไปใช้
6. การประเมินผลการใช้หลักสูตร
7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรทั้ง 6 ขั้นดังกล่าว มีสาระสาคัญโดยสรุปดังนี้
1. การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน คือ ข้อมูลทางด้านความต้องการ ความจาเป็น
และปัญหาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและการปกครอง ตลอดจนนโยบายทางการศึกษาของรัฐ
ข้อมูลทางด้านจิตวิทยา ปรัชญาการศึกษา ความต้องการของผู้เรียน ตลอดจนวิเคราะห์หลักสูตรเดิม
เพื่อพิจารณาข้อบกพร่องที่ควรปรับปรุงแก้ไข
2. การกาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คณะกรรมการดาเนินงานจะต้องร่วมกัน
พิจารณากาหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลพื้นฐาน โดยจุดมุ่งหมายของหลักสูตร
จะระบุคุณสมบัติของผู้ที่จบหลักสูตรนั้น ๆ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทั้ง 3 ด้าน คือ พุทธิพิสัย จิตพิสัย
และทักษะพิสัย โดยกาหนดทั้งจุดมุ่งหมายทั่วไป และจุดมุ่งหมายเฉพาะ แต่ละรายวิชา ซึ่งจะเน้นการ
ปฏิบัติมากขึ้น โดยคานึงถึงพัฒนาการทางร่างกาย และจิตใจ ตลอดจนปลูกฝังนิสัยที่ดีงาม
เพื่อให้เป็นพลเมืองดี
3. การกาหนดเนื้อหาและประสบการณ์การเรียนรู้ หลังจากได้กาหนดจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตรแล้ว ก็ถึงขั้นการเลือกสาระความรู้ต่าง ๆ ทีจ่ ะนาไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ เพื่อความสมบูรณ์ให้ได้วิชาความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสม กระบวนการขั้นนี้
จึงครอบคลุมถึงการคัดเลือกเนื้อหาวิชาแล้วพิจารณาจัดลาดับเนื้อหาเหล่านั้นว่า เนื้อหาสาระใด
ควรเป็นพื้นฐานของเนื้อหาใดบ้าง ควรให้เรียนอะไรก่อนอะไรหลัง แล้วแก้ไขเนื้อหาที่ถูกต้องสมบูรณ์
ทั้งแง่สาระและการจัดลาดับที่เหมาะสม ตามหลักจิตวิทยาการเรียนรู้
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4. การนาหลักสูตรไปใช้ เป็นขั้นของการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน ซึ่งเป็นขั้นตอน
ที่มีความสาคัญ และเกี่ยวข้องกับครูผู้สอน หลักสูตรจะประสบผลสาเร็จ มีประสิทธิภาพนั้นขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้สอนจะต้องศึกษาทาความเข้าใจ และมีความชานาญในการใช้หลักสูตร
ซึ่งครอบคลุมถึงการเตรียมการสอน การจัดการเรียนการสอน การจัดสภาพแวดล้อมต่าง ๆ
ภายในโรงเรียนเพื่อเสริมหลักสูตร การนิเทศการศึกษา และการบริหารการบริการหลักสูตร ฯลฯ
นอกจากนี้ในขั้นนี้ยังครอบคลุมถึงการนาหลักสูตรไปทดลองใช้ก่อนนาไปเผยแพร่ด้วย
5. การประเมินผลหลักสูตร เป็นการประเมินสัมฤทธิ์ผลของหลักสูตรว่าเมื่อได้นา
หลักสูตรไปใช้แล้วนั้น ผู้ที่จบหลักสูตรนั้นๆ ไปแล้ว มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถตามที่
หลักสูตรกาหนดไว้หรือไม่ นอกจากนี้ การประเมินหลักสูตรจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการปรับปรุง
หลักสูตรให้มีคุณค่าสูงขึ้น อันเป็นผลในการนาหลักสูตรไปสู่ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
การประเมินหลักสูตรควรทาให้ครอบคลุมระบบหลักสูตรทั้งหมด และควรจะประเมินให้ต่อเนื่องกัน
ดังนั้นการประเมินหลักสูตร จึงประกอบด้วยการประเมินสิ่งต่อไปนี้ คือ
5.1 การประเมินเอกสาร หลักสูตร เป็นการตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตร
ว่ามีความเหมาะสมดี และถูกต้องตามหลักการพัฒนาหลักสูตรเพียงใด หากมีสิ่งใดบกพร่องก็จะได้
ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขก่อนจะได้นาไปประกาศใช้ในโอกาสต่อไป
5.2 การประเมินการใช้หลักสูตร เป็นการตรวจสอบว่าหลักสูตร สามารถนาไปใช้
ได้ดีในสถานการณ์จริงเพียงใด มีส่วนไหนที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้หลักสูตร โดยมากหากพบ
ข้อบกพร่องในระหว่างการใช้หลักสูตรก็มักได้รับการแก้ไขโดยทันที เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.3 การประเมินสัมฤทธิผลของหลักสูตร โดยทั่วไปจะดาเนินการหลังจากได้มี
ผู้สาเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไปแล้ว การประเมินหลักสูตร ในลักษณะนี้มักจะทาการติดตาม
ความก้าวหน้าของผู้สาเร็จการศึกษาว่าสามารถประสบความสาเร็จในการทางานเพียงใด
5.4 การประเมินระบบหลักสูตร เป็นการประเมินหลักสูตรในลักษณะที่มีความ
สมบูรณ์และสลับซับซ้อนมาก กล่าวคือ การประเมินระบบหลักสูตรจะมีความเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบอื่น ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหลักสูตรด้วย เช่น ทรัพยากรที่ต้องใช้ ความสัมพันธ์ของระบบ
หลักสูตร กับระบบบริหาร โรงเรียน ระบบการจัดการเรียนการสอน และระบบการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน เป็นต้น
6. การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร เป็นขั้นตอนที่เกิดขึ้นหลังจากได้ผ่าน
กระบวนการประเมินผลหลักสูตรแล้ว ซึ่งเมื่อมีการใช้หลักสูตรไประยะหนึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
ทางสภาวะแวดล้อมและสังคม จนทาให้หลักสูตรขาดความเหมาะสม จาเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข
ให้เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
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วิชัย วงษ์ใหญ่ (2537 : 15) กล่าวถึงขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรไว้ว่า การพัฒนา
หลักสูตรมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. ขั้นเตรียมการ ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรจะต้องเป็นผู้ประมวลความรู้
ข้อมูลด้านต่างๆ เช่น สภาพสังคม จิตวิทยา ปรัชญา กลุ่มเป้าหมาย
2. ขั้นดาเนินการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการใช้หลักสูตร ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
2.1 กาหนดหลักสูตร จุดประสงค์ โครงสร้างสาระวิชา
2.2 พัฒนาแผนการสอน สื่อการเรียนและวัสดุหลักสูตร
2.3 ทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ
2.4 วางแผนการใช้หลักสูตร โดยการนาหลักสูตรเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อขอความเห็นชอบ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักสูตร วางแผนอบรมครูและ
นาข้อมูลที่ค้นพบมาปรับปรุงก่อนนาหลักสูตรไปใช้
3. ขั้นดาเนินการใช้หลักสูตร โดยติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
หัวหน้าสถานศึกษา เพื่อวางแผนในการอบรมครู งบประมาณ วิธีการอบรม จัดเตรียมวัสดุหลักสูตร
การประเมินผลการอบรม การบริหารและการนิเทศ
4. ขั้นตรวจสอบกระบวนการใช้หลักสูตรและการสอน ใช้ข้อมูลที่ค้นพบจาก
การประเมินหลักสูตรแต่ละระยะมาปรับปรุงหลักสูตร เสนอแนะทางเลือกเกี่ยวกับการใช้หลักสูตร
ธีรยุทธ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา (2536 : 235) กล่าวว่า งานในด้านพัฒนาและ
ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงนั้นย่อมจะต้องมีองค์ประกอบที่สาคัญอยู่ 5 ประการ ซึ่งมี ความเกี่ยวข้อง
และต่อเนื่อง คือ
1. การศึกษาและวิเคราะห์สภาพของปัจจุบัน
2. การกาหนดจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย
3. การวางแผนหรือกาหนดทิศทางเพื่อให้บรรลุจุดประสงค์
4. การดาเนินงานเพื่อให้บรรลุถึงจุดประสงค์
5. การประเมินผล
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามที่นักการศึกษาได้กล่าวไว้นั้นสรุปเป็นขั้นตอนได้ ดังนี้
1. ขั้นศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
2. ขั้นพัฒนาหลักสูตร
3. ขั้นนาหลักสูตรไปใช้
4. ขั้นการประเมินหลักสูตร
จากขั้นตอนดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กระบวนการพัฒนาหลักสูตรนั้นจาเป็นต้องใช้ระยะเวลา
ในการดาเนินการมากขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงใหม่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด
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ซึ่งส่วนใหญ่แล้วการพัฒนาหลักสูตรจะต้องใช้เวลาเป็นปีขึ้นไป ในการเตรียมการ และการดาเนินงาน
จาเป็นต้องใช้กาลังคน และงบประมาณมากพอสมควร เพื่อจะให้ได้หลักสูตรที่ดีมีประสิทธิภาพ
อันจะส่งผลในการพัฒนาเยาวชนของชาติต่อไป
นอกจากนี้ ในการพัฒนาหลักสูตร ควรคานึงถึงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาด้วย สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(2552) กล่าวถึงคุณลักษณะบัณฑิตไว้ว่า คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา กาหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
เป็นเครื่องมือเพื่อนานโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา ที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2545
ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา ไปสู่การปฏิบัติใน
สถาบันอุดมศึกษาให้เป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง
กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบด้วย ระดับคุณวุฒิ
การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับ
คุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้
จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจ
ในประสิทธิผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษา
ว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา แบ่งสายวิชาเป็น 2 สายคือสายวิชาการและสายวิชาชีพ โดยสายวิชาการ เน้นศาสตร์
บริสุทธิ์ทางด้านศิลปศาสตร์ หรือ ด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชา
นั้นๆเป็นหลัก ไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับการประกอบอาชีพ สาหรับสายวิชาชีพจะมุ่งเน้นการศึกษาใน
ลักษณะของศาสตร์เชิงประยุกต์ เพื่อให้นิสิตมีความรู้และทักษะระดับสูงซึ่งจาเป็นต่อการประกอบอาชีพ
และนาไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มี 6 ระดับ ดังนี้
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3ปี)
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4 ปริญญาโท
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิต
มีอย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัย
ในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต ในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม
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2. ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด
และการนาเสนอข้อมูล การวิเคราะห์และจาแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการ
ต่าง ๆ และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้
3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์ และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง ๆ
ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal
Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นา
ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของ
ตนเอง
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น
การเต้นรา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์
จึงต้องเพิ่มการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)
นอกจากนี้ สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552) ยังอธิบายถึงมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้แต่ละด้านสาหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ดังนี้
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี อย่างน้อยต้องเป็นดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ
เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น
2. ด้านความรู้
มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการ
และทฤษฎี ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้า
ของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหา
และการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
3. ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิด
และหลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่น ๆ
ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
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โดยคานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ
สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สาหรับหลักสูตร
วิชาชีพ นิสิตสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจาและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่าง
เหมาะสม
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีส่วนช่วยและเอื้อต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นา
หรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเอง
และของกลุ่ม รับผิดชอบใน การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทาความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย
และนาเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด
การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาโท อย่างน้อยต้องเป็นดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ
โดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น และเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับ
เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน
มีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุป
ของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณ
ที่มีอยู่เพื่อการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม
จริยธรรมในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้นา
ในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการทางาน
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
2. ด้านความรู้
มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชา
เฉพาะในระดับแนวหน้า มีความเข้าใจ ในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆและการประยุกต์ ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพตระหนัก
ในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขา
วิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
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3. ด้านทักษะทางปัญญา
ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไม่คาดคิดทาง
วิชาการและวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปัญหาสามารถ
ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการให้เข้ากับ
องค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท้าทายสามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์
ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้อง
ในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มี
อยู่เดิมได้อย่างมีนัยสาคัญ
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วย
ตนเองสามารถตัดสินใจในการดาเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผน
ในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ มีความรับผิดชอบในการ
ดาเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อื่นอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ
แสดงออกทักษะการเป็นผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพ
ในการทางานกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ปัญหา สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้
อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการ
นาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สาคัญ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาเอก อย่างน้อยต้องเป็นดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททาง
วิชาการหรือวิชาชีพ ในกรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ก็สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการ
ที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยคานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น
ที่จะได้รับผลกระทบ ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพื่อทบทวนและ
แก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อื่นใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความ
ขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการส่งเสริมให้มีการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทางานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น
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2. ด้านความรู้
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้
และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี
หลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาสาคัญ
ที่จะเกิดขึ้น รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุป ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด
สาหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาที่ศึกษาค้นคว้า
3. ด้านทักษะทางปัญญา
สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาสาคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการ
ใหม่ ๆ สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์
โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง สามารถออกแบบ
และดาเนินการโครงการวิจัยที่สาคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุง
แนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยสาคัญ
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผน
วิเคราะห์และแก้ปัญหา ที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่น
ในการเป็นผู้นาในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพื่อนามาใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ในประเด็นปัญหาที่สาคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึก
ในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าที่สาคัญ
หลักสูตรของแต่ละคุณวุฒิควรมีลักษณะอย่างน้อย ดังนี้
1. หลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาอย่างกว้าง ๆ เน้นให้รู้ลึกในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การ
พัฒนาและผลการวิจัยล่าสุด นิสิตควรตระหนักถึงความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน ปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิขั้นพื้นฐานสาหรับการเข้าสู่อาชีพในสาขาต่าง ๆ ที่ใช้ทักษะความชานาญสูง
และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นหลักสูตรจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้
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และทักษะที่จาเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ และพื้นฐานความรู้ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี และการวิจัย
ที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อด้วย
2. หลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโทมีจุดมุ่งหมายที่จะให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมากแก่ผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความชานาญทางด้านการวิจัย หรือพัฒนาความชานาญระดับสูงทางวิชาชีพ
หลักสูตรจึงอาจเน้นการค้นคว้าวิจัยที่นาไปสู่การทาวิทยานิพนธ์ หรืออาจผสมผสานระหว่าง การศึกษา
รายวิชากับวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ
3. หลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม และมี
การศึกษาค้นคว้าที่ลุ่มลึกในระดับสูงอย่างมีอิสระ มีความเชี่ยวชาญในพัฒนาการล่าสุดขององค์ความรู้
ในสาขา/ สาขาวิชา ที่ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อเพิ่มพูน
และพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชาของสาขา/สาขาวิชาและวิชาชีพ หลักสูตรอาจจะเน้นการ
ค้นคว้าวิจัยที่นาไปสู่การทาวิทยานิพนธ์ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่มีอยู่ หรืออาจผสมผสานระหว่าง
วิทยานิพนธ์กับการศึกษารายวิชาระดับสูงในสาขาวิชาชีพหรือสาขา/สาขาวิชาประยุกต์
5. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552 มีดังนี้
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 47 กาหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรให้จัดทากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการ
ประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักในการ
จัดทามาตรฐานด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมี
คุณภาพ
ฉะนั้น อาศัยอานาจตามความในมาตรา 8 และมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคาแนะนา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2552 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552
จึงออกประกาศไว้ ดังนี้
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1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552”
2. ให้ใช้ประกาศนี้สาหรับการกาหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อให้บัณฑิตมี
คุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา
และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
3. วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให้สามารถผลิต
บัณฑิต ที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
4. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย
4.1 ระดับคุณวุฒิ ได้แก่
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ปี)
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4 ปริญญาโท
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
4.2 คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ
(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(2) ด้านความรู้
(3) ด้านทักษะทางปัญญา
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สาหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะพิสัย
โดยมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของแต่ละระดับคุณวุฒิและลักษณะของ
หลักสูตรอย่างน้อยต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดไว้ในแนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
4.3 ชื่อปริญญา จานวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบโอนผลการ
เรียนรู้ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
5. ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษานากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่างๆ ของแต่ละระดับคุณวุฒิ เพื่อสถาบันอุดมศึกษา
ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให้
คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้
ทั้งในระดับชาติและระดับสากล
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6. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต่ละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดทา
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) และรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากาหนดและดาเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผลเพื่อให้มั่นใจ
ว่าบัณฑิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามข้อ 4.2
7. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ์การประเมินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ
8. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดให้มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี
9. ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตร ที่ดาเนินการได้มาตรฐาน
ตามประกาศนี้ต่อสาธารณะตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
10. ให้สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม่เป็นครั้งแรกตั้งแต่
ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไปตามประกาศนี้ สาหรับหลักสูตรที่เปิดสอนอยู่แล้วต้องปรับปรุงให้
สอดคล้องกับประกาศนี้ภายใน ปีการศึกษา 2555
11. ให้คณะกรรมการการอุดมศึกษากากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัด
การศึกษาเพื่อให้ การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ์ของประกาศนี้
12. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ข้างต้นได้ หรือมีความจาเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะ
พิจารณาและให้ถือคาวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
(นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
6. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
พ.ศ. 2552
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า TQF
(Thai Qualifications Framework) เป็นการจัดทามาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิสาขาวิชา
มาตรฐานการออกแบบหลักสูตร การกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)
ของผู้เรียน มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
(กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ, 2552 : เว็บไซต์)
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
เพื่ออนุวัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่
6/2552 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2552 จึงออกประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ไว้ดังต่อไปนี้
1. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแต่ละระดับและสาขา/
สาขาวิชาซึ่งครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตามแบบ มคอ.1 ท้ายประกาศนี้ เพื่อให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียด
ของหลักสูตรต่อไป
2. ให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ได้สองวิธี ดังนี้
2.1 ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒินั้น เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
2.2 ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่
กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น
3. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดทารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา
และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตามแบบ
มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 ท้ายประกาศนี้
4. ให้สภาสถาบันอุดมศึกษากาหนดระบบและกลไกของการจัดทารายละเอียดของ
หลักสูตร และต้องอนุมัติหลักสูตรซึ่งได้จัดทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน
5. ให้สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนแล้ว
ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
6. ให้สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ของระดับคุณวุฒินั้น ๆ และธารงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานดังกล่าว โดยดาเนินการ ดังนี้
6.1 พัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการสอนและวิธีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง
6.2 จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพออย่างมี
คุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน่วยงานอื่นเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน
ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
6.3 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
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6.4 จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยมีหัวข้อตามแบบ
มคอ.5มคอ.6 และ มคอ.7 ตามลาดับที่แนบท้ายประกาศนี้
6.5 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง และรายงาน
ผลการจัดการศึกษาต่อสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา
6.6 ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี
7. ให้สถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องทุกหลักสูตร โดยดาเนินการดังนี้
7.1 กาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการดาเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
7.2 ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
หลักสูตร
7.3 รายงานผลการดาเนินการต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสาธารณะ
7.4 นาผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่เสมอ
8. ให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร่หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได้เปิดสอนไป
แล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ต่อไปนี้
8.1 เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้
แจ้งสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วันนับแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น
8.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน
2 ปี นับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
เว้นแต่หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาได้กาหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมิน
เพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ
กาหนด จึงจะได้รับการเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร 1 ปี หรือ น้อยกว่า
ให้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกที่เปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน
8.3 หลักสูตรใดที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดาเนินการ
ปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกาหนดจากผลการประเมินต่อไป
8.4 กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกากับ
ดูแลให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในระดับดีขึ้นไป หรือเป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกาหนดทุกปีหลังจากได้รับ
การเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม่เป็นไป
ตามที่กาหนดให้สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณา
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ถอนการเผยแพร่หลักสูตรนั้น จนกว่าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได้มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
9. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง กรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามแนวทางที่กาหนด ให้มีการปรับปรุง
ตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
10. ขั้นตอนการดาเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องปรากฏในเอกสารกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแนวทางการปฏิบัติที่แนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2552
(ศาสตราจารย์วิจารณ์ พานิช)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(รายละเอียดดังภาคผนวก ง)
7. มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือที่เรียกว่า TQF
(Thai Qualifications Framework) เป็นการจัดทามาตรฐานหลักสูตรคุณวุฒิสาขาวิชา
มาตรฐานการออกแบบหลักสูตร การกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)
ของผู้เรียน มาตรฐานการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการวัดและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552 : เว็บไซต์) ได้อธิบายถึง มคอ.2 ในกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติรายละเอียดของหลักสูตรไว้ ดังนี้
รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คาอธิบาย
ภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทาให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของ
หลักสูตรนั้น ๆ โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร
ซึง่ แต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนือ้ หาวิชาเพิม่ เติมนอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ได้อย่างอิสระ
เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของสถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกัน
วางแผนและจัดทารายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง
เข้าใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทาให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนสาเร็จ
แล้วจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตร
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กับองค์ประกอบในการเรียนเพื่อนาไปสู่คุณวุฒิตามที่กาหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของ
หลักสูตรจะช่วยให้นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการ
ของตนเองได้รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทางาน
ประกอบด้วย 8 หมวดต่อไปนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร .......................................................................
สาขา/สาขาวิชา.......................................................................
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ ........................................................................
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ระบุรหัส (ถ้ามี)/ชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ให้ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน
สาหรับชื่อภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับ
สาขาวิชาของสถาบัน (กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามข้อบังคับของสถาบัน ฯ ซึ่งสอดคล้อง
ตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกากับ)
หรือตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
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3. วิชาเอก (ถ้ามี)
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.2 ภาษาที่ใช้ ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศภาษาใด
5.3 การรับเข้าศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทย
หรือต่างประเทศ หรือรับทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียน
การสอนโดยตรงหรือเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น ๆ โดยต้องระบุชื่อ
สถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่ทาความร่วมมือด้วย สาหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานอื่น ๆ ในต่างประเทศต้องสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความ
ตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้
ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอื่น ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร
หรือเป็นปริญญาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้
(ภาคการศึกษาและปีการศึกษา) พร้อมทั้งให้ระบุวันเดือนปีที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการ
หรือที่เรียกอย่างอื่น(ระบุชื่อ) และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรอื่นใดด้วย ให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง และวันเดือนปีที่ได้รับ
การรับรองด้วย
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระบุปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรไม่ได้ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรไว้
ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนหรือเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์
อย่างน้อย 2 คนเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยให้ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปีที่สาเร็จ
พร้อมทั้งเลขประจาตัวประชาชน ถ้าจัดการเรียนการสอนมากกว่า 1 แห่งให้แสดงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรของแต่ละแห่งซึ่งต้องเป็นอาจารย์คนละชุดกัน
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอน
มากกว่า 1 แห่ง ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
(เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง เช่นหลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม่
ถ้ามีจะดาเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่ารายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษา
ในหลักสูตรอื่น
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ระบุปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยต้องสอดคล้องกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ
และความรู้ความสามารถอย่างไร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่า
จะดาเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน 5 ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์สาคัญที่ต้องดาเนินการเพื่อ
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ความสาเร็จของแผนนั้น ๆ รวมทั้งตัวบ่งชี้ความสาเร็จ โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ในหมวด 7 ด้วย
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
2.2 กลยุทธ์
2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็นระบบ
ทวิภาค ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นต้น ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่น ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค
ในการจัดการเรียนการสอนให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ระบุช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเรียน
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาหรับผู้สมัครเข้าศึกษา
ต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ต้องนามาประกอบการ
พิจารณา เพื่อการกาหนดหลักสูตร (เช่น นักศึกษาที่มีข้อจากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร์
หรือการปรับตัวในการเรียน)
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระบุจานวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจานวนที่คาดว่าจะมีผู้สาเร็จการศึกษา
ในแต่ละปีการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
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2.6 งบประมาณตามแผน
แสดงงบประมาณ โดยจาแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ
รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น
2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต
อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ระบุจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสาเร็จการศึกษาในแต่ละแบบ
ที่สัมพันธ์กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกาหนดเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษา
บางเวลาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ
3.1 หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1.1 จานวนหน่วยกิต ให้ระบุหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร
โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาให้สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอย่าง
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
135 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
36 หน่วยกิต
- กลุ่มสังคมศึกษาศาสตร์
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน
93 หน่วยกิต
- วิชาแกน
30 หน่วยกิต
- วิชาเอก
45 หน่วยกิต
- วิชาโท
18 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
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3.1.3 รายวิชา
ให้ระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาด้วย) ชื่อรายวิชา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวนหน่วยกิต จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชัว่ โมงปฏิบัติ
และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
ระบุจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ แยกจากกัน
โดยระบุรหัสเลขประจาตัวประชาชน รายชื่อซึ่งประกอบด้วยตาแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา
และสถาบันที่สาเร็จการศึกษา (โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา)
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตารา (ถ้ามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยู่แล้ว
และที่จะมีในหลักสูตรนี้(รายละเอียดทั้งหมดไว้ที่นี่หรือภาคผนวกก็ได้)
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบุอาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยให้มีคุณวุฒิ
และจานวนสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.2.2 อาจารย์ประจา
ระบุอาจารย์ซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็ม
เวลาในสถาบันอุดมศึกษา
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กาหนดไว้
ในหลักสูตร
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ลงรายการสาคัญ ๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่
ต้องการ
4.2 ช่วงเวลา
ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น
ปี ภาคการศึกษาที่จัด
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
เช่น 3 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1
ภาคการศึกษา
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5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อกาหนดในการทาโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจาก
โครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาอื่น ๆ ควรแนบข้อกาหนดสาหรับการทาโครงงานด้วย
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลัก ๆ ที่ต้องการจากการทาโครงงานหรืองานวิจัย
5.3 ช่วงเวลา
ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กาหนดให้ทาโครงงานหรืองานวิจัย เช่น
ปี ภาคการศึกษา
5.4 จานวนหน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
แก่นักศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสาหรับการทวนสอบ
มาตรฐาน
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่สถาบัน
คณะหรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมี
ความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้นา
อย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแต่ละ
คุณลักษณะดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะ
เหล่านั้น
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปนี้
(1) คาอธิบายทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและ
ระดับของความรู้และทักษะนั้น ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ
กาหนดเป็นอย่างน้อย (ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา
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ของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ข้อ 5 มาตรฐานผลการเรียนรู้) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่จะพัฒนา/ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาทาความเข้าใจ
มาตรฐานผลการเรียนแต่ละด้านของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงจากคาอธิบายในส่วนที่ 2
ข้อ 2.2 วิธีที่ 2
(2) คาอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะเหล่านั้น (ควรเป็นคาอธิบายทั่ว ๆ ไปของวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกาหนดให้มีใน
รายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะให้แสดงไว้ด้วย)
(3) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการ
เรียนรู้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง(ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์สาหรับการประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัดและ
ประเมินผลนักศึกษา) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควร
แสดงให้เห็นด้วย ตัวอย่างเช่นกิจกรรมต่าง ๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนาในตอนเริ่มหลักสูตร
และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช้ความรู้และทักษะที่กาหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง
(ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง
ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นาสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ (จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
ถ้าสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ
เกี่ยวกับการให้ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษา ให้กล่าวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้น ๆ หรือ
แนบเอกสารดังกล่าว
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการ
อาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
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3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
อธิบายกระบวนการที่ใช้สาหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์
พิเศษให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและ
รายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
อธิบายถึงสิ่งที่จะดาเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
ระบุความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอน
ที่จาเป็น เช่น ตารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอื่น ๆ รวมทั้งสื่อ
อิเลคทรอนิกส์อื่น ๆ เป็นต้น
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียน
การสอนอื่น ๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกส์อื่น ๆ
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา วารสาร
และอุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่น ๆ ที่จาเป็น

39
3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
ระบุกระบวนการย่อ ๆ ในการรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่า อาจารย์มีคุณสมบัติ
และประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์
ในการติดตามคุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจาปีและการวางแผนสาหรับการปรับปรุงหลักสูตร
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
สรุปย่อ ๆ ถึงนโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ เช่น
วิธีการอนุมัติ กระบวนการเลือกสรร และสัดส่วนต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทั้งหลักสูตร
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน (เช่น การฝึกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝึก
การทาวิจัยร่วมกับอาจารย์ เป็นต้น)
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการ และอื่นๆ แก่นักศึกษา
อธิบายถึงการจัดการที่ได้ดาเนินการในการให้คาปรึกษาแนะนาทางวิชาการแก่นักศึกษา
รวมถึงตารางการทางานของอาจารย์และการแนะนาแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผน
สาหรับอาชีพ (ซึ่งอาจมีในระดับคณะ)
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
แนบกฎระเบียบสาหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการรวมทั้ง
กระบวนการในการพิจารณาข้ออุทธรณ์เหล่านั้น
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ให้อธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยต้องสารวจความต้องการ
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ระบุตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตร
ประจาปีที่ระบุไว้ในหมวด 1–6 ข้างต้น เช่น จานวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กาหนด จานวนนักศึกษา
ที่ตกออก (Retire)ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การดาเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุง
ที่กาหนด เป็นต้น โดยตัวบ่งชี้อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน
และการประเมินคุณภาพภายนอก

