
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทําหลักสูตรตามกรอบโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดทําหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ    พพ..ศศ.. 25522552
((ThaiThai Qualifications Framework for Higher Education ; TQF : Qualifications Framework for Higher Education ; TQF : HEdHEd ))

วันพฤหัสบดทีี่วันพฤหัสบดทีี่    2727 มกราคมมกราคม      พพ..ศศ.. 25542554

เวลาเวลา    12.3012.30 –– 16.30  16.30  นน..

หองหอง    Auditorium  Auditorium  อาคารเฉลมิพระเกียรติอาคารเฉลมิพระเกียรติ  ชั้นชั้น  77

มหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิตมหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต    วทิยาเขตพฒันาการวทิยาเขตพฒันาการ

จัดโดยจัดโดย    คณะบริหารธุรกิจรวมกับศูนยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนคณะบริหารธุรกิจรวมกับศูนยพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน



กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  หมายถึง  กรอบที่
แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ ที่มุงเนน
เปาหมายการจัดการศึกษาใหบรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียน  

(Learning Outcomes : LO) ของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตาม
ระดับของคุณวุฒิ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF) คอือะไร



กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ

Thai Qualifications Framework (TQF)

LOLO 33LOLO 22LOLO 11
5.5. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข    การสื่อสารการสื่อสาร

และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

LOLO 33LOLO 22LOLO 11
4.4. ทักษะความสัมพันธระหวางทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบบุคคลและความรับผิดชอบ

LOLO 33LOLO 22LOLO 113.3. ทักษะทางปญญาทักษะทางปญญา
LOLO 33LOLO 22LOLO 112.2. ความรูความรู
LOLO 33LOLO 22LOLO 111.1. คุณธรรมคุณธรรม    จริยธรรมจริยธรรม

ปป..เอกเอก

((ซับซอนซับซอน))

ปป..โทโท

((ซับซอนขึ้นซับซอนขึ้น))

ปป..ตรีตรี

((ทั่วไปทั่วไป))

คุณวุฒิคุณวุฒิ

ผลการเรียนรูผลการเรียนรู



คําอธิบายกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู

(LO  ระดับปรญิญาตรี)

มาตรฐานผลการเรียนรู  (LO) เปนขอกําหนดหรือความ
คาดหวังที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาขึ้นมาระหวางการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยอยางนอย 5 ดาน  จากกระบวนการเรียนการสอนใน
ชั้นเรียน  และจากการเขารวมกิจกรรมตางๆ  ที่มหาวิทยาลัยจัดให
ทั้งในและนอกหลักสูตร



1. ดานคุณธรรม  จริยธรรม  (Ethics and Moral)

หมายถึง  การพัฒนานิสัยในการประพฤติอยางมีคุณธรรม  

จริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม  

ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม  การ
พัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องสวนตัวและ
สังคม

2. ดานความรู  (Knowledge)

หมายถึง  ความสามารถในการเขาใจ  การนึกคิด  และการ
นําเสนอขอมูล  การวิเคราะหและจําแนกขอเท็จจริงในหลักการ  

ทฤษฎี  ตลอดจนกระบวนการตางๆ  และสามารถเรียนรูดวย
ตนเอง



3. ดานทักษะทางปญญา  (Cognitive Skills)

หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณและใช
ความ รู   ความ เข า ใจในแนวคิด  หลักการ   ทฤษฎี   และ
กระบวนการตางๆ  ในการคิดวิเคราะหและการแกปญหาเมื่อตอง
เผชิญกับสถานการณใหมๆ  ที่ไมไดคาดคิดมากอน

4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

(Interpersonal Skills And Responsibility)

หมายถึง  ความสามารถในการทํางานเปนกลุม การแสดงถึง
ภาวะผูนํา  ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม  ความสามารถ
ในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูของตนเอง  



5. ด านทักษะการ วิ เคราะห เชิ งตั ว เลข   การสื่ อสาร  และการใช      

เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Numerical Analysis, Communication and

Information Technology Skills)

หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข  ความสามารถ
ในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ  ความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งการพูด  การเขียน  และการใชเทคนิคสารสนเทศ

หมายเหตุ  นอกจากการเรียนรูทั้ง  5 ดานนี้แลวบางสาขาวิชาอาจ
ตองการทักษะทางกายภาพเฉพาะดาน  เชนการเตนรํา  ดนตรี  การวาด
ภาพ  การแกะสลัก  พลศึกษา  การแพทย  และวิทยาศาสตรการแพทย  จึง
ตองเพิ่มเติมการเรียนรูทางดานทักษะพิสัย  (Domain of Psychomotor

Skill) เปนตน



คุณลักษณะ  KASEM  (LO  ของมหาวิทยาลัยเกษมบณัฑิต)

