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มาตรฐานอุดมศึกษาแหงชาติ

• การพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนกัศึกษาใหมใหเริ่มตั้งแตป

การศึกษา 2553

• หลักสูตรเกาที่สอนอยูแลวปรับปรุงใหแลวเสร็จตาม TQF 

ภายในป 2555



ความสําคัญของการทําTQF ดานคุณภาพบัณฑิต
เปนการพัฒนางานการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่

มุงเนนผลการเรียนรู (Learning Outcomes) ของผูเรียน
ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพ 5 ดาน คือ

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม

2. ดานความรู

3. ดานทักษะทางปญญา

4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ

5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ



ผลการเรียนรู (Learning Outcomes)

ผลการเรียนรู  หมายถึง  สิ่งที่พัฒนาขึ้นในตัว
นักศึกษาทั้งจากการเรียนในหองเรียน  กิจกรรมในและ
นอกหลักสูตร  ปฏิสัมพันธกับนักศึกษาอื่น  และกับ
อาจารย  ประสบการณที่เกิดขึ้นในชวงเวลาที่ศึกษาอยูใน
มหาวิทยาลัย



ขอบขายของการเรียนรู 5 ดาน
( 5 Domains of Learning)

1. ดานคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral)

หมายถึงการพัฒนานิสยัในการประพฤตอิยางมีคุณธรรม 
จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม  
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม  
การพัฒนานิสัยและการปฏิบัตตินตามศีลธรรม  ทั้งในเรื่อง
สวนตวัและสังคม



2. ดานความรู  (Knowledge)

หมายถึง  ความสามารถในการเขาใจ  การนึกคิดและการ
นําเสนอขอมูล  การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลกัการ  
ทฤษฎี  ตลอดจนกระบวนการตางๆ  และสามารถเรียนรูดวย
ตนเองได



3. ดานทักษะทางปญญา  (Cognitive Skills)

หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณ  
และใชความรูความเขาใจในแนวคิด  หลกัการทฤษฎี  และ
กระบวนการตางๆ  ในการวิเคราะหและแกปญหา  เมือ่ตองเผชญิ
กับสถานการณใหมๆ ที่ไมไดคาดคิดมากอน



4. ดานทักษะความสมัพันธระหวางบคุคลและความรับผิดชอบ
(Interpersonal Skills and Responsibility)

หมายถึง  ความสามารถในการทํางานเปนกลุม  การแสดง
ถึงภาวะผูนํา  ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  
ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของ

ตนเอง



5. ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสาร  
และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ  

(Numerical Analysis Communication and

Information Technology Skills)

หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  
ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณติศาสตรและสถิติ  
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด  การเขียน  และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ

*นอกจากผลการเรียนรูทั้ง 5 ดานนี้  บางสาขาวิชาอาจตองการทักษะทางกายภาพสูง  
เชนการเตนรํา  ดนตรี  การวาดภาพ  การแกะสลัก  พลศึกษา  การแพทย  และ
วิทยาศาสตรการแพทย  จึงตองเพิ่มการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย (Domain of
Psychomotor Skill)



หมายถึงคําอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร  การ
จัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของ

หลักสูตรนั้นๆ  โดยจะถายทอดผลการเรียนรูที่คาดหวังของ
บัณฑิตที่กําหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ

ความหมายของรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2
(Program Specification)



รายละเอียดของหลักสูตรเปนขอมูลที่สื่อสารใหนักศึกษาทราบเกี่ยวกับ

- ตนตองเรียนวิชาอะไรบาง
- เขาใจถึงวิธีการสอน  วิธีการเรียน
- วิธีการวัดและประเมินผล

ทําใหนักศึกษาและผูเกี่ยวของมั่นใจวาเมื่อเรียนสําเร็จแลวจะบรรลุ

มาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดไวในหลักสูตร

ความสําคัญของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร



การจัดทํารายละเอยีดของหลักสูตร

หลักสูตรแบบเดิม

วัตถุประสงคของหลักสูตร

กลุมเนือ้หาสาระสําคัญ

โครงสรางหลักสูตร รายวิชา

หลักสูตร TQF
วัตถุประสงคของหลักสูตร

กลุมเนื้อหาสาระสําคัญ

ผลการเรียนรู +
กลยุทธการสอนและการประเมินผล

รายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของรายวิชา



รายละเอียดหลักสูตร  ตางจากเอกสารหลักสตูรเดิม อยางไร

•  คงขอความของเอกสารหลักสูตรเดมิ และแบบ สมอ. 01 – 06

(การวิเคราะหหลักสูตร)