40
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
ควรคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียน
การสอนในประเด็นสาคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูก
นามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้สาหรับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการ
เข้ารับการอบรม การนากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการ
สอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการ
สอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะนาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้
วางแผนไว้ เช่น การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับ
นักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้
และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ข้อมูลต่างๆย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตร
ในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1) นักศึกษาและบัณฑิต 2)
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน
(ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา
รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
เอกสารแนบ
ให้แนบเอกสารที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. งานวิจัยในประเทศไทย
2. งานวิจัยต่างประเทศ
1. งานวิจัยในประเทศไทย
งานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล (2550 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้
มุ่งเพื่อศึกษาปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามใน 7 ด้าน
คือ ด้านความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเสนอหลักสูตร ด้านกระบวนการให้ความเห็นชอบในการ
สร้างหรือปรับปรุงหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย ด้านการจัดทาหลักสูตร คุณภาพการให้บริการ
ของงานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล ด้านงบประมาณและเวลา ด้านสิ่งอานวย
ความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ และด้านบุคลากร ผลการวิจัยพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา
ในการจัดทาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทั้ง 7 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง
ผู้ตอบแบบสอบถามมีข้อเสนอแนะว่ายังต้องมีการ ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนากระบวนการ
ในการจัดทาหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
สุวิทย์ เศวตวงศ์ (2542 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียน
ประถมศึกษา กรณีศึกษาสานักงานการประถมศึกษาอาเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี ผลการศึกษา
พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ดาเนินการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น แต่ดาเนินการไม่เป็นระบบ ไม่เป็นไปตาม
ขั้นตอนที่ควรจะเป็น เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนหรือผู้เกี่ยวข้องยังไม่มีความเข้าใจใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
กรมวิชาการ (2539 : บทคัดย่อ) ได้ประเมินผลการใช้หลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของโรงเรียนในสังกัดสานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สานักงานการศึกษาท้องถิ่น
กรมการปกครอง และสานักงานการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ทั่วประเทศ ผลการประเมินพบว่า
โรงเรียน ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวทางการจัดการเรียนการสอน ให้ตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิ่น แต่ผลการปฏิบัติยังไม่น่าพอใจ เพราะยังไม่มีการดาเนินการอย่างจริงจัง ครูขาดแนวทาง
ดาเนินงาน ผู้ปกครองไม่ยอมรับและโรงเรียนไม่ทราบขั้นตอนรายละเอียด
พิสดาร ดีหริ่ง (2539 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่องการใช้หลักสูตร พุทธศักราช
2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผลการวิจัยพบว่า
1. ความคิดเห็นของผู้บริหารกับครูผู้สอนเกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และเมื่อแยก
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พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน ด้านการจัดปัจจัยและสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ เพื่อการใช้หลักสูตรและด้านการจัดการเรียนการสอน อยู่ในระดับมาก
2. ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารกับครูผู้สอน เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) โดยภาพรวม พบว่า ไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า มีความแตกต่างกันในด้านการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน ส่วนด้านการจัดปัจจัย
และสภาพแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อการใช้หลักสูตรและด้านการจัดการเรียนการสอน ไม่แตกต่างกัน
3. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน เกี่ยวกับการใช้หลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง 2533) เมื่อจาแนกตามขนาดของโรงเรียน โดยภาพรวม
พบว่า มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า
มีความแตกต่างของขนาดโรงเรียนในทุกด้าน
คุณากร กมล (2536 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยการใช้หลักสูตรประถมศึกษา
พุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดตราด ผลการวิจัยสรุปได้ว่า
1. ผู้บริหารโรงเรียนและครูมีความคิดเห็นว่า โรงเรียนปฏิบัติตามหลักสูตร
โดยรวมทุกด้าน อยู่ในเกณฑ์มาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านการเตรียมความพร้อม
และด้านการบริหารหลักสูตร โรงเรียนปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ส่วนด้านการจัดการเรียนการสอน
โรงเรียนปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์มาก
2. ผู้บริหารโรงเรียน และครูในเขตพื้นที่ตั้งของโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นว่า
โรงเรียนปฏิบัติตามหลักสูตรทั้ง 3 ด้าน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ชัยรัตน์ พุทธชาลี (2536 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยปัญหาการใช้หลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในทัศนะของครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบว่า ครูใหญ่มีปัญหาการใช้หลักสูตรด้านต่าง ๆ
เรียงจากมากไปหาน้อย คือด้านการจัดวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ด้านการจัดเวลาเรียน
ด้านการจัดการเรียนการสอน และด้านการจัดครูผู้สอน ตามลาดับ เมื่อเปรียบเทียบปัญหาแต่ละด้าน
ตามตัวแปรพบว่า
1. ครูใหญ่ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแตกต่างกัน มีปัญหาด้านการจัด
วัสดุหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
2. ครูใหญ่ที่มีประสบการณ์ต่างกันมีปัญหาด้านการจัดเวลาเรียน และด้านการจัด
การเรียนการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
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3. ครูใหญ่ทมี่ ีจานวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 แตกต่างกัน มีปัญหาด้านการ
จัดครูเข้าสอน ด้านการจัดวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนและด้านการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติ
จากการศึกษาปัญหาทั้งหมด 69 ข้อ พบว่า มีปัญหา 5 ข้อ ที่มีปัญหามาก
คือ ขาดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ สื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนที่ทางการจัดส่งให้
ไม่ทันต่อความต้องการ ขาดแคลนเอกสารสิ่งพิมพ์ที่จาเป็นต้องใช้ ขาดวัสดุอุปกรณ์ที่จาเป็น
สาหรับผลิตสื่อการเรียนการสอน และเครื่องเขียนแบบเรียนของนักเรียนไม่เพียงพอ
กรมวิชาการ (2534 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาและสรุปผลการประเมินสภาพการใช้
หลักสูตรโรงเรียนในโครงการร่วมพัฒนาหลักสูตร พบว่าโรงเรียนร้อยละ 30.76 สามารถจัดกิจกรรม
งานเลือกให้สอดคล้องกับท้องถิ่นได้ โรงเรียนร้อยละ 15.38 จัดกิจกรรมงานเลือกให้ หลากหลาย
โดยยึดความพร้อมของโรงเรียนเป็นหลัก โรงเรียนร้อยละ 24.35 จัดหลักสูตรสนองความต้องการ
ของนักเรียนที่ต้องศึกษา และโรงเรียนร้อยละ 29.48 ไม่สามารถจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพ
และอาชีพท้องถิ่นได้
วาสนา ณ นคร (2533 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการใช้หลักสูตร
ประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
กระบี่ ผลการวิจัยพบว่า การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรไปสู่การสอนประสบปัญหางบประมาณสนับสนุน
เอกสารหลักสูตรและสื่อไม่เพียงพอกับความต้องการ ครูขาดความรู้และทักษะในด้านการสร้างสื่อ
ด้านการจัดปัจจัยและสภาพแวดล้อมต่าง ๆ พบว่า ครูไม่มีเวลาเตรียมตัว เนื่องจากมีงานอื่น
ต้องรับผิดชอบมาก ไม่ได้รับการนิเทศจากศึกษานิเทศก์อาเภออย่างต่อเนื่องและประชาชนไม่ให้ความ
ร่วมมือ ด้านการเรียนการสอน พบว่า ครูต้องสอนวิชาที่ตนไม่ถนัด ขาดแหล่งข้อมูล เกี่ยวกับเทคนิค
และวิธีสอน ไม่มีเวลาพอสาหรับการสร้างเครื่องมือวัดจุดประสงค์
วีระ เสาวโกมุท (2533 : บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่อง การนาหลักสูตรไปใช้ในโรงเรียน
ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ผลการวิจัย
สรุปได้ว่า ผู้บริหารให้ความสาคัญต่อการบริหารหลักสูตร การดาเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตร
และการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้หลักสูตร อยู่ในเกณฑ์มาก ส่วนการบริหารหลักสูตร
ผู้บริหารโรงเรียนให้ความสาคัญอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ผู้บริหารโรงเรียนมีวุฒิทางวิชาชีพครูแตกต่างกัน
การบริหารหลักสูตร ผู้บริหารมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน ประสบการณ์ในการบริหารและขนาด
ของโรงเรียน มิใช่ตัวแปรที่ทาให้การนาหลักสูตรไปใช้ของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน
สงัด อุทรานันท์ (2532 : บทคัดย่อ) ได้สังเคราะห์ข้อค้นพบจากการวิจัยทางการนิเทศ
การศึกษา ในประเทศไทยที่จัดทาในปี พ.ศ. 2517-2530 พบว่า สภาพการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
โรงเรียน มีน้อยและมักจะทาเป็นครั้งคราว ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการนิเทศภายในโรงเรียนนั้น
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ส่วนใหญ่เนื่องมาจากขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการนิเทศการศึกษา ขาดวิทยากร
และขาดงบประมาณ แหล่งวิชาการต่าง ๆ สาหรับปัญหาที่เกี่ยวกับครู คือ ครูอาจารย์ไม่ยอมรับ
และไม่ศรัทธาต่อผู้ให้การนิเทศ นอกจากนี้ครูอาจารย์ยังเกิดความรู้สึกว่าตนเองไม่ได้รับความไว้วางใจ
ในการจัดการเรียนการสอน
2. งานวิจัยต่างประเทศ
วิธเทอร์ (Wither. 2000 : Abstract) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
และการจัดการศึกษาพื้นฐาน เพื่อพิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นของ
สถาบันการศึกษา YVLE พบว่า โรงเรียนมีการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของหลักสูตรว่าปรับปรุง
หลักสูตรให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ทาให้นักเรียนเกิดความคิด ใช้ประสาทสัมผัส
ทุกส่วนของนักเรียนกับสิ่งแวดล้อม ให้โอกาสนักเรียนได้แลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชน ซึ่งหลักสูตรได้
พัฒนาทุกระดับชั้น โดยเฉพาะชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เน้นในเรื่องระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
โดยร่วมมือกันระหว่างครู ชุมชน นักเรียนและผู้นาชุมชนจะจัดเนื้อหากิจกรรมการเรียนการาสอน
ตามมาตรฐานซึ่งเป็นที่ยอมรับ
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น สรุปได้ว่า หลักสูตรหมายถึง
มวลประสบการณ์ที่สร้างขึ้นให้สอดคล้องกับผู้เรียน ตอบสนองความต้องการของผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ พัฒนาตนเองและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวัน โดยองค์ประกอบของหลักสูตร
ประกอบด้วย 1. จุดมุ่งหมาย (Aims) 2. เนื้อหาวิชาและประสบการณ์ (Subject Matter and
Experience) 3. กิจกรรมการเรียนการสอน (Activities) และ 4. การประเมินผล (Evaluation)
ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 4 ส่วน ต้องมีความสัมพันธ์และมีผลต่อเนื่องกัน หลักสูตรจะมีประสิทธิภาพ
เพียงใดขึ้นอยู่กับกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การจัดทาหลักสูตรขึ้น
ใหม่ หรือปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่ให้ดีขึ้น รวมถึงกระบวนการวางแผนจัดกิจกรรมสาหรับผู้เรียน
เบรียทรับท์ (Breithaupt. 1997 : Abstract) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตรโดยการ
ร่วมมือกันโดยเน้นรูปแบบการบูรณาการเทคโนโลยีการเรียนการสอนสาหรับหุ้นส่วนระหว่างโรงเรียน
กับหาวิทยาลัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบต้นแบบนาร่องที่ออกแบบมาเพื่อให้ใช้การเรียนที่อาศัย
คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนหลักสูตรของตน กลุ่มตัวอย่าง
เป็นนักศึกษาฝึกสอนระดับมัธยมศึกษา ที่กาหนดให้เรียนรายวิชาบังคับ–แกน คอมพิวเตอร์
และได้รับประสบการณ์ทางคอมพิวเตอร์เฉพาะจากการเรียนรายวิชาวิธีการสอน จากนั้นกาหนดให้
นักศึกษาฝึกสอนจับคู่กับครูพี่เลี้ยงที่สนใจร่วมกันพัฒนาการสนับสนุนการใช้คอมพิวเตอร์ภายใน
คอมพิวเตอร์ภายในโครงสร้างของการเป็นหุ้นส่วนระหว่างโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย ผลการวิจัยครั้งนี้
พบว่า 1) การพัฒนาหลักสูตรโดยการร่วมมือกันวิธีการที่มีประสิทธิภาพต่อนักศึกษาฝึกสอน
และครูพี่เลี้ยงในการใช้คอมพิวเตอร์สนับสนุนหลักสูตรของพวกตน 2) นักศึกษาฝึกสอนอาจจะจัดการ
ช่วยเหลือจากคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดมาให้ครูพี่เลี้ยงก็ได้ และ 3) ความต้องการที่จะใช้
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คอมพิวเตอร์มาสนับสนุนหลักสูตรจะต้องเกิดจากความต้องการใช้อย่างแท้จริงของครู ไม่ใช่คาสั่ง
จากโรงเรียนหรือจากผู้บริหารระดับเขตการศึกษา
ทาแวง (Tawang. 1995 : Abstract) ได้ทาการศึกษาการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น
และรูปแบบการคิดเรื่องการให้การเรียนรู้เกี่ยวกับความเชื่อในการดูแลสุขภาพแต่ละท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
เมื่อนาไปใช้สอนกับท้องถิ่นที่มีลักษณะเดียวกันยังให้ผลสัมฤทธิ์เหมือนเดิม การนาไปสอนพบว่า
ด้านการฝึกอบรม ส่วนด้านเนื้อหา ด้านทักษะ โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน สรุปสาหรับรูปแบบ
การคิด ด้านความรู้ ความเข้าใจ โดยรวมไม่แตกต่างกัน
มูราเดียน (Mooradian. 1986 : 3288-A) ได้ศึกษาการจัดหลักสูตรในเขต
ที่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักสูตร ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
หลักสูตรท้องถิ่นควรมีลักษณะดังนี้ คือ มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป เป็นบุคคลระดับ
ผู้บริหาร หรือ ผู้จัดการองค์กร และบุคคลที่ทางานเกี่ยวกับหลักสูตรในการดาเนินการครอบคลุม
ทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ส่วนทรัพยากรที่นามาพิจารณาในการจัดหลักสูตรนั้น
ได้จากองค์การจัดการศึกษาในท้องถิ่น โครงการจัดการศึกษา ครอบครัว และสิ่งที่ท้องถิ่นให้ความ
สนใจ
ฮอบคินส์ (Hopkins. 1985) ได้ทาการวิจัยเรื่องการจัดหลักสูตรท้องถิ่นสาหรับ
Valley View School ผลการวิจัยสรุปได้ว่า องค์ประกอบที่มีกระทบต่อการจัดหลักสูตร
คือ ปัญหาการปรับใช้แผนปฏิบัติการของโรงเรียนให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียน
ขาดหลักสูตรที่มีเฉพาะท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นไม่เรียกร้องให้มีการจัดหลักสูตรระดับท้องถิ่น
ของตน ไม่มีการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อปรับปรุงหลักสูตร
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บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัญหาในการจัดทาหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ คณะผู้วิจัยได้ดาเนินการวิจัยตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. การสร้างเครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาปัญหาในการจัดทาหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย รวมจานวน 291 คน ประกอบด้วย
1.1 ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการสถาบัน
ผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการสานักฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาทุกคณะ สถาบัน
วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตร จานวน 64 คน
1.2 อาจารย์ ได้แก่ ประธานหลักสูตร/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน 172 คน
1.3 เจ้าหน้าที่ ได้แก่ นักวิชาการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่าง ๆ
ของสานักงานเลขานุการคณะทุกคณะ วิทยาลัย สถาบัน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาหลักสูตร จานวน 55 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 221 คน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 38)
2.1 ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการสถาบัน
ผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการสานักฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาทุกคณะ สถาบัน
วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตร จานวน 25 คน
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2.2 อาจารย์ ได้แก่ ประธานหลักสูตร/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม จานวน 172 คน
2.3 เจ้าหน้าที่ ได้แก่ นักวิชาการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่าง ๆ
ของสานักงานเลขานุการคณะทุกคณะ วิทยาลัย สถาบัน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาหลักสูตร จานวน 24 คน
เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม เรื่อง ปัญหาในการจัดทา
หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ลักษณะแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) จานวน 4 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับประเภทบุคลากร สังกัดคณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน ประสบการณ์การทางานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร ลักษณะ
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท ซึ่งมีจานวน 3 ส่วน รวม 108 ข้อ
ได้แก่
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จานวน 79 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุง
หลักสูตร จานวน 16 ข้อ
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร จานวน 13 ข้อ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานของภาควิชา คณะ
ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จานวน 3 ส่วน รวม 17 ข้อ ได้แก่
ส่วนที่ 1 คุณภาพการให้บริการของงานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและ
ประมวลผล จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 งบประมาณและเวลา จานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 3 สิ่งอานวยความสะดวก และวัสดุอุปกรณ์ จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 4 บุคลากร จานวน 4 ข้อ
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กำรสร้ำงเครื่องมือและกำรหำคุณภำพของเครื่องมือ
แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยดาเนินการสร้างแบบสอบถาม
ตามขั้นตอน ดังนี้
1. ศึกษาเอกสาร ได้แก่ เกณฑ์การปฏิบัติงานด้านการจัดทาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ จากตารา เอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อนามากาหนดขอบเขต
เนื้อหาในการสร้างแบบสอบถาม
2. ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามประเภทต่างๆ จากหนังสือการวิจัยเบื้องต้นของ
บุญชม ศรีสะอาด (2535 : 66-67)
3. สร้างข้อคาถามให้ครอบคลุมขอบเขตของการวิจัย แล้วนาแบบสอบถามเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญจานวน 5 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ เพื่อหาคุณภาพ
ของแบบสอบถาม โดยการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา เพื่อดูความเหมาะสมและสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ พิจารณาตรวจสอบแก้ไขในส่วนของข้อคาถามที่ครอบคลุม ความถูกต้องของภาษา
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อความถูกต้อง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย
3.1 ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา ประเทพา (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี รุจกรกานต์
3.3 รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ มรกต
3.4 รองศาสตราจารย์ ดร.อนงค์ฤทธิ์ แข็งแรง
3.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน
หาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามพิจารณาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามรายข้อ
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้พิจารณาความตรงของข้อคาถามว่าสามารถวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์มากน้อย
เพียงใด แสดงความคิดเห็นแล้วตอบลงในแบบประเมินมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)
5 ระดับโดยผู้วิจัยกาหนดระดับความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ (ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน. 2554 : 49-54)
5 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงกับนิยามศัพท์เฉพาะมากที่สุด
4 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงกับนิยามศัพท์เฉพาะมาก
3 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงกับนิยามศัพท์เฉพาะปานกลาง
2 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงกับนิยามศัพท์เฉพาะน้อย
1 เมื่อแน่ใจว่าข้อคาถามนั้นวัดได้ตรงกับนิยามศัพท์เฉพาะน้อยที่สุด
ให้พิจารณาผลจากการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย (Mean) ซึ่งนาค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์
โดยถ้าเป็นแบบประเมินหรือแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มักจะกาหนดเกณฑ์
ในการพิจารณาที่ 3.50 ข้อความนั้นมีความเที่ยงตรง สามารถวัดได้ตรงตามนิยามศัพท์โดยนาผลรวม

49
คะแนนพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมาหาค่าเฉลี่ยเป็นรายข้อจากผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ปรากฏว่ามีค่า IOC เท่ากับ 5.00 จานวน 80 ข้อ ค่า IOC เท่ากับ 4.80 จานวน 1 ข้อ
ค่า IOC เท่ากับ 4.60 จานวน 6 ข้อ ค่า IOC เท่ากับ 4.40 จานวน 32 ข้อ ค่า IOC
เท่ากับ 4.20 จานวน 3 ข้อ และค่า IOC เท่ากับ 4.00 จานวน 3 ข้อ (ภาคผนวก ข)
4. นาแบบสอบถามทีไ่ ด้มาปรับปรุงแก้ไขตามที่ผู้เชี่ยวชาญแนะนา แล้วนาไปทดลองใช้
(Try Out) ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 30 คน แล้วนามาหาค่าอานาจจาแนกของแบบสอบถาม
ปรากฏค่าอานาจจาแนกดังนี้
4.1 ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2)
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) จานวน 79 ข้อ มีค่าอานาจจาแนก
ดังนี้
4.1.1 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.31 ถึง 0.81
และค่าความเชื่อมั่น 0.93
4.1.2 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.31
ถึง 0.90 และค่าความเชื่อมั่น 0.76
4.1.3 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้าง
ของหลักสูตร มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.34 ถึง 0.85 และค่าความเชื่อมั่น 0.93
4.1.4 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.52 ถึง 0.88 และค่าความเชื่อมั่น 0.72
4.1.5 หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่
0.75 ถึง 0.81 และค่าความเชื่อมั่น 0.81
4.1.6 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.78
ถึง 0.85 และค่าความเชื่อมั่น 0.85
4.1.7 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.46
ถึง 0.83 และค่าความเชื่อมั่น 0.83
4.1.8 หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.40 ถึง 0.63 และค่าความเชื่อมั่น 0.70
4.2 ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร
จานวน 16 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.50 ถึง 0.87 และค่าความเชื่อมั่น 0.89
4.3 ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร จานวน 13 ข้อมีค่าอานาจจาแนก
ตั้งแต่ 0.33 ถึง 0.82 และค่าความเชื่อมั่น 0.84
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4.4 คุณภาพให้บริการของงานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล
จานวน 5 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.64 ถึง 0.78 และค่าความเชื่อมั่น 0.80
4.5 งบประมาณและเวลา จานวน 4 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.66
ถึง 0.80 และค่าความเชื่อมั่น 0.79
4.6 สิ่งอานวยความสะดวก และวัสดุอุปกรณ์ จานวน 4 ข้อ มีค่าอานาจจาแนก
ตั้งแต่ 0.65 ถึง 0.82 และค่าความเชื่อมั่น 0.81
4.7 บุคลากร จานวน 4 ข้อ มีค่าอานาจจาแนกตั้งแต่ 0.66 ถึง 0.81
และค่าความเชื่อมั่น 0.82
5. นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาหาค่าอานาจจาแนกรายข้อ โดยหาค่าอานาจจาแนก
รายข้อ โดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนของแต่ละข้อกับคะแนนรวม (Item total
Correlation) และวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
(  –Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach) คัดเลือกข้อที่มีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จาแนกรายละเอียดการวิเคราะห์ของแบบวัดในแต่ละฉบับ ปรากฏค่าอานาจจาแนกดังนี้ ทั้งฉบับ 0.95
6. พิมพ์แบบสอบถามฉบับจริง เพื่อนาไปใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ได้ดาเนินการตามวิธีและขั้นตอนดังต่อไปนี้
1. ขอหนังสือแนะนาตัวและขออนุญาตเก็บข้อมูลจากงานวิชาการและบัณฑิตศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อขอความอนุเคราะห์และความร่วมมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล
2. ส่งหนังสือแนะนาตัวและขออนุญาตเก็บข้อมูลถึงคณบดีในแต่ละคณะ
3. เมื่อได้รับอนุญาตรวบรวมข้อมูลในแต่ละคณะแล้วผู้วิจัยดาเนินการเก็บข้อมูล
โดยผู้วิจัยเข้าไปเก็บข้อมูลด้วยตนเองและขอความอนุเคราะห์อาจารย์ในแต่ละรายวิชาในการเก็บข้อมูล
4. นาแบบสอบถามที่ได้มาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วนาไปวิเคราะห์
ในขั้นตอนต่อไป
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยนาข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการทางสถิติ ดังนี้
1. นาแบบสอบถามที่ได้จากการเก็บรวบรวมได้ มาตรวจให้คะแนน
2. การตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 121)
2.1 คาถามเชิงนิมาน (Positive Scale) การให้คะแนนมีเกณฑ์ ดังนี้
มากที่สุด ตรวจให้
5 คะแนน
มาก
ตรวจให้
4 คะแนน
ปานกลาง ตรวจให้
3 คะแนน
น้อย
ตรวจให้
2 คะแนน
น้อยที่สุด ตรวจให้
1 คะแนน
2.2 คาถามเชิงนิเสธ (Negative Scale) การให้คะแนนมีเกณฑ์ ดังนี้
มากที่สุด ตรวจให้
1 คะแนน
มาก
ตรวจให้
2 คะแนน
ปานกลาง ตรวจให้
3 คะแนน
น้อย
ตรวจให้
4 คะแนน
น้อยที่สุด ตรวจให้
5 คะแนน
3. การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยได้มีการกาหนด ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.
2553 : 121)
3.1 คาถามเชิงนิมาน
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.51-5.00
มากที่สุด
3.51-4.50
มาก
2.51-3.50
ปานกลาง
1.51-2.50
น้อย
1.00-1.50
น้อยที่สุด
3.2 คาถามเชิงนิเสธ
ค่าเฉลี่ย
ความหมาย
4.51-5.00
น้อยที่สุด
3.51-4.50
น้อย
2.51-3.50
ปานกลาง
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1.51-2.50
มาก
1.00-1.50
มากที่สุด
4. วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม ดังนี้
4.1 หาค่าสถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบวัด
แต่ละฉบับ
4.2 หาคุณภาพของแบบวัดแต่ละฉบับ โดยหาค่าอานาจจาแนกเป็นรายข้อ
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่าย (Simple Correlation Coefficient) ระหว่างคะแนน
รายข้อกับคะแนนรวม (Item Total Correlation) เพื่อทาการตรวจสอบนัยสาคัญและความเชื่อมั่น
ของแบบวัดแต่ละฉบับ โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค
สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 การหาอานาจจาแนกโดยใช้สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่างคะแนนแต่ละข้อกับ
คะแนนรวม (Item total correlation) โดยใช้สูตรดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี. 2551: 254)

เมื่อ

แทน สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนชุด X กับ Y

N

แทน
แทน
แทน
แทน
แทน
แทน

ผลรวมทั้งหมดของคะแนน
ผลรวมทั้งหมดของคะแนน
ผลรวมทั้งหมดของคะแนน
ผลรวมทั้งหมดของคะแนน
ผลรวมทั้งหมดของคะแนน
จานวนคนทั้งหมด

X
Y
X กับ Y คูณกันแต่ละตัว
X แต่ละตัวยกกาลังสอง
Y แต่ละตัวยกกาลังสอง
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1.2 การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้ สัมประสิทธิ์แอลฟา
ของ Cronbach (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 117)

เมื่อ

แทน
แทน
แทน
แทน

α
K

ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น
จานวนข้อของเครื่องมือวัด
ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ
ความแปรปรวนของคะแนนรวม

2. สถิติพื้นฐาน
2.1 ค่าเฉลี่ย ( ) โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 123-124)

เมื่อ

แทน ค่าเฉลี่ย
แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
N
แทน จานวนคะแนนในกลุ่ม
2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด.
2553 : 126)
N   2    

2

S

เมื่อ

S


N



แทน
แทน
แทน
แทน

N  N  1

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแต่ละตัว
จานวนคนทั้งหมด
ผลรวม
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บทที่ 4
ผลการดาเนินงาน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูล และนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามลาดับ ดังนี้
1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
X แทน ค่าเฉลี่ย
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(N) แทน จานวนคนในกลุ่มตัวอย่าง
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและความต้องการ ในกระบวนการเสนอหลักสูตรของ
หน่วยงานสังกัดมหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งเป็น
4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ตอนที่ 3 ความต้องการให้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจัดทาหลักสูตร
ตอนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัญหา และความต้องการในกระบวนการ
จัดทาหลักสูตรต่อการดาเนินงานของภาควิชา คณะ และฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในอนาคต
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
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ตาราง 1 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามประเภทบุคลากร
ประเภทบุคลากร
ผู้บริหาร
อาจารย์
เจ้าหน้าที่
รวม

(N) = จานวนคน
25
172
24
221

ร้อยละ
11.3
77.8
10.9
100.0

จากตาราง 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีสถานภาพเป็นอาจารย์ จานวน 172
คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมามีสถานภาพเป็นผู้บริหาร จานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3
และมีสถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9
ตาราง 2 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจาแนกตามคณะ/หน่วยงาน
คณะหน่วยงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะการบัญชีและการจัดการ
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะวิทยาศาสตร์
คณะเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์
คณะวิทยาการสารสนเทศ
คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์
คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะวัฒนธรรมศาสตร์
วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
สถาบันวิจัยวลัยรุกขเวช
รวม

(N) = จานวนคน
23
26
22
7
7
23
17
15
9
14
9
5
5
7
6
3
5
9
5
4
221

ร้อยละ
10.4
11.8
10.0
3.2
3.2
10.4
7.7
6.8
4.1
6.3
4.1
2.3
2.3
3.2
2.7
1.4
2.3
4.1
2.3
1.8
100.0
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จากตาราง 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด คือ คณะศึกษาศาสตร์ จานวน 26 คน
คิดเป็นร้อยละ 11.8 รองลงมา คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์
จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 และคณะการบัญชีและการจัดการ จานวน 22 คน
คิดเป็นร้อยละ 10.0
ตาราง 3 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามประสบการณ์การทางาน
ในมหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทางานในมหาวิทยาลัย
น้อยกว่า 5 ปี
ตั้งแต่ 5 – 9 ปี
ตั้งแต่ 10 ปี – 15 ปี
มากกว่า 15 ปี
รวม

(N) = จานวนคน
32
87
70
32
221

ร้อยละ
14.5
39.4
31.7
14.5
100.0

จากตาราง 3 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์การทางานในมหาวิทยาลัย
มากที่สุดมีอายุการทางาน ตั้งแต่ 5 – 9 ปี จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมา
ตั้งแต่ 10 ปี – 15 ปี จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 และน้อยกว่า 5 ปี และมากกว่า
15 ปี จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5
ตาราง 4 จานวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จาแนกตามวุฒิการศึกษาสูงสุดของผู้ตอบ
แบบสอบถาม
วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม

(N) = จานวนคน
18
57
146
221

ร้อยละ
8.1
25.8
66.1
100.0

จากตาราง 4 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุดมีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก
จานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 66.1 รองลงมา ระดับปริญญาโท จานวน 57 คน
คิดเป็นร้อยละ 25.8 และระดับปริญญาตรี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตาราง 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการ
ในการจัดทาหลักสูตร ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป จาแนกเป็นรายข้อ
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“รหัสและชื่อหลักสูตร”
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ชื่อปริญญาและสาขาวิชา”
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“วิชาเอก (ถ้ามี)”
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร”
5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“รูปแบบของหลักสูตร”
5.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“รูปแบบ”
5.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ภาษาที่ใช้”
5.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การรับเข้าศึกษา”
5.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ความร่วมมือกับสถาบันอื่น”
5.5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา”
6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/
เห็นชอบหลักสูตร”

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

4.08

0.92

มาก

4.22

0.78

มาก

4.17

0.75

มาก

4.15

0.76

มาก

3.86

0.86

มาก

3.96

0.81

มาก

3.94

0.79

มาก

3.84

0.93

มาก

3.97

0.83

มาก

3.88

0.94

มาก
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ตาราง 5 (ต่อ)
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน”
8. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา”
9. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร”
10. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“สถานที่จัดการเรียนการสอน”
11. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้อง
นามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร”
11.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ”
11.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม”
12. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการ
พัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน”
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.71

0.93

มาก

4.29

0.80

มาก

4.24

0.78

มาก

4.28

0.76

มาก

3.75

0.89

มาก

3.70

0.95

มาก

3.74
3.77

0.97
0.95

มาก
มาก
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ตาราง 5 (ต่อ)
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
13. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอน
ในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้อง
เรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)”
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.86

0.84

มาก

3.96

0.71

มาก

จากตาราง 5 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 3.96) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาในระดับมากทุกข้อ รวม 19 ข้อ
เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
ในหัวข้อ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา ( X = 4.29) รองลงมาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ สถานที่จัดการเรียนการสอน ( X = 4.28) และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ( X = 4.24) ตามลาดับ
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ตาราง 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการ
ในการจัดทาหลักสูตร ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร จาแนกเป็นรายข้อ
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร”
1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ปรัชญา”
1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ความสาคัญ”
1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“วัตถุประสงค์ของหลักสูตร”
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“แผนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร”
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.86

0.83

มาก

3.87

0.87

มาก

4.00

0.85

มาก

3.80

0.97

มาก

3.88

0.81

มาก

จากตาราง 6 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาในระดับมากทุกข้อ
รวม 4 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ( X = 4.00) รองลงมาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อความสาคัญ ( X = 3.87) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
ในหัวข้อปรัชญา ( X = 3.86) ตามลาดับ
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ตาราง 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการ
ในการจัดทาหลักสูตร ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
จาแนกเป็นรายข้อ
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและ
โครงสร้างของหลักสูตร
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ระบบการจัดการศึกษา”
1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ระบบ”
1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน”
1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค”
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การดาเนินการหลักสูตร”
2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“วัน-เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน”
2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา”
2.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ปัญหาของนิสิตแรกเข้า”
2.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/
ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 17.3”
2.5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ
5 ปี”
2.6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“งบประมาณตามแผน”

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.78

0.85

มาก

3.86

0.88

มาก

3.66

1.06

มาก

3.98

0.92

มาก

4.05

0.79

มาก

4.00

0.80

มาก

3.76

0.90

มาก

3.87

0.97

มาก

3.47

1.04

ปานกลาง
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ตาราง 7 (ต่อ)
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและ
โครงสร้างของหลักสูตร
2.7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ระบบการศึกษา”
2.8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการ
ลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)”
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน”
3.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“จานวนหน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา”
3.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ โครงสร้างหลักสูตร”
3.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“รายวิชา”
3.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“แสดงแผนการศึกษา”
3.5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“คาอธิบายรายวิชา”
3.6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง
และคุณวุฒิของอาจารย์ประจาหลักสูตร”
3.7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง
และคุณวุฒิของอาจารย์ประจา”
3.8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง
และคุณวุฒิของอาจารย์พิเศษ”

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.61

0.96

มาก

3.68

0.94

มาก

4.03

0.89

มาก

4.00

0.82

มาก

4.10

0.91

มาก

4.00

0.95

มาก

4.09

0.86

มาก

4.07

0.92

มาก

4.14

0.83

มาก

4.05

0.89

มาก
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ตาราง 7 (ต่อ)
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและ
โครงสร้างของหลักสูตร
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม
(การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)”
4.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์
ภาคสนาม”
4.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ช่วงเวลา”
4.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การจัดเวลาและตารางสอบ”
5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
(ถ้ามี)”
5.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“คาอธิบายโดยย่อ”
5.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“มาตรฐานผลการเรียนรู้”
5.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ช่วงเวลา”
5.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“จานวนหน่วยกิต”
5.5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การเตรียมการ”
5.6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“กระบวนการประเมินผล”
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.60

0.96

มาก

3.77

0.87

มาก

3.76

0.91

มาก

3.81

0.92

มาก

3.78

0.91

มาก

3.90

0.86

มาก

3.99

0.80

มาก

3.76

0.98

มาก

3.78

0.97

มาก

3.87

0.77

มาก
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จากตาราง 7 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ
และโครงสร้างของหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีปัญหาในระดับมากทุกข้อ รวม 27 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
3 ลาดับแรก ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจา ( X = 4.14) รองลงมาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อรายวิชา ( X = 4.10) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
คาอธิบายรายวิชา ( X = 4.09) ตามลาดับ
ตาราง 8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการ
ในการจัดทาหลักสูตร ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล จาแนกเป็นรายข้อ
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผล
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต”
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน”
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การกาหนดแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)”
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.65

0.94

มาก

3.59

1.00

มาก

3.67

1.04

มาก

3.63

0.93

มาก
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จากตาราง 8 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
มีปัญหาในระดับมากทุกข้อ รวม 3 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การกาหนดแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ( X = 3.67)
รองลงมาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
( X = 3.65) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
( X = 3.59) ตามลาดับ
ตาราง 9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการ
ในการจัดทาหลักสูตร ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต จาแนกเป็นรายข้อ
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน
(เกรด) ”
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต”
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร”
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.91

0.85

มาก

3.48

1.13

ปานกลาง

3.96

0.84

มาก

3.78

0.81

มาก

จากตาราง 9 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
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โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาในระดับมาก
รวม 2 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ( X = 3.96) รองลงมาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
( X = 3.91) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ( X = 3.48) ตามลาดับ
ตาราง 10 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการ
ในการจัดทาหลักสูตร ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ จาแนกเป็นรายข้อ
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่”
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์”
2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
การวัดและการประเมินผล”
2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ”
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.83

0.95

มาก

3.89

0.90

มาก

3.89

0.91

มาก

3.87

0.88

มาก

จากตาราง 10 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.87) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาในระดับมากทุกข้อ รวม 3
ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
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การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนในหัวข้อ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ ( X = 3.89) รองลงมาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ ( X = 3.83) ตามลาดับ
ตาราง 11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการ
ในการจัดทาหลักสูตร ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร จาแนกเป็นรายข้อ
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การบริหารหลักสูตร”
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน”
2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การบริหารงบประมาณ”
2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม”
2.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม”
2.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
"การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร”
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การบริหารคณาจารย์”
3.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การรับอาจารย์ใหม่”
3.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน
การติดตามและทบทวนหลักสูตร”

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.74

0.98

มาก

3.67

0.96

มาก

3.79

0.99

มาก

3.79

1.02

มาก

3.74

0.98

มาก

3.67

1.09

มาก

3.66

1.03

มาก
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ตาราง 11 (ต่อ)
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
3.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน
การติดตามและทบทวนหลักสูตร”
3.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ”
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน”
4.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง”
4.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน”
5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การสนับสนุนและการให้คาแนะนานิสิต”
5.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสิต”
5.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การอุทธรณ์ของนิสิต ”
6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต”
7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators)”
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.66

1.03

มาก

3.62

1.12

มาก

3.70

1.07

มาก

3.68

1.09

มาก

3.85

0.97

มาก

3.55

1.14

มาก

3.68

1.00

มาก

3.65

1.06

มาก

3.70

0.93

มาก

จากตาราง 11 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.70) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาในระดับมาก
ทุกข้อ รวม 14 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่
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ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสิต
( X = 3.85) รองลงมาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มี
อยู่เดิมและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
( X = 3.79) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อการบริหารหลักสูตรและความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ( X = 3.74) ตามลาดับ
ตาราง 12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการ
ในการจัดทาหลักสูตร ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร จาแนกเป็นรายข้อ
ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการ
ของหลักสูตร
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การประเมินประสิทธิผลของการสอน”
1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การประเมินกลยุทธ์การสอน”
1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้
แผนกลยุทธ์การสอน”
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การประเมินหลักสูตรในภาพรวม”
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบรายละเอียด
หลักสูตร”
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง”
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.62

1.05

มาก

3.54

1.15

มาก

3.49

1.01

ปานกลาง

3.64

1.06

มาก

3.58

1.01

มาก

3.57

1.00

มาก
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จากตาราง 12 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ดาเนินการของหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.57) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
มีปัญหาในระดับมาก รวม 4 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบรายละเอียด
หลักสูตร ( X = 3.64) รองลงมาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อการประเมินกลยุทธ์
การสอน ( X = 3.62) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อการทบทวนผลการประเมิน
และวางแผนปรับปรุง ( X = 3.58) ตามลาดับ
ตาราง 13 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการ
ในการจัดทาหลักสูตร จาแนกตามหมวด
หมวดที่
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและ
โครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและ
การประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการ
ของหลักสูตร
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

3.96
3.88
3.87

0.71
0.81
0.77

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก
มาก
มาก

3.63

0.93

มาก

3.78
3.87
3.70
3.57

0.81
0.88
0.93
1.00

มาก
มาก
มาก
มาก

3.78

0.79

มาก

จากตาราง 13 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 1 - หมวดที่ 8 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 3.78) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาในระดับมากทุกหมวด รวม 8 ข้อ
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เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
( X = 3.96) รองลงมาหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ( X = 3.88) และหมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร และหมวดที่ 6 การพัฒนา
คณาจารย์ ( X = 3.87) ตามลาดับ
ตาราง 14 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการ
ในการจัดทาหลักสูตร ด้านความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือ
ปรับปรุงหลักสูตร จาแนกเป็นรายข้อ
ด้านความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการจัดเตรียม
ความพร้อมและแผนการดาเนินงานหลักสูตรระดับคณะ
1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การสารวจศึกษา
ความต้องการของตลาดแรงงาน
1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การศึกษาความต้องการ
จาเป็นของหลักสูตร
1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การเสนอปรับเข้า
แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการจัดทา
หลักสูตรใหม่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่ 1 คณบดี
พิจารณาหลักการและเหตุผลความจาเป็นของ
หลักสูตร
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่ 2 อธิการบดี
เห็นชอบให้มีหลักสูตร
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่ 3 ยกร่างหลักสูตร
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร
ใหม่ เพื่อให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบรูปแบบหลักสูตร
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่ 4
นาร่างหลักสูตรเสนอคณะกรรมการวิชาการ
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่ 5
เสนอสภามหาวิทยาลัย

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.55

1.03

มาก

3.65

0.96

มาก

3.62

1.01

มาก

3.77

0.99

มาก

3.78

0.99

มาก

3.63
3.68

1.04
1.06

มาก
มาก

3.76

1.06

มาก

3.71

1.07

มาก
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ตาราง 14 (ต่อ)
ด้านความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการปรับปรุง
หลักสูตร
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่ 1 คณบดี
เห็นชอบในหลักการปรับปรุงหลักสูตร
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร
ปรับปรุง เพื่อให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบรูปแบบ
หลักสูตร
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่ 2 เสนอหลักสูตร
ต่อคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่ 3 อธิการบดี
อนุมัติแจ้งสภามหาวิทยาลัยรับทราบ
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เอกสารหลักสูตร
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ เอกสารขั้นตอนการจัดทา
หลักสูตร
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แบบสรุปสาระสาคัญ
ของหลักสูตร(แบบ พ.ส.2)
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.85

1.03

มาก

3.83

1.02

มาก

3.84

0.97

มาก

3.87
3.75

0.95
1.01

มาก
มาก

3.78

1.05

มาก

3.83
3.74

0.95
0.92

มาก
มาก

จากตาราง 14 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.74) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาในระดับมากทุกข้อ
รวม 16 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ

เอกสารหลักสูตร ( X = 3.87) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่ 1 คณบดี

เห็นชอบในหลักการปรับปรุงหลักสูตร ( X = 3.85) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่ 2
เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ( X = 3.84) ตามลาดับ
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ตาราง 15 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการ
ในการจัดทาหลักสูตร ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร จาแนกเป็นรายข้อ
ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณสมบัติของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่จัดทาโดยหน่วยงาน
ของท่าน
2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วุฒิการศึกษา
2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาขาวิชาที่สอดคล้อง
2.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ตาแหน่งทางวิชาการ
2.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประสบการณ์ในการ
ร่างหลักสูตร
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ องค์ประกอบของกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
สถาบันอื่น
2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
2.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คณาจารย์จากคณะ
หรือสาขาอื่นในมหาวิทยาลัย
2.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานเอกชน
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับที่
เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตร
3.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตร
3.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3.3 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)
3.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทาหลักสูตร
4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ องค์ประกอบของ
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2)
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.88
3.90
3.89
3.74

0.97
0.99
1.00
0.99

มาก
มาก
มาก
มาก

3.74

1.06

มาก

3.76
3.76

0.97
0.99

มาก
มาก

3.79

1.05

มาก

3.83
3.81
3.82
3.76

0.96
0.98
0.99
1.01

มาก
มาก
มาก
มาก

3.79

1.00

มาก

3.80

0.93

มาก
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จากตาราง 15 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80) และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาในระดับมากทุกข้อ รวม 13 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาขาวิชาที่สอดคล้อง
( X = 3.90) รองลงมาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ตาแหน่งทางวิชาการ ( X = 3.89)
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วุฒิการศึกษา ( X = 3.88) ตามลาดับ
ตาราง 16 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการ
ในการจัดทาหลักสูตร จาแนกเป็นรายด้าน
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทา
X
หลักสูตร จาแนกเป็นรายด้าน
1. ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 3.78
มหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2. ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่
3.74
หรือปรับปรุงหลักสูตร
3. ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร
3.80
ค่าเฉลี่ยรวม
3.77

0.79

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

0.92

มาก

0.93
0.85

มาก
มาก

S.D.