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ไดถอดปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  ที่สื่อถึงอัต

ลักษณของมหาวิทยาลัย  คือ  “บานแหงความสุข  สนุกทุกการเรียนรู  มุงสูนักปฏิบัติ  

รวมวิวัฒนสังคม” ออกมาเปนคุณลักษณะ  ที่พึงประสงคสําคัญ  5 ประการของ

บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ดังนี้

K  : มีความใฝรู  พัฒนาตนเอง  และหัวใจใฝสรางสรรคเชิงนวัตกรรม  

(Keep on Learning and Having Innovative Mind)

A  : มีความสามารถในการปรับตัวในการทํางาน  (Adaptability)

S  : มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม  รวมพัฒนาทองถิ่น  (Social Responsibility)

E  : เปนนักปฏิบัติ  มีความอดทน  มีพลังมุงมั่น  กระตือรือรน 

(Engaging,Energetic)

M  : มีจริยธรรม  คุณธรรม  วุฒิภาวะที่พรอมสําหรับการดํารงตนในสังคม  

อยางเข็มแข็ง  มีความสุข  (Morality Maturity)



คําอธิบายประกอบ

จากวิสัยทัศน  (Vision) ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  “บานแหง
ความสุขสนุกทุกการเรียนรู  มุงสูนักปฏิบัติ  รวมวิวัฒนสังคม” กําหนดเปน
เปาประสงคดานบัณฑิตโดยการมุงผลิตบัณฑิตที่คุณลักษณะ  KASEM คือ
เปนนักปฏิบัติตรงตามความตองการของสังคมและรวมพัฒนาชุมชนได
อยางมีความสุข  เตรียมพรอมใหเปนบัณฑิตที่มีความใฝรู  พัฒนาตนเอง 

และหัวใจใฝสรางสรรคเชิงนวัตกรรม  (Keep on Learning and Having

Innovative Mind) มีความสามารถปรับตัวในการทํางาน  (Adaptability) มี
จิ ต สํ า นึ ก รั บ ผิ ด ช อบต อ สั ง ค ม แ ล ะ ร ว ม พัฒน าท อ ง ถิ่ น  (Social

Responsibility) เปนนักปฏิบัติ  มีความอดทน  มีพลังมุงมั่นกระตือรือรน  

(Engaging, Energetic) มีจริยธรรม  คุณธรรม  วุฒิภาวะที่พรอมสําหรับ
การดํารงตนในสังคมอยางเขมแข็ง  มีความสุข  (Morality, Maturity)



ในขั้นตอนของการกําหนด   LO ของหลักสูตร  มีการ
ผสมผสานบูรณาการกับ LO กลางของสํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและ / หรือ  LO ของมหาวิทยาลัย  และ / หรือ  LO ของ
สาขาวิชาชีพ (ถามี)

LO  ของสกอ.

LO  ของมหาวิทยาลัย

LO  ของสาขาวิชาชีพ

LO  ของหลกัสตูร  

LO ของหลักสูตร



การจัดทําหลักสูตรตามกรอบการจัดทําหลักสูตรตามกรอบ    TQF  TQF  ((มคอมคอ  2.)2.)

การประเมินการเรียนรูในการประเมินการเรียนรูใน     LOLO

แตละดานแตละดาน
 มาตรฐานการวัดและมาตรฐานการวัดและ

ประเมินการเรียนรูประเมินการเรียนรู

กลยุทธการสอนที่ใช พัฒนากลยุทธการสอนที่ใช พัฒนา    

ในใน    LO  LO  แตละดานแตละดาน
 มาตรฐานการจัดการเรียนรูมาตรฐานการจัดการเรียนรู

การพัฒนาผลการเรียนรูตามการพัฒนาผลการเรียนรูตาม    

LO  LO  ในแตละดานในแตละดาน
 มาตรฐานผลการเรียนรูมาตรฐานผลการเรียนรู

การพัฒนาผลการเรียนรูการพัฒนาผลการเรียนรูมาตรฐานอดุมศึกษาแหงชาติมาตรฐานอดุมศึกษาแหงชาติ

((TQFTQF))



องคประกอบของหลักสูตร

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสราง

หลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผล
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารยและบุคลากร
หมวดที่ 7 การประกนัคุณภาพของหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนนิการหลักสูตร



หมวดที่หมวดที่  11  ขอมูลทั่วไปขอมูลทั่วไป

1.1. รหัสและชื่อหลกัสตูรรหัสและชื่อหลกัสตูร

2.2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชาชื่อปริญญาและสาขาวิชา

3.3. วิชาเอกวิชาเอก  ((ถามีถามี))

4.4. จํานวนหนวยจํานวนหนวยกิตกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรที่เรียนตลอดหลักสูตร