•  เพิ่มเตมิเรื่องผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนและการประเมินผล
การเรียนรู  การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนกัศึกษา  การพัฒนา
คณาจารยและบุคลากร  การประกันคุณภาพกระบวนการ
ประเมนิและปรับปรุงหลกัสตูร

•  จดัขอมลูเปน 8 หมวดหมู



องคประกอบของหลักสูตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางหลักสตูร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมนิผล

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร

หมวดที่ 7 การประกันคณุภาพของหลักสูตร

หมวดที่ 8 การประเมนิและปรบัปรุงการดําเนินการหลักสูตร



หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลกัสตูร

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

3. วิชาเอก (ถามี)

4. จาํนวนหนวยกติที่เรียนตลอดหลกัสตูร

5. รูปแบบของหลักสตูร

1. รปูแบบ

2. ภาษาที่ใช

3. การรับเขาศกึษา

4. ความรวมมอืกับสถาบันอื่น

5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา



หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  (ตอ)

6. สถานภาพของหลักสูตร

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ

และมาตรฐาน

8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา

9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิ
ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน



หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  (ตอ)

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามา
พิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร

1. สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
2. สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

12. ผลกระทบจากขอ 11

1. การพัฒนาหลักสูตร
2. ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน

13. ความสัมพันธ (ถามี) กับหลกัสตูรอืน่ในสถาบัน



หมวดที่ 2 ขอมลูเฉพาะของหลักสูตร

1. ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

1. แผนการพัฒนา / การเปลี่ยนแปลง
2. กลยุทธ
3. หลักฐาน / ตัวชี้วัด



หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 
และโครงสรางหลักสูตร

1. ระบบการจัดการศึกษา
1. ระบบ
2. การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
3. การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวภิาค

2. การดําเนินการหลักสูตร

1. วัน – เวลาในการดําเนินการการเรียนการสอน
2. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา



หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 
และโครงสรางหลักสูตร

2. การดําเนินการหลักสูตร (ตอ)

3. ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
4. กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา
5. แผนการรับนักศึกษาและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
6. งบประมาณตามแผน
7. ระบบการศึกษา
8. การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนขามสถาบัน



หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 
 และโครงสรางหลักสูตร  (ตอ)

3. หลกัสตูรและอาจารยผูสอน
1. หลักสูตร

1. จํานวนหนวยกิต
2. โครงสรางหลักสูตร
3. รายวิชา
4. แผนการศึกษา
5. คาํอธิบายรายวิชา

2. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนง และคุณวุฒิ
1. อาจารยประจําหลักสูตร
2. อาจารยประจํา

3. อาจารยพิเศษ



หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ 
 และโครงสรางหลักสูตร (ตอ)

4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม
1. มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
2. ชวงเวลา
3. การจัดเวลาและตารางสอน

5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย
1. คาํอธิบายโดยยอ
2. มาตรฐานผลการเรียนรู
3. ชวงเวลา
4. จํานวนหนวยกิต
5. การเตรียม
6. กระบวนการประเมินผล



หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน
และการประเมินผล

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรูแตละดาน

1. ผลการเรียนรูที่ตองพัฒนา
2. กลยุทธการสอน
3. กลยุทธการประเมินผล

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผดิชอบตอผลการเรียนรูจาก
หลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum mapping, Curriculum 
alignment)



หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑในการใหระดบัคะแนน 

(grade)

2. กระบวนการทวนสอบ (verification) มาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา

3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร



หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

1. การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน
2. การพัฒนาวิชาการและวชิาชีพอื่นๆ



หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

1. การบริหารหลักสูตร

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

1. การบริหารงบประมาณ
2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ
4. การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร



หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร (ตอ)

3. การบริหารคณาจารย

1. การรับอาจารยใหม
2. การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การตดิตาม 

และทบทวนหลักสูตร

3. การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ



หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร (ตอ)

4. การบริหารบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน

1. การกําหนดคณุสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหนง
2. การเพิ่มทักษะความรูสําหรับการปฏิบัติงาน

5. การสนบัสนนุและใหคาํแนะนําแกนักศึกษา

1. การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศกึษา
2. การอุทธรณของนักศกึษา



หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร (ตอ)

6. ความตองการของตลาดแรงงานสังคม 
และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(อยางนอย 12 ตัว ตามที่ สกอ. กําหนดในการ
ประกันคุณภาพภายใน)