จากตาราง 16 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
จาแนกเป็นรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.77) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
มีปัญหาในระดับมากทุกด้าน รวม 3 ด้าน เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร ( X = 3.80) รองลงมาความรู้ความเข้าใจในการ
เขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) ( X = 3.78) และความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือ
ปรับปรุงหลักสูตร ( X = 3.74) ตามลาดับ
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานภาควิชา คณะ ฝ่ายวิชาการระดับ
คณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
ตาราง 17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน
ในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ต่อการดาเนินงานภาควิชา คณะ ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย ด้านคุณภาพให้บริการของงานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและ
ประมวลผล จาแนกเป็นรายข้อ

1.
2.
3.
4.
5.

ด้านคุณภาพให้บริการของงานพัฒนาหลักสูตร
กองทะเบียนและประมวลผล
ความสมบูรณ์และความชัดเจนของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ในเอกสารคู่มือการเขียนหลักสูตร
ความสมบูรณ์และความชัดเจนของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ในเอกสารคู่มือการเสนอหลักสูตร
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรสามารถบริการและให้
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเสนอหลักสูตร
บนเว็บไซต์
การเผยแพร่แบบฟอร์มที่ใช้ในการเสนอหลักสูตร
แต่ละขั้นตอน
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

3.68

0.86

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

3.86

0.87

มาก

3.75

0.82

มาก

3.54

0.95

มาก

3.54

0.94

มาก

3.67

0.75

มาก

จากตาราง 17 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและ
สนับสนุนในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงาน
ภาควิชา คณะ ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ด้านคุณภาพให้บริการ
ของงานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.67)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ รวม 5 ข้อ เรียงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ความสมบูรณ์และความชัดเจนของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ในเอกสารคู่มือการเสนอหลักสูตร ( X = 3.86) รองลงมาเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรสามารถ
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บริการและให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ( X = 3.75) และความสมบูรณ์และความชัดเจน
ของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในเอกสารคู่มือการเขียนหลักสูตร( X = 3.68) ตามลาดับ
ตาราง 18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน
ในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการ
ดาเนินงานภาควิชา คณะ ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
ด้านงบประมาณและเวลา จาแนกเป็นรายข้อ
ด้านงบประมาณและเวลา

X

S.D.

1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยใช้ในการ
จัดทาเอกสารหลักสูตร
2. ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
3. งบประมาณสาหรับการจัดประชุมการยกร่างหลักสูตรที่
ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย
4. ระยะเวลาในการดาเนินงานจัดทาหลักสูตรให้ทันต่อการ
เปิดสอน
ค่าเฉลี่ยรวม

3.35

1.10

ระดับ
ความคิดเห็น
ปานกลาง

3.40
3.51

1.10
1.05

ปานกลาง
มาก

3.44

0.99

ปานกลาง

3.42

0.92

ปานกลาง

จากตาราง 18 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและ
สนับสนุนในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงาน
ภาควิชา คณะ ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ด้านงบประมาณและเวลา
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง รวม 3 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่
งบประมาณสาหรับการจัดประชุมการยกร่างหลักสูตรที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ( X = 3.51)
รองลงมาระยะเวลาในการดาเนินงานจัดทาหลักสูตรให้ทันต่อการเปิดสอน ( X = 3.44) และ
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ( X = 3.40) ตามลาดับ
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ตาราง 19 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน
ในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ต่อการดาเนินงานภาควิชา คณะฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และวัสดุอุปกรณ์ จาแนกเป็นรายข้อ
ด้านสิ่งอานวยความสะดวก และวัสดุอุปกรณ์

X

S.D.

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทา
หลักสูตร
2. ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลประกอบการจัดทา
เนื้อหารายวิชาของหลักสูตร
3. ความร่วมมือของสานักวิทยบริการในการสืบค้นหรือให้
ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร
4. ความสะดวกและรวดเร็วในการจัดทารูปเล่มเอกสาร
หลักสูตร
ค่าเฉลี่ยรวม

3.62

1.01

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

3.47

1.12

ปานกลาง

3.41

1.06

ปานกลาง

3.54

0.92

มาก

3.51

0.87

มาก

จากตาราง 19 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและ
สนับสนุนในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงาน
ภาควิชา คณะ ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก และวัสดุอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รวม 2 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทาหลักสูตร ( X = 3.62) รองลงมา
ความสะดวกและรวดเร็วในการจัดทารูปเล่มเอกสารหลักสูตร ( X = 3.54) และความสะดวก
ในการสืบค้นข้อมูลประกอบการจัดทาเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร ( X = 3.47) ตามลาดับ
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ตาราง 20 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน
ในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ต่อการดาเนินงานภาควิชา คณะ ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย ด้านบุคลากร จาแนกเป็นรายข้อ
ด้านบุคลากร
1. การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิ
เหมาะสมพิจารณาหลักสูตร
2. การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3. จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ในการรับผิดชอบ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
4. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทาเอกสารหลักสูตรของ
หน่วยงาน
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

3.79

0.92

ระดับ
ความคิดเห็น
มาก

3.71

0.94

มาก

3.81

0.82

มาก

3.60

1.09

มาก

3.72

0.83

มาก

จากตาราง 20 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและ
สนับสนุนในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงาน
ภาควิชา คณะ ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ด้านบุคลากร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.72) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก รวม 4 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่
จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ในการรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ( X = 3.81)
รองลงมาการจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิเหมาะสมพิจารณาหลักสูตร ( X = 3.79)
และการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
( X = 3.71) ตามลาดับ
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ตาราง 21 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน
ในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ต่อการดาเนินงานภาควิชา คณะ ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับ
มหาวิทยาลัย จาแนกเป็นรายด้าน
ความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนใน
การจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานภาควิชา
คณะจาแนกเป็นรายด้าน
1. คุณภาพให้บริการของงานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียน
และประมวลผล
2. งบประมาณและเวลา
3. สิ่งอานวยความสะดวก และวัสดุอุปกรณ์
4. บุคลากร
ค่าเฉลี่ยรวม

X

S.D.

ระดับ
ความคิดเห็น

3.67

0.75

มาก

3.42
3.51
3.72
3.58

0.92
0.87
0.83
0.70

ปานกลาง
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 20 พบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและ
สนับสนุนในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงาน
ภาควิชา คณะ ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จาแนกเป็นรายด้าน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก รวม 3 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ บุคลากร
( X = 3.72) รองลงมาคุณภาพให้บริการของงานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล
( X = 3.67) และสิ่งอานวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ ( X = 3.51) ตามลาดับ
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. ควรมีการจัดทาหลักสูตร (รูปเล่ม) ในรูปแบบอื่น เช่น E-Book, Intographic,
Multimedia เป็นต้น โดยตัดเนื้อหาบางอย่างออก (หากต้องการแบบสมบูรณ์ให้ดูจากหลักสูตร
แบบรูปเล่ม) เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจได้สะดวกขึ้น (จานวน 1 คน)
2. อาจารย์บางคนเพิ่งมารับหน้าที่ดูแลหลักสูตร ซึ่งยังมีความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ
ในการจัดทาหลักสูตรไม่มากนัก (อยู่ในช่วงเรียนรู้) (จานวน 1 คน)
3. งานหลักสูตรควรเชิญอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตร เข้าร่วมการอบรม
การจัดทาหลักสูตร หากอาจารย์ท่านใดไม่เข้าร่วมต้องมีมาตรการในการดาเนินการกับอาจารย์ท่านนั้น
อย่างเด็ดขาด เพราะในปัจจุบันอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทาหลักสูตรมีน้อยมาก
และที่ไม่รู้ก็ไม่เคยคิดจะหาความรู้ใส่ตัวเอง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับคณะและต่อมหาวิทยาลัย
(จานวน 1 คน)
4. ควรมีแบบฟอร์มที่ชัดเจน และตัวอย่างที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ต้องปฏิบัติ
(จานวน 1 คน)
5. ควรจัดอบรมบุคลากรที่จัดทาหลักสูตรเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม ลดความผิดพลาด
ลดการแก้ไข/ตีกลับจาก สกอ. (จานวน 1 คน)
6. ควรเพิ่มบุคลากรที่ดูแลด้านหลักสูตร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน/
ความรวดเร็ว (จานวน 1 คน)
8. ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ผู้จัดทาหลักสูตรก่อนการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้จัดทาหลักสูตร/ประธานหลักสูตร (จานวน 1 คน)
9. ปัจจุบันนี้มีกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงมากมาย ต้องทาความเข้าใจ ควรมีการสัมมนา
หรือทบทวนสิ่งต่าง ๆ ให้เข้าใจร่วมกัน (จานวน 1 คน)
10. ควรมีเอกสารที่เป็นคู่มือในการจัดทาหลักสูตรทุกระดับที่มีรายละเอียดต่าง ๆ
ที่สามารถนามาเป็นแนวในการปฏิบัติและอ้างอิงได้ (จานวน 1 คน)
11. ควรปรับปรุงคู่มือการพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูลให้ up date และให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ได้ จะดีมาก (จานวน 1 คน)
12. เนื่องจากเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ฉุกเฉินมา 5 ปี เป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพ การรับบุคลากรมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร แต่ยังมีประสบการณ์น้อยในเรื่องหลักสูตร
และการสอน อย่างไรก็ตามผู้ที่คิดและเขียนหลักสูตร(มคอ.2) คือ ผู้ที่จบการศึกษาดุษฎีนิพนธ์
ด้านหลักสูตรและการสอน เชื่อว่าน่าจะมีหลักการเป็นอย่างดีในการเขียนรายระเอียดหลักสูตร
และระบบการจัดการศึกษา ซึ่งปัจจุบันไม่ได้อยู่ทางานที่สาขานี้ (ภายหลังช่วยคิดและพัฒนาหลักสูตร
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7 เดือน) ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ที่เป็นประธานหลักสูตร คือ อาจารย์แพทย์ ที่มีประสบการณ์การเป็น
อาจารย์คณะแพทย์มากกว่า 5 ปี (จานวน 1 คน)
13. มคอ.2 มีรายละเอียดมากเกินไป อาจารย์ผู้จัดทามีภาระงานด้านอื่น ๆ มากอยู่แล้ว
ภาระงานด้าน มคอ.2 ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วย ไม่จัดภาระงานให้ ไม่จัดอบรม
การเขียนที่ถูกต้อง ผู้เขียนทรมานมาก โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติที่ต้องเขียนและแปลทุกอย่างเป็น
ภาษาอังกฤษด้วย ขอขอบคุณ คุณโรชินีและทีมงานที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะ (จานวน 1 คน)
14. อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรไม่ทราบมาก่อนว่ามีการจัดสรรงบประมาณ ในการจัดทาเอกสาร
หลักสูตร รวมทั้งงบประมาณสาหรับจัดประชุมการยกร่างหลักสูตร (จานวน 1 คน)
15. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลักสูตรมีจานวนมาก โดยผู้รับผิดชอบหลักคือประธาน
หลักสูตรการคิดภาระงานไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง (งานมากแต่เมื่อคิดเป็นภาระงานแล้วได้ค่า
ภาระงานน้อยมาก) ควรมีการปรับค่าภาระงานให้มากกว่านี้ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
(จานวน 1 คน)
16. การอานวยความสะดวกในการจัดทาหลักสูตรมีน้อยมาก โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดทาหลักสูตรและบริหารจัดการหลักสูตร (จานวน 1 คน)
17. หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทาหลักสูตร ประธานหลักสูตรต้องจัดทา
เอกสารหลักสูตรด้วยตนเอง หน่วยงานควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ถ้าไม่สามารถดาเนินการได้
ควรมีค่าตอบแทนให้ประธานหลักสูตร (จานวน 1 คน)
18. ควรมีการจัดอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (จานวน 1 คน)
19. ควรมีการให้ความรู้ในเรื่องหลักเกณฑ์ในการขอเปิดหลักสูตรแบบต่าง ๆ เช่น
กรณีต้องการขอเปิดหลักสูตร วุฒิบัตร อบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรต่างๆ จะมีขั้นตอนอย่างไร
(จานวน 1 คน) แก่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สรุป จากข้อเสนอแนะทั้งหมด 21 ข้อ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ต้องการ
ให้มีการจัดอบรมผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อให้มีความรู้ในการจัดทาหลักสูตรและ หลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ในการเปิดหลักสูตรมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อจะลดปัญหาการตีกลับหลักสูตรจากสกอ. รองลงมา คือ ต้องการ
ให้มีคู่มือในการจัดทาหลักสูตร แบบฟอร์มต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบเอกสารและรูปแบบE-Book ที่ข้อมูล
เป็นปัจจุบันตลอดเวลา นอกจากนั้นในเรื่องงบประมาณ ซึ่งอาจารย์ไม่ทราบว่ามีงบประมาณในการ
ร่างหลักสูตรของคณะจาก อุปกรณ์สนับสนุนในการจัดทาหลักสูตรยังมีน้อย นอกจากนั้นยังพบว่า
หน่วยงานควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทาหลักสูตร และควรเพิ่มเจ้าหน้าที่ดูแลหลักสูตร
เพิ่มมากขึ้นเพื่อความคล่องตัว อาจารย์มีภาระงานที่มากแต่ก็ยังต้องดูแลและจัดทาหลักสูตรด้วยตนเอง
ซึ่งควรคิดการจัดทาหลักสูตรเป็นภาระงานที่เพิ่มขึ้นและอาจารย์ผู้ดูแลรับผิดชอบหลักสูตรบางท่าน
เป็นอาจารย์ใหม่หรือขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดทาหลักสูตร
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บทที่ 5
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ
การวิจัยปัญหาในการจัดทาหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะการวิจัยตามลาดับ ดังนี้
1. ความมุ่งหมายของการวิจัย
2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. การวิเคราะห์ข้อมูล
5. สรุปผลการวิจัย
6. อภิปรายผล
7. ข้อเสนอแนะ
8. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
ความมุ่งหมายของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปัญหาในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
2. เพื่อพัฒนากระบวนการจัดทาหลักสูตรให้มีความเหมาะสม และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
จัดทาหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ให้ครบทุก
หลักสูตร
และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานของภาควิชา คณะ
ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย รวมจานวน 291 คน ประกอบด้วย
1.1 ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการสถาบัน
ผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการสานักฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาทุกคณะ สถาบัน
วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตร จานวน 64 คน
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1.2 อาจารย์ ได้แก่ ประธานหลักสูตร/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จานวน 172 คน
1.3 เจ้าหน้าที่ ได้แก่ นักวิชาการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่าง ๆ ของสานักงาน
เลขานุการคณะทุกคณะ วิทยาลัย สถาบัน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
หลักสูตร จานวน 55 คน
2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้จากการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) จานวน 221 คน (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 38)
2.1 ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการสถาบัน
ผู้อานวยการสานัก รองผู้อานวยการสานักฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาทุกคณะ สถาบัน
วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตร จานวน 25 คน
2.2 อาจารย์ ได้แก่ ประธานหลักสูตร/หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จานวน 172 คน
2.3 เจ้าหน้าที่ ได้แก่ นักวิชาการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่าง ๆ ของสานักงาน
เลขานุการคณะทุกคณะ วิทยาลัย สถาบัน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
หลักสูตร จานวน 24 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม เรื่อง ปัญหาในการจัดทา
หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ลักษณะแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) จานวน 4 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับประเภทบุคลากร สังกัดคณะ/วิทยาลัย/
สถาบัน ประสบการณ์การทางานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และวุฒิการศึกษาสูงสุดของท่าน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร ลักษณะเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท ซึ่งมีจานวน 3 ส่วน รวม 108 ข้อ
ได้แก่
ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแก่งชาติ (TQF) จานวน 79 ข้อ
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร
จานวน 16 ข้อ
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ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร จานวน 13 ข้อ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานของภาควิชา คณะ
ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จานวน 3 ส่วน รวม 17 ข้อ ได้แก่
ส่วนที่ 1 คุณภาพให้บริการของงานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล
จานวน 5 ข้อ
ส่วนที่ 2 งบประมาณและเวลา จานวน 4 ข้อ
ส่วนที่ 3 สิ่งอานวยความสะดวก และวัสดุอุปกรณ์ จานวน 4 ข้อ
ตอนที่ 4 บุคลากร จานวน 4 ข้อ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูล ดาเนินการดังนี้
1. ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. มีข้อมูลจากการวิเคราะห์แบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 5 คน ที่สอดคล้องกัน
จานวน 3 คนขึ้นไปเป็นเกณฑ์
3. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในตอนที่ 1 วิเคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ
4. นาผลการตอบในแบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 ไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ หาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นส่วนรวม รายด้าน และรายข้อ
แล้วนาค่าเฉลี่ยที่ได้มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์เพื่อประเมินระดับปัญหา (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 :
103)
สรุปผลการวิจัย
ผลการวิจัยครั้งนี้ สรุปได้ดังนี้
1. ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็นอาจารย์ จานวน 172 คน
คิดเป็นร้อยละ 77.8 รองลงมามีสถานภาพเป็นผู้บริหารจานวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3
และมีสถานภาพเป็นเจ้าหน้าที่จานวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 10.9 คณะที่ตอบแบบสอบถามมาก
ที่สุด คือ คณะศึกษาศาสตร์ จานวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 11.8 รองลงมาคณะมนุษยศาสตร์
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และสังคมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ จานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 10.4 และคณะการบัญชี
และการจัดการ จานวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 ประสบการณ์การทางานในมหาวิทยาลัย
มากที่สุดมีอายุการทางาน ตั้งแต่ 5 – 9 ปี จานวน 87 คน คิดเป็นร้อยละ 39.4 รองลงมา
ตั้งแต่ 10 ปี – 15 ปี จานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 31.7 และน้อยกว่า 5 ปี และมากกว่า
15 ปี จานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 14.5 วุฒิการศึกษาในระดับปริญญาเอก จานวน 146 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.1 รองลงมา ระดับปริญญาโท จานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 25.8 และระดับ
ปริญญาตรี จานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 8.1
2. ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้
2.1 ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยแบ่งตามหมวดที่ 1-8 ดังนี้
2.1.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 3.96) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาในระดับมากทุกข้อ รวม 19 ข้อ
เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
ในหัวข้อ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา ( X = 4.29) รองลงมาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ สถานที่จัดการเรียนการสอน ( X = 4.28) และความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ( X = 4.24)
2.1.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.88) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาในระดับมาก
ทุกข้อ รวม 4 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ( X = 4.00) รองลงมาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อความสาคัญ ( X = 3.87) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
ในหัวข้อปรัชญา ( X = 3.86)
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2.1.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ
และโครงสร้างของหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีปัญหาในระดับมากทุกข้อ รวม 28 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย
3 ลาดับแรก ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจาตัว
ประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจา ( X = 4.14) รองลงมาความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อรายวิชา ( X = 4.10) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
คาอธิบายรายวิชา ( X = 4.09)
2.1.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน
และการประเมินผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.63) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
มีปัญหาในระดับมากทุกข้อ รวม 3 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การกาหนดแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
( X = 3.67) รองลงมาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ
ของนิสิต ( X = 3.65) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การพัฒนาผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน ( X = 3.59)
2.1.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาในระดับมาก
รวม 2 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ( X = 3.96) รองลงมาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
( X = 3.91) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิต ( X = 3.48)

87
2.1.6 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ( X = 3.87) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาในระดับมากทุกข้อ
รวม 3 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
ในหัวข้อ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลและความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ ( X = 3.89) รองลงมาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่ ( X = 3.83)
2.1.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.70) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาในระดับมาก
ทุกข้อ รวม 14 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสิต ( X = 3.85)
รองลงมาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
( X = 3.79) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การบริหารหลักสูตรและความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ( X = 3.74)
2.1.8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุง
การดาเนินการของหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.57) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า มีปัญหาในระดับมาก รวม 4 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก
ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบ
รายละเอียดหลักสูตร ( X = 3.64) รองลงมาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
การประเมินกลยุทธ์การสอน ( X = 3.62) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ( X = 3.58)
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สรุป ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร ด้านความรู้
ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หมวดที่ 1 - หมวดที่ 8 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.78)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาในระดับมากทุกหมวด รวม 8 ข้อ เรียงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ( X = 3.96)
รองลงมาหมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร ( X = 3.88) และหมวดที่ 3 ระบบการจัด
การศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร และหมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
( X = 3.87)
2.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.74) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาในระดับมากทุกข้อ
รวม 16 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ เอกสารหลักสูตร ( X = 3.87) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่ 1 คณบดีเห็นชอบ
ในหลักการปรับปรุงหลักสูตร ( X = 3.85) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่ 2
เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย ( X = 3.84)
2.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.80)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาในระดับมากทุกข้อ รวม 13 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาขาวิชาที่สอดคล้อง
( X = 3.90) รองลงมาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ตาแหน่งทางวิชาการ ( X = 3.89)
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วุฒิการศึกษา ( X = 3.88)
สรุป ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จาแนกเป็นรายด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก
( X = 3.77) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีปัญหาในระดับมากทุกด้าน รวม 3 ด้าน
เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
หลักสูตร ( X = 3.80) รองลงมาความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

89
มหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ( X = 3.78)
และความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร ( X = 3.74)
3. ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน
ในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานภาควิชา
คณะ ดังนี้
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน
ในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานภาควิชา
คณะฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ด้านคุณภาพให้บริการของงาน
พัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.67)
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากทุกข้อ รวม 5 ข้อ เรียงตามลาดับ
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ ความสมบูรณ์และความชัดเจนของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ในเอกสารคู่มือการเสนอหลักสูตร ( X = 3.86) รองลงมาเจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรสามารถ
บริการและให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ( X = 3.75) และความสมบูรณ์และความชัดเจน
ของหลักเกณฑ์ต่างๆในเอกสารคู่มือการเขียนหลักสูตร( X = 3.68)
3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน
ในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานภาควิชา
คณะฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ด้านงบประมาณและเวลา
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( X = 3.42) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับปานกลาง รวม 3 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่
งบประมาณสาหรับการจัดประชุมการยกร่างหลักสูตรที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ( X = 3.51)
รองลงมาระยะเวลาในการดาเนินงานจัดทาหลักสูตรให้ทันต่อการเปิดสอน ( X = 3.44) และ
ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ( X = 3.40)
3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน
ในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานภาควิชา
คณะ ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ด้านสิ่งอานวยความสะดวก
และวัสดุอุปกรณ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.51) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รวม 2 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก
ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทาหลักสูตร ( X = 3.62) รองลงมา
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ความสะดวกและรวดเร็วในการจัดทารูปเล่มเอกสารหลักสูตร ( X = 3.54) และความสะดวก
ในการสืบค้นข้อมูลประกอบการจัดทาเนื้อหารายวิชาของหลักสูตร ( X = 3.47) ตามลาดับ
3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน
ในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานภาควิชา
คณะ คณะฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X = 3.72) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
รวม 4 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่ จานวนและคุณวุฒิ
ของอาจารย์ในการรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ( X = 3.81)
รองลงมา การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิเหมาะสมพิจารณาหลักสูตร ( X = 3.79)
และการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
( X = 3.71)
สรุป ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุน
ในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานภาควิชา
คณะ คณะฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย จาแนกเป็นรายด้าน
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.58) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก รวม 3 ข้อ เรียงตามลาดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาดับแรก ได้แก่
บุคลากร ( X = 3.72) รองลงมาคุณภาพให้บริการของงานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียน
และประมวลผล ( X = 3.67) และสิ่งอานวยความสะดวกและวัสดุอุปกรณ์ ( X = 3.51)
อภิปรายผล
ผลการวิจัยพบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจและนามาอภิปรายผล ตามลาดับดังนี้
1. ปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF)
จากการศึกษาปัญหาในการจัดทาหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้บริหาร อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ พบว่า ปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร ด้านความรู้ความเข้าใจในการเขียน
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หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(TQF) อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(Thailand Qualification Framework for Higher Education ; TQF : HEd) เป็นกรอบที่
แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศเพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษา
ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิ
ในระดับอุดมศึกษา จัดทาหลักสูตรที่มีความเหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียนโดยให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาหลักสูตรที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะตามหลักและแนวปฏิบัติของ
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539) ที่ว่าหลักสูตรต้องสนองความต้องการของผู้เรียน และต้องมีความสมดุล
ระหว่างความต้องการของผู้เรียนและสังคม อีกทั้งเพื่อให้การจัดการศึกษามุ่งสู่เป้าหมายในการผลิต
บัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพ โดยระบบการศึกษาจะพัฒนาไปตามนโยบายและมีความจาเป็นต้องคานึงถึง
ความต้องการความพึงพอใจของผู้ศึกษาหรือผู้ใช้หลักสูตรซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงเป็นสาคัญ และเพื่อให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualification Framework for
Higher Education) (TQF : HEd) พ.ศ. 2552 ได้กาหนดเป้าหมายของการจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเป็นการประกันคุณภาพบัณฑิตในแต่ละระดับคุณวุฒิ
และสาขาวิชารวมทั้งเพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทามาตรฐานด้านต่าง ๆ เพื่อให้การจัดการศึกษา
มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพซึ่งถือได้ว่ายังเป็นสิ่งใหม่สาหรับผู้บริหาร
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในส่วนของการจัดทาหลักสูตรของแต่ละคณะ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thailand Qualification Framework for Higher Education ;
TQF : HEd) ประกอบไปด้วย 8 หมวด ได้แก่
1. หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาอยู่ในระดับมาก
ทั้งนี้เป็นเพราะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จ
การศึกษา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ สถานที่จัดการเรียนการสอน และความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และ
คุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในส่วนนี้ผู้จัดทาหลักสูตรต้องกาหนดรายละเอียด
ของหลักสูตรที่จัดทาให้ชัดเจน เปรียบเสมือนการให้รายละเอียดหรือบทนาที่จะต้องบอกจุดมุ่งหมาย
คร่าวๆในการจัดทาหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2552)
หลักการสาคัญของ TQF มุ่งประมวลกฎเกณฑ์และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนเข้าไว้ด้วยกันและเชื่อมโยงให้เป็นเรื่องเดียวกัน เป็นเครื่องมือการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง/มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น
นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่คาดว่าจะพึงมี มุ่งให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันใด ๆ ของประเทศไทย
เป็นที่ยอมรับและเทียบเคียงกันได้ในสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้
สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลาย
โดยมั่นใจถึงคุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ่งหวัง สามารถประกอบอาชีพ

92
ได้อย่างมีความสุขและภาคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของนายจ้างส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสอดคล้อง
กับ บุญเลี้ยง ทุมทอง (2553) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร เป็นส่วนหนึ่งของจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
เพราะฉะนั้นในการกาหนดหลักสูตรในระดับใดก็ตามจะต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
ของชาติ ตรงกับความต้องการของสังคม เหมาะสมกับผู้เรียน สามารถเป็นแนวทางในการพัฒนา
ผู้เรียนให้เจริญเติบโตในทุก ๆ ด้าน อีกทั้งจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์จากการศึกษามากที่สุด
และที่สาคัญจุดหมายของหลักสูตรจะต้องมีความชัดเจน ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนการสอนถือเป็น
ตัวช่วยในการขับเคลื่อนให้การเรียนการสอนมีความสะดวก คล่องตัวและทันสมัย ซึ่งสอดคล้องกับ
ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์ (2539) ที่กล่าวถึงสิ่งทีจ่ ะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ดังนี้
หนึ่ง ต้องเป็นสิ่งที่มีประโยชน์แก่ผู้เรียน (Usefulness) เนื้อหาวิชาควรมีประโยชน์ที่จะนามาใช้
ในชีวิตประจาวัน มีประโยชน์ต่อผู้เรียน และพัฒนาสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต
2. หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อความสาคัญ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การเขียนในหัวข้อปรัชญา ผู้จัดทาหลักสูตรอาจจะยังไม่มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ของหลักสูตรว่า
จะต้องมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษาปรัชญาของสถาบันและมาตรฐาน
วิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิต และการกาหนดแผนพัฒนาปรับปรุงที่ชัดเจน ซึ่งสอดคล้องกับ
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (2552) การระบุปรัชญา ความสาคัญและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรโดยต้องสอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/
วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และความรู้ความสามารถอย่างไร และแผนพัฒนา
ปรับปรุงระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่า
จะดาเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน 5 ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์สาคัญที่ต้องดาเนินการเพื่อ
ความสาเร็จของแผนนั้นๆ รวมทั้งตัวบ่งชี้ความสาเร็จ โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ในหมวด ๗ ด้วย ศิริพร ไสยรัตน์และคณะ (2550) พบว่า ควรมีการจัดทาคู่มือการจัดทาหลักสูตร
(ฉบับสมบูรณ์) ที่มีการปรับปรุงรายละเอียด รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานต่างๆในการเขียนหรือร่างหลักสูตร
3. หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของ
หลักสูตร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
ประจา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อรายวิชา และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
ในหัวข้อคาอธิบายรายวิชา เนื้อหาในหมวดนี้จะต้องเป็นรายละเอียดที่ลงลึกในส่วนของเนื้อหาหลักสูตร
ได้แก่ ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการหลักสูตร หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน องค์ประกอบ
เกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) และข้อกาหนดเกี่ยวกับการทา
โครงงานหรืองานวิจัย ซึ่งพบปัญหาและอุปสรรคคือ การระบุงบประมาณตามแผน เนื่องจากอาจารย์
ไม่ทราบข้อเท็จจริงในด้านงบประมาณของมหาวิทยาลัย จึงไม่สามารถระบุข้อมูลในส่วนนี้ได้
อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสมพบ อุกประโคม (2544) กล่าวว่า การจัดการเรียน
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การสอน ควรให้ความสาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอาจารย์ผู้สอนควรให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของอาจารย์ผู้สอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนได้
เรียนอย่างมีความสุข รวมทั้งการปรับปรุงด้านการประเมินผล โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล อันจะนามาซึ่งความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนในที่สุด อีกทั้งยัง
สอดคล้องกับ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (2552) ว่าหลักสูตร
ทุกหลักสูตรอาจารย์ประจาหลักสูตรจะต้องมีคุณวุฒิที่ตรงและเกี่ยวข้องกับหลักสูตรนั้น ๆ
4. หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
ในหัวข้อ การกาหนดแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต
และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ครูผู้สอนขาด
ความรู้ในการสร้างและพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
วาสนา ณ นคร (2532 : บทคัดย่อ) พบว่า ครูขาดแหล่งการข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคหรือกลยุทธ์การ
สอน และวิธีสอน วิธีการสร้างเครื่องมือการวัด ผู้สอนไม่มีเวลาพอสาหรับสร้างเครื่องมือวัดจุดประสงค์
และครูขาดความชานาญในการวัดปฏิบัติ นอกจากนี้ เมตตา ทุ่งสิบสาม (2534) พบว่า ครูผู้สอน
ยังขาดความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการวัดผล เช่น การวิเคราะห์ข้อสอบ
5. หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
มีปัญหาอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ กฎระเบียบ
หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
6. หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การพัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การเตรียมการ
สาหรับอาจารย์ใหม่ อธิบายกระบวนการที่ใช้สาหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนาอาจารย์ใหม่
และอาจารย์พิเศษให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนใน
หลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ อธิบายถึงสิ่งที่
จะดาเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ เมตตา ทุ่งสิบสาม (2534)
พบว่าครูผู้สอนยังขาดความรู้เกี่ยวกับหลักการและวิธีการวัดผล
7. หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหา
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เพราะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การให้คาปรึกษาด้าน
วิชาการและอื่น ๆ แก่นิสิต ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ ทรัพยากรการเรียนการสอน
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ที่มีอยู่เดิมและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
เพิ่มเติม และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การบริหารหลักสูตรและความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
8. หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของ หลักสูตร พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามมีปัญหาอยู่ในระดับมากทั้งนี้เพราะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
การประเมินผลการดาเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียน
ในหัวข้อ การประเมินกลยุทธ์การสอน และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ การทบทวน
ผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ฉัตรนภา พรหมมา (2542) ว่า
หลักสูตรทุกหลักสูตรจะต้องมีเกณฑ์การประเมินตามองค์ประกอบของหลักสูตรในด้านวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ด้านโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชา ด้านปัจจัยสนับสนุน ด้านบริหารหลักสูตร
ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ด้านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้านคุณภาพบัณฑิต
2. ปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร ด้านความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุงหลักสูตร มีปัญหาในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ เอกสารหลักสูตร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่ 1 คณบดีเห็นชอบในหลักการ
ปรับปรุงหลักสูตร และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนที่ 2 เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัย ขาดความต่อเนื่องในการดูแลหลักสูตร เมื่อหลักสูตรมีการปรับปรุงหรือจัดทา
ใหม่ ส่วนใหญ่อาจารย์ที่ได้รับผิดชอบในการจัดทาจะเป็นอาจารย์ใหม่ ๆ ทาให้ไม่มีความรู้ในการจัดทา
หลักสูตรมาก่อน ประกอบด้วยการจัดทาหลักสูตรตามกรอบ TQF ได้เข้ามา และเป็นสิ่งใหม่
อาจารย์ที่รับผิดชอบอาจจะไม่มีคู่มือแบบฟอร์ม ขั้นตอนในการจัดทาหลักสูตรจึงทาให้การจัดทา
หลักสูตรเกิดปัญหาขึ้น ซึ่งจากข้อเสนอแนะต้องการให้มีการจัดทาคู่มือขั้นตอนและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ
ในการจัดทาหลักสูตรและเสนอหลักสูตร
3. ปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร ด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
หลักสูตร ปัญหาในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาขาวิชาที่สอดคล้อง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ตาแหน่งทางวิชาการ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วุฒิการศึกษา
ว่าอาจารย์หรือผู้จัดทาหลักสูตรยังไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนการในการจัดทา
หลักสูตร ขาดคู่มือหรือเอกสารในการจัดทาหลักสูตรทุกระดับที่มีรายละเอียดต่างๆที่สามารถนามา
เป็นแนวทางในการปฏิบัติและอ้างอิงได้ อาจารย์ไม่ค่อยมีเวลาในการศึกษาเกี่ยวกับการจัดทาหลักสูตร
ตามกรอบ TQF เท่าที่ควร ควรจะมีการจัดอบรมหรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทาหลักสูตร
ซึ่งสอดคล้องกับ เอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2544) กล่าวว่า บทบาท/หน้าที่
ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการสถานศึกษา ได้มีการวางแผนการดาเนินงาน
วิชาการ กาหนดรายละเอียดของหลักสูตรสถานศึกษาและแนวการจัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้และ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา จัดทาคู่มือการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของสถานศึกษา
นิเทศกากับ ติดตาม ให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร และการจัดกระบวนการเรียนรู้
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4. ความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานภาควิชา คณะ ด้านคุณภาพให้บริการ
ของงานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เนื่องมาจาก
ความสมบูรณ์และความชัดเจนของหลักเกณฑ์ต่างๆในเอกสารคู่มือการเสนอหลักสูตร เจ้าหน้าที่งาน
พัฒนาหลักสูตรสามารถบริการและให้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และความสมบูรณ์และ
ความชัดเจนของหลักเกณฑ์ต่างๆในเอกสารคู่มือการเขียนหลักสูตร มคอ.2 มีรายละเอียดมากเกินไป
อาจารย์ผู้จัดทามีภาระงานด้านอื่นๆมากอยู่แล้ว งานหลักสูตรมีเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
หลักสูตร ดูแลในการตรวจสอบหลักสูตรและจัดประชุมวิชาการต่างๆให้อาจารย์อย่างรวดเร็ว จึงช่วยให้
หลักสูตรผ่าน TQF ได้อย่างครบถ้วน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้ทาคารับรองไว้กับ
สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
5. ความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานภาควิชา คณะ ด้านงบประมาณ
และเวลา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง เนื่องมาจากขาดงบประมาณสาหรับการจัดประชุม
การยกร่างหลักสูตรที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย ระยะเวลาในการดาเนินงานจัดทาหลักสูตรให้ทัน
ต่อการเปิดสอน และค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้จัดทาหลักสูตรไม่ทราบมา
ก่อนว่ามีการจัดสรรงบประมาณในการจัดทาหลักสูตร รวมทั้งงบประมาณสาหรับจัดประชุมการยกร่าง
หลักสูตร
6. ความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานภาควิชา คณะ ด้านสิ่งอานวยความ
สะดวก และวัสดุอุปกรณ์ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จะเห็นได้ว่า มีความพึงพอใจเครื่อง
คอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทาหลักสูตร ซึ่งสอดคล้องกับ ใจทิพย์ เชื้อรัตนพงษ์
(2542) ที่กล่าวว่า ในยุคโลกาภิวัตน์ วิชาคอมพิวเตอร์อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการประกอบ
อาชีพต่อไปภายหน้า ต้องเป็นสิ่งที่สามารถจัดให้ผู้เรียนได้ (Feasibility) มีโอกาสเป็นนักพัฒนา
หลักสูตรควรเลือกเนื้อหาที่สามารถจัดให้ผู้เรียนได้เมื่อพิจารณาในแง่ความพร้อมด้านเวลา บุคลากร
ผู้สอน วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งถือเป็นประเด็นที่สาคัญที่จะช่วยให้การเรียนการสอนดียิ่งขึ้น
7. ความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานภาควิชา คณะ ด้านบุคลากร มีความ
พึงพอใจอยู่ในระดับมาก จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ในการรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิเหมาะสมพิจารณาหลักสูตร และการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยจะเห็นได้จากการที่
มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์สามารถลาไปศึกษาต่อได้
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ข้อเสนอแนะ
จากผลการวิจัยปัญหาในการจัดทาหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคามตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีข้อเสนอแนะแนวทางต่อหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. ควรมีการจัดทาหลักสูตร (รูปเล่ม) ในรูปแบบอื่น เช่น E-Book, Intographic,
Multimedia เป็นต้น โดยตัดเนื้อหาบางอย่างออก (หากต้องการแบบสมบูรณ์ให้ดูจากหลักสูตร
แบบรูปเล่ม) เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าใจได้สะดวกขึ้น
2. อาจารย์บางคนเพิ่งมารับหน้าที่ดูแลหลักสูตร ซึ่งยังมีความเข้าใจในรายละเอียดต่าง ๆ
ในการจัดทาหลักสูตรไม่มากนัก (อยู่ในช่วงเรียนรู้)
3. งานหลักสูตรควรเชิญอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตร เข้าร่วมการอบรม
การจัดทาหลักสูตร หากอาจารย์ท่านใดไม่เข้าร่วมต้องมีมาตรการในการดาเนินการกับอาจารย์ท่านนั้น
อย่างเด็ดขาด เพราะในปัจจุบันอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการจัดทาหลักสูตรมีน้อยมาก
และที่ไม่รู้ก็ไม่เคยคิดจะหาความรู้ใส่ตัวเอง ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงกับคณะและต่อมหาวิทยาลัย
4. ควรมีแบบฟอร์มที่ชัดเจน และตัวอย่างที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ต้องปฏิบัติ
5. ควรจัดอบรมบุคลากรที่จัดทาหลักสูตรเพื่อให้ความรู้เพิ่มเติม ลดความผิดพลาด
ลดการแก้ไข/ตีกลับจาก สกอ.
6. ควรเพิ่มบุคลากรที่ดูแลด้านหลักสูตร เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน/
ความรวดเร็ว
8. ควรจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ผู้จัดทาหลักสูตรก่อนการปรับปรุงหลักสูตรหรือจัดเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้จัดทาหลักสูตร/ประธานหลักสูตร
9. ปัจจุบันนี้มีกฎระเบียบเปลี่ยนแปลงมากมาย ต้องทาความเข้าใจ ควรมีการสัมมนาหรือ
ทบทวนสิ่งต่าง ๆ ให้เข้าใจร่วมกัน
10. ควรมีเอกสารที่เป็นคู่มือในการจัดทาหลักสูตรทุกระดับที่มีรายละเอียดต่าง ๆ
ที่สามารถนามาเป็นแนวในการปฏิบัติและอ้างอิงได้
11. ควรปรับปรุงคู่มือการพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูลให้ up date และให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องได้นาไปใช้ได้ จะดีมาก
12. เนื่องจากเป็นพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ฉุกเฉินมา 5 ปี เป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพ การรับบุคลากรมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร แต่ยังมีประสบการณ์น้อยในเรื่องหลักสูตร
และการสอน อย่างไรก็ตามผู้ที่คิดและเขียนหลักสูตร (มคอ.2) คือ ผู้ที่จบการศึกษาดุษฎีนิพนธ์
ด้านหลักสูตรและการสอน เชื่อว่าน่าจะมีหลักการเป็นอย่างดีในการเขียนรายระเอียดหลักสูตรและ
ระบบการจัดการศึกษา ซึ่งปัจจุบันไม่ได้อยู่ทางานที่สาขานี้ (ภายหลังช่วยคิดและพัฒนาหลักสูตร
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7 เดือน) ซึ่งปัจจุบันมีอาจารย์ที่เป็นประธานหลักสูตร คือ อาจารย์แพทย์ ที่มีประสบการณ์การเป็น
อาจารย์คณะแพทย์มากกว่า 5 ปี
13. มคอ.2 มีรายละเอียดมากเกินไป อาจารย์ผู้จัดทามีภาระงานด้านอื่น ๆ มากอยู่แล้ว
ภาระงานด้าน มคอ.2 ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วย ไม่จัดภาระงานให้ ไม่จัดอบรม
การเขียนที่ถูกต้อง ผู้เขียนทรมานมาก โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติที่ต้องเขียนและแปลทุกอย่างเป็น
ภาษาอังกฤษด้วย ขอขอบคุณ คุณโรชินีและทีมงานที่ให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะ
14. อาจารย์ผู้ดูแลหลักสูตรไม่ทราบมาก่อนว่ามีการจัดสรรงบประมาณ ในการจัดทาเอกสาร
หลักสูตร รวมทั้งงบประมาณสาหรับจัดประชุมการยกร่างหลักสูตร
15. งานที่อยู่ในความรับผิดชอบของหลักสูตรมีจานวนมาก โดยผู้รับผิดชอบหลักคือประธาน
หลักสูตรการคิดภาระงานไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง (งานมากแต่เมื่อคิดเป็นภาระงานแล้วได้ค่า
ภาระงานน้อยมาก) ควรมีการปรับค่าภาระงานให้มากกว่านี้ ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง
16. การอานวยความสะดวกในการจัดทาหลักสูตรมีน้อยมาก โดยเฉพาะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจัดทาหลักสูตรและบริหารจัดการหลักสูตร
17. หน่วยงานไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทาหลักสูตร ประธานหลักสูตรต้องจัดทา
เอกสารหลักสูตรด้วยตนเอง หน่วยงานควรมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ถ้าไม่สามารถดาเนินการได้
ควรมีค่าตอบแทนให้ประธานหลักสูตร
18. ควรมีการจัดอบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
19. ควรมีการให้ความรู้ในเรื่องหลักเกณฑ์ในการขอเปิดหลักสูตรแบบต่าง ๆ เช่น
กรณีต้องการขอเปิดหลักสูตร วุฒิบัตร อบรมระยะสั้น ประกาศนียบัตรต่าง ๆ จะมีขั้นตอนอย่างไร
แก่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาของการจัดทาหลักสูตรในทุกปีอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนาผลที่ได้มาพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนหรือแนวทางแก้ไขปัญหาในการจัดทาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเป็นการพัฒนาในการจัดทาหลักสูตรของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อนาไปสู่
การแก้ไขปัญหาในการจัดทาหลักสูตรที่ยั่งยืนต่อไป โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณร่วมกับวิธีการวิจัยเชิง
คุณภาพ
2. ควรทาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ การประเมินระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร (TQF) ที่จะนามาใช้เป็นหนึ่งช่องทางในการอานวยความสะดวกแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ในการจัดทาหลักสูตร
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เลขที่แบบสอบถาม...............................
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เรื่อง ปัญหาในการจัดทาหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
*******************
คาชี้แจง
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
ปฏิบัติงานต่อไป โดยทาการแบ่งแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทาหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานของ
ภาควิชา คณะ ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
ข้อมูลที่ได้รับจากท่านมีความสาคัญอย่างยิ่งในการวิจัยครั้งนี้ โปรดให้ข้อมูลให้ครบถ้วน
และสมบูรณ์ตามความเป็นจริง ซึ่งผลการให้ข้อมูลจะไม่มีผลใดๆ ต่อผู้ให้ข้อมูลเมื่อท่านตอบแบบสอบถาม
เรียบร้อยแล้วโปรดส่งคืน กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล กองทะเบียนและประมวลผล
ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะ
ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล
กองทะเบียนและประมวลผล
โทรศัพท์ 0-4375-4234 ภายใน 1210
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ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน ( ) และเติมข้อความตามความจริงของท่าน
คาอธิบายเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้บริหาร ได้แก่ คณบดี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อานวยการสถาบัน ผู้อานวยการสานัก
รองผู้อานวยการสานักฝ่ายวิชาการ และหัวหน้าภาควิชาทุกคณะ สถาบัน วิทยาลัย ในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตร
อาจารย์ ได้แก่ ประธานหลักสูตรและ / หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
เจ้าหน้าที่ ได้แก่ นักวิชาการศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งต่างๆ ของสานักงานเลขานุการคณะ
ทุกคณะ วิทยาลัย สถาบัน ในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องในการจัดทาหลักสูตร
1. ประเภทบุคลากร
1.1 ( ) ผู้บริหาร
1.2 ( ) อาจารย์
1.3 ( ) เจ้าหน้าที่
2. สังกัดคณะ/วิทยาลัย/สถาบัน ..................................................................................................
3. ประสบการณ์การทางานในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.1 ( ) น้อยกว่า 5 ปี
3.2 ( ) ตั้งแต่ 5 – 9 ปี
3.3 ( ) ตั้งแต่ 10 ปี – 15 ปี
3.4 ( ) มากกว่า 15 ปี
4. วุฒิการศึกษาสูงสุดของท่าน
4.1 ( ) ปริญญาตรี
4.2 ( ) ปริญญาโท
4.3 ( ) ปริญญาเอก
ตอนที่ 2
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาของกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
ในกระบวนการในการจัดทาหลักสูตร โดยแบ่งระดับความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดับ คือ
มากที่สุด
หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมากที่สุด
มาก
หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก
ปานกลาง
หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับปานกลาง
น้อย
หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อย
น้อยที่สุด
หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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ส่วนที่ 1 ความรู้ความเข้าใจในการเขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.3.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “รหัสและชื่อ
หลักสูตร”
1.3.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ชื่อปริญญาและ
สาขาวิชา”
1.3.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “วิชาเอก”
1.3.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “จานวนหน่วยกิต
ที่เรียนตลอดหลักสูตร”
1.3.5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “รูปแบบของ
หลักสูตร”
1.3.5.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “รูปแบบ”
1.3.5.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ภาษาที่ใช้”
1.3.5.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การรับเข้า
ศึกษา”
1.3.5.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ความร่วมมือกับสถาบันอื่น”
1.3.5.5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การให้
ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา”
1.3.6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “สถานภาพของ
หลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร”
1.3.7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ความพร้อมใน
การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน”
1.3.8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “อาชีพที่สามารถ
ประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา”
1.3.9 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ชื่อ นามสกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”

มากที่สุด

ข้อคาถาม

ปานกลาง

ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ
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1.3.10 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “สถานที่จัดการ
เรียนการสอน”
1.3.11 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “สถานการณ์
ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร”
1.3.11.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ”
1.3.11.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม”
1.3.12 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ผลกระทบจาก
ข้อ 1.3.11.1 และ 1.3.11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของสถาบัน”
1.3.12.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การพัฒนาหลักสูตร”
1.3.12.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน”
1.3.13 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ความสัมพันธ์
กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
(เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจาก
คณะ/ภาควิชาอื่น)”
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1.3.14 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ ปรัชญา
ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.14.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ปรัชญา”
1.3.14.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“ความสาคัญ”
1.3.14.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“วัตถุประสงค์ของหลักสูตร”
1.3.15 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “แผนพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร”
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้าง
ของหลักสูตร
1.3.16 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ระบบการจัด
การศึกษา”
1.3.16.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ระบบ”
1.3.16.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การจัดการ
ศึกษาภาคฤดูร้อน”
1.3.16.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค”
1.3.17 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การดาเนินการ
หลักสูตร”
1.3.17.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “วัน-เวลาใน
การดาเนินการเรียนการสอน”
1.3.17.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “คุณสมบัติ
ของผู้เข้าศึกษา”
1.3.17.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ปัญหาของ
นิสิตแรกเข้า”
1.3.17.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “กลยุทธ์ใน
การดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 1.3.17.3”
1.3.17.5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “แผนการ
รับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี”
1.3.17.6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“งบประมาณตามแผน”
1.3.17.7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ระบบ
การศึกษา”
1.3.17.8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การเทียบ
โอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
1.3.18 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน”
1.3.18.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “จานวน
หน่วยกิตและระยะเวลาศึกษา”
1.3.18.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “โครงสร้าง
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หลักสูตร”
1.3.18.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “รายวิชา”
1.3.18.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “แสดง
แผนการศึกษา”
1.3.18.5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “คาอธิบาย
รายวิชา”
1.3.18.6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจา
หลักสูตร”
1.3.18.7 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจา”
1.3.18.8 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ชื่อ-สกุล
เลขบัตรประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์พิเศษ”
1.3.19 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “องค์ประกอบ
เกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา)”
1.3.19.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม”
1.3.19.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ช่วงเวลา”
1.3.19.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การจัดเวลาและตารางสอบ”
1.3.20 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ข้อกาหนด
เกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย”
1.3.20.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “คาอธิบาย
โดยย่อ”
1.3.20.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้”
1.3.20.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ช่วงเวลา”
1.3.20.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“จานวนหน่วยกิต”
1.3.20.5 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การเตรียมการ”
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1.3.20.6 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“กระบวนการประเมินผล”
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1.3.21 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของนิสิต”
1.3.22 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การพัฒนาผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน”
1.3.23 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การกาหนดแผน
ที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping)”
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต
1.3.24 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “กฎระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)”
1.3.25 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “กระบวนการทวน
สอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต”
1.3.26 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “เกณฑ์การสาเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร”
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1.3.27 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การเตรียมการ
สาหรับอาจารย์ใหม่”
1.3.28 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การพัฒนาความรู้
และทักษะให้แก่คณาจารย์”
1.3.28.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การพัฒนา
ทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล”
1.3.28.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การพัฒนา
วิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ”
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1.3.29 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การบริหาร
หลักสูตร”
1.3.30 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การบริหาร
ทรัพยากรการเรียนการสอน”
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1.3.30.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การบริหาร
งบประมาณ”
1.3.30.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ทรัพยากร
การเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม”
1.3.30.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การจัดหา
ทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม”
1.3.30.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร”
1.3.31 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การบริหาร
คณาจารย์”
1.3.31.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การรับอาจารย์ใหม่”
1.3.31.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การมีส่วน
ร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร”
1.3.31.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การแต่งตั้ง
คณาจารย์พิเศษ”
1.3.32 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การบริหาร
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน”
1.3.32.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“กาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง”
1.3.32.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน”
1.3.33 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การสนับสนุนและ
การให้คาแนะนานิสิต”
1.3.33.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นิสิต”
1.3.33.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การอุทธรณ์ของนิสิต”
1.3.34 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต”
1.3.35 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “ตัวบ่งชี้ผลการ
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ดาเนินงาน (Key Performance Indicators)”
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1.3.36 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การประเมิน
ประสิทธิผลของการสอน”
1.3.36.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การประเมินกลยุทธ์การสอน”
1.3.36.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ
“การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน”
1.3.37 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การประเมิน
หลักสูตรในภาพรวม”
1.3.38 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การประเมินผล
การดาเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร”
1.3.39 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเขียนในหัวข้อ “การทบทวนผล
การประเมินและวางแผนปรับปรุง”
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือ
ปรับปรุงหลักสูตร
2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการจัดเตรียมความพร้อมและ
แผนการดาเนินงานหลักสูตรระดับคณะ
2.1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การสารวจศึกษาความต้องการ
ของตลาดแรงงาน”
2.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การศึกษาความต้องการจาเป็น
ของหลักสูตร”
2.1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “การเสนอหลักสูตร เพื่อบรรจุ
ในแผนปฏิบัติราชการ (แผนหลักสูตร) ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการจัดทาหลักสูตรใหม่
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ขั้นตอนที่ 1 คณบดีพิจารณาหลักการและ
เหตุผลความจาเป็นของหลักสูตร”
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ขั้นตอนที่ 2 อธิการบดีเห็นชอบให้มี
หลักสูตร”
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ขั้นตอนที่ 3 ยกร่างหลักสูตร”
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ เพื่อให้
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ฝ่ายวิชาการตรวจสอบรูปแบบหลักสูตร”
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ขั้นตอนที่ 4 นาร่างหลักสูตรเสนอ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย”
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ขั้นตอนที่ 5 เสนอสภามหาวิทยาลัย”
2.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ขั้นตอนที่ 1 คณบดีเห็นชอบในหลักการ
ปรับปรุงหลักสูตร”
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง
เพื่อให้ฝ่ายวิชาการตรวจสอบรูปแบบหลักสูตร”
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ขั้นตอนที่ 2 เสนอหลักสูตรต่อ
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย”
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “ขั้นตอนที่ 3 อธิการบดีอนุมัติแจ้ง
สภามหาวิทยาลัยรับทราบ”
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “เอกสารหลักสูตร”
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “เอกสารขั้นตอนการจัดทาหลักสูตร”
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ “แบบสรุปสาระสาคัญของหลักสูตร
(แบบ พ.ส.2)”
2.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจในการจัดทาหลักสูตร
3.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตรที่จัดทาโดยหน่วยงานของท่าน
3.1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วุฒิการศึกษา
3.1.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สาขาวิชาที่สอดคล้อง
3.1.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ตาแหน่งทางวิชาการ
3.1.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ประสบการณ์ในการร่างหลักสูตร
3.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ องค์ประกอบของกรรมการพัฒนา
หลักสูตร
3.2.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันอื่น
3.2.2 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
3.2.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ คณาจารย์จากคณะหรือสาขาอื่นใน
มหาวิทยาลัย

มากที่สุด

ข้อคาถาม

ปานกลาง

ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ

.......
.......
.......
.......

....... .......
....... .......
....... .......
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น้อยที่สุด

.......
.......

....... .......
....... .......

....... .......
....... .......

.......
.......
.......
.......

.......
.......
.......
.......

.......
.......
.......
.......

.......

....... .......

.......
.......
.......
.......

น้อย

มาก

3.2.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานเอกชน
3.3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
หลักสูตร
3.3.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตร
3.3.2 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3.3.3 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)
3.3.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เกี่ยวข้องในการจัดทา
หลักสูตร
3.4 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ องค์ประกอบของรายละเอียดหลักสูตร
(มคอ.2)

มากที่สุด

ข้อคาถาม

ปานกลาง

ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ

.......
.......
.......
.......

....... .......

ตอนที่ 3
ความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนในการจัดทาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานของภาควิชา คณะ
ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
คาชี้แจง โปรดทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจในกระบวนการส่งเสริมและ
สนับสนุน
ในการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต่อการดาเนินงานของ
ภาควิชา
คณะ ฝ่ายวิชาการระดับคณะ และฝ่ายวิชาการระดับมหาวิทยาลัย โดยแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น
5 ระดับ คือ
มากที่สุด
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
มาก
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ปานกลาง
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง
น้อย
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย
น้อยที่สุด
หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด
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คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

น้อยที่สุด

.......

....... .......

....... .......

.......

....... .......

....... .......

.......

....... .......

....... .......

.......
.......

....... .......
....... .......

....... .......
....... .......

.......

....... .......

....... .......

.......
.......

....... .......
....... .......

....... .......
....... .......

.......

....... .......

....... .......

.......
.......

....... .......
....... .......

....... .......
....... .......

.......

....... .......

....... .......

.......

....... .......

....... .......

.......

....... .......

....... .......

.......

....... .......

....... .......

.......

....... .......

....... .......

น้อย

มาก

ส่วนที่ 1 คุณภาพให้บริการของงานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและ
ประมวลผล
4.1 ความสมบูรณ์และความชัดเจนของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในเอกสาร
คู่มือการเขียนหลักสูตร
4.2 ความสมบูรณ์และความชัดเจนของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในเอกสารคู่มือ
การเสนอหลักสูตร
4.3 เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรสามารถบริการและให้ข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม
4.4 การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการเสนอหลักสูตรบนเว็บไซต์
4.5 การเผยแพร่แบบฟอร์มที่ใช้ในการเสนอหลักสูตรแต่ละขั้นตอน
ส่วนที่ 2 งบประมาณและเวลา
5.1 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยใช้ในการจัดทาเอกสาร
หลักสูตร
5.2 ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ
5.3 งบประมาณสาหรับการจัดประชุมการยกร่างหลักสูตรที่ได้รับจัดสรร
จากมหาวิทยาลัย
5.4 ระยะเวลาในการดาเนินงานจัดทาหลักสูตรให้ทันต่อการเปิดสอน
ส่วนที่ 3 สิ่งอานวยความสะดวก และวัสดุอุปกรณ์
6.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดทาหลักสูตร
6.2 ความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลประกอบการจัดทาเนื้อหารายวิชา
ของหลักสูตร
6.3 ความร่วมมือของสานักวิทยบริการในการสืบค้นหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
หลักสูตร
6.4 ความสะดวกและรวดเร็วในการจัดทารูปเล่มเอกสารหลักสูตร
ส่วนที่ 4 บุคลากร
7.1 การจัดหาผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณวุฒิเหมาะสมพิจารณา
หลักสูตร
7.2 การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
7.3 จานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ในการรับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

มากที่สุด

ข้อคาถาม

ปานกลาง

ระดับความพึงพอใจ
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....... .......

น้อยที่สุด

.......

น้อย

มาก

7.4 เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทาเอกสารหลักสูตรของหน่วยงาน

มากที่สุด

ข้อคาถาม

ปานกลาง

ระดับความพึงพอใจ

....... .......

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก ข
การวิเคราะห์คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
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ตาราง สรุปผลความสอดคล้องระหว่างข้อความของแบบสอบถาม โดยพิจารณาจากค่าเฉลี่ย
หมวด
หมวดที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป

หมวดที่ 2 ข้อมูล
เฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการ
จัดการศึกษา การ
ดาเนินการและ
โครงสร้างของ
หลักสูตร

ข้อ
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5.1
1.3.5.2
1.3.5.3
1.3.5.4
1.3.5.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11.1
1.3.11.2
1.3.12.1
1.3.12.2
1.3.13
1.3.14.1
1.3.14.2
1.3.14.3
1.3.15
1.3.16.1
1.3.16.2
1.3.16.3
1.3.17.1
1.3.17.2
1.3.17.3
1.3.17.4
1.3.17.5

การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าความ ผลการ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 สอดคล้อง พิจารณา
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
4
4
5
5
4.60
ใช้ได้
5
4
4
5
5
4.60
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้

120
หมวด

หมวดที่ 4 ผลการ
เรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการ
ประเมินผล
หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการ
ประเมินผลนิสิต
หมวดที่ 6 การ
พัฒนาอาจารย์
หมวดที่ 7 การ
ประกันคุณภาพ
หลักสูตร

ข้อ
1.3.17.6
1.3.17.7
1.3.17.8
1.3.18.1
1.3.18.2
1.3.18.3
1.3.18.4
1.3.18.5
1.3.18.6
1.3.18.7
1.3.18.8
1.3.19.1
1.3.19.2
1.3.19.3
1.3.20.1
1.3.20.2
1.3.20.3
1.3.20.4
1.3.20.5
1.3.20.6
1.3.21
1.3.22
1.3.23
1.3.24
1.3.25
1.3.26
1.3.27
1.3.28.1
1.3.28.2
1.3.29
1.3.30.1
1.3.30.2
1.3.30.3

การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าความ ผลการ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 สอดคล้อง พิจารณา
5
4
4
5
5
4.60
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
4.60
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
4
5
5
5
5

5
5
5
5
5
4
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.60
5.00
5.00
5.00
5.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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หมวด

หมวดที่ 8 การ
ประเมินและ
ปรับปรุงการ
ดาเนินการของ
หลักสูตร
ส่วนที่ 2 ความรู้
ความเข้าใจใน
กระบวนการพัฒนา
หลักสูตรใหม่หรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

ส่วนที่ 3 ความรู้
ความเข้าใจในการ

ข้อ
1.3.30.4
1.3.31.1
1.3.31.2
1.3.31.3
1.3.32.1
1.3.32.2
1.3.33.1
1.3.33.2
1.3.34
1.3.35
1.3.36.1
1.3.36.2
1.3.37
1.3.38
1.3.39
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.4
3.1.1
3.1.2

การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าความ ผลการ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 สอดคล้อง พิจารณา
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.60
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.80
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
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หมวด
จัดทาหลักสูตร

ตอนที่ 3 ส่วนที่ 1
คุณภาพให้บริการ
ของงานพัฒนา
หลักสูตร กอง
ทะเบียนและ
ประมวลผล
ส่วนที่ 2
งบประมาณและ
เวลา
ส่วนที่ 3 สิ่งอานวย
ความสะดวก และ
วัสดุอุปกรณ์
ส่วนที่ 4 บุคลากร

ข้อ
3.1.3
3.1.4
32.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4

การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ
ค่าความ ผลการ
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 สอดคล้อง พิจารณา
4
5
5
4
4
4.00
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
4
4
4
4
4.00
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
4
5
5
4
4
4.40
ใช้ได้
5
5
5
5
5
5.00
ใช้ได้
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
5
5
4
5
4
5
4

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4

5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.40
4.40
4.20
4.40
4.20
4.20
4.00

ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
ใช้ได้
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ตาราง การวิเคราะห์อานาจจาแนก (r)
หมวด
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ค่าความเชื่อมั่น .939
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร

ค่าความเชื่อมั่น .760
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การ
ดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร

ข้อ
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5.1
1.3.5.2
1.3.5.3
1.3.5.4
1.3.5.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.3.9
1.3.10
1.3.11.1
1.3.11.2
1.3.12.1
1.3.12.2
1.3.13

ค่าอานาจจาแนก (r)
.596
.518
.784
.445
.316
.705
.720
.439
.777
.788
.777
.700
.818
.771
.732
.686
.777
.770
.818

1.3.14.1
1.3.14.2
1.3.14.3
1.3.15

.902
.677
.564
.311

1.3.16.1

.413

1.3.16.2
1.3.16.3
1.3.17.1
1.3.17.2
1.3.17.3
1.3.17.4
1.3.17.5

.667
.685
.588
.800
.618
.591
.463
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หมวด

ค่าความเชื่อมั่น .934
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การ
สอนและการประเมินผล
ค่าความเชื่อมั่น .725
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นิสิต
ค่าความเชื่อมั่น .812
หมวดที่ 6 การพัฒนาอาจารย์
ค่าความเชื่อมั่น .856

ข้อ
1.3.17.6
1.3.17.7
1.3.17.8
1.3.18.1
1.3.18.2
1.3.18.3
1.3.18.4
1.3.18.5
1.3.18.6
1.3.18.7
1.3.18.8
1.3.19.1
1.3.19.2
1.3.19.3
1.3.20.1
1.3.20.2
1.3.20.3
1.3.20.4
1.3.20.5
1.3.20.6

ค่าอานาจจาแนก (r)
.694
.459
.679
.462
.859
.747
.534
.753
.595
.494
.595
.439
.428
.786
.666
.693
.488
.347
.438
.750

1.3.21

.524

1.3.22
1.3.23

.880
.680

1.3.24

.758

1.3.25
1.3.26

.811
.784

1.3.27
1.3.28.1
1.3.28.2

.789
.852
.798
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หมวด
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

ค่าความเชื่อมั่น .834
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ดาเนินการของหลักสูตร

ค่าความเชื่อมั่น .705
ส่วนที่ 2 ความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหม่หรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

ข้อ
1.3.29
1.3.30.1
1.3.30.2
1.3.30.3
1.3.30.4
1.3.31.1
1.3.31.2
1.3.31.3
1.3.32.1
1.3.32.2
1.3.33.1
1.3.33.2
1.3.34
1.3.35

ค่าอานาจจาแนก (r)
.707
.644
.556
.514
.660
.539
.836
.617
.508
.468
.838
.823
.609
.641

1.3.36.1
1.3.36.2
1.3.37
1.3.38
1.3.39

.610
.400
.626
.631
.613

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5

.560
.849
.367
.773
.670
.571
.733
.781
.873
.544
.593
.740
.549
.507
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หมวด
ค่าความเชื่อมั่น .890
ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจในการจัดทา
หลักสูตร

ค่าความเชื่อมั่น .849
ตอนที่ 3 ส่วนที่ 1
คุณภาพให้บริการของงานพัฒนา
หลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล
ค่าความเชื่อมั่น .803
ส่วนที่ 2 งบประมาณและเวลา

ค่าความเชื่อมั่น .799
ส่วนที่ 3 สิ่งอานวยความสะดวก และ
วัสดุอุปกรณ์
ค่าความเชื่อมั่น .815
ส่วนที่ 4 บุคลากร

ข้อ
2.3.6
2.4

ค่าอานาจจาแนก (r)
.558
.740

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.4

.331
.620
.503
.443
.656
.822
.713
.825
.530
.430
.530
.542
.491

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

.786
.834
.645
.713
.689

5.1
5.2
5.3
5.4

.663
.784
.756
.801

6.1
6.2
6.3
6.4

.658
.821
.734
.659

7.1
7.2

.668
.789
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หมวด
ค่าความเชื่อมั่น .825

ข้อ
7.3
7.4

ค่าอานาจจาแนก (r)
.816
.786
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ภาคผนวก ค
เอกสารเพิ่มเติม “ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552”
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัตติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๕๒
-------------------------------เพื่ อ อนุ วั ติ ใ ห เ ป น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เมื่อ
วั น ที่ ๔ มิ ถุ น ายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึ ง ออกประกาศแนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไวดังตอไปนี้
๑. คณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาจะเสนอมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ข องแต ล ะระดั บ และสาขา/
สาขาวิ ช าซึ่ ง ครอบคลุ ม หั ว ข อ ต า งๆ ตามแบบ มคอ.๑ ท า ยประกาศนี้ เพื่ อ ให รั ฐ มนตรี ว า การ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของ
หลักสูตรตอไป
๒. ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ไดสองวิธี ดังนี้
๒.๑ ใชประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒินั้น เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร
๒.๒ ใช ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดม
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เปนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่กระทรวง
ศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น
๓. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน โดยครอบคลุมหัวขอตางๆ ตามแบบ มคอ.๒
มคอ.๓ และ มคอ.๔ ทายประกาศนี้
๔. ใหสภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร และตองอนุมัติหลักสูตรซึ่งไดจัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน
๕. ใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปดสอนแลวให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
๖. ใหส ถาบัน อุด มศึก ษาบริห ารจัด การหลัก สูต รเพื ่อ ใหบ ัณ ฑิต มีค ุณ ลัก ษณะตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของ
ระดับคุณวุฒินั้นๆ และธํารงไวซึ่งคุณภาพมาตรฐานดังกลาว โดยดําเนินการ ดังนี้

๒
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๖.๑ พัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการ วิธีการสอนและวิธกี ารวัดผลอยางตอเนื่อง
๖.๒ จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรีย นการสอนและการวิจัย ใหเ พีย งพออยา งมี
คุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนว ยงานอื่นเพื่อใชท รัพยากรรว มกันใน
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
๖.๓ จัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาทีค่ รอบคลุมมาตรฐานผล
การเรียนรูในทุกๆ ดาน ตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๖.๔ จั ด ให มี ก ารรายงานผลการจั ด การศึ ก ษาเป น รายวิ ช า ประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ทุกภาคการศึกษา และเปนรายหลักสูตรทุกปการศึกษา โดยมีหัวขอตามแบบ มคอ.๕
มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดับที่แนบทายประกาศนี้
๖.๕ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอยางตอเนื่อง และรายงาน
ผลการจัดการศึกษาตอสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปการศึกษา
๖.๖ ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องอยางนอยทุกๆ ๕ ป
๗. ให สถาบันอุ ดมศึ กษาประกันคุ ณภาพหลักสูตรและการจั ดการเรี ยนการสอนอยาง
ตอเนื่องทุกหลักสูตร โดยดําเนินการดังนี้
๗.๑ กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินที่สะทอนการดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๗.๒ ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของ
หลักสูตร
๗.๓ รายงานผลการดําเนินการตอสภาสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และสาธารณะ
๗.๔ นําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรใหมีคุณภาพและทันสมัยอยูเสมอ
๘. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรใหม/ปรับปรุงที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาไดเปดสอนไปแลว
อยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๘.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและได
แจงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น
๘.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กํ าหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแตหลักสูตร
ใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการ
ประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆกําหนด จึงจะ
ไดรับการเผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ป หรือนอยกวาใหพิจารณาผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน

๓
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๘.๓ หลั ก สู ต รใดที ่ไ มไ ดร ับ การเผยแพร ใหส ถาบัน อุด มศึก ษาดํ า เนิน การ
ปรับปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๘.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับ
ดูแลใหมีการรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ย
อยูในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการ
เผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่
กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการ
เผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๙. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติอยางตอเนื่อง กรณีที่พบวาไมเปนไปตามแนวทางที่กําหนด ใหมีการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. ขั้นตอนการดําเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวของปรากฏในเอกสารกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทางการปฏิบัติที่แนบทายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(ศาสตราจารยวิจารณ พานิช)
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

แผนภูมิแสดงขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณ
132วุฒิฯ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545
มาตรฐานการศึกษาของชาติ
มาตรฐานการอุดมศึกษา
ดานการสรางและพัฒนาสังคม
ฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู

ดานการบริหารจัดการ
การอุดมศึกษา

ดานคุณภาพบัณฑิต

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

สกอ
มหาวิทยาลัย
ไมใช
1

เกณฑกําหนดชื่อปริญญา

มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชาตาง ๆ

5 ป

ทุกป

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา

ติดตามการ
ดําเนินการ
ตาม TQF

หลักเกณฑการเทียบโอน
เกณฑ/แนวทางอืน่ ๆ
รายละเอียดของหลักสูตร
(Programme Specification)

เสนอ

สภาสถาบัน
อนุมัติ

เสนอ
รายงานประจําภาคและประจําปการศึกษา
(Semester/Annual Programme Report)

ใช
เผยแพร
หลักสูตรที่
ดําเนินการ
ไดมาตรฐาน
TQF

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

รายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)
(Course + Field Experience
Specifications)

รายงานรายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี)
(Course + Field Experience Reports)

กระบวนการเรียนการสอน
(ที่ทําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง)

การวัดและประเมินผล
(มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต)

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนด
ไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูจางงานและสังคม)

1 กก.อ. กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง

(POD Network)
Teaching Unit
การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม

๑๕ ก.ค. ๕๒

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร
และ
บันทึกไว
ในฐาน
ขอมูล
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
และ
แนวทางการปฏิบัติ

เอกสารแนบทาย
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒

ก

คํานํา
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เอกสารแนวทางการนํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และแนวทาง
การปฏิบัติ ประกอบดวย ๓ สวน ดังนี้
สวนที่ ๑ สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ประกอบดวยเนื้อหาสาระสําคัญที่ตองการใหความรูความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เชน ความหมาย หลักการสําคัญ วัตถุประสงคของการจัดทํา
โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เปนตน
สวนที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ประกอบด ว ยขั้ น ตอนและรายละเอี ย ดที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการเพื่อใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังซึ่งสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สวนที่ ๓ ภาคผนวก
ประกอบดวย แบบฟอรมตางๆ ที่จะตองใชในการดําเนินการ ๗ แบบฟอรม ดังนี้
๑. แบบ มคอ. ๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ....................สาขา/สาขาวิชา.................
๒. แบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร
๓. แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
๔. แบบ มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
๕. แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
๖. แบบ มคอ. ๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
๗. แบบ มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร

สารบัญ
คํานํา
สวนที่ ๑ สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๑. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๒. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๓. วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๔. โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๔.๑ ระดับคุณวุฒิ
๔.๒ การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
๔.๓ มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ
๔.๔ ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ
๔.๕ จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
๔.๖ การกําหนดชื่อคุณวุฒิ
๔.๗ การเทียบโอนความรูห รือประสบการณ
๕. ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตร
และมาตรฐานผลการเรียนรู
๖. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของแตละระดับคุณวุฒิ
๗. การทวนสอบมาตรฐาน
๘. ปจจัยสูความสําเร็จที่จาํ เปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน
๙. สถาบันที่จัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๑๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
สวนที่ ๒ ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
๑. การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตละระดับคุณวุฒิ
๒. การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
๓. การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และประสบการณ
ของภาคสนาม (Field Experience Specification)
๔. การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา
๕. การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๖. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๗. การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report)
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report)
(ถามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report)

หนา
ก
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๒
๒
๓
๔-๑๗
๔
๖
๗
๑๕
๑๖
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๓
๒๔
๒๕
๒๕

๒๖
๓๐
๓๓
๓๓
๓๓
๓๔
๓๔
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สารบัญ (ตอ)
๘. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๙. การเผยแพรหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications
Register : TQR)
๑๐. การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา

สวนที่ ๓ ภาคผนวก
๑. แบบ มคอ.๑
๒. แบบ มคอ.๒
๓. แบบ มคอ.๓
๔. แบบ มคอ.๔
๕. แบบ มคอ.๕
๖. แบบ มคอ.๖
๗ แบบ มคอ.๗

หนา
๓๕
๓๖

๓๗

ข
มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา...........สาขา/สาขาวิชา.......
รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร

สวนที่ ๑
สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
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โลกยุคปจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดตอสื่อสารเปนอยางมาก ในดาน
การศึกษา เกิดการเคลื่อนยายของนักศึกษา ครู อาจารย และบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูจากตาง
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศ นอกจากนี้ ผูที่ทํางานและตองการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนา
ศั ก ยภาพการทํ า งานมี จํ า นวนมากขึ้ น จึ ง จํ า เป น ต อ งพั ฒ นาระบบการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ รองรั บ การ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว คือ การปรับปรุงระบบการศึกษาเพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาใหมีความใกลเคียงกันกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีอื่นๆ เพื่อใหเกิดความสะดวกแก
การเคลื่อนยายของนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิต และนับตั้งแตการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปที่เมือง Bologna ประเทศอิตาลีเมื่อป พ.ศ. ๒๕๔๒ จนเกิดขอตกลง
Bologna Process ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปจึงปรับเปลี่ยน
ระบบการจัดการศึกษา ที่มุงเนนมาตรฐานผล
การเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ในแตละคุณวุฒิ และขยายผลการดําเนินการไปตามประเทศ
ตางๆ ทั่วโลก
สําหรับประเทศไทย การประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ สงผลกระทบใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการเนนหนักให
ปรับปรุงหลักสูตรและปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาใหคิดเปน แกปญหาเปนและเห็นคุณคา
ของวั ฒ นธรรมไทย มี ก ารยกระดั บ ของสถาบั น ราชภั ฏ และสถาบั น เทคโนโลยี ราชมงคลขึ้ น เป น
มหาวิทยาลัย การเปดดําเนินการของวิทยาลัยชุมชน และใหอิสระในการดําเนินการแกสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทําใหสถาบันอุดมศึกษามีความหลากหลาย มีการขยายตัวเพื่อให
ประชาชนมีโอกาสเขาเรี ยนในระดับอุดมศึกษากันไดอยางทั่วถึง ทามกลางสิ่งตาง ๆ ที่เ กิดขึ้นเหลานี้
ก อ ให เ กิ ด ป ญ หาตามมา กล า วคื อ จะทํ า อย า งไรให สั ง คมเชื่ อ มั่ น ได ว า คุ ณ วุ ฒิ ที่ บั ณ ฑิ ต ได รั บ จาก
สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานกํากับและสงเสริมการดําเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาจึงไดดําเนินการโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของประเทศไทย (Thai
Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd) เพื่อเปนเครื่องมือในการนํานโยบายที่
ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในสวนของมาตรฐานการ
อุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มุงเนนเปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซึ่งเปนการประกัน
คุณภาพบัณฑิตที่ไดรับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิ และสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและ
ตางประเทศเขาใจไดตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรูที่บัณฑิตไดรับการพัฒนาวามีมาตรฐานที่สามารถ
เทียบเคียงกันไดกับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ
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๑. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for
Higher Education: TQF : HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่ง
ประกอบดวย ระดับคุณวุฒิ การแบงสายวิชา ความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่
สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับ คุ ณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของ
หลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลองกับเวลาที่ตองใช การเปดโอกาสใหเทียบโอนผล
การเรียนรูจากประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ใหความมัน่ ใจ
ในประสิทธิผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอุดมศึกษาวา
สามารถผลิตบัณฑิตใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู

๒. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๒.๑ ยึดหลักความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แกไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา
โดยมุ ง ให ก รอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ เ ป น เครื ่อ งมือ ในการนํ า แนวนโยบายในการพัฒ นาคุณ ภาพและ
มาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาไดอยางเปนรูปธรรม เพราะ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธี
การสอนของอาจารย การเรียนรูของนักศึกษา ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรูเพื่อใหมั่นใจวา
บัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวังไดจริง
๒.๒ มุงเนนที่มาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่ง เปน มาตรฐาน ขั้นต่ํา
เชิงคุณภาพ เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารใหหนวยงานและผูที่เกี่ยวของไดเขาใจและมั่นใจถึง
กระบวนการผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือ กําหนดมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู ข องบั ณ ฑิ ต ที่ ค าดหวั ง ไว ก อ น หลั ง จากนั้ น จึ ง พิ จ ารณาถึ ง องค ป ระกอบอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะสงเสริมใหบัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรูนั้นอยางสอดคลอง
และสงเสริมกันอยางเปนระบบ
๒.๓ มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ไดดําเนินการไวแลวเขาดวยกันและเชื่อมโยง
เปนเรื่องเดีย วกัน ซึ่ง จะสามารถอธิบ ายใหผูเ กี่ย วขอ งไดเ ขา ใจอยา งชัด เจนเกี่ย วกับ ความหมายและ
ความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ
๒.๔ มุงใหคุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับและ
เทีย บเคีย งกัน ไดกับ สถาบัน อุด มศึก ษาที่ดีทั้ง ในและตา งประเทศ เนื่อ งจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาจะชวยกําหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ โดยเปด
โอกาสใหสถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนไดอยางหลากหลาย
โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดทายของการจัดการศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู
ตามที่มุงหวัง สามารถประกอบอาชีพไดอยางมีความสุขและภาคภูมิใจ เปนที่พึงพอใจของผูใชบัณฑิต และ
เปนคนดีของสังคม ชวยเพิ่มความเขมแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย
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๓. วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๓.๑ เพื่อเปนกลไกหรือเครื่องมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามที่
กําหนดไวในพระราชบั ญญัติการศึ กษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ดวยการ
นําไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา
๓.๒ เพื่อกําหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตใหชัดเจนโดยกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของ
บั ณฑิ ต ที่ค าดหวั งในแต ล ะคุ ณวุ ฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาตางๆ และเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาและ
ผู ทรงคุ ณวุ ฒิ /ผู เชี่ ยวชาญในสาขา/สาขาวิ ชาได ใช เป นหลั ก และเป นแนวทางในการวางแผน ปรั บปรุ ง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เชน การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอน วิธีการ
เรียนรู ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
๓.๓ เพื่อเชื่อมโยงระดับตางๆของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาใหเปนระบบ เพื่อบุคคลจะไดมีโอกาส
เพิ่มพูนความรูไดอยางตอเนื่องและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและโปรงใส
สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตางๆ กับนานาประเทศได
๓.๔ เพื่อชวยใหเกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเปนกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และใชเปนกรอบอางอิงสําหรับผูประเมินของการประกันคุณภาพ
ภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน
๓.๕ เพื่อเปนกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพในการสรางความเขาใจและความมั่นใจในกลุมผูท ี่
เกี่ยวของ อาทิ นักศึกษา ผูปกครอง ผูประกอบการ ชุมชน สังคมและสถาบันอื่นๆ ทั้งในและตางประเทศ
เกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม ความรู ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทํางาน
รวมทั้งคุณลักษณะอื่นๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงมี
๓.๖ เพื่อประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหวางสถาบันอุดมศึกษา ทั้งในและ
ตางประเทศในการยายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนขามสถาบัน และการรับรอง
คุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาทั้งในและตางประเทศ
๓.๗. เพื่อใหมีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละสาขา/สาขาวิชา
๓.๘. เพื่อนําไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการใหกับสถาบัน
อุดมศึกษาที่มีความเขมแข็ง

๔. โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๔.๑ ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปญญาที่ตองการ และความซับซอนของ
การเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ยังกําหนดคุณลักษณะของ
นักศึกษาระดับแรกเขาหลังจากสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย เพราะเปนพื้นฐานความรู ความสามารถที่สําคัญใน
การศึกษาตอในระดับอุดมศึกษา
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คุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุด มศึก ษาเริ่ มต นที่ ร ะดั บ ที่ ๑ อนุ ปริ ญ ญา (๓ ป ) และสิ้ น สุ ด ที่ ร ะดั บ ที่ ๖
ปริญญาเอก ดังนี้
ระดับที่ ๑
อนุปริญญา (๓ ป)
ระดับที่ ๒
ปริญญาตรี
ระดับที่ ๓
ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ ๔
ปริญญาโท
ระดับที่ ๕
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ ๖
ปริญญาเอก

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น แต
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับหลักเกณฑการเขาศึกษาตอของแตละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจขึ้นอยูกับคะแนนเฉลี่ยสะสม
หรือเงื่อนไขอื่นเพื่อใหมั่นใจวาผูสมัครเขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ ในการศึกษาระดับที่
สูงขึ้นและซับซอนยิ่งขึ้น
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ฯแบ งสายวิ ชาเป น ๒ สาย ได แก สายวิ ชาการ เน นศาสตร บริ สุ ทธิ์
ทางดานศิลปศาสตรหรือดานวิทยาศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชานั้นๆ เปนหลัก ไมได
สัมพันธโดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซึ่งมุงเนนการศึกษาในลักษณะของศาสตรเชิง
ประยุกต เพื่อใหนักศึกษามีความรูและทักษะระดับสูงซึ่งจําเปนตอการประกอบอาชีพ และนําไปสูการ
ปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่สําคัญทั้งในการทํางานและการดํารงชีพใน
ชีวิตประจําวัน สวนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวของกับความเขาใจ การวิจัยและความรูทางทฤษฎีในสาขา/
สาขาวิชาและสาขา/สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของอยางทั่วถึง และพัฒนาความสามารถในการคิดและการแกไข
ปญหาที่เหมาะสมกับทุกสถานการณ อยางไรก็ตามหลักสูตรทั้งสองสายดังกลาวมีจุดเนนที่แตกตางกัน ซึ่งควร
สะทอนใหเห็นในรายละเอียดของเนื้อหาสาระสําคัญและในชื่อปริญญา ผูสําเร็จการศึกษาในสายวิชาหนึ่ง
สามารถเปลี่ยนไปศึกษาตอระดับสูงขึ้นในอีกสายวิชาหนึ่งได ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกําหนดเงื่อนไขบาง
ประการของการเขาศึกษาได เพื่อใหผูเรียนมีพื้นฐานความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอสําหรับการศึกษาตอใน
ระดับนั้นๆ และบรรลุผลการเรียนรูตามที่หลักสูตรนั้นๆ คาดหวัง

โครงสรางของระดับคุณวุฒิในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่ง
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เชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งสูอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้น ดังแผนภูมิตอไปนี้

ระดับ
๖

ปริญญาทางสายวิชาการ
ปริญญาเอกทางการวิจัย
(ปร.ด.)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง

๕

๔

ปริญญาทางสายวิชาชีพ
ปริญญาเอกทางวิชาชีพ
(เชน บธ.ด., วศ.ด., ศษ.ด.)

ปริญญาโททางการวิจัย
(เชน ศศ.ม., วท.ม.)

ปริญญาโททางวิชาชีพ
(เชน บธ.ม., วศ.ม., ศษ.ม.)

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
๓

๒

ปริญญาตรี
(เชน ศศ.บ., วท.บ.)

ปริญญาตรี ( เชน บธ.บ., วศ.บ.,
ศษ.บ., ทล.บ.)

อนุปริญญา (๓ ป)
๑

-

แรกเขา

หมายเหตุ :

เสนทึบ แสดงถึง เสนทางการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิ
เสนประ แสดงถึง เสนทางที่เปนไปไดในการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิและสายวิชา
แตอาจตองศึกษาเพิ่มเติมในการเปลี่ยนเสนทางการศึกษาเพื่อใหมั่นใจวานักศึกษา
มีพื้นฐานความรูและทักษะที่จําเปนเพียงพอ สําหรับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ
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๔.๒ การเรียนรูและมาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ของประเทศไทย
การเรี ยนรู หมายถึง การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพั ฒนาขึ้นในตนเอง จาก
ประสบการณที่ไดรับระหวางการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดผลการ
เรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑิตมี อยางนอย ๕ ดาน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ
ประพฤติอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความ สามารถใน
การปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่อง
สวนตัวและสังคม
(๒) ดานความรู (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิด และการ
นําเสนอขอมูล การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตางๆ และ
สามารถเรียนรูดวยตนเองได
(๓) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห
สถานการณและใชความรู ความเข าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตางๆ ในการคิด
วิเคราะหและการแกปญหา เมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนํา
ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรูของตนเอง
(๕)
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง
ความสามารถในการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข ความสามารถในการใช เ ทคนิ ค ทางคณิ ต ศาสตร แ ละสถิ ติ
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดานนี้ บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชน การ
เตนรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย และวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพิ่มการ
เรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)

มาตรฐานผลการเรียนรู คือ ขอกําหนดเฉพาะซึ่งเปนผลที่มุงหวังใหผูเรียนพัฒนาขึ้นจาก
การเรียนรูทั้ง 5 ดานที่ไดรับการพัฒนาดังกลาว และแสดงออกถึงความรู ความเขาใจและความสามารถจาก
การเรียนรูเหลานั้นไดอยางเปนที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแลว
มาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งมีอยางนอย ๕ ดาน ดังกลาวขางตน เปนมาตรฐานผลการ
เรียนรูของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพิ่มขึ้น เมื่อระดับคุณวุฒิ
สูงขึ้น ทักษะและความรูจะเปนการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ํากวาสูระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น มาตรฐานผล
การเรียนรูของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของ
ระดับคุณวุฒทิ ี่ต่ํากวาดวย
มาตรฐานผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม ใชกับนักศึกษาทุกคน แมวาบาง
สาขา/สาขาวิชานักศึกษาจําเปนตองพัฒนาเปนการเฉพาะ เชน จรรยาบรรณของแพทย นักบัญชี และนัก
กฎหมาย เปนตน
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มาตรฐานผลการเรียนรูดานความรู และดานทักษะทางปญญา จะเกี่ยวของโดยตรง
กับสาขา/สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งตองระบุรายละเอียดของความรูและทักษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสม
กับระดับคุณวุฒิไวในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา
มาตรฐานผลการเรี ย นรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ ร ะหว า งบุ ค คลและความ
รับผิดชอบมุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูดานเหลานี้
มาตรฐานผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ตองบรรลุ
มาตรฐานผลการเรีย นรู ดา นนี ้ แตสําหรับ นั กศึก ษาที่เ รีย นในสาขา/สาขาวิชาที่เ กี่ ย วข องโดยตรงกั บ
มาตรฐานผลการเรียนรูนี้จะตองเน น ใหมี ค วามชํา นาญมากกวา นัก ศึก ษาสาขา/สาขาวิ ช าอื่น ๆ เชน
นัก ศึ ก ษาที่ เ รีย นสาขาวิ ช าเทคโนโลยีสารสนเทศ จะตองมีความชํานาญและทักษะตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูดานความรูและดานทักษะทางปญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๓ มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังในระดับแรกเขา (สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯมีแนวคิดพื้นฐานวานักเรียนที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาจะตอง
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาที่มีพื้นฐานความรูและทักษะ เพียงพอที่จะเขา
ศึกษาตอในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ พื้นฐานในที่นี้รวมถึงความรูความสามารถในสาระการ
เรียนรูทั้ง ๘ กลุม ตามที่ไดกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดอยาง
สร า งสรรค และประยุ ก ต ใ ช ค วามรู และทั ก ษะทางป ญ ญาเหล า นั้ น เข ากั บ สาขา/สาขาวิ ช าที่จ ะเรีย นใน
สถานการณใหมๆ ได ซึ่งนักเรียนบางคนอาจมีพื้นความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับสาขาวิชาที่เขาเรียนไม
เพียงพอ ตองเสริมความรูพื้นฐานเพื่อใหมั่นใจวานักเรียนมีทักษะที่จําเปนทางภาษา ทักษะทางการเรียน และ
พื้ น ฐานทางวิ ช าการเพี ย งพอที่ จ ะศึ ก ษาต อ ในระดั บ อุ ด ม ศึ ก ษาได สํ า เร็ จ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะตองมีมาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
มีความเขาใจและซาบซึ้งในคานิยมของไทยและระบบของคุณธรรม จริยธรรมสามารถ
ปฏิบัติตนไดอยางกลมกลืนกับความเชื่อและคานิยมสวนตัวดวยความรับผิดชอบตอครอบครัว ชุมชน และ
สังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นปญหาซึ่งเปนความขัดแยงทางคานิยม สามารถสรุปผล
การโตแยงและยอมรับผิดชอบตอการตัดสินใจที่ไดทําลงไป
(๒) ดานความรู
มีความเขาใจอยางครอบคลุมถึงความรู และทักษะที่สําคัญในกลุมสาระการเรียนรูทั้ง ๘
กลุม ไดแก ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุมพัฒนา
บุคลิกภาพ (สุขศึกษาและพลานามัย) ศิลปะดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาตางประเทศ มีการเพิ่มเติม
องคความรูในกลุมสาระ/สาขาวิชาที่เลือกเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษา
หรือในระดับอุดมศึกษา
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(๓) ดานทักษะทางปญญา
มีความเขาใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในวิชาที่ศึกษา มีความสามารถ
ในการประยุกตใชความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งในการวิเคราะหขอโตแยงและปญหาใหมๆ ในวิชาตางๆ ที่เรียนและใน
ชีวิตประจําวัน ตระหนักในประเด็นปญหาสําคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
และการมีปฏิสัมพันธกับประเทศอื่นๆ สามารถประยุกตความเขาใจ อันถองแทจากการศึกษาเลาเรียนมาใชใน
การวิเคราะหปญหาเหลานั้น
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะริเริ่ม
และพัฒนาการเรียนรูทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่นๆ ของตนเองไดโดยมีการแนะนําบางเล็กนอย
สามารถที่จะไววางใจใหทํางานไดอยางอิสระและทํางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จ โดยอาศัย การแนะนําปรึกษา
แตเพียงเล็กนอย สามารถทํางานกลุมไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อจุดมุงหมายรวมกัน
(๕) ด า นทั ก ษะการวิ เ คราะห เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
สามารถใชขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ตลอดจนใชทักษะทาง
คณิตศาสตรขั้นพื้ นฐานในการแกไขปญหาในการศึกษาในการทํางาน และในสภาพแวดลอมของสังคม
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป)
มาตรฐานผลการเรียนรูแ ตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป) อยางนอยตอง
เปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
มี ความรั บผิดชอบต อการกระทําของตนหรือของกลุม ตระหนั กและประพฤติ ปฏิบัติได อยาง
สอดคลองกับระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยขอคําปรึกษาเมื่อจําเปน สามารถระบุและประเมินผล
กระทบจากการกระทํ าของตนที่ มีต อผู อื่นในสถานการณที่อาจนําไปสูขอขัดแยงทางคานิ ยมหรือความสําคัญ
กอนหลังก็สามารถอธิบายลักษณะของความขัดแยงนั้นไดอยางชัดเจน และสามารถตัดสินใจเลือกสิ่งที่ควรกระทําได
(๒) ดานความรู
มี ค วามรู ทั่ว ไปเกี่ ย วกั บ ขอบข า ยและลักษณะของสาขาวิ ช าที่ เ รียน และรู ลึก ในความรู
บางสวนในสาขา รวมถึงทฤษฏี แนวคิด และหลักการที่สําคัญ มีความเขาใจในปญหาและงานวิจัยใหมๆ
สําหรับหลักสูตรที่มีการเตรียมนักศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพหรือผูชวยนักวิชาชีพ นักศึกษาจะตองมีความรู
เกี่ยวกับพัฒนาการใหมๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ตลอดถึงความรูเกี่ยวกับขอกําหนดทางเทคนิคและ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพ
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลทางเทคนิคและขอมูลการวิจัย และใชในการ
ปฏิบัติโดยอาศัยคําแนะนําเพียงเล็กนอย สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ที่เกี่ยวของใน
การทํางานในการวิเคราะหปญหา ประเมินทางเลือก และเสนอแนะวิธีในการแกไข รวมถึงสามารถอธิบาย
ผลกระทบของการตัดสินใจ
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(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถคิดและแสดงออกไดอยางเสรี มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคในกลุมทํางานที่มี
จุดมุงหมายรวมกัน มีภาวะผูนําในกลุมขนาดเล็ก และความรับผิดชอบในภาระที่ไดรับมอบหมาย สามารถ
คนหาขอบกพรองในความรูและทักษะของตนเอง มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใชเ ทคนิค ทางสถิติแ ละเทคนิค คณิต ศาสตรพื้น ฐานในการศึก ษาคน ควา และ
เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการวิเคราะห
ปญหา คนควาหาขอมูล และการจัดทําการนําเสนออยางมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารไดอยางมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน การอภิปราย เพื่อนําเสนอ ผลการวิเคราะหและสรุปผลอยางกระชับ
ในรูปแบบที่ถูกตอง

ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี อยางนอยตองเปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการป ญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใชดุลยพินิจ
ทาง
คานิยม ความรูสึกของผูอื่น คานิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดาน
คุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดี เขาใจผูอื่น
และเขาใจโลก เปนตน
(๒) ดานความรู
มีองคความรูในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนัก รูหลักการและทฤษฎีใน
องคความรูที่เกี่ยวของ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูเฉพาะดานใน
สาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู สวน
หลักสูตรวิชาชีพที่เนนการปฏิบัติ จะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลง
ตามสถานการณ
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิดและ
หลักฐานใหมๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลาย และใชขอมูลที่ไดในการแกไขปญหาและงานอื่ น ๆ ดว ย
ตนเอง สามารถศึกษาปญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขไดอยางสรางสรรค
โดยคํานึงถึงความรูทางภาคทฤษฎี ประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถ
ใช ทั ก ษะและความเข า ใจอั น ถ อ งแท ใ นเนื้ อ หาสาระทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ สํ า หรั บ หลั ก สู ต รวิ ช าชี พ
นักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงานประจําและหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุม ไดอยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูนําหรือ
สมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสถานการณที่ไมชัดเจนและตองใชนวัตกรรมใหมๆ ใน
การแกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุม
รับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
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(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทําความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใช
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสมในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางใน
การแกไขปญหา ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอ
ขอมูลสารสนเทศอยางสม่ําเสมอ สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช
รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได

ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต อยางนอย
ตองเปนดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาชีพโดยใชการวินิจฉัยทาง
คานิยม ทางศีลธรรม ทางความรูสึกของผูอื่น ทางคานิยมพื้นฐานและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออก
ซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรม จริยธรรมระดับสูงในสถานการณที่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางคานิยม
และความสําคัญกอนหลัง แสดงออกซึ่งความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ําเสมอโดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ระหวางเปาหมายและจุดประสงคสวนตัวและสวนรวม เปนแบบอยางและเปนผูนําในการทํางานทั้งในระดับ
ครอบครัวและชุมชน
(๒) ดานความรู
มีความรูระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาการหรือวิชาชีพ ตลอดจนมีความรูใน
สาขาอื่นที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกัน มีความรูเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมใหมๆ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตลอดจนผลกระทบของความกาวหนาตอทฤษฎีและการปฏิบัติที่ไดรับการยอมรับ
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถใชความรูทางภาคทฤษฎี และประสบการณทางภาคปฏิบัติ เพื่อศึกษาประเด็น
หรือปญหาที่ซับ ซอ น สามารถระบุแ หลง ขอ มูล หรือ เทคนิค การวิเ คราะหเ พิ่ม เติม ตามที่ตอ งการและ
คํานึงถึง สถานการณจริง ที่แตกตา งกัน ในการวิเ คราะหป ระเด็น สรุป ผลและการจัดทําขอ เสนอในการ
แกไขปญหาหรือกลยุทธในการปฏิบัติ
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถทํางานอยางมีประสิทธิภาพดวยตนเองและเปนกลุมในสถานการณที่หลาก
หลายรวมทั้งสถานการณใหมหรือที่ตองการไหวพริบและความฉับไวอยางสูง แสดงความรับผิดชอบอยาง
สูงในหนาที่การงานหรือสถานการณอื่นๆทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะใหมๆ และ
ความรูที่ตองการ ทั้งหนาที่การงานในปจจุบันและการพัฒนาในอนาคต
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหที่หลากหลายอยางชาญฉลาดในการศึกษา
คนควาและเสนอแนวทางแกไขปญหา สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพในการพูด การเขียน รวมทั้ง
การใชเทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส มีการประเมินความสําเร็จของการสื่อสาร ตอกลุมบุคคล
ตางๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
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ระดับที่ ๔ ปริญญาโท
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท อยางนอยตองเปน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคํานึงถึง
ความรูสึกของผูอื่น และเมื่อไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับ เพียงพอที่จะจัดการ
กับปญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอยางผูรูดวยความยุติธรรมและชัดเจน
มีหลักฐาน และตอบสนอง
ปญหาเหลานั้นตามหลักการ เหตุผล และคานิยมอันดีงาม ใหขอสรุปของปญหาดวยความไวตอความรูสึกของ
ผูที่ไดรับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแกไข สนับสนุนอยาง
จริงจังใหผูอื่นใชการวินิจฉัยทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับขอโตแยงและปญหาที่มีผลกระทบ
ตอตนเองและผูอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
ในสภาพแวดลอมของการทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(๒) ดานความรู
มีความรูและความเขาใจอยางถองแท ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีที่สํา คัญ และนํา มาประยุก ตใ นการศึก ษาคน ควา ทางวิช าการหรือ การปฏิบัติ ในวิชาชีพ มี
ความเขาใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับ
แนวหนา มีความเขาใจในวิธีการพัฒนาความรูใหมๆและการประยุกต ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัย
ในปจจุบันที่มีตอองคค วามรูใ นสาขาวิช าและตอการปฏิบัติใ นวิชาชีพ ตระหนั ก ในระเบีย บขอ บัง คับ ที่
ใช อ ยู ใ นสภาพแวดล อ มของระดับ ชาติแ ละนานาชาติที่ อ าจมี ผ ลกระทบตอสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผล
และการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
(๓) ดานทักษะทางปญญา
ใชความรูทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหมที่ไมคาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรคเพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา สามารถใชดุลยพินิจ
ในการตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพทาง
วิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหมๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรูเดิมหรือเสนอ
เปนความรูใหมที่ทาทายสามารถใชเทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะหประเด็นหรือปญหาที่
ซับซอนไดอยางสรางสรรค รวมถึงพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
สามารถวางแผนและดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดดวยตนเอง โดยการ
ใชความรูทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และใหขอสรุปที่สมบูรณซึ่งขยาย
องคความรูหรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยูเดิมไดอยางมีนัยสําคัญ
(๔) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอน หรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง
สามารถตั ดสิ น ใจในการดํา เนิ น งานด ว ยตนเองและสามารถประเมิ น ตนเองได รวมทั้ง วางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ
ตนเอง และรวมมือกับผูอื่นอยางเต็มที่ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตาง ๆ แสดงออกทักษะการเปน
ผูนาํ ไดอยางเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุม
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(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา
สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ไดอยาง
เหมาะสมกับ กลุมบุค คลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึ งชุมชนทั่ว ไป โดยการนําเสนอ
รายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ
หรือโครงการคนควาที่สําคัญ

ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรชั้นสูง อยางนอย
ตองเปน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในเชิงวิชาการและวิชาชีพได
ในกรณีที่ปญหาใดมีกฎ ระเบียบ หรือขอมูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติไมเพียงพอ ก็สามารถวินิจฉัย
ไดอยางเที่ยงตรงและยุติธรรมบนพื้นฐานของคานิยมและหลักการที่ดี แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปโดย
คํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ริเริ่มการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและปรับปรุง
แกไข สงเสริมผูอื่นอยางจริงจังในการใชวิจารณญาณที่ประกอบดวยคุณธรรม จริยธรรมเพื่อแกไขปญหาที่มี
ผลกระทบตอตนเองและผูอื่น แสดงภาวะผูนําในการสงเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในที่ทํางานและ
ในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(๒) ดานความรู
มีความรูอยางลึกซึ้งและทันสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
ในสาขาวิชาเฉพาะของตนเองและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของที่มีผลกระทบตอสาขาวิชา ตระหนักถึงการ
ดําเนินการวิจัยในปจจุบันและทฤษฎีที่จะเกิดขึ้น และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซึ่งจะมีผลตอความ
เชื่อมั่นในการตัดสินใจอยางมืออาชีพ มีความรูและความเขาใจในกฎ ระเบียบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
อยางลึกซึ้งในสาขาวิชา
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถวิเคราะหสถานการณใหมๆ ที่ซับซอน และใชความรูทางการวิจัยและการปฏิบัติ
ลาสุดในการพัฒนาและใชวิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมที่สุดในแตละกรณี สามารถริเริ่มและวิเคราะห
ปญหาที่ซับซอนไดอยางเขมขนโดยรวบรวมและประเมินคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญจากแหลงตาง ๆ ตาม
ความเหมาะสม สามารถติดตามผลที่เกิดขึ้นพรอมทั้งแปลความหมาย และแปลงผลที่เกิดขึ้นนี้ใหเปน
ความรูทั่วไปที่จะชวยพัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใชทักษะทางปญญาอยางสม่ําเสมอเมื่อตองปฏิบัติ
กิจกรรมทางวิชาชีพ
(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเปนอิสระ และสามารถริเริ่มกิจกรรมทางวิชาชีพในสาขาวิชา
ของตน รับผิดชอบกิจกรรมของตนเองไดอยางเต็มที่ มีการประเมินผลและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองได
อยางมีประสิทธิภาพ ดวยการประเมินวัตถุประสงคในการทํางานและวางแผนสําหรับการปรับปรุง

149
ปฏิบัติตอผูอื่นและผูรวมงานในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุม
อยางสรางสรรค และแสดงออกความเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาปญหา
สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะสามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชน
ทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการ
และวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ

ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอก อยางนอยตองเปน ดังนี้
(๑) ดานคุณธรรม จริยธรรม
สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซอนในบริบททางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้น
ได ก็สามารถใชดุลยพินิจอยางผูรู ดวยความยุติธรรม ดวยหลักฐาน ดวยหลักการที่มีเหตุผลและคานิยมอัน
ดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของปญหาโดยคํานึงถึงความรูสึกของผูอื่นที่จะไดรับผลกระทบ ริเริ่ม
ชี้ใหเห็นขอบกพรองของจรรยาบรรณที่ใชอยูในปจจุบันเพื่อทบทวนและแกไข สนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่น
ใชดุลยพินิจทางดานคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแยงและปญหาที่มีผลกระทบตอตนเอง
และผูอื่น แสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการสงเสริมใหมีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่
ทํางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(๒) ดานความรู
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรูใหม มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้งในองค
ความรูที่เปนแกนในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เปน
รากฐาน มีความรูที่เปนปจจุบันในสาขาวิช า รวมถึงประเด็นปญหาสําคัญที่จะเกิดขึ้น รูเทคนิคการวิจัยและ
พัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาไดอยางชาญฉลาด สําหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ จะตองมี
ความเขาใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาที่ศึกษาคนควา
(๓) ดานทักษะทางปญญา
สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรูในการวิเคราะห
ประเด็นและปญหาสําคัญไดอยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหมๆ สามารถ
สังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรูความเขาใจใหมที่สรางสรรค โดยบูรณาการแนวคิด
ต า ง ๆ ทั้ ง จากภายในและภายนอกสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาในขั้ น สู ง สามารถออกแบบและดํ า เนิน การ
โครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซอนที่เกี่ยวกับการพัฒนา องคความรูใหม หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติใน
วิชาชีพอยางมีนัยสําคัญ
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(๔) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มี ค วามสามารถสู ง ในการแสดงความเห็ น ทางวิ ช าการและวิ ช าชี พ สามารถวางแผน
วิเคราะหและแกปญหาที่ซับซอนสูงมากดวยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองคกรได
อยางมีประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค และแสดงออกถึงความโดดเดนใน
การเปนผูนําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซอน
(๕) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติเพื่อนํามาใชในการศึกษาคนควาใน
ประเด็นปญหาที่สําคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตาง ๆ โดยเจาะลึกใน
สาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งใน
วงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบ ที่เปนทางการและ
ไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สําคัญ
๔.๔ ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ
จากมาตรฐานผลการเรียนรูของแตละคุณวุฒิในขอ ๔.๓ จะนําไปสูการพัฒนาหลักสูตรใน
แตละระดับคุณวุฒิ ซึ่งมีลักษณะ วัตถุประสงคแตกตางกัน หลักสูตรของแตละคุณวุฒิควรมีลักษณะอยาง
นอย ดังนี้
(๑) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป )
หลักสูตรในระดับอนุปริญญา (๓ ป) ตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาทั้งคุณธรรมจริยธรรม
ความรู และทักษะที่จําเปนตอการทํางานในสาขา/สาขาวิชาทางดานการบริหารหรือทางดานสนับสนุนนัก
วิชาชีพ เปนการพัฒนาความรูทางทฤษฎีและการวิจัยเพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
(๒) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรูความ
เขา ใจในสาขาวิช าอย า งกว า งๆ เน น ให รูลึ กในบางส ว นที่เ กี่ ย วข อ งกับ การวิเ คราะห การพัฒ นาและ
ผลการวิจัยลาสุด นักศึกษาควรตระหนักถึงความรูและทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกัน ปริญญาตรี
เปนคุณวุฒิขั้นพื้นฐานสําหรับการเขาสูอาชีพในสาขาตางๆ ที่ใชทักษะความชํานาญสูงและการศึกษาตอในระดับที่
สูงขึ้น ดังนั้นหลักสูตรจะตองพัฒนาผูเรียนทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู และทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติ
ในวิชาชีพ และพื้นฐานความรูภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏี และการวิจัยที่จําเปนตอการศึกษาตอดวย
(๓) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเปนหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง สําหรับ
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตองการปรับปรุงความรู และทักษะทางวิชาชีพ แตขาดคุณสมบัติใน
การเขาศึกษาตอหรือไมตองการที่จะศึกษาตอระดับปริญญาโท แตเมื่อสําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแลว ก็สามารถที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาโทได โดยอาจตองเรียนรายวิชา
เพิ่มเติม
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(๔) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท
หลั ก สู ต รปริ ญ ญาโทมี จุ ด มุ ง หมายที่ จ ะให มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ความรู แ ละทั ก ษะ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมากแกผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี
โดยมุ ง เน น การพั ฒ นาความชํ า นาญทางด า นการวิ จั ย หรื อ พั ฒ นาความชํ า นาญระดั บ สู ง ทางวิ ช าชี พ
หลักสูตรจึงอาจเนนการคนควาวิจัยที่นําไปสูการทําวิทยานิพนธ หรืออาจผสมผสานระหวางการศึกษา
รายวิชากับวิทยานิพนธ หรือการศึกษารายวิชาและการคนควาอิสระ
(๕) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเปนคุณวุฒิวิชาชีพระดับสูงที่เปดสอนในสาขา
วิชาชีพเฉพาะบางสาขาที่กําหนดใหมีคุณวุฒิระหวางปริญญาโทและปริญญาเอก สวนมากเปนหลักสูตรที่
เปดสอนทางดานการแพทยและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เชน เภสัชศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย
(๖) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอกเปนหลักสูตรที่เนนใหนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม และมีการศึกษา
ค นคว าที่ลุ มลึกในระดั บสูงอยางมี อิ สระ มี ความเชี่ ยวชาญในพั ฒ นาการล า สุ ดขององค ค วามรู ในสาขา/
สาขาวิชาที่ศึกษาคนควา ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกตใชความรูเพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาเนื้อหา
สาระของรายวิชาของสาขา/สาขาวิชาและวิชาชีพ หลักสูตรอาจจะเนนการคนควาวิจัยที่นําไปสูการทํา
วิทยานิพนธเพื่อเพิ่มพูนองคความรูที่มีอยู หรืออาจผสมผสานระหวางวิทยานิพนธกับการศึกษารายวิชา
ระดับสูงในสาขาวิชาชีพหรือสาขา/สาขาวิชาประยุกต
๔.๕ จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
ระบบหนวยกิตเปนระบบที่ใชเพื่ออธิบายปริมาณการเรียนรูที่คาดหวังวานักศึกษา จะไดรับ
ในการศึกษาแตละระดับคุณวุฒิ ระยะเวลาการศึกษาและจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตรที่สาขา/
สาขาวิชาตางกันแมในระดับเดียวกันอาจแตกตางกันได เชน ระยะเวลาศึกษา ในระดับคุณวุฒิปริญญา
ตรีอาจจะเปน ๔ ป ๕ ป หรือ ๖ ป ขึ้นอยูกับปริมาณการเรียนรูที่คาดหวัง และระดับความซับซอนของ
สาขาวิชานั้ นๆ และระยะเวลาเรียนเทากันในหลักสูตรที่ต างกัน อาจนํ าไปสูคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือ
ปริญญาโทได เพียงแตการเรียนในระดับปริญญาโทจะเขมขนกวาระดับคุณวุฒิจะขึ้นอยูกับระดับของการ
เรียนหรือความซับซอนของการเรียนมากกวาที่จะขึ้นอยูกับระยะ เวลาที่เรียน แมวาจะมีการกําหนดหนวยกิต
ขั้นต่ําของหลักสูตรไวก็ตาม (จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตร)
๔.๖ การกําหนดชื่อคุณวุฒิ
ชื่อคุณวุฒิที่ผูสําเร็จการศึกษาไดรับ แสดงถึง
(๑) ระดั บคุ ณวุ ฒิ ได แก อนุ ปริ ญญา ปริ ญญาตรี ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาโท
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก ซึ่งสัมพันธกับความซับซอนของการเรียนรู
(๒) สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) เชน สายวิชาการของศาสตรดานศิลปศาสตร จะใชชื่อ
คุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อทั่วไป
(๓) สาขาวิชาหรือเนื้อหาหลักของการเรียนรู ซึ่งอาจเปนสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขา วิชา
ในสัดสวนที่เทากัน สองสาขาวิชาในสัดสวนที่ไมเทากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือ หลายสาขา วิชารวมกัน
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เปนสหวิทยาการ เชน สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเปนสาขาวิชาเดี่ยว ใชชื่อคุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต
(การจัดการ)” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อเฉพาะสําหรับสาขาวิชา
สิ่ งสํ าคั ญ คื อ การกําหนดชื่ อคุ ณวุ ฒิหรือปริ ญญาในสาขาวิ ชาต างๆ ต องเปนมาตรฐานสากล
ถูกตอง แมนยํา หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาตางๆ เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
๔.๗ การเทียบโอนความรูหรือประสบการณ
นักศึกษาที่สามารถแสดงไดวามีความรู ทักษะเพียงพอและเทียบเคียงไดกับผลการเรียนรูที่
กําหนดไวในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาหรือประสงคจะศึกษา ควรไดรับการ
ประเมินเพื่อการเทียบโอนความรู หรือประสบการณที่มีเพื่อการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตและไมตอง
เสี ย เวลาเรี ย นสิ่ ง ที่ ต นรู อ ยู แ ล ว อี ก การเที ย บโอนความรู ห รื อ ประสบการณ ใ ห เ ป น ไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และ
เรื่อง ขอแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ

๕. ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐาน
ผลการเรียนรู
ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู
แสดงไดดังตารางตอไปนี้
มาตรฐานผลการเรียนรู

ระดับคุณวุฒิ

๑.อนุปริญญา
(๓ ป)
๒.ปริญญาตรี (๔ ป)
(๕ ป)
(๖ ป)
๓.ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
๔. ปริญญาโท
๕. ประกาศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง
๖. ปริญญาเอก

หนวยกิต
ขั้นต่ํา*

๙๐
๑๒๐
๑๕๐
๑๘๐
๒๔ หลัง
ป.ตรี
๓๖ หลัง
ป.ตรี
๒๔ หลัง
ป.โท
๔ ๘ ห ลั ง
ป.โท หรือ
๗ ๒ ห ลั ง
ป.ตรี

X

X

X

X

ทักษะ
การวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร
และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
X

XX

XX

XX

XX

XX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

XXXXXX

คุณธรรม
จริยธรรม

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความ
รับผิดชอบ

หมายเหตุ : * ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกีย่ วกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
X เครื่องหมาย X ที่มีจํานวนมากนอยตางกัน หมายถึง การพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรม ความรู และทักษะตาง ๆ ในลักษณะสะสมของแตละคุณวุฒิ
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๖. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงคของแตละระดับคุณวุฒิ
๖.๑ ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป)
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ที่ ๑ อนุ ป ริ ญ ญา (๓ ป ) โดยทั่ ว ไปจะมี ค วามรู ค วามสามารถ
อยางนอยตอไปนี้
(๑) ความรูเ กี่ย วกับ ข อเท็จจริง หลัก การและทฤษฎีที่สําคั ญ ในสาขา/สาขาวิช าที่เ รี ยน
รวมถึงระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
(๒) ความสามารถในการประยุกตแนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสืบคน เพื่อใชในการ
แกไขขอขัดแยงและปญหาที่เกี่ยวของกับสาขา/สาขาวิชาที่เรียนและ/หรือการทํางาน ตลอดจนการพัฒนา
แนวทางที่ดีในการแกปญหาบนพื้นฐานแหงการวิเคราะห
(๓) ความสามารถในการแปลความหมาย และประเมินผลขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ และนําเสนอขอสรุปทั้งแบบปากเปลาและการเขียน โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารที่เหมาะสม
(๔) ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่การงานที่รบั ผิดชอบในสาขาวิชาทีเ่ รียน
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) คิดและแสดงออกอยางอิสระ รวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพันธในการทํางานรวมกับกลุม หรือ
ทีมงานอยางสรางสรรคใหบรรลุวตั ถุประสงค
(๒) ยอมรับขอจํากัดในความรูที่ตนมีและผลกระทบที่เกิดจากการนําความรูที่มีจํากัดมาใชใน
การวิเคราะหและตีความ พรอมที่จะแสวงหาความรู/คําแนะนําจากแหลงตางๆ เพิ่มเติมเมื่อจําเปน
(๓) มีความคิดริเริ่มในการวางแผนเพื่อเพิม่ พูนความรูแ ละทักษะของตน
(๔) สามารถแยกแยะผลการกระทําที่กระทบตอผูอ่ืน และใชหลั กการด านคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประเมินการกระทําของตน พรอมรับผิดชอบในการกระทําของตนเองหรือของกลุม
๖.๒ ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๒ ปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ อยางนอย
ตอไปนี้
(๑) ความรูทคี่ รอบคลุม สอดคลอง และเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอด ถึง
ความเขาใจในทฤษฎีและหลักการที่เกีย่ วของ
(๒) ความสามารถที่จะตรวจสอบปญหาที่ซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแก ปญหา
ไดอยางสรางสรรคจากความเขาใจที่ลึกซึง้ ของตนเองและความรูจากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของโดยอาศัย
คําแนะนําแตเพียงเล็กนอย
(๓) ความสามารถในการคนหา การใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติทเี่ หมาะสมใน การ
วิเคราะห และแกปญหาที่ซับซอน ตลอดจนการเลือกใชกลไกที่เหมาะสมในการสื่อผลการวิเคราะห ตอผูรับ
ขอมูลขาวสารกลุมตางๆ
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(๔) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรูและทักษะที่จําเปนตอการปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้นๆ
(๕) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรู ความ
เขาใจอยางลึกซึ้งในผลงานวิจัยตางๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้น ความสามารถในการแปลความหมาย การ
วิเคราะห และประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองคความรูในสาขา/สาขาวิชา
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหา และขอโตแยงทั้งในสถานการณสวนบุคคลและของ
กลุม โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการแสวงหาทางเลือกใหมที่เหมาะสมไปปฏิบัติได
(๒) สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาคนควาใน
สาขาวิชาของตนเพื่อใชในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการณอื่น ๆ
(๓) สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ โดยยอมรับขอจํากัดของธรรมชาติของความรูในสาขาวิชาของตน
(๔) มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตรของตนใหทันสมัย และเพิ่มพูนความรู
และความเขาใจของตนอยูเสมอ
(๕) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอยาง
สม่ําเสมอ
๖.๓ ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ
อยางนอยตอไปนี้
(๑) ความรูระดับสูงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีประสบการณในสาขาวิชา ทั้งดาน
วิชาการหรือวิชาชีพเปนอยางมาก
(๒) ความสามารถในการประยุกตทฤษฎีและการปฏิบัติไดอยางสรางสรรคในการวางแผนและการ
วิจัย ดวยความรูความเขาใจที่ลึกซึ้งทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา
(๓) ความสามารถในการเลือกใชเทคนิคตางๆ ทางคณิตศาสตร และเทคนิคเชิงวิเคราะห
อื่นๆ ในการคนควาและรายงานผลเกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดริเริ่มใหมๆ
ดวยปากเปลา ดวยการเขียน และการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสเพื่อสื่อสารกับผูฟงกลุมตางๆ ไดแก กลุมวิชาการ
กลุมวิชาชีพและชุมชน
(๔) ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสูงเพื่อรับภาระความรับผิดชอบในหนาที่การงาน
และการประกอบวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) สามารถนําความรูในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ทั้งในและนอกสาขาวิชามาประยุกตใช
อยางกวางขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปญหาใหมๆ
(๒) แสดงออกซึ่งภาวะผูนาํ ที่มีประสิทธิภาพในการริเริ่มดําเนินการเรื่องสําคัญๆ ในที่
ทํางาน และในชุมชนโดยคํานึงถึงผูอื่น โดยสอดคลองกับคานิยมและหลักแหงจริยธรรม
(๓) ปฏิบัตติ นเปนแบบอยางในทางบวกตอผูอื่น และมีภาวะผูนําในการดํารงชีวิตในวง
วิชาชีพและชุมชน
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(๔) มีสวนรวมและชวยในการริเริ่มวางแผนใหผูอื่น เพื่อใหผูคนเหลานั้นมีพัฒนา การที่ทัน
ตอความกาวหนาในสาขาวิชาชีพของตน
๖.๔ ระดับ ๔ ปริญญาโท
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๔ ปริญญาโท โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถ
อยาง
นอยตอไปนี้
(๑) ความเขาใจอยางถองแท ในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการลาสุดในระดับแนวหนา
ทางวิชาการหรือการปฏิบัตใิ นวิชาชีพ และสิ่งที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเหลานี้ตอองคความรูในสาขาวิชา
(๒) ความรอบรูและความสามารถในการใชเทคนิคการวิจัย เพื่อศึกษาคนควาในระดับสูง
เพื่อใชในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใชเทคนิคเหลานี้ในการดําเนินการวิจัย ที่สําคัญหรือทํา
โครงการคนควาในวิชาชีพ
(๓) ความสามารถในการสังเคราะห และประยุกตใชผลของการวิจัย และพัฒนา การใหมๆ
ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการ
แกไขปญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
(๔) ความสามารถในการสือ่ ถึงผลการศึกษาคนควาและการวิจัย โดยการเผยแพรใน
รูปแบบของสือ่ ตางๆตอกลุม นักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอื่นๆ ในชุมชน
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) ศึกษาคนควาปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซอนอยางสม่ําเสมอ สามารถแกไข
ปญหาอยางสรางสรรคดวยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใชทักษะเหลานี้ไดในสถานการณที่จําเปนไดแมไมมี
ขอมูลที่เกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้นๆ
(๒) สามารถแสดงออกอยางเปนอิสระในการจัดการและแกไขปญหาทั้งที่คาดการณไดและ
คาดการณไมได ทํางานรวมกับผูอื่นได และแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในกลุมไดอยางเหมาะสม
(๓) ติ ดตามและกระตื อรื อรน ในการสนับ สนุน ใหผู อื่นรูจักประยุ กต ใ ชดุล ยพินิ จอย า งมี
คุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมในการดําเนินการเกี่ยวกับปญหาที่ยุงยากซับซอนและละเอียดออน ซึ่ง
อาจจะเกี่ยวของกับความขัดแยงทางคานิยม
(๔) มีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการศึกษาหาความรูดวยตนเอง และมีภาวะผูนําใน
การใหโอกาสและสนับสนุนผูอื่นใหมีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
๖.๕ ระดับ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ที่ ๕ ประกาศนี ย บั ต รบั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง โดยทั่ ว ไปจะมี ค วามรู
ความสามารถอยางนอยตอไปนี้
(๑) การประยุกตใชความรูท ี่ทันสมัยและใชความเขาใจอยางถองแทจากผลงานวิจัยที่มีอยู
ในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได
(๒) การประสานความรวมมือกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนได
อยางเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆ ดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการให
คําแนะนําของตนเอง
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(๓) การมีสวนรวมอยางเต็มที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้นเพื่อ
ดํารงไวและขยายองคความรู ประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผูนําและ
สนับสนุนการพัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(๔) การติดตามและสงเสริมผูอื่นอยางเขมแข็งในการประยุกตใชการวินิจฉัยดวยคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อจัดการกับปญหาที่ซับซอนและมีความละเอียดออนซึ่งอาจเกี่ยวของกับความขัดแยงทาง
คานิยม
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) สามารถประยุกตใชความรูที่ทันสมัยและใชความเขาใจผลงานวิจัยที่มีอยูอยางถองแท
ในการวิเคราะหและแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได
(๒) สามารถประสานความรวมมือกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตน
ไดอยางเหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการให
คําแนะนําของตนเอง
(๓) มีกิจกรรมของตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้นอยางเต็มที่เพือ่ ดํารง
ไวและขยายองคความรู และประสบการณในวิชาชีพของตนใหกวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผูนําและ
สนับสนุนการพัฒนาผูรวมงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(๔) ติดตามและสงเสริมผูอนื่ อยางจริงจังในการประยุกตใชการวินิจฉัยอยางมีคุณธรรม
และจริยธรรมเพื่อจัดการกับปญหาที่ซับซอนและละเอียดออนซึ่งอาจเกี่ยวกับความขัดแยงทางคานิยม
๖.๖ ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก
ผูสําเร็จการศึกษาระดับที่ ๖ ปริญญาเอก โดยทั่วไปจะมีความรูความสามารถอยางนอยตอไปนี้
(๑) ความเขาใจอันถองแทในองคความรูระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(๒) ความคุนเคยกับประเด็นปญหาที่กําลังเกิดขึ้นในระดับแนวหนาของสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ รวมทั้งความทาทายของประเด็นปญหาเหลานั้นตอการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบัน และตอขอสรุปที่
เปนที่ยอมรับกันอยูแลว
(๓) การศึกษาคนควาระดับสูงที่เกี่ยวของกับการสังเคราะหทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชา
ที่เกี่ยวของ รวมถึงการสรางองคความรูและแปลความหมายขององคความรูใหมทางการวิจัยที่มีลักษณะ
สรางสรรคโดยเฉพาะ หรือการใชทฤษฎีและการวิจัยที่กอใหเกิดคุณประโยชนที่สําคัญตอการปฏิบัติใน
วิชาชีพ
(๔) ความเขาใจอยางถองแทในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกตใชในสาขาวิชาที่ศึกษา
(๕) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ หรือจากรายงานผลของ
โครงการและจากสิ่งตีพิมพหรือสื่อตางๆ ที่อางอิงไดในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
(๑) สามารถประยุกตใชความรูระดับสูงและ/หรือความเขาใจในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู
และการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนใหกาวหนายิ่งขึ้น และใหการสนับสนุนอยางเต็มกําลังเพื่อพัฒนา
ความรูความเขาใจและกลยุทธใหมๆ
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(๒) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในสาขาวิชาของตนในการแกไขปญหาสําคัญที่เกิดขึ้น
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและขอสรุปตอกลุมผูเชี่ยวชาญและกลุมที่ไมใชผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
(๓) สามารถจัดการกับปญหาทางจริยธรรมที่ซับซอนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพได
มั่นคงและรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอชุมชน

๗. การทวนสอบมาตรฐาน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกําหนดกรอบแนวทางใหแกคณาจารย นักศึกษา ผูใชบัณฑิต
และผู
ประเมิ น ภายนอกรั บ รู ถึ ง มาตรฐานผลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง ของบั ณ ฑิ ต ในด า นความรู ทั ก ษะ และ
คุณลักษณะสวนบุคคลของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิตางๆ อยางไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรูเหลานี้จะมี
ลักษณะกวางๆและจะตองแปลความหมายโดยผูมีประสบการณที่คุนเคยกับสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ทั้งยังตองมี
ความรู ความเขาใจในมาตรฐานผลการเรียนรูของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งรวมถึงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับ
นานาชาติที่ดีดวย
การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใด ๆ เชน การสังเกต การ
ตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจนวา สิ่งที่กําหนดขึ้นนั้นไดมีการดําเนินการและ
บรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงค การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของความ
รับผิดชอบในระบบการประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงซึ่งจะตองดําเนินการที่ใหความ
มั่นใจไดวา มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดําเนินการจัดการ
เรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ นั้นคือตองมีการทวนสอบ ซึ่งผูประเมินภายนอกอาจตองการตรวจสอบ
ดวยวาไดมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูอยางเพียงพอและเชื่อถือได
กลยุทธที่ใชโดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของ
นั กศึ กษา ได แก การตรวจสอบการให ค ะแนนจากกระดาษคํ า ตอบข อ สอบของนั ก ศึ ก ษาและงานที่ รั บ
มอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดย
บุคลากรภายนอก และการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต
การทวนสอบมาตรฐาน
บางสวนอาจจะดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีความรวมมือทางการศึกษา แตจะมีกระบวนการ
อยางไรนั้ น ขึ้นอยูกั บรายละเอี ยดของการจั ดการและความมีประสิทธิภาพของการดําเนินการรว มกัน
อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหมั่นใจวาจะ
รักษามาตรฐานไวไดอยางสม่ําเสมอ
๘. ปจจัยสูความสําเร็จทีจ่ ําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน
การเรียนรูของมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานเกิดขึ้นไดหลายวิธี ดังนั้น การบรรลุผลสําเร็จใน
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานจะตางกัน การสอนจะตองใชกลยุทธการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบตางๆ
ของการเรียนรู รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธการสอนนั้นๆอยางตอเนื่อง ปจจัยดังกลาวจะ
เปนสัดสวนสําคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพื่อใหมั่นใจวาปจจัยสูความสําเร็จเหลานี้
เปนที่เขาใจของคณาจารยผเู กี่ยวของ และนําไปใชในการเรียนการสอน
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ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูในแตละดาน มีดังนี้
๘.๑ การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
การพัฒนาดานนี้เกี่ยวของกับการผสมผสานความรูเกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและปฏิบัติ
ตนอยางถูกตองตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ ยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาจะ
รวมถึงการเปนแบบอยางที่ดี การวิเคราะหและสะทอนพฤติกรรมของตนเองและของผูอื่นในสถานการณ
ตางๆกัน การอภิปรายเปนกลุมในเรื่องความขัดแยงทางความคิดอยางงายๆและที่ซับซอนมากขึ้น จะชวยให
นักศึกษาเห็นคานิยมของตนเองไดชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใชหลักการทั่วไปวา สิ่งที่ตนเชื่อควร
เปนแนวทางกําหนดพฤติกรรมของตนเองได หลักในการถายทอดการเรียนรู จะตองมีการอภิปรายเกี่ยวกับ
สถานการณที่เปนไปไดตางๆ รวมถึงสถานการณที่นักศึกษาจะตองเผชิญในชีวิตภายหนาและในการทํางาน
แมวาผลการเรียนรูดานนี้อาจถูกจัดเปนรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แตควรใชทุกโอกาสในการเสริมการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
๘.๒ การแสวงหาความรู
ปจจัยสําคัญ คือ การจัดภาพรวมอยางกวางๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสรางและเนื้อหาสาระใน
การเรี ย นการสอนไว ล ว งหน า และเมื่ อ มี ข อ มูล ใหม เ พิ่ มขึ้ น ควรจะเชื่ อ มโยงกั บ เนื้ อ หาที่ จั ดไว นั้ น และ
เชื่อมโยงกับความรูเดิมของนักศึกษา เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจและนํามาใช การใชเครื่องมือชวยจํา
และการทบทวนเนื้อหาที่สําคัญเปนระยะๆจะชวยใหมั่นใจไดวาขอมูลนั้นจะอยูในความทรงจําไดในระยะยาว
๘.๓ การพัฒนาทักษะทางปญญา
ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและการฝก
ปฏิบัติ การวิเคราะหสถานการณและแกไขปญหาตางๆเปนลําดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว และตองฝก
ปฏิบัติในหลายสถานการณ รวมทั้งที่คลายคลึงกับสถานการณที่คาดวาจะไดใชในอนาคตเพื่อชวยในการ
ถายทอดความรูและนําไปใชในสถานการณตางๆตามความเหมาะสม การพัฒนาความสามารถในการกําหนด
และใชทักษะทางปญญาในการแกไขปญหาใหมๆ ที่ไมคาดคิดมากอน จําเปนตองมีการทํางานในการแกปญหา
แบบปลายเปดโดยใหความชวยเหลือในการจําแนกแยกแยะ และการประยุกตใชความรูความเขาใจ
เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดและแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค นักศึกษาควรถูก
ฝกใหสามารถสะทอนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหมๆที่ทาทายและสามารถพัฒนาการ
จัดการกลยุทธในการคิดของตนเองเมื่อตองแกไขประเด็นปญหาในลักษณะตางๆ
๘.๔ การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกลุมและไดรับขอมูลปอนกลับตอ
ผลการทํ า งานที่ ส ร า งสรรค ข อ มู ล ป อ นกลั บ ดั ง กล า วจะมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ถ า นั ก ศึ ก ษาได วิ เ คราะห
พฤติกรรมของตนเองในสภาพแวดลอมที่เอื้อ และสามารถพัฒนาเปนหลักในการแสดงพฤติกรรมของ
ตนเอง
การพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบสําหรับการเรียนรูอยางตอเนื่อง จําเปนตอง
มอบหมายงานใหนักศึกษาที่จะพัฒนาและกระตุนความสามารถเหลานั้นดวยความมุงหวังใหมีผลงานที่
กาวหนาขึ้นตามลําดับ
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๘.๕ การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปจจัยสูความสําเร็จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝกปฏิบัติเปนลําดับขั้นตอนตามที่วางแผนไว
พรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับและคําแนะนําในการปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางดานการคํานวณอยางงายๆ แก
นักศึกษา เพื่อปรับปรุงทักษะที่จําเปนทางคณิตศาสตรอยางงายๆ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร นักศึกษาที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถตางกันในการใชทักษะดานการวิเคราะห
เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบางคนตองไดรับการสอนเปนพิเศษ ทั้งนี้อาจทําไดโดยการสอนโดยตรง
รวมกับการฝกปฏิบัติ และควรใหความชวยเหลือในการพัฒนาทักษะเหลานี้ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามลําดับ

๙. สถาบันทีจ่ ัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒติ ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
สถาบั น ที่ จ ะจั ด การเรี ย นการสอนและให คุ ณ วุ ฒิ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา
แหงชาติ จะตองเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอํานาจหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตามที่
กฎหมายกําหนด
๑๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตองสอดคลองกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะผูเชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ หรือสถาบันสามารถกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในการประกัน
คุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก

สวนที่ ๒
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ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๑. การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ในแตละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เปนสวนหนึ่งของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย ซึ่งเปนกลไกในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่
กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
ไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม โดยเฉพาะดานมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขา/
สาขาวิชานั้นๆ
ผลการเรียนรูของผูสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือบัณฑิตมีความสําคัญในสังคมปจจุบันที่
เปนสังคมฐานความรู เนื่องจากบัณฑิตจะตองใชความรูในการประกอบอาชีพสรางความมั่นคงใหแกตนเอง
สังคม และประเทศชาติ และผูที่สําเร็จการศึกษาในสาขา/สาขาวิชาหนึ่งอยางนอยตองมีมาตรฐานผลการ
เรีย นรูขั้น ต่ํา ของสาขา/สาขาวิช านั้น ๆ เพื่อ ใหค วามมั่น ใจแกสัง คมไดวา ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมี
ความรู ค วามสามารถที่ เ พี ย งพอในการทํ า งานตามสาขา/สาขาวิ ช านั้ น ได อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล กระทรวงศึกษาธิการจึงไดสนับสนุนการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ
มาตรฐานคุณวุ ฒิสาขา/สาขาวิชานี้ ใหหลักประกันมาตรฐานผลการเรียนรูของทุกหลักสูต ร ที่
ดําเนินการตามแนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒินี้ และเปนประโยชนในการใหแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชา และใหขอมูลประกอบการตัดสินใจแกผูเรียนที่
สนใจเขาศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ผูตองการใชบัณฑิต และผูประเมินหลักสูตร
๑.๑ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา
หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิของสาขา/
สาขาวิชาหนึ่ง ซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้น ปริญญา และองคความรูที่เปน
เนื้อหาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้นๆ เพื่อเปนหลักประกันวาบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู
ไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะเปดกวางและสงเสริมให
สถาบันอุดมศึกษาตางๆมีโอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาในสวนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยาง
อิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของแตละสถาบันฯ ซึ่งจะทําใหสถาบันฯ
ตางๆสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย แตมีมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรในระดับ
คุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกันที่เทียบเคียงกันได (มีหัวขอตามแบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
..........สาขา/สาขาวิชา........ในภาคผนวก)
๑.๒ การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมอบหมายให
คณะผูเชี่ยวชาญในแตละสาขา/สาขาวิช ารว มกัน พัฒ นามาตรฐานคุณ วุฒิข องแตล ะระดับ คุณ วุฒิแ ละ
สาขา/สาขาวิชา โดยใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เปนแนวทางพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิส าขา/สาขาวิช า ซึ่งตอ งคงลักษณะทางวิช าการของสาขา/สาขาวิช า สอดคลอ งตาม
มาตรฐานของสาขา/สาขาวิชาเดียวกันในระดับคุณวุฒิเดียวกันกับประเทศตางๆ และคํานึงถึงความ
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ตองการของผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูเกี่ยวของ ไดแก สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชานั้น
นักศึกษา ผูทรงคุณวุฒิทางวิชาการ องคกรวิชาชีพ ผูใชบัณฑิต ฯลฯ และใหผูมีสวนไดสวนเสียเหลานี้
ไดมีสวนรวมในการใหความคิดเห็น/จัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา โดยจะมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงใหเหมาะสมทันสมัย ทุก ๕ ป ผูมีสวนไดสวนเสียหรือผูสนใจสามารถรวมแสดงความคิดเห็น
และใหขอเสนอแนะตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อประโยชนในการปรับปรุงครั้งตอไป
๑.๓ องคประกอบของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา มีดังนี้
(๑) ชื่อมาตรฐานคุณวุฒิ
ชื่อของมาตรฐานคุณวุฒิตองแสดงระดับ และชื่อสาขาวิชา เชน “มาตรฐาน
คุณวุฒิร ะดับปริญญาตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร” ในกรณีที่เ ปนกลุมสาขาวิชาที่มีจุดรว ม ใชชื่อเปน
สาขา เชน “มาตรฐานคุณวุฒิปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร”
(๒) ชื่อสาขาวิชา
ชื่อของสาขาวิชาตองเปนสากล เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
(๓) ชื่อปริญญา
ชื่อของปริญญาตองเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ
การเรีย กชื ่อ ปริญ ญา ซึ ่ง แสดงถึง ระดับ คุณ วุฒ ิแ ละสายวิช า (สายวิช าการ/วิช าชีพ ) ใหแ สดงชื ่อ ทั ้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งชื่อเต็มและชื่อยอ อาจแสดงชื่อสาขาวิช าตามที่ใชในหลักสูตรตอทาย
เชน ชื่อเต็ม “ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี” ชื่อยอ “วท.บ.(เคมี)”
(๔) ลักษณะของสาขาวิชา
ลักษณะของสาขาวิชาตองมีความเฉพาะเจาะจงตามสาขาวิชา มีความซับซอน
ของเนื้อหาสาระ ระดับสติปญญาที่ตองใช และปริมาณการเรียนรู สอดคลองกับระดับคุณวุฒิการศึกษา
และแสดงถึงความเกี่ยวของกับศาสตรดานอื่นๆ และการประกอบอาชีพ
(๕) คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค เปนลักษณะที่คาดหวังในตัวผูจบการศึกษา ที่หลอ
หลอมจากการเรียนรูตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา จึงตองครอบคลุมลักษณะที่คาดหวัง
จากผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน เปนอยางนอย
(๖) มาตรฐานผลการเรียนรู
มาตรฐานผลการเรียนรูข องสาขาวิชา เปนมาตรฐานที่พัฒนาเชื่อมโยงมาจาก
มาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดาน ตามที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ใหมีรายละเอียดเฉพาะเจาะจงกับสาขาวิชา สาขาวิชาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูที่
จําเปน ของสาขา เชน มาตรฐานผลการเรียนรูดานทัก ษะพิสัย ในสาขาวิช าดนตรี สาขาวิช าพลศึกษา
เปนตน
(๗) องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ
องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ หมายถึง องคกรตามกฎหมาย ซึ่งกํากับมาตรฐานที่
เกี่ย วขอ งกับ การประกอบอาชีพ ของผูสํา เร็จ การศึก ษา เชน การรับ รองมาตรฐานหลัก สูต ร การขึ้น
ทะเบียน/การออกแบบใบอนุญาตการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ
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(๘) โครงสรางหลักสูตร
โครงสรา งของหลัก สูต รตอ งสอดคลอ งกับ เกณฑม าตรฐานหลัก สูต รของ
กระทรวงศึก ษาธิก าร และมีเ นื้อ หาสาระสํา คัญ ของสาขาวิช าอยา งครบถว น ถา ตอ งมีป ระสบการณ
ภาคสนาม เชน ฝกงาน หรือสหกิจศึกษา ตองระบุใหชัดเจน
(๙) เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
เนื ้อ หาสาระสํา คัญ ของสาขาวิช าตอ งสัม พัน ธกับ ลัก ษณะของสาขาวิช า และ
มาตรฐานผลการเรียนรู โดยกําหนดเปนกลุมเนื้อหาสาระ ไมระบุเปนชื่อรายวิชา เพื่อความเปนอิสระ ในการจัด
รายวิชาในหลักสูตร สาขาวิชาที่จําเปน อาจกําหนดปริมาณการเรียนรูขั้นต่ําของแตละกลุมเนื้อหาสาระ เปน
จํานวนหนวยกิตหรือสัดสวนหนวยกิตในหลักสูตร ตามลักษณะของแตละสาขาวิชา
(๑๐) กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
กลยุทธการสอน หมายความรวมถึง การจัดเงื่อนไขการเรียนรู วิธีการสอน เทคนิค
การสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหนักศึกษาเกิดการเรียนรู นอกจากตองเลือกใชกลยุทธ
ที่เ หมาะสมกับ การเรีย นรูแ ตล ะดา นแลว การเรีย นรูดา นเดีย วกัน ในแตล ะสาขาวิช า และแตละระดับ
คุณวุฒิอาจมีความแตกตางกัน มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาจึงควรแสดงความสําคัญ ของกลยุทธการสอน
พรอมทั้งใหตัวอยางกลยุทธการสอนที่เหมาะสม ใหสามารถเลือกใชได
การประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาเปนการวัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาวา
ไดพัฒนาการเรียนรูไ ดใ นระดับตางๆ ที่ไมต่ํากวามาตรฐานผลการเรียนรู มาตรฐานคุณวุฒิจึงตองให
แนวทางในการประเมิน ซึ่งสอดคลองกับสภาพการเรียนรูตามกลยุทธที่ใชและอิงพัฒนาการของผูเรียน
และแสดงถึงระดับผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาแตละคนได
(๑๑) การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู หมายถึง กระบวนการหาหลัก ฐานเพื่อ
ยืนยันหรือสนับสนุนวา นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรูเปนอยาง
นอย ซึ่งอาจไดจากผลการประเมินขอสอบวาครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู การใหคะแนนตรงตาม
ความจริง การใหข อ มูล ยอ นกลับ ของผูสํา เร็จ การศึก ษา การประสบความสํา เร็จ ในการทํา งานของ
ผูสําเร็จการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิตองใหแนวทางในการทวนสอบที่สถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช
หรืออาจกําหนดวิธีการทวนสอบรวมกัน เชน การสอบออก(Exit Exam) โดยใชขอสอบซึ่งคณาจารย
สถาบันตางๆ ในสาขาวิชารวมกันจัดทํา
(๑๒) คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
คุณ สมบัต ิผู เ ขา ศึก ษาเปน ปจ จัย สํ า คัญ ในการศึก ษาจนจบการศึก ษาและ
ประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิช า ผูเขาศึกษาจึงตองมีความสามารถและความเหมาะสม การกําหนด
คุณสมบัติจึงมีลักษณะเปนเงื่อนไขและอาจใหขอแนะนําเพิ่มเติม สวนการเทียบโอนผลการเรียนรูควรให
แนวทางเพื่อประโยชนตอการเคลื่อนยายของนักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิต และแนวทางสนับสนุน
การศึกษาตลอดชีวิตที่นักศึกษาไดประโยชนตามมาตรฐานผลการเรียนรูเชนเดียวกับนักศึกษาในการ
เรียนรูตามระบบปกติ
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(๑๓) อาจารยและบุคลากรสนับสนุน
อาจารยป ระจํ า เปน ปจ จัย สํ า คัญ ตอ การพัฒ นาการเรีย นรู ข องนัก ศึก ษา
มาตรฐานคุณวุฒิตองกําหนดจํานวนและคุณสมบัติของอาจารยที่เหมาะสมสําหรับสาขาวิชา ไมดอยกวา
หลักเกณฑที่กําหนดในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตร นอกจากนี้ ตอง
กําหนดสัดสวนจํานวนอาจารยตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาที่เหมาะสม ซึ่งอาจแตกตางจาก
เกณฑการประกันคุณภาพภายใน และสัดสวนจํานวนบุคลากรสนับสนุนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาที่เหมาะสม เพื่อใหการบริหารจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๑๔) ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ระบุทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่จําเปนตอการจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพ และแนวทางในการจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู การจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติม ใหสามารถใช
ทรัพยากรสนับสนุนไดเต็มประสิทธิภาพและอยางเพียงพอ
(๑๕) แนวทางในการพัฒนาอาจารย
ใหความสําคัญตอการพัฒนาอาจารย ทั้งอาจารยใหมและอาจารยเกา ทั้งดาน
วิชาการและวิชาชีพ โดยเฉพาะการพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน การวัด
และประเมินผลการสอน โดยกําหนดจํานวนครั้งหรือจํานวนชั่วโมงที่อาจารยควรไดรับการพัฒนาในแตละป
(๑๖) การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ตองกําหนดหลักเกณฑการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยการกําหนดตัว
บงชี้ที่แสดงถึงประเด็นตางๆ ดังนี้
๑๖.๑ การดําเนินการพัฒนาปรับ ปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่
สอดคลองในทุกประเด็นกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
๑๖.๒ การวางแผนดํ า เนิน การหลัก สูต ร โดยมีก ารจัด ทํ า รายละเอีย ดของ
หลักสูต ร รายละเอียดของรายวิช า และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๒
มคอ.๓ และ มคอ.๔ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก)
๑๖.๓. การดํ า เนิน การตามแผน โดยมีก ารจัด ทํ า รายงานผลการดํา เนิน การ
รายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) และรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก)
๑๖.๔. การพัฒ นาปรับ ปรุง การจัด การเรีย นการสอน กลยุท ธก ารสอน การ
ประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานปกอนหนา
๑๖.๕. การทวนสอบวา นักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาเปนอยางนอย
(๑๗) การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติในหลักสูตร/โปรแกรม
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด
(๑๘) การเผยแพรหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ระดับอุดมศึกษา
เปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กําหนด
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(๑๙) รายชื่อคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ระบุชื่อบุคคลและตําแหนงทางวิชาการ (ถามี) พรอมสถานที่ทํางานของ
คณะกรรมการ
๑.๔ การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด คณะผูเชี่ยวชาญตองศึกษาทําความเขาใจ
มาตรฐานผลการเรีย นรูแ ตล ะดา นของระดับ คุณ วุฒิที่จ ะจัด ทํา มาตรฐานคุณ วุฒิ รวมทั้ง ลัก ษณะของ
หลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒินั้นตามที่ไดกลาวไวในสวนที่ ๑ โดย
อาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู ที่คณะผู เ ชี่ยวชาญต องการใหบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาของตนมี
คุ ณลั ก ษณะเดนหรื อพิเ ศษกวาบั ณฑิ ต ในสาขา/สาขาวิชาอื่ น ในระดับ คุณวุฒิเ ดี ย วกัน นอกจากนี้ค ณะ
ผูเชี่ยวชาญอาจกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในการประกันคุณภาพ
ภายในและประกันคุณภาพภายนอก รวมถึงเพิ่มเติมหลักเกณฑการประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรจาก
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได
๑.๕ เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................สาขา/สาขาวิชา
ใดแลวจะเสนอแนะรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการประกาศใชเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษา ใชเปนแนวทางใน
การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของระดับคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ตอไป