หมวดที่ 8 การประเมนิและปรับปรุง
การดําเนินการของหลักสูตร

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน

1. การประเมินกลยุทธการสอน
2. การประเมินทักษะของอาจารยในการใชกลยุทธการสอน

2. การประเมินหลกัสูตรในภาพรวม

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามที่กําหนดใน

รายละเอียดหลกัสตูร

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง



หมวดที่ 4

ผลการเรียนรู กลยุทธการสอน
และการประเมินผลการเรียนรู



หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล

-การสอนโดยใชกรณีศึกษา  เพื่อใหผูเรียนเห็น
คําตอบและเหตุผลที่หลากหลาย  ซึ่งเปนวิธีการหนึ่ง
ใน

การพัฒนาความคิดสรางสรรคใหกับนักศึกษา  
-การใชตัวแบบ (Role model) ผูที่ไดรับคัดเลือก

ใหเปนผูมีความโดดเดนดานการใฝรูใฝเรียนเพื่อเปน

การจูงใจใหนักศึกษาเกิดการพัฒนาตนเอง  ดานการใฝ
รูใฝเรียนดังเชนตัวแบบ 

การใฝรูใฝเรียน การพัฒนาตนเอง  
และมีความคิดสรางสรรค 

กลยุทธการสอนหรือกจิกรรมนักศึกษาKASEM MODEL

การพัฒนาคณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา 



- การกําหนดใหมีรายวิชาที่นักศึกษาตองทํางาน
เปนกลุม 

- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษาหมุน

เวียนกันเปนหัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกให
นักศึกษามีความรับผิดชอบ

- การมีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน  การเขา

เรียนตรงเวลาเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ 

การมีความรับผิดชอบ และการมีวินัย
ในตนเอง 

กลยุทธการสอนหรือกจิกรรมนักศึกษาKASEM MODEL



- การสอนโดยการใชการอภิปรายกลุม  (Group 

Discussion)

ใหนักศึกษามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเปน

ผูมีจริยธรรม  คุณธรรม  จรรยาบรรณวิชาชีพ  เพื่อการดํารง
ตนในวิชาชีพ  ในสงัคมอยางเปนสขุ
- การจัดกิจกรรมเชิญวิทยากรที่เปนผูมีจริยธรรม  คุณธรรม  
จรรยาบรรณวิชาชีพที่มีวุฒิภาวะพรอมตอการดํารงตนใน

สงัคมอยางมีความสุขมาเลาประสบการณเกี่ยวกับการดํารงตน

ในสงัคมอยางมีความสุข 

การเปนผูมีจริยธรรม คุณธรรม 
จรรยาบรรณวิชาชพีที่มีวุฒิภาวะ

พรอมตอการดาํรงตนในสังคม

อยางมีความสุข 

กลยุทธการสอนหรือกจิกรรมนักศึกษาKASEM MODEL



การพัฒนาผลการเรียนรู(Learning Outcomes)ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแตละดาน 

-ประเมินการตรงตอเวลาของ
นักศึกษาในการเขาชัน้เรียน การสง
งาน และการเขารวมกิจกรรม
-ประเมินการมีวินัย และความ
พรอมเพียงของนักศึกษาในการ

เคารพสิทธิ และรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น

-ประเมินจากพฤติกรรมความมี
วนิัยและพฤติกรรมปฏิบัติตาม

กฎระเบียบขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยของนักศึกษา

-ประเมินจากความรับผิดชอบของ
นักศึกษาตอหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย

กลยุทธการประเมินผล

การเรียนรูในแตละดาน

-ยกตัวอยางบุคลากรที่เกี่ยวของที่
แสดงออกดานคุณธรรมจริยธรรม  มี
ความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต  และการ
มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวชิาชีพ

อยางโดดเดน

-การสอนโดยใชกรณศีึกษา (Case

Study) แลวผูสอนและผูเรียนรวมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับการมีวินัย  การตรงตอ
เวลา  การเคารพสิทธิ  รับฟงความ
คิดเห็นและตระหนักในคุณคาของความ

เปนมนุษยของผูอื่นฯ

-การมอบหมายงานที่นักศึกษาตอง
ทํางานเปนทีม 

ดานคุณธรรม จริยธรรม
1.การตระหนักในคุณคาคุณธรรม 
จริยธรรม มีความเสียสละ ซื่อสัตยสุจริต  
และการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ

2.การมีวินยั ตรงตอเวลา และความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพ
กฎระเบียบและขอบังคับตางๆ ของ
มหาวิทยาลัย

3.การมีภาวะความเปนผูนําและผูตาม 
สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไข

ขอขัดแยง และจัดลําดับความสําคัญ
4.การเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น ตระหนักในคุณคาของความ
เปนมนุษย

กลยุทธการเรียนการสอนที่ใชพัฒนา ผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 



การพัฒนาผลการเรียนรู  (Learning Outcomes) แตละดาน (ตอ)

-การวัดผลระหวางภาคและ
ปลายภาคเรียน

-ประเมินจากรายงานสรุปที่
นักศึกษานําเสนอ

-ประเมินจากการนําเสนอใน
ชั้นเรียน

-ประเมินจากแฟมสะสมงาน
ของนักศึกษา

กลยุทธการประเมินผล

การเรียนรูในแตละดาน

-การใชกลยุทธการสอนแบบ Active

learning โดยอาจารยใหนกัศึกษา

เปนผูสรุปขอความรูและหลักการทฤษฎี

ที่สําคัญของศาสตรที่ศึกษา

-การจัดการเรียนการสอนที่ใชปญหา
เปนฐาน  เพื่อวเิคราะหสถานการณ
ปญหาที่เกี่ยวของกับศาสตรที่ศึกษา

ดานความรู

1.การมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในศาสตรที่

ศึกษา

2.ความสามารถวเิคราะหปญหา รวมทั้ง
ประยุกตความรูทักษะ และการใช
เครือ่งมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา

3.ความสามารถติดตามการศึกษาดูงาน

จากในองคกรภาครัฐและเอกชนที่

เกี่ยวของกับความกาวหนาทางวิชาการ 
และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่

ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลง 
และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยี

ใหมๆ

กลยุทธการเรียนการสอนที่ใชพัฒนา ผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



การพัฒนาผลการเรียนรู  (Learning Outcomes) แตละดาน (ตอ)

-ประเมินตามสภาพจริงจาก
แฟมสะสมงาน

-ประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียน

-การทดสอบ/สัมภาษณ

กลยุทธการประเมินผล

การเรียนรูในแตละดาน

-ฝกวิเคราะหทฤษฏี  และประสบการณใน
ศาสตรที่ศึกษา

- กรณีศึกษาทางศาสตรที่ศึกษา

-การอภิปรายกลุมเกี่ยวกับประเด็นปญหา
และแนวทางแกไขปญหาที่เกี่ยวของกับ

ศาสตรที่ศึกษา 

ดานทักษะทางปญญา

1.การคิดอยางมีวิจารณญาณและอยาง

เปนระบบ

2.ความสามารถสืบคน รวบรวม 
ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็น
ปญหา เพื่อใชในการแกไขปญหา
อยางสรางสรรค

3.ความสามารถประยุกตความรูและ

ทักษะกับการแกไขปญหาไดอยาง

เหมาะสม 

กลยุทธการเรียนการสอนที่ใชพัฒนา ผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



การพัฒนาผลการเรียนรู  (Learning Outcomes) แตละดาน (ตอ)

-ประเมินจากการแสดงออก
ของนักศึกษาในการทํางาน

กลุม

-การเขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษา

-ความสามารถดานการ
ประสานความรวมมือของ

นักศึกษากับผูอื่น

กลยุทธการประเมินผล

การเรียนรูในแตละดาน

-จัดการเรียนรูจากการทํางาน (Work-based

Learning) ดวยการฝกปฏิบัติในองคกร
ภาครัฐและเอกชน

-การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ 
(Experiential Learning) ดวยการสราง
กิจกรรมใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธและ

ทํางานรวมกับผูอื่น

ดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบ

1.การมีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถ
สื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทั้ง

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางมี

ประสิทธิภาพ

2.การมีความรับผิดชอบและทํางาน

รวมกันผูอื่นไดดี

กลยุทธการเรียนการสอนที่ใชพัฒนา ผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 



การพัฒนาผลการเรียนรู  (Learning Outcomes) แตละดาน (ตอ)

-ประเมินจากการนําเสนอ
ผลงานที่มีการใชเครือ่งมือและ

อุปกรณที่เปนนวัตกรรมดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

-ประเมินจากการฝกทักษะยอย
วเิคราะหปญหาและคาใชจาย

และการวางแผนทางการเงิน

-ประเมินจากการอภิปรายใน
กลุม

-ประเมินจากการอธิบายและ
การนําเสนอของนักศึกษา

กลยุทธการประเมินผล

การเรียนรูในแตละดาน

-มอบหมายงานที่นักศึกษาตองใช
อุปกรณที่เปนนวัตกรรมดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

-การใหนักศึกษาฝกทักษะยอยๆ ใน
การวางแผนทางการเงินและฝก

ปฏิบัติการทําบัญชีรับ-จาย

- การใหนกัศึกษาฝกปฏิบัตินําเสนอ
แผนงานทางการเงินและในรูปของการ

นําเสนอดวยวาจา หรอืสื่อผสมใน
รูปแบบตางๆ

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1.การมีทักษะในการใชเครื่องมือและ

อุปกรณที่เปนนวัตกรรมดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

2.ความสามารถแกไขปญหาโดยใช

สารสนเทศทางคณิตศาสตร หรอืนําสถิติ
มาประยุกตใชในวางแผนทางการเงิน

3.ความสามารถสื่อสารอยางมี

ประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน 
เลือกใชรูปแบบของสื่อการนําเสนออยาง

เหมาะสม 

กลยุทธการเรียนการสอนที่ใชพัฒนา ผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 



Curriculum  Mapping

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา



3.  การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรูสูรายวิชา  
    

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา 

ทักษะ

ความสัมพันธ

ระหวางบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

ทักษะการ

วิเคราะหเชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช

เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ทักษะพิสัย 

(ถามี) รายวิชา 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 6.3 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                     

-กลุมวิชาวิทยาศาสตร                     

-กลุมวิชาสังคมศาสตร                     

-กลุมวิชามนุษยศาสตร                     

-กลุมวิชาภาษา                     

-กลุมวิชาพลานามัย                     

                     

2. หมวดวิชาเฉพาะ                     

-กลุมวิชาแกน                     

                     

3. หมวดวิชาเลอืกเสรี                     

                     

หมายเหตุ    หากคณะไหนไมมีขอมูลดานทักษะพิสัย  เวลาที่ print out ก็จะไมปรากฏชอง ทักษะพิสัย   
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ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี ้

1.  ดานคุณธรรม จริยธรรม 

1.1  ตระหนกัในคุณคาและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยสุจริต มีจรรยาบรรณ

ทางวิชาการและวิชาชีพ 

1.2  มีวินัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม เคารพกฎระเบียบและ

ขอบังคับตางๆ ขององคกรและสังคม 

1.3  มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง

และลําดับความสําคัญ 

1.4  เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความ

เปนมนุษย 

2.  ดานความรู 

2.1  มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสําคัญในเนือ้หาท่ีศึกษา 

2.2  สามารถวิเคราะหปญหา รวมท้ังประยกุตความรูทักษะ และการใชเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม

กับการแกไขปญหา 

2.3  สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการ และมีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาท่ี

ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปล่ียนแปลง และเขาใจผลกระทบของเทคโนโลยีใหมๆ 

2.4  สามารถบูรณาการความรูในท่ีศึกษากบัความรูในศาสตรอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3.  ดานทักษะทางปญญา 

3.1  คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ 

3.2  สามารถสืบคน รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหา เพื่อใชในการแกไข

ปญหาอยางสรางสรรค 

3.3  สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม 

4.  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผดิชอบ 

4.1  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สามารถส่ือสารกับกลุมคนหลากหลายท้ังภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.2  สามารถใชความรูในศาสตรมาช้ีนําสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม และเปนผูริเร่ิมแสดง

ประเด็นในการแกไขสถานการณท้ังสวนตัวและสวนรวม พรอมท้ังแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะท้ัง

ของตนเองและของกลุม 

4.3  มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนือ่ง 

5.  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยสีารสนเทศ 

5.1  มีทักษะในการใชเคร่ืองมือท่ีจําเปนท่ีมีอยูในปจจุบันตอการทํางานท่ีเกีย่วกับการใช

สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอยางเหมาะสม 

5.2  สามารถแกไขปญหาโดยใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร หรือนําสถิติมาประยุกตใชใน

การแกปญหาที่เกี่ยวของอยางสรางสรรค 

5.3  สามารถส่ือสารอยางมีประสิทธิภาพท้ังปากเปลาและการเขียน เลือกใชรูปแบบของส่ือ

การนําเสนออยางเหมาะสม 

6.  ดานทักษะพิสัย (ถามี โปรดระบุ) 