๒. การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification)
๒.๑ รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของ
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะ
ถายทอดผลมาตรฐานการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
ระดับชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิระดับ........ของสาขา/สาขาวิชา......ไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละ
สถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรง
กับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง
เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหมั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลว
จะบรรลุผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับองคประกอบ
ในการเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูต รจะชวยให
นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได รวมทั้งผูใช
บัณฑิตสามารถใชประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน
๒.๒ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรในระยะแรก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิแตละระดับของทุกสาขา/สาขาวิชา จะมีวิธีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ๒ วิธีดังนี้
วิธีที่ ๑ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของระดับคุณวุฒิของ
สาขา/สาขาวิชานั้นแลว
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดของสาขา/
สาขาวิชาใดใหดําเนินการดังนี้
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(๑) พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตร
ในหัวขอตางๆที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ....... สาขา/สาขาวิชา.................
(๒) แต ง ตั้ ง คณะกรรมการพัฒ นาหลั ก สูต รระดั บ ..............สาขา/สาขาวิ ช า..........ตาม
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ .......สาขา/สาขาวิ ช า.............. อย า งน อ ย ๕ คน ซึ่ ง ประกอบด ว ยอาจารย
ผูรับ ผิด ชอบหลั ก สูต รอย า งนอ ย ๒ คน ผู ท รงคุณ วุฒิห รือ ผูเ ชี่ย วชาญในสาขา/สาขาวิ ช านั้น ๆ ซึ่ง เป น
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการดวยอยาง
นอย ๑ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ......สาขา/สาขาวิชา
.............โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดู
ภาคผนวก)

(๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ (๒) นั้น ในหัวขอผลการ
เรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.....สาขา/สาขาวิชา
...........นั้นแลว สถาบันฯอาจเพิ่มเติมผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯตองการใหบัณฑิตสาขา/สาขาวิชา
............ในระดับคุณวุฒินั้นของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและ
ระดับคุณวุฒิเดียวกันของสถาบันฯอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และ
เปน ที่ส นใจของบุค คลที่จ ะเลือ กเรีย นหลัก สูต รของสถาบัน ฯหรือ ผูใ ชบัณ ฑิต สนใจที่จ ะรับ
บัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอผลการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดา นใด
วิธีที่ ๒ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.............
สาขา/สาขาวิชานั้น
เมื่อสถาบันอุดมศึกษาประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดของสาขา/
สาขาวิชาใดใหดําเนินการดังนี้
(๑) พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตาม
แนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(๒) แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาใดในระดับคุณวุฒิใดระดับหนึ่ง
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งประกอบดวยอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยาง
นอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน
หากมีองคกรวิชาชีพใหมีผูแทนองคกรวิชาชีพรวมเปนกรรมการอยางนอย ๑ คนดวย เพื่อดําเนินการ
พัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โดยมีหัวขออยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก)
(๓) การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา................ตามขอ (๒) นั้น
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตองศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของระดับคุณวุฒิ
ที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับ
คุณวุฒินั้นตามที่ไดกล าวไวใ นสว นที่ ๑ สถาบันอาจเพิ่ มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่ งสถาบั นฯ
ตองการใหบัณฑิตในระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา....................ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษ
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กว าบั ณ ฑิ ต ในระดั บ คุ ณ วุ ฒิแ ละสาขา/สาขาวิ ช าเดีย วกั นของสถาบั นอื่ นๆ เพื่อ ให เ ป น ไปตาม
ปรัชญาและปณิธานของสถาบัน และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน
หรือผูใชบัณฑิตสนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจาย
ความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแต
ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดาน
ใดบาง นอกจากนี้สถาบันอาจกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวใน
การประกั นคุ ณ ภาพภายใน และการประกั นคุ ณ ภาพภายนอก รวมทั้ ง เพิ่ มเติ ม หลั กเกณฑ ก าร
ประเมินเพื่อการเผยแพรหลักสูตรจากที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวดวยก็ได

๓. การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (Field Experience Specification)
๓.๑ รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละ
รายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่ง
แตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียดของเนื้อหา
ความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการ
พัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช
ในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออางอิงที่นักศึกษาจะ
สามารถคนควาได นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง
๓.๒ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ
ในรายวิชาหรือกิ จกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะตอง
วางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึง
วัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้นๆตลอดจนความรู ความเขาใจที่นักศึกษา
จะได รั บ จากการออกฝ ก มี ก ารกํ า หนดกระบวนการหรื อ วิ ธี ก ารในการปลู ก ฝ ง ทั ก ษะต า งๆตลอดจน
คุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัด
และประเมินผลนักศึกษาและการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
๓.๓ สถาบันฯ ตองมอบหมายใหอาจารยผูสอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ
มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา และแบบ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ดูภาคผนวก)
๔. การขออนุมัติหลักสูตรตอสภาสถาบันอุดมศึกษา
สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งไดจัดทําอยางถูกตอง
สมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณภาคสนามหรือฝกงาน (ถามี)
ใหชัดเจน
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๕. การเสนอหลักสูตรตอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาตอ งเสนอหลัก สู ต รซึ่ ง สภาสถาบัน อุ ด มศึก ษาอนุมัติ ใ ห เ ป ด สอนแล ว ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ
๖. การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๖.๑ สถาบันอุดมศึกษาตองพัฒนาอาจารยทั้งดานวิชาการและวิธีการสอนที่มุงเนนการพัฒนามาตรฐาน
ผลการเรียนรูของบัณฑิตอยางนอยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติกําหนดอยางตอเนื่อง
โดยมีการประกาศหลักเกณฑการพัฒนาอาจารยอยางชัดเจน
๖.๒ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยใหเพียงพอที่จะจัด
การศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหนวยงานอื่นเพื่อใชทรัพยากร
รวมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ
๖.๓ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐาน
ผลการเรียนรูในทุกๆดานตามที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ
๗. การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดําเนินการของ
ประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) (ถามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
(Programme Report)
๗.๑ การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง การรายงาน
ผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการ
จัดการเรียนการสอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไวใน
รายละเอียดของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอ แนะในการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียน
ของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและสิ่งอํานวย
ความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก
รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตร
หรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา (ดูภาคผนวก)
๗.๒ การรายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience
Report) หมายถึง การรายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการ
เรียนตามแผนที่วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตอง
ใหเหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งตอไป
รายงาน นี้จะครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนามตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ปญหาด านการบริหาร
จัดการและสิ่งอํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ
/พนั กงานพี่ เลี้ ยง โดยมี หั วข ออย างนอยตามแบบ มคอ.๖ รายงานผลการดํ าเนิ นการของประสบการณ
ภาคสนาม (ดูภาคผนวก)
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๗.๓ การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การ
รายงานผลประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการ
หลักสูตร เชน ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบัน
ที่ มี ผ ลกระทบต อ หลั ก สู ต ร สรุ ป ภาพรวมของรายงานผลการดํ า เนิ น การของรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร
ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับ
มาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจน
ขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ
การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหนาภาควิชา/คณบดี และใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ และเปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย
(๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการการเรียนการสอนของแตละภาคการศึกษา/ปการศึกษา
เมื่ อ สิ้ น สุ ด การเรี ย นการสอน การประเมิ น ผลและการทวนสอบผลการเรี ย นรู ข องแต ล ะรายวิ ช าและ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษาใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการ
ของรายวิชาที่สอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพรอมปญหา/
อุปสรรคและขอเสนอแนะใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การดําเนินงานและจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแตละภาคการศึกษา โดยมีหัวขออยางนอยตาม
แบบ มคอ. ๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๖ และเมื่อสิ้นปการศึกษาใหจัดทํารายงานในภาพรวมประจําปการศึกษา
เพื่อใชในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น
และหากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได โดยมีหัวขออยาง
นอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร)
(๒) เมื่ อ ครบรอบหลั ก สู ต ร (เช น หลั ก สู ต ร ๔ ป ครบรอบหลั ก สู ต รคื อ ๔ ป ) ให
ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือผูที่ไดรับมอบหมาย วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวมวาบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม และนําผลการวิเคราะห
มาปรับปรุงและพัฒนาตอไป โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ เชนเดียวกับการรายงานผลการ
ดําเนินการของแตละภาคการศึกษาหรือปการศึกษา

๘. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
๘.๑ สถาบันอุดมศึกษาตองจัดใหมีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอยางตอเนื่อง แตละ
หลักสูตรจะตองมีตัวบงชี้ที่เกีย่ วของและเกณฑการประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายในและการประกัน
คุณภาพภายนอกกําหนดเปนอยางนอย โดยสถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมก็ได
๘.๒ กรณีที่สาขา/สาขาวิชาใดกระทรวงศึกษาธิการไดประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับคุณวุฒิ
ของสาขา/สาขาวิชานั้นแลว นอกจากตัวบงชี้ที่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินตามที่การประกันคุณภาพ
ภายในและการประกันคุณภาพภายนอกกําหนดแลว อาจมีตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมตามที่
กําหนดไวในมาตรฐานระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นซึ่งสถาบันฯจะกําหนดตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ดวยก็ได

๘.๓ สถาบันฯจะตองรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ซึ่ งรวมถึง การ
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ประกั น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รตาม ๘.๑ และ/หรื อ ๘.๒ ด ว ย ต อ สภาสถาบั น ฯ ต อ คณะกรรมการ การ
อุดมศึกษา และตอสาธารณะ
๘.๔ สถาบันฯจะตองนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใหบัณฑิตมีผลการเรียนรูตามที่คาดหวังเสมอ
๙. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดม ศึกษา
การรับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการ พลเรือน
(ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ
สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานไดโดยสะดวก ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อ
สถาบันฯไดเปดสอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๙.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนัน้
๙.๒ ผลการประเมิ น คุณ ภาพภายในตามตัว บง ชี้ที ่กํ า หนดไวใ นรายละเอีย ดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแตหลักสูตร
ใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมิน
คุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑท่ีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆกําหนด จึงจะไดรับการ
เผยแพร กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปหรือนอยกวาใหพิจารณาผลการประเมิน
คุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน
๙.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๙.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการ
รักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดี
ขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หาก
ตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุ ดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร
หลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา
๑๐. การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการใหมีการกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผล การ
จัดการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติเพื่อใหการจัดการศึกษาเปน ไปอยางมี
คุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณและแนวปฏิบัติของประกาศฉบับนี้

170

สวนที่ ๓ ภาคผนวก

มคอ. ๑

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา.........
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มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรูของบัณฑิต
ในแตละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหนึ่งซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชา
ปริญญา และองคความรูที่เปนเนื้อหาเทาที่จําเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิ
นั้นๆ เพื่อเปนหลักประกันวาผูที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตางๆในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรูไมนอยกวาที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะ
เปดกวางและสงเสริมใหสถาบันตางๆมีโอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาในสวนที่นอกเหนือจากที่กําหนดไว
ไดอยางอิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของแตละสถาบัน ซึ่งจะทําให
สถาบันตางๆสามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย แตมีมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรใน
สาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงกันได
นอกจากนี้ มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชายังไดกําหนดเงื่อนไข ขอแนะนํา ในการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาตองนําไปปฏิบัติ เพื่อใหหลักประกันวา หลักสูตรที่จัดการ
เรียนการสอนสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง
มคอ.๑ เปน แบบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหค ณะผูเ ชี่ย วชาญใช ในการจัดทํ า
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตามที่คณะ
ผู เ ชี่ ย วชาญเสนอแล ว จะเสนอรั ฐ มนตรี ว า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารลงนามประกาศใช เ พื่ อ ให
สถาบั นอุ ด มศึ ก ษาใช ม าตรฐานคุ ณ วุ ฒิดั ง กลา วเป น แนวทางในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รใหม ห รื อ หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง ตามแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา…………
๑. ชื่อสาขา/สาขาวิชา
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับชื่อ
ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชา ของ
สถาบันฯ (กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามขอบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑการ
กําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑ การ
กําหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา
ระบุลักษณะสาขา/สาขาวิชา และความเกี่ยวของกับสาขา/สาขาวิชาอื่น (ถามี)
๔. คุณลักษณะของบัณฑิตทีพ่ ึงประสงค
ตองสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของระดับคุณวุฒิที่จะกําหนดมาตรฐาน
ตามที่ระบุไวในสวนที่ ๑ ขอ ๖
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู
ให ร ะบุ คุ ณลั ก ษณะ ทั ก ษะ ความรู ความสามารถของบั ณฑิ ต ซึ่ ง เปน ผลการเรี ย นรู (Learning
Outcomes) ขั้นต่ําที่มุงหวังของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา และตองสะทอนใหเห็นวาไดนํามาตรฐาน
ผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพัฒนาไปสูมาตรฐาน
ผลการเรียนรูในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาในระดับคุณวุฒิที่ตองการพัฒนามาตรฐาน (รายละเอียด
ปรากฏในสวนที่ ๑ ขอ ๔.๓) โดยอาจเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับ
คุณวุฒินั้นๆ ที่แตกตางจากบัณฑิตระดับคุณวุฒิเดียวกันของสาขา/สาขาวิชาอื่น
๖. องคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ (ถามี)
ใหระบุเฉพาะองคกรวิชาชีพที่รับรองหลักสูตรตามกฎหมาย
๗. โครงสรางหลักสูตร
ตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ถาตองมีประสบการณ
ภาคสนาม เชน ฝกงานหรือสหกิจศึกษา ใหระบุใหชัดเจน
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา
ใหกําหนดปริมาณเนื้อหาสาระสําคัญขั้นต่ํา เปนสัดสวนหรือหนวยกิตตามลักษณะของแตละสาขา/
สาขาวิชา
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู ใหระบุ ดังนี้
๙.๑ กลยุทธการสอน ใหแสดงความสัมพันธเกี่ยวของระหวางกระบวนการเรียนการสอนที่จะปลูกฝงให
นักศึกษาในสาขา/สาขาวิชามีคุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู (ขอ ๕)
๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ใหระบุแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู ดาน
ตางๆ อยางครบถวน เพื่อใหมั่นใจวาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่มุงหวัง
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๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
สถาบันอุดมศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและผูสําเร็จ
การศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา
...... เปนอย างนอย โดยอาจจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้ งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และระดับ
หลักสูตร เมื่อไดดําเนินการทวนสอบแลว ใหจัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเปนหลักฐานการบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู
กําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษาใหชัดเจนและกําหนดแนวทางเพื่อประโยชนตอการเคลื่อนยายของ
นักศึกษา การเทียบโอนหนวยกิ ต และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต โดยที่นักศึกษา ได
ประโยชนและมีมาตรฐานผลการเรียนรูเชนเดียวกับนักศึกษาที่เรียนตามระบบปกติ
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ใหแสดงขอมูลของคณาจารยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใหกําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ และ
สัดสวนอาจารยตอนักศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ใหระบุสดั สวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตอ
นักศึกษา (ถามี)
๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ
ใหระบุทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย
ใหระบุแนวทางการพัฒนาคณาจารย โดยเฉพาะดานกลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ใหระบุตัวบงชีท้ ี่เกี่ยวของและเกณฑการประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน
การสอน
๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา..............สูการปฏิบัติ
ระบุกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................................สาขา/สาขา
วิชา................สูการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง ดังนี้
๑๖.๑ ให สถาบั นอุ ดมศึ กษาพิจารณาความพร อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตาม
หลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา.................
๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ......สาขา/สาขาวิชา.......ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ.............. สาขา/สาขาวิชา.............. ซึ่งประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา.............ซึ่งเปน
บุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
.........สาขา/สาขาวิ ช า.............โดยมี หั ว ข อ ของหลั ก สู ต รอย า งน อ ยตามที่ กํ า หนดไว ใ นแบบ มคอ.๒
รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก)
๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับ...........สาขา/สาขาวิชา ............ตามขอ ๑๖.๒ นั้น ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
..........สาขา/สาขาวิชา...........แลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรูซึ่งสถาบันฯ
ตองการใหบัณฑิตระดับ................สาขา/สาขาวิชา .............ของตนมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษกวาบัณฑิต
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ในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ
และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเมื่อ
สําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความ
รับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด
๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะทําใหเกิดผลการ
เรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุก
รายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จเรียบรอยกอนการเปดสอน
๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันฯอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งไดจัดทําอยาง
ถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ให
ชัดเจน
๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติใหเปดสอนแลว
ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันฯอนุมัติ
๑๖.๗ เมื่อสภาสถาบั นฯ อนุ มัติ ตามขอ ๑๖.๕ แล ว ให มอบหมายอาจารยผู สอนแตล ะรายวิช า
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขา/สาขาวิชา
๑๖.๘. เมื่อสิ้นสุ ดการเรี ยนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตล ะ
รายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดํ า เนิ น การของรายวิ ช า ซึ่ ง รวมถึ ง การประเมิ น ผล และการทวนสอบผลการเรี ย นในรายวิ ช า ที่ ต น
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) ให
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อสิ้นปการศึกษา โดยมีหัวขออยาง
นอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพื่อใชในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนา
กลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปนจะตองปรับปรุง
หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได
๑๖.๙. เมื่อครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการรายงาน
ผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
บริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไวหรือไม รวมทั้ง
ใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรตอไป
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๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึง่ บันทึกใน
ฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR)
เพื่อประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.)
การรับรองคุณวุฒิเพื่อการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับผูประกอบการ สังคมและผูมี
สวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไดโดยสะดวก ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่ง
บันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันฯไดเปด
สอนไปแลวอยางนอยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑตอไปนี้
๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับ อนุมัติ จากสภาสถาบันอุ ดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษารั บ ทราบภายใน ๓๐ วั น นั บ แต ส ภาสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอนุ มั ติ
หลักสูตรนั้น
๑๗.๒ ผลการประเมิน คุณ ภาพภายในตามตัว บง ชี้ที่ กํา หนดไวใ นรายละเอีย ดของ
หลักสูตรซึ่งสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเนื่องกัน ๒ ป
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เวนแตหลักสูตร
ใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไดกําหนดตัวบงชี้และ/หรือเกณฑการประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมิน
คุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นๆกําหนด จึงจะไดรับการ
เผยแพร กรณี หลั กสูตรใดมี ค รึ่งระยะเวลาของหลั กสูตร ๑ ปหรือนอยกวา ใหพิ จารณาผลการประเมิน
คุณภาพภายในของปแรกที่เปดสอนดวยหลักเกณฑเดียวกัน
๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป
๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมี
การรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูใน
ระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร
หากตอมาปรากฏวาผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร
หลั ก สู ต รนั้ น จนกว า สถาบั น อุ ด มศึ ก ษานั้ น จะได มี ก ารปรั บ ปรุ ง ตามเงื่ อ นไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
๑๘. รายชื่อและหนวยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒริ ะดับการศึกษา…..
สาขา/สาขาวิชา.........
๑๙. ภาคผนวก (ถามี)
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แผนภูมิแสดงการนํามาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชาสูการปฏิบัติ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

สกอ

ไม
ใช
๑

เกณฑกําหนดชื่อปริญญา

มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/
สาขาวิชาตาง ๆ

๕ ป

หลักเกณฑการเทียบโอน
เกณฑ/แนวทางอืน่ ๆ

สถาบันอุดมศึกษา
?

ผลการเรียนรูท ี่คาดหวัง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ทุกป

วางแผนปรับปรุง + พัฒนา

รายละเอียดของหลักสูตร
(Programme Specification)

เสนอ

ติดตามการ
ดําเนินการ
ตาม TQF

ใช
เผยแพร
หลักสูตรที่
ดําเนินการ
ไดมาตรฐาน
TQF

สภาสถาบัน
อนุมัติ

เสนอ
รายงานประจําภาคและประจําปการศึกษา
(Semester/Annual Programme Report)

รายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ
ของภาคสนาม (ถามี)
(Course + Field Experience
Specifications)

รายงานรายวิชาและประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี)
(Course + Field Experience Reports)

กระบวนการเรียนการสอน
(ที่ทําใหบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวัง)

การวัดและประเมินผล
(มุงเนนผลการเรียนรูของนักศึกษา/บัณฑิต)

นักศึกษา/บัณฑิตไดรับการพัฒนาใหมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนด
ไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
(บัณฑิตมีคุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูจางงานและสังคม)

๑ กก.อ. กําหนดหลักเกณฑการปรับปรุง

(POD Network)
Teaching Unit
การจัดสิ่งอํานวยความ
สะดวก สภาพแวดลอม

สกอ.
รับทราบ
หลักสูตร
และ
บันทึกไว
ในฐาน
ขอมูล

มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร
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รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวม
ของการจั ดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลั กสูตรนั้นๆ
โดยจะถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละสถาบันอุดมศึกษา
สามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความตองการ
หรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดยคณาจารยผูสอนจะตองรวมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง
เขาใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําใหมั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลว
จะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับ
องคประกอบในการเรียนเพื่อนําไปสูคุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร
จะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรูและความตองการของตนเองได
รวมทั้งผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเขาทํางาน

ประกอบดวย ๘ หมวดตอไปนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗
หมวดที่ ๘

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
การพัฒนาคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร .......................................................................
สาขา/สาขาวิชา.......................................................................
หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ ........................................................................
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑. ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ระบุ ร หั ส (ถ า มี ) /ชื่ อ หลั ก สู ต รและสาขา/สาขาวิ ช าของหลั ก สู ต รที่ เ ป ด สอนทั้ ง ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ใหระบุชื่อเต็มและอักษรยอของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษใหสอดคลองกัน สําหรับชื่อ
ภาษาไทยใหใชตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรยอสําหรับสาขาวิชาของสถาบัน
(กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามขอบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคลองตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อ
ปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา
ของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. วิชาเอก (ถามี)
๔. จํานวนหนวยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสูตร
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปดสอนวาเปนหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๒ ภาษาที่ใช ระบุภาษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนวาเปนภาษาไทยหรือภาษาตางประเทศ
ภาษาใด
๕.๓ การรับเขาศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรวารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ
ตางประเทศ หรือรับทั้งสองกลุมเขาศึกษา
๕.๔ ความรวมมือกับสถาบันอื่น ระบุวาเปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการ
สอนโดยตรงหรือเปนหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่น ๆ โดยตองระบุชื่อสถาบันการศึกษา/
หนวยงานที่ทําความรวมมือดวย สําหรับความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่นๆ ในตางประเทศตอง
สอดคล อ งกั บ ประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางความตกลงร ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว า ง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕.๕ การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา ระบุวาใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให
ปริญญามากกวา ๑ สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอื่น ๆ ในชวงกลางของหลักสูตร หรือเปน
ปริญญารวมระหวางสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอตกลงความรวมมือ
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๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ระบุวาเปนหลักสูตรใหมหรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใชหลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา
และปการศึกษา) พรอมทั้งใหระบุวันเดือนปที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอยางอื่น
(ระบุชื่อ) และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ไดรับการรับรองหลักสูตรโดยองคกรวิชาชีพ
หรือองคกรอื่นใดดวย ใหระบุองคกรที่ใหการรับรอง และวันเดือนปที่ไดรับการรับรองดวย
อมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
* ๗. ความพร
ระบุ ป ที่ ค าดว า จะได รั บ การเผยแพร ว า เป น หลั ก สู ต รที่ มี คุ ณ ภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
* ๘. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
๙. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร สําหรับ
หลั กสู ต รระดับ ปริญ ญาตรี ซึ่ งเกณฑมาตรฐานหลักสูต รไมไดระบุ อาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูต รไว ให
อาจารยประจําหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโทหรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ
กับสาขาวิชาที่เปดสอนหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย ๒ คน
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยใหระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปที่สําเร็จ พรอมทั้งเลขประจําตัว
ประชาชน ถาจัดการเรียนการสอนมากกวา ๑ แหงใหแสดงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรของแตละแหง
ซึ่งตองเปนอาจารยคนละชุดกัน
* ๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนใหชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอนมากกวา ๑ แหง
ระบุขอมูลใหครบถวน
* ๑๑. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๑๑.๒ สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
* ๑๒. ผลกระทบจาก ขอ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
๑๒.๒ ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
* ๑๓. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เชน รายวิชา
ที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือตองเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
อธิบายการบริหารจัดการ แผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม ถามีจะดําเนินการอยางไรเพื่อให
มั่นใจวารายวิชาดังกลาวสนองตอบตอความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น
หมายเหตุ

*

ไมมีในเอกสารหลักสูตร (รูปแบบเดิม) และแบบ สมอ. (แบบฟอรมที่ใชในการวิเคราะหหลักสูตร)

หมวดที่ ๒. ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
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* ๑. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
*

ระบุปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงคของหลักสูตรโดยตองสอดคลองกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ และ
ความรูความสามารถอยางไร
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
ระบุแผนพัฒนาหรื อแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่ เสนอในหลั กสูต ร พรอมระบุเวลาคาดวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จ (เชน ภายใน ๕ ป) โดยใหระบุกลยุทธสําคัญที่ตองดําเนินการเพื่อความสําเร็จของแผน
นั้นๆ รวมทั้งตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยตัวบงชี้ควรจะเปนสวนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ ดวย
๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๒.๒ กลยุทธ
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบงชี้

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใชในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรวาเปนระบบทวิภาค
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เปนตน ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
ระบุวามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูรอนหรือไม
๑.๓ การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ถามีการจัดการศึกษาทีใ่ ชระบบอื่น ๆ ที่มิใชการใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการ
เรียนการสอนใหแสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคใหชัดเจน
๒. การดําเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ระบุชว งเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ใหนักศึกษาเรียน
๒.๒ คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
ระบุ คุ ณ สมบั ติ ผู เ ข า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ ส อดคล อ งกั บ ระดั บ การศึ ก ษาตามเกณฑ ม าตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผูสมัครเขาศึกษาตอ
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติมตองระบุใหครบและชัดเจน
* ๒.๓ ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ระบุ ลั ก ษณะเฉพาะของนั ก ศึ ก ษาที่ จ ะสมั ค รเข า เรี ย นในหลั ก สู ต ร ที่ ต อ งนํ า มาประกอบการ
พิจารณา เพื่อการกําหนดหลักสูตร (เชน นักศึกษาที่มีขอจํากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร หรือการ
ปรับตัวในการเรียน)
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๒.๔ กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ ๒.๓
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ป
ระบุจํานวนผูที่คาดวาจะรับเขาศึกษาในหลักสูตรและจํานวนที่คาดวาจะมีผูสําเร็จการศึกษาในแตละป
การศึกษาในระยะเวลา ๕ ป
๒.๖ งบประมาณตามแผน
แสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวขอการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ
คาใชจายตอหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น
๒.๗ ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเนต
อื่นๆ (ระบุ)
๒.๘ การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
๓. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
ระบุจํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแตละแบบที่สัมพันธ
กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกําหนดเปนหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและ
สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแตละระดับ
๓.๑ หลักสูตร ใหระบุรายละเอียดดังตอไปนี้
๓.๑.๑ จํานวนหนวยกิต ใหระบุหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสรางหลักสูตร ใหแสดงโครงสรางหรือองคประกอบของหลักสูตร โดยแบงเปน
หมวดวิชาใหสอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
ตัวอยาง
จํานวนหนวยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๑๓๕ หนวยกิต
๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
๓๖ หนวยกิต
- กลุมสังคมศึกษาศาสตร
๙ หนวยกิต
- กลุมวิชามนุษยศาสตร
๙ หนวยกิต
- กลุมวิชาภาษา
๙ หนวยกิต
- กลุมวิชาวิทยาศาสตรกบั คณิตศาสตร
๙ หนวยกิต
๒) หมวดวิชาเฉพาะดาน
๙๓ หนวยกิต
- วิชาแกน
๓๐ หนวยกิต
- วิชาเอก
๔๕ หนวยกิต
- วิชาโท
๑๘ หนวยกิต
๓) หมวดวิชาเลือกเสรี
๖ หนวยกิต
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๓.๑.๓ รายวิชา
ใหระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาดวย) ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย จํานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจํานวนชั่วโมงศึกษาดวย
ตนเอง
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
ระบุจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยประจําและอาจารยพิเศษ แยกจากกัน โดยระบุรหัส
เลขประจําตัวประชาชน รายชื่อซึ่งประกอบดวยตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จ
การศึกษา (โดยตองสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การ
ค น คว า วิ จั ย หรื อ การแต ง ตํ า รา (ถ า มี ) รวมทั้ ง ภาระการสอนทั้ ง ที่ มี อ ยู แ ล ว และที่ จ ะมี ใ นหลั ก สู ต รนี้
(รายละเอียดทั้งหมดไวที่นี่หรือภาคผนวกก็ได)
๓.๒.๑ อาจารยประจําหลักสูตร
ระบุ อ าจารย ซึ่ ง มี คุ ณวุ ฒิต รงหรื อ สัม พั น ธกั บ สาขาวิช าที่ เ ป ดสอนโดยให มีคุ ณวุ ฒิแ ละ
จํานวนสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
๓.๒.๒ อาจารยประจํา
ระบุ อ าจารย ซึ่ ง มี ห น า ที่ ห ลั ก ด า นการสอนและการวิ จั ย และปฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ต็ ม เวลา
ในสถาบันอุดมศึกษา
๓.๒.๓ อาจารยพิเศษ
่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
* ๔. องคสรุประกอบเกี
ปโดยย อเกี่ ยวกั บการฝกปฏิบัติ ฝกตามคลินิกหรือฝกงาน หรือสหกิ จศึกษาที่กําหนดไว ใ น
หลักสูตร
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรูจากประสบการณภาคสนามที่ตองการ
๔.๒ ชวงเวลา
ระบุชว งเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณภาคสนามใหนักศึกษา เชน ป ภาคการศึกษาที่จดั
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
เชน ๓ วันตอสัปดาหเปนเวลา ๔ สัปดาห หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา
* ๕. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับขอกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจัยในรายวิชาอื่นๆ ควรแนบขอกําหนดสําหรับการทําโครงงานดวย
๕.๑ คําอธิบายโดยยอ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูหลักๆ ที่ตองการจากการทําโครงงานหรืองานวิจัย
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๕.๓ ชวงเวลา
ระบุชวงระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดใหทําโครงงานหรืองานวิจัย เชน ป ภาคการศึกษา
๕.๔ จํานวนหนวยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
อธิบายอยางยอเกี่ยวกับการเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการแกนักศึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน

หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

* ๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

*

ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ
หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เชน บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษ
เฉพาะในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค มีความสามารถในความเปนผูนําอยางโดดเดน หรือมีความ
มุงมั่นในการใหบริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแตละคุณลักษณะดังกลาว ชี้ใหเห็นถึง
กลยุทธการสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้น
๒. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
อธิบายผลการเรียนรูแตละดาน ตามหัวขอตอไปนี้
(๑) คําอธิบายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความรูหรือทักษะในหลักสูตรที่ตองการจะพัฒนาและระดับของ
ความรูและทักษะนั้นๆ ใหสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่สาขา/สาขาวิชานั้นๆ กําหนดเปนอยาง
นอย
(ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒริ ะดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ ขอ ๕ มาตรฐานผลการเรียนรู) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิไดประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา
ของหลักสูตรที่จะพัฒนา/ปรับปรุงใหสถาบันอุดมศึกษาทําความเขาใจมาตรฐานผลการเรียนแตละดานของ
ระดับคุณวุฒทิ ี่จะพัฒนา/ปรับปรุงจากคําอธิบายในสวนที่ ๒ ขอ ๒.๒ วิธที ี่ ๒
(๒) คําอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธการสอนที่จะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรูและ
ทักษะเหลานั้น (ควรเปนคําอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีการที่จะใชตลอดหลักสูตร โดยใชการจัดการเรียนการ
สอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ แตถามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกําหนดใหมีในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง
โดยเฉพาะใหแสดงไวดวย)
(๓) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใชในรายวิชาตางๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรูในกลุมที่เกี่ยวของ
(ซึ่งอาจรวมกลยุทธสําหรับการประเมินหลักสูตรเชนเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถามีการ
เปลี่ ย นแปลงกลยุ ท ธ ห รื อ วิ ธี ก ารในช ว งระยะเวลาใดของหลั ก สู ต รควรแสดงให เ ห็ น ด ว ย ตั ว อย า งเช น
กิจกรรมตางๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช
ความรูและทักษะที่กําหนดอาจจะรวมไวในระยะเวลาตอมา
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๓. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู จ ากหลั ก สู ต รสูร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ ๔ ขอ ๒) โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสู
มาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได (จะแสดงเปนเอกสารแนบทายก็ได)

หมวดที่ ๕. หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
ถาสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให
ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษา ใหกลาวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้นๆ หรือแนบเอกสารดังกลาว
* ๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู แตละรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกัน
ไปสําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑการสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งตองสอดคลองกับเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา

หมวดที่ ๖. การพัฒนาคณาจารย

* ๑. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม

อธิบายกระบวนการที่ใชสําหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษ
ใหมั่นใจไดวาอาจารยเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาทีต่ น
รับผิดชอบสอน
* ๒. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
อธิบายถึงสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนา
๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ

หมวดที่ ๗. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๑. การบริหารหลักสูตร
ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร
๒. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
๒.๑ การบริหารงบประมาณ
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๒.๒ ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ระบุความพรอมของทรัพยากรที่มีอยูแลว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่จําเปน
เชน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอนอื่น ๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่นๆ เปนตน
๒.๓ การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการ
สอนอื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่น ๆ
๒.๔ การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสารและอุปกรณการ
เรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเปน
* ๓. การบริหารคณาจารย
๓.๑ การรับอาจารยใหม
ระบุกระบวนการยอๆ ในการรับอาจารยใหม เพื่อใหมั่นใจวา อาจารยมีคุณสมบัตแิ ละ
ประสบการณเพียงพอตอความรับผิดชอบการสอน
๓.๒ การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือรวมกันและการมีสวนรวมของคณาจารยในการติดตาม
คุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําปและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร
๓.๓ การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
สรุปยอ ๆ ถึงนโยบายในการแตงตั้งอาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษ เชน วิธีการ
อนุมัติ กระบวนการเลือกสรร และสัดสวนตอคณาจารยในหลักสูตรทั้งหลักสูตร
* ๔. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
๔.๑ การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
๔.๒ การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน (เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝกการ
ทําวิจัยรวมกับอาจารย เปนตน)
๕. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
๕.๑ การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
อธิบายถึงการจัดการที่ ไดดําเนินการในการใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษา
รวมถึงตารางการทํางานของอาจารยและการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผน
สําหรับอาชีพ (ซึ่งอาจมีในระดับคณะ)
๕.๒ การอุทธรณของนักศึกษา
แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณของนักศึกษาในเรื่องทีเ่ กี่ยวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการ
ในการพิจารณาขออุทธรณเหลานั้น

๖. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ใหอธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยตองสํารวจความตองการทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
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ระบุ ตัว บ งชี้ผลการดําเนิ นงานที่ใ ชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุ ณภาพของหลั กสูต ร
ประจําปที่ระบุไวในหมวด ๑ – ๖ ขางตน เชน จํานวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กําหนด จํานวนนักศึกษาที่ตกออก (Retire)
ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การดําเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่กําหนด เปนตน โดยตัวบงชี้
อยางนอยตองสอดคลองกับตัวบงชี้ของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก

หมวดที่ ๘. การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
ควรคํานึงถึงประเด็นตาง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสูการประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสําคัญ ๆ ที่สะทอนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหลานี้จะถูกนํามาใชในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร
* ๑.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
๑.๑ การประเมินกลยุทธการสอน
อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวสําหรับการพัฒนาการ
เรียนรูในดานตางๆ เชน การประเมินความเห็นหรือขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม การนํา
กลยุทธการสอนไปใช การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผลการ
ประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการสอนที่เกี่ยวของ และอธิบาย
กระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน
๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
อธิ บายกระบวนการที่ ใช ในการประเมิ นทั กษะของคณาจารย ในการใช กลยุ ทธ ตามที่ ได วางแผนไว เช น
การประเมินของนักศึกษาในแตละรายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนา
ภาค การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตร
เดี ยวกัน การจัดอั นดับเกี่ ย วกับกระบวนการในการพัฒนาความรูและทัก ษะที่มีป ระสิ ทธิ ภาพมากที่สุดที่
กษาตองการ
* นั๒.กศึการประเมิ
นหลักสูตรในภาพรวม
อธิบายกระบวนการที่จะใชเพื่อจะไดขอมูลตางๆยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุ ผ ลการเรี ย นรู ที่ ค าดหวั ง จากกลุ ม บุ ค คล ดั ง นี้ ๑) นั ก ศึ ก ษาและบั ณ ฑิ ต ๒)
ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก ๓) ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ
นผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
* ๓. การประเมิ
ใหประเมินตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ขอ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอยาง
นอย ๓ คน ประกอบดวยผูท รงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย ๑ คน (ควรเปนคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
นและวางแผนปรับปรุง
* ๔. การทบทวนผลการประเมิ
อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ
เอกสารแนบ
ใหแนบเอกสารที่ระบุไวใหครบถวน
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มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
บริหารจัดการของแตละรายวิชาเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวใน
รายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแตละรายวิชาจะกําหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงคและรายละเอียด
ของเนื้อหาความรูในรายวิชา แนวทางการปลูกฝงทักษะตางๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะ
ได รั บ การพั ฒ นาให ป ระสบความสํ าเร็จตามจุ ดมุงหมายของรายวิ ชา มี การกํ าหนดรายละเอี ยดเกี่ยวกั บ
ระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการเรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อ
ทางวิชาการอื่นๆที่จําเปนสําหรับการเรียนรู นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและ
กระบวนการปรับปรุง

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
ลักษณะและการดําเนินการ
การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
แผนการสอนและการประเมินผล
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
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รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
๒. จํานวนหนวยกิต
บรรยาย-ปฏิบตั ิ
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ระบุชื่อหลักสูตรที่ใชรายวิชานี้ ยกเวนวิชาที่เปดเปนวิชาเลือกทั่วไป ใหใช “หลายหลักสูตร” และ
ใหระบุวาเปนวิชาศึกษาทัว่ ไปหรือวิชาเฉพาะ เชน วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพืน้ ฐานวิชาชีพหรือ
วิชาชีพ วิชาเอก วิชาเอกเลือก เปนตน
๔. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผูสอน
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่เรียน
ระบุภาคการศึกษา / ชั้นปทเี่ รียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร
๖. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี)
๗. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี)
๘. สถานที่เรียน
ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกทีต่ ั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน
๙. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลาสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
อธิบายโดยยอเกี่ยวกับวัตถุประสงคในการพัฒนารายวิชานี้หรือการเปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้น
เชน เพิ่มการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเปนผล
จากงานวิจัยใหมๆ ในสาขา
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หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดําเนินการ
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๑. คําอธิบายรายวิชา
ตามที่ระบุไวในรายละเอียดหลักสูตร
๒. จํานวนชัว่ โมงที่ใชตอภาคการศึกษา
ระบุจํานวนชัว่ โมงบรรยาย สอนเสริม การฝกปฏิบตั ิงานภาคสนาม/การฝกงาน และการศึกษาดวย
ตนเอง
๓. จํ า นวนชั่ ว โมงต อ สั ป ดาห ที่ อ าจารย ใ ห คํ า ปรึ ก ษาและแนะนํ า ทางวิ ช าการแก นั ก ศึ ก ษาเป น
รายบุคคล
ระบุจํานวนชัว่ โมงตอสัปดาหที่จะใหคําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแกนักศึกษานอกชั้นเรียน
และวิธีการสื่อสารใหนักศึกษาไดทราบกําหนดเวลาลวงหนา

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวัง ซึ่งตองสอดคลองกับที่ระบุไว
ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร โดยมาตรฐานการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูล
ตอไปนี้
๑ สรุปสั้นๆ เกี่ยวกับความรู หรือทักษะที่รายวิชามุงหวังที่จะพัฒนานักศึกษา
๒ คําอธิบายเกีย่ วกับวิธกี ารสอนที่จะใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู หรือทักษะในขอ ๑
๓ วิธีการทีจ่ ะใชวัดและประเมินผลการเรียนรูข องนักศึกษาในรายวิชานี้เพื่อประเมินผลการเรียนรูใ น
มาตรฐานการเรียนรูแตละดานทีเ่ กีย่ วของ
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตองพัฒนา
๑.๒ วิธีการสอน
๑.๓ วิธีการประเมินผล
๒. ความรู
๒.๑ ความรูท ี่ตองไดรับ
๒.๒ วิธีการสอน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตอ งพัฒนา
๓.๒ วิธีการสอน
๓.๓ วิธีการประเมินผล
๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
๔.๒ วิธีการสอน

มคอ.๓
190
๔.๓ วิธีการประเมินผล
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตองพัฒนา
๕.๒ วิธีการสอน
๕.๓ วิธีการประเมินผล

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
ระบุหัวขอ/รายละเอียด สัปดาหที่สอน จํานวนชั่วโมงการสอน (ซึ่งตองสอดคลองกับจํานวนหนวย
กิต) กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช รวมทั้งอาจารยผูสอน ในแตละหัวขอ/รายละเอียดของรายวิชา
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรูหัวขอยอยแตละหัวขอตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาหที่
ประเมิน และสัดสวนของการประเมิน

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตําราและเอกสารหลัก
ระบุตําราและเอกสารหลักทีใ่ ชในการเรียนการสอน
๒. เอกสารและขอมูลสําคัญ
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฏระเบียบตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร
และแหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาจําเปนตองศึกษาเพิ่มเติม
๓. เอกสารและขอมูลแนะนํา
ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซต กฏระเบียบตางๆ โปรแกรม
คอมพิวเตอรและแหลงอางอิงที่สําคัญอื่นๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิม่ เติม

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ระบุวธิ ีการประเมินที่จะไดขอ มูลการสอน เชน จากผูสังเกตการณ หรือทีมผูสอน หรือผลการเรียน
ของนักศึกษา เปนตน
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๓. การปรับปรุงการสอน
อธิ บ ายกลไกและวิ ธี ก ารปรั บ ปรุ ง การสอน เช น คณะ/ภาควิ ช ามี ก ารกํ า หนดกลไกและวิ ธี ก าร
ปรับปรุงการสอนไวอยางไรบาง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
เปนตน
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรูของรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะตางกันไป
สําหรับรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน
๕. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อธิบายกระบวนการในการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินจากขอ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุง
คุณภาพ

มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification)
หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน
ออกฝ ก ภาคสนาม หรื อ สหกิ จ ศึ ก ษา ซึ่ ง จะต อ งวางแผนให ส อดคล อ งและเป น ไปตามที่ กํ า หนดไว ใ น
รายละเอียดของหลักสูตร โดยจะกําหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุประสงคและรายละเอียดของการดําเนินการ
ของกิ จ กรรมนั้ น ๆ ตลอดจนความรู ความเข า ใจที่ นั ก ศึ ก ษาจะได รั บ จากการออกฝ ก มี ก ารกํ า หนด
กระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝงทักษะตางๆตลอดจนคุณลักษณะอื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนา
ใหประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมายรวมทั้งเกณฑการวัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการ
ดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม

ประกอบดวย ๗ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ขอมูลทั่วไป
จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
การพัฒนาผลการเรียนรู
ลักษณะและการดําเนินการ
การวางแผนและการเตรียมการ
การประเมินนักศึกษา
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
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รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
๒. จํานวนหนวยกิต หรือจํานวนชัว่ โมง
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
ระบุชื่อหลักสูตรที่ใชรายวิชานี้ และระบุวา เปนวิชาบังคับหรือวิชาเลือก
๔. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปที่กําหนดใหมีการฝกประสบการณภาคสนามตามแผนการศึกษาของ
หลักสูตร
๖. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณภาคสนามครั้งลาสุด

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค
๑. จุดมุงหมายของประสบการณภาคสนาม
๒. วัตถุประสงคของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนาม
อธิบายโดยยอถึงวัตถุประสงคการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณภาคสนามหรือการ
เปลี่ยนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นและการกระทําที่จะใหบรรลุวัตถุประสงค

หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู
การพัฒนาผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่มุงหวังตองสอดคลองกับที่ระบุไวใน
รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหแสดงขอมูลตอไปนี้
๑ สรุปเกี่ยวกับความรูหรือทักษะทีต่ องการจะพัฒนาจากประสบการณที่ไดจากการฝกภาคสนาม/ฝก
ในสถานประกอบการ
๒ อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆ ที่จะพัฒนาความรูหรือทักษะในขอ ๑
๓ วิธีการที่จะใชในการประเมินผลการเรียนรูในมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานที่เกี่ยวของ

หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ
๑. คําอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา
ระบุคําอธิบายตามที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร
๒. กิจกรรมของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมหลักที่เกี่ยวของกับนักศึกษาระหวางฝกประสบการณภาคสนาม
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๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาไดรับมอบหมาย
ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และกําหนดสง
๔. การติดตามผลการเรียนรูการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษา
ระบุกิจกรรมที่ใชในการติดตามผลการเรียนรูทั้งระหวางฝกและเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
๕. หนาที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน
ภาคสนาม
เชน การวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การใหคําแนะนําแกนักศึกษา
การประเมินผลการฝกประสบการณ
๖. หนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
เชน การใหคาํ ปรึกษา การประสานและรวมวางแผนกับพนักงานพี่เลี้ยงในสถานประกอบการ
การประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสําหรับการออกนิเทศกนักศึกษา
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและชวยเหลือนักศึกษา
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ตองการจากสถานที่ที่จัดประสบการณภาคสนาม/
สถานประกอบการ
เชน ที่พัก การเดินทาง วัสดุอุปกรณสนับสนุนอื่น ๆ เชน เบี้ยเลีย้ ง

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ
๑. การกําหนดสถานที่ฝก
๒. การเตรียมนักศึกษา
๓. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
๔. การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงในสถานที่ฝก
๕. การจัดการความเสี่ยง

หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา
๑. หลักเกณฑการประเมิน
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของนักศึกษา
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงตอการประเมินนักศึกษา
๔. ความรับผิดชอบของอาจารยผูรับผิดชอบประสบการณภาคสนามตอการประเมินนักศึกษา
๕. การสรุปผลการประเมินที่แตกตาง
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. กระบวนการประเมินการฝกประสบการณภาคสนามจากผูเกี่ยวของตอไปนี้
๑.๑ นักศึกษา
๑.๒ พนักงานพี่เลี้ยงหรือผูประกอบการ
๑.๓ อาจารยที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม
๑.๔ อื่น ๆ เชน บัณฑิตจบใหม
๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง

มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล การจัด
การเรียนการสอนของอาจารยผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด การเรียน
การสอนในวิชานั้นๆวา ไดดําเนินการสอนอยางครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่วางไว ในรายละเอียด
ของรายวิชาหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนที่วางไว ตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ ในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาวในครั้งตอไป รายงานนี้จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของ
นักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแตเริ่มเรียนจนสิ้นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและ สิ่งอํานวยความ
สะดวก การวิเคราะหผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมินภายนอก รวมทั้งการ
สํารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต การวางแผนและใหขอเสนอแนะ ตอผูประสานงานหลักสูตรเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนารายวิชา

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖

ขอมูลทั่วไป
การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
การประเมินรายวิชา
แผนการปรับปรุง
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
๒. รายวิชาทีต่ องเรียนกอนรายวิชานี้ (ถามี)
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ อาจารยผูสอนและกลุมเรียน (Section)
ใหรายงานเปนรายกลุม
๔. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอนรายวิชา
๕. สถานที่เรียน
ระบุสถานที่เรียนทุกแหงทั้งในและนอกทีต่ ั้งหลักของมหาวิทยาลัยใหครบถวน

หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
๑. รายงานชัว่ โมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
ระบุหัวขอ จํานวนชั่วโมงตามแผนการสอน จํานวนชั่วโมงที่สอนจริง ระบุเหตุผลที่การสอนจริง
ตางจากแผนการสอนหากมีความแตกตางเกิน ๒๕%
๒. หัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน
ระบุหัวขอที่สอนไมครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวขอตอผลการเรียนรูของ
รายวิชาและหลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญใหเสนอแนวทางชดเชย
๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําใหเกิดผลการเรียนรูตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ระบุวาวิธสี อนเพื่อใหบรรลุผลการเรียนรูแตละดานตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล
หรือไมมี และปญหาของวิธีสอนที่ใช(ถามี) พรอมขอเสนอแนะในการแกไข
๔. ขอเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
ระบุขอเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งไดจากปญหาที่พบในขอ ๓

หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน )
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน
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๕. ปจจัยที่ทาํ ใหระดับคะแนนผิดปกติ (ถามี)
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไวในรายละเอียดรายวิชา
ระบุความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินผลการเรียนรูที่กําหนดไวใน มคอ.๓ หมวด ๕ ขอ ๒
๖.๑ ความคลาดเคลื่อนดานกําหนดเวลาการประเมิน
ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึน้ พรอมเหตุผล
๖.๒ ความคลาดเคลื่อนดานวิธกี ารประเมินผลการเรียนรู (ถามี)
ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดขึน้ พรอมเหตุผล
๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ระบุวธิ ีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการดําเนินการ
๑. ประเด็นดานทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ระบุปญหาในการใชทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถามี) และผลกระทบ

๒. ประเด็นดานการบริหารและองคกร
ระบุปญหาดานการบริหารและองคกร(ถามี) และผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา

หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
๑.๑ ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๑.๑
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
๒.๑ ขอวิพากษที่สาํ คัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
ระบุขอวิพากษทงั้ ที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูสอนตอขอวิพากษตามขอ ๒.๑

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. ความกาวหนาของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามทีเ่ สนอในรายงาน/รายวิชาครัง้ ที่ผานมา
ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปการศึกษาทีผ่ านมาและอธิบายผลการดําเนินการ
ตามแผน ถาไมไดดําเนินการหรือไมเสร็จสมบูรณใหระบุเหตุผล
๒. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
อธิบายการปรับปรุงโดยยอ เชน ปรับเปลีย่ นวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษานี้ การใช
อุปกรณการสอนแบบใหม เปนตน

มคอ.๕
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรบั ผิดชอบ
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

199

ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา:………………………………………………………………………………
ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน .............................................................
ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร: ……………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน .........................................................

มคอ.๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม

200

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report)
หมายถึง รายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตามแผนที่
วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือไม และหากไมเปนไปตามแผนตองใหเหตุผลและ
ข อเสนอแนะในการปรั บปรุ งการฝ กงาน ออกฝ กภาคสนาม หรื อ สหกิ จศึ กษาในครั้งต อไป รายงานนี้จ ะ
ครอบคลุมถึงการฝกประสบการณ ภาคสนามตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุด ปญหาดานการบริหารจัดการและสิ่ง
อํานวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน การฝกของนักศึกษา/อาจารยผูรับผิดชอบ/พนักงานพี่
เลี้ยง

ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางไปจากแผนการฝกประสบการณ
ภาคสนาม
หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
หมวดที่ ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร
หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม

มคอ.๖
201

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
๒. หลักสูตร
๓. อาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
๔. ภาคการศึกษา / ปการศึกษาที่ฝกประสบการณภาคสนาม

หมวดที่ ๒ การดําเนินการที่ตางจากแผนการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การเตรียมนักศึกษา ) (ถามี)
ระบุวาการเตรียมนักศึกษาตางจากแผนอยางไร และใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต
๒. การเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศก
ระบุวาการเตรียมอาจารยที่ปรึกษา/อาจารยนิเทศกตางจากแผนอยางไรและใหขอเสนอแนะขอเสนอแนะ/
ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๓. การเตรียมพนักงานพีเ่ ลีย้ ง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถามี)
ระบุวาการเตรียมพนักงานพี่เลี้ยงจากสถานประกอบการตางจากแผนอยางไรและให
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต
๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ระบุการเปลี่ยนแปลงตอไปนี้ที่ตางจากแผนและใหขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพื่อการวางแผน
๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหนักศึกษา
๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิง่ อํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา
๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอืน่ ๆ (ถามี)

หมวดที่ ๓ ผลการดําเนินการ
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/สงไปฝกประสบการณภาคสนาม
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยูเมื่อสิ้นสุดการฝกประสบการณภาคสนาม
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)
ระบุจํานวนและรอยละของนักศึกษาในแตละระดับคะแนน
๕. ปจจัยที่มผี ลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)
๕. ปจจัยที่มผี ลกระทบตอผลการฝกประสบการณภาคสนาม (ถามี)

มคอ.๖

หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร
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๑. ปญหาดานการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝก
๒. ผลกระทบตอผลการเรียนรูของนักศึกษา
๓. การเปลี่ยนแปลงที่จําเปนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถามี)

หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม
๑. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยนักศึกษา (ใหแนบผลการสํารวจ)
๑.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ระบุขอวิพากษทั้งที่เปนจุดแข็งและจุดออน
๑.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม
๒. การประเมินการฝกประสบการณภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
๒.๑ ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ระบุขอวิพากษทั้งทีเ่ ปนจุดแข็งและจุดออน
๒.๒ ความเห็นของอาจารยผูรับผิดชอบ / อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม

หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรุง
๑. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามครั้งที่ผานมา
สรุป ย อ การพั ฒนาที่ สํ าคัญ ในปจจุบัน อาทิ การพัฒนาอย างมืออาชีพสํ าหรั บคณะหรื อที่ ปรึ กษา
ประสบการณภาคสนาม การปรับประสบการณภาคสนาม และแนวทางใหมของการจัดการเชิงคุณภาพ
๒. ความกาวหนาของการปรับปรุงการฝกประสบการณภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งกอน
ระบุ ป ระเด็ น ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นครั้ ง ที่ ผ า นมาสํ า หรั บ การปรั บ ปรุ ง นอกเหนื อ จากข อ ๑ และอธิ บ ายถึ ง
ความสําเร็จ ผลกระทบ ในกรณีที่ไมสําเร็จใหระบุเหตุผล
๓. ขอเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปการศึกษาตอไป
ระบุขอเสนอพรอมกําหนดเวลาที่ควรแลวเสร็จและผูรบั ผิดชอบ
๔. ขอเสนอแนะของอาจารยผูรับผิดชอบการฝกประสบการณภาคสนาม เสนอตออาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
ระบุขอเสนอแนะตออาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใดๆ ที่ตองไดรับ
ความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบตอรายวิชาอื่นๆ ในหลักสูตร
-------------------------------------------ชื่ออาจารยผูรับผิดชอบ/อาจารยที่ปรึกษาการฝกประสบการณภาคสนาม:……………………………
ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ......................................................
ชื่อผูรับผิดชอบหลักสูตร: ………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ...................................................

มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
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การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผล
ประจําปโดยผูประสานงานหลักสูตรหรือผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เชน
ขอมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบ
ตอหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผล
การเรียนรูแตละดาน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตร
จากความเห็นของผูสําเร็จการศึกษา ผูใชบัณฑิต ตลอดจนขอเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้ง
แผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของ การรายงานผลดังกลาวจะสงไปยังหัวหนา
ภาควิชา/คณบดี และใชเปนขอมูลในการศึกษาดวยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเปนระยะๆ และ
เปนขอมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกไดดวย

ประกอบดวย ๙ หมวด ดังนี้
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗
หมวดที่ ๘

ขอมูลทั่วไป
ขอมูลเชิงสถิติ
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
สรุปการประเมินหลักสูตร
คุณภาพของการสอน
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจาก
ผูประเมินอิสระ
หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร

มคอ.๗
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร..........................ประจําปการศึกษา..............
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
๑. หลักสูตร
๒. ระดับคุณวุฒิ
๓. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
๔. วันที่รายงาน
๕. ปการศึกษาที่รายงาน
๖. สถานที่ตั้ง
ระบุสถานที่ตงั้ ที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น ๆ หากมีการเปดสอนในหลายวิทยาเขต

หมวดที่ ๒ ขอมูลเชิงสถิติ
๑. จํานวนนักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่รับเขาในปการศึกษาที่รายงาน
๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปที่รายงาน
๒.๑. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษากอนกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๓. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๔. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกตาง ๆ (ระบุ)
สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
๓.๑ รอยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
คํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามขอ ๒.๑ และจํานวนนักศึกษาทัง้ หมดที่รับเขาใน
หลักสูตรของรุน
ขอสังเกตเกี่ยวกับปจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอยางเดนชัดตอการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา (เชน การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุมประกาศนียบัตรเปนปริญญาบัตร หรือการ
ยายสาขาวิชา ฯ)
๔. จํานวนและรอยละของนักศึกษาทีส่ อบผานตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแตละป
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๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแตละปการศึกษา
สัดสวนของนักศึกษาทีส่ อบผานตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาตอในหลักสูตร
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุนในปที่ผานมา
นักศึกษาชั้นปที่ ๑ ที่เรียนตอชัน้ ปที่ ๒
......................... %
นักศึกษาชั้นปที่ ๒ ที่เรียนตอชัน้ ปที่ ๓
......................... %
นักศึกษาชั้นปที่ ๓ ที่เรียนตอชัน้ ปที่ ๔
......................... %
๖. ปจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
๗. ภาวะการไดงานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ป หลังสําเร็จการศึกษา

วันที่สํารวจ .............................................................................
จํานวนแบบสอบถามที่สง ....................... จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ........................
รอยละของผูต อบแบบสอบถาม ………………………….
การกระจายภาวะการไดงานทําเทียบกับจํานวนผูต อบแบบสอบถาม
ไดงานทําแลว
ไมประสงคจะทํางาน
การได
งานทํา ตรงสาขาที่ ไมตรงสาขา ศึกษาตอ
สาเหตุอื่น
เรียน
ที่เรียน
จํานวน
รอยละ

ยังไมไดงานทํา

๘. การวิเคราะหผลที่ได
วิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโนมของการไดงานทํา โดยใชขอมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับขอมูลที่ผานมาและสถาบันอื่นที่เปดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเปน
ขอมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ ๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
๑. การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปที่ผานมา
๒. การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง ๒ ปทผี่ านมา

หมวดที่ ๔ ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
๑. สรุปผลรายวิชาทีเ่ ปดสอนในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
ระบุรายวิชาทีเ่ ปดสอนทั้งหมดพรอมจํานวนนักศึกษาทีล่ งทะเบียนเรียน จํานวนนักศึกษาทีส่ อบผาน
แตละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน
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๒. การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไมปกติ เชน นักศึกษาไดระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่ําเกินไป หรือตางไปจากเกณฑมาตรฐานการใหระดับคะแนนในแตละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตก
มากเกินไป การสอนไมตรงกับเนื้อหาที่กําหนดของรายวิชา เปนตน นอกจากนี้ใหระบุวิธีการตรวจสอบ
สาเหตุความผิดปกติ เหตุผลที่ทําใหเกิดความไมปกติจากขอกําหนดหรือเกณฑที่ตั้งไว และมาตรการแกไข
ที่ไดดําเนินการไปแลว (หากจําเปนใหแนบขอสรุปการประเมินและแนวทางการแกไข ที่ไดดําเนินการ
มาแลวดวย)
๓. การเปดรายวิชาในภาคหรือปการศึกษา
๓.๑ รายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่ มไดเปดสอน
ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไมไดเปดสอนตามแผนการศึกษา พรอมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไมไดเปด
สอนและมาตรการทดแทนที่ไดดําเนินการ (ถามี) เชน เปนรายวิชาแกนที่ตองเปดตามแผนการศึกษาแตขาดผูสอน
หรือจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนนอยเกินไป และไดดําเนินการปรับแผนการเปดรายวิชาเพื่อเปนการ
ประกันวา นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาไดในภาคการศึกษาตอไป
๓.๒ วิธีแกไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมครบถวน
ใหระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมไดสอนสาระหรือหัวขอดังกลาว
พรอมวิธีแกไข (ถามี) เชน สาระที่ขาดและจําเปนตองสอนเพื่อใชเปนพื้นฐานของรายวิชาอื่นไดเพิ่มหัวขอ
หรือสาระที่ขาดในรายวิชาทีส่ ูงขึ้น

หมวดที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
๕.๑ การบริหารหลักสูตร
ใหระบุปญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต

หมวดที่ ๖ สรุปการประเมินหลักสูตร
๑. การประเมินจากผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปที่สํารวจ)
วันที่สํารวจ ............................. (ใหแนบผลการสํารวจมาประกอบดวย)
๑.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
๑.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๑.๑
๒. การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ
อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผูใชบัณฑิต หรือ ผูมีสวนเกี่ยวของ และจากภายนอก
๒.๑. ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน และขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
๒.๒. ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินขอ ๒.๑ (ถามี)
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ
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๑. การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน
๑.๑ รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพรอมวิธีการประเมิน เชน ประเมินโดย
นักศึกษา เปนตน และแผนปฏิบัติการทีไ่ ดดําเนินการไปแลว
๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
ระบุขอคิดเห็นตอแผนการสอน กลยุทธและวิธีการสอนที่ใชในรายวิชาเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู
ตางๆ ที่กําหนดในรายวิชา ใหดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรประกอบ อยางไรก็ตามไมไดเปนการประเมินผูสอน แตเปนการประเมินภาพรวมของการ
สอนจากขอคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อนําผลมาปรับกลยุทธและวิธีการสอนตอไป
๒.๑ สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
สรุปขอเสนอแนะของผูสอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกตอสัมฤทธิผลของการสอนและ
มาตรฐานผลการเรียนรูแตละดาน ใหระบุปญหาที่พบพรอมทั้งขอเสนอแนะในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคใหดีขึ้น
๒.๒ แนวทางแกไข/ปรับปรุง
แผนดําเนินการในการตอบสนองตอขอเสนอแนะ (เชน การฝกอบรมหรือการใหคําแนะนํา หรือ
การแกปญหาวิธีการอื่นใหผูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา) ควรระบุรายวิชาที่ได
แกไขหรือปรับเปลี่ยน
๓. การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี
ไมมี
หากมีการปฐมนิเทศใหระบุจํานวนอาจารยใหม
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ
๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ
๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารยที่เขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศ
๓.๓. หากไมมีการจัดปฐมนิเทศ ใหแสดงเหตุผลทีไ่ มไดดําเนินการ
๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม
ใหระบุกิจกรรมที่สถาบันฯจัดหรือหนวยอื่นที่ไมใชสถาบันฯจัด จํานวนอาจารย และบุคลากร
สายสนับสนุนที่เขารวมแตละกิจกรรม
๔.๒. สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ (สรุปจากผลการประเมินของผูเขารวม
กิจกรรม)
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หมวดที่ ๘ ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร
จากผูประเมินอิสระ
๑. ขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะจากผูประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/
ผูรับผิดชอบหลักสูตรตอขอคิดเห็นหรือสาระที่ไดรับการเสนอแนะ
๒. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

หมวดที่ ๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
๑. ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา
ระบุแผนการดําเนินการแตละแผน กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน และ
เหตุผลที่ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ
๒. ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
๒.๑. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร ( จํานวนหนวยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ )
๒.๒. ขอเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ)
๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
๓. แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป .............
ระบุแผนปฏิบตั ิการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร :________________________________
ลายเซ็น :__________________________ วันที่รายงาน:____________
ประธานหลักสูตร :______________________________ลายเซ็น :__________________________ วันที่รายงาน:____________
เห็นชอบโดย ________________________ (หัวหนาภาควิชา)
ลายเซ็น :__________________________

วันที่:____________

เห็นชอบโดย ________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : __________________________

วันที่ :____________

เอกสารประกอบรายงาน
๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
๒. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานทีใ่ ชในการประเมิน
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน
๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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ชื่อ
วันเกิด
สถานที่เกิด
สถานที่อยู่ปัจจุบัน

นางโรชินี ทุ่นทอง
วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2521
อาเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร
บ้านเลขที่ 225 หมู่ที่ 20 บ้านอัครฉัตรธานี ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติการศึกษา
พ.ศ. 2536 มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม ตาบลหนองสูงใต้ อาเภอหนองสูง
จังหวัดมุกดาหาร
พ.ศ. 2539 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
พ.ศ. 2543 ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ศ. 2546 ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชาภาษาไทย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประวัติการทางาน
พ.ศ. 2546-2547
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พ.ศ. 2547-2548
อาจารย์ โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
พ.ศ. 2548-ปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ งานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล
กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