5.5. รูปแบบของหลักสตูรรูปแบบของหลักสตูร

1.1. รูปแบบรูปแบบ

2.2. ภาษาที่ใชภาษาที่ใช

3.3. การรับเขาศกึษาการรับเขาศกึษา

4.4. ความรวมมอืกับสถาบันอื่นความรวมมอืกับสถาบันอื่น

5.5. การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาการใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา



หมวดที่หมวดที่  11  ขอมูลทั่วไปขอมูลทั่วไป    ((ตอตอ))

6.6. สถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมตัิสถานภาพของหลกัสูตรและการพิจารณาอนุมตัิ  //  เห็นชอบหลกัสูตรเห็นชอบหลกัสูตร

7.7. ความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรที่มีคุณภาพและความพรอมในการเผยแพรหลกัสูตรที่มีคุณภาพและ            

มาตรฐานมาตรฐาน

8.8. อาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษาอาชีพที่ประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา

9.9. ชื่อชื่อ  เลขประจําตัวบัตรประชาชนเลขประจําตัวบัตรประชาชน  ตําแหนงและคุณวุฒิของตําแหนงและคุณวุฒิของ  

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

10.10.  สถานที่จดัการเรียนการสอนสถานที่จดัการเรียนการสอน



หมวดที่หมวดที่  11  ขอมูลทั่วไปขอมูลทั่วไป    ((ตอตอ))

11.11.  สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาสถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามา

พิจารณาในการวางแผนหลกัสูตรพิจารณาในการวางแผนหลกัสูตร

1.1.  สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจสถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

2.2.  สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมสถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม

12.12.  ผลกระทบจากขอผลกระทบจากขอ  1111

1.1.  การพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาหลักสูตร

2.2.  ความเกี่ยวของกับความเกี่ยวของกับพันธพันธกจิของสถาบันกจิของสถาบัน

13.13. ความสัมพันธความสัมพันธ  ((ถามีถามี))  กับหลกัสูตรอื่นในสถาบันกับหลกัสูตรอื่นในสถาบัน



หมวดที่หมวดที่  22 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตรขอมูลเฉพาะของหลักสูตร

1.1.  ปรัชญาปรัชญา  ความสําคัญความสําคัญ  และวัตถุประสงคของหลกัสตูรและวัตถุประสงคของหลกัสตูร

2.2.  แผนพัฒนาปรับปรุงแผนพัฒนาปรับปรุง

1.1.  แผนการพัฒนาแผนการพัฒนา  //  การเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลง

2.2.  กลยุทธกลยุทธ

3.3.  หลักฐานหลักฐาน  //  ตัวชี้วัดตัวชี้วัด



หมวดที่หมวดที่  33 ระบบการจัดการศึกษาระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการการดําเนินการ  และและ

โครงสรางหลักสูตรโครงสรางหลักสูตร

1.1.  ระบบการจัดการศึกษาระบบการจัดการศึกษา

1.1.  ระบบระบบ

2.2.  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอนการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน

3.3.  การเทียบเคียงหนวยการเทียบเคียงหนวยกติกติในระบบทวิภาคในระบบทวิภาค

2.2. การดําเนินการหลกัสูตรการดําเนินการหลกัสูตร

1.1.  วันวัน  ––  เวลาในการดําเนินการการเรียนการสอนเวลาในการดําเนินการการเรียนการสอน

2.2.  คุณสมบัติของผูเขาศึกษาคุณสมบัติของผูเขาศึกษา



2.2. การดําเนินการหลกัสูตรการดําเนินการหลกัสูตร  ((ตอตอ))

3.3.  ปญหาของนักศกึษาแรกเขาปญหาของนักศกึษาแรกเขา
4.4.  กลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหากลยุทธในการดําเนนิการเพื่อแกไขปญหา//ขอจํากัดของขอจํากัดของ
นักศกึษานักศกึษา

5.5.  แผนการรับนักศึกษาและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะแผนการรับนักศึกษาและจํานวนผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  55  ปป
6.6.  งบประมาณตามแผนงบประมาณตามแผน
7.7.  ระบบการศึกษาระบบการศึกษา
8.8.  การเทียบโอนหนวยกิการเทียบโอนหนวยกิตรายตรายวิชาและการลงทะเบียนขามสถาบันวิชาและการลงทะเบียนขามสถาบัน

หมวดที่หมวดที่  33 ระบบการจัดการศึกษาระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการการดําเนินการ  และและ

โครงสรางหลักสูตรโครงสรางหลักสูตร



หมวดที่หมวดที่  33 ระบบการจัดการศึกษาระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการการดําเนินการ  

  และโครงสรางหลักสูตรและโครงสรางหลักสูตร    ((ตอตอ))

3.3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอนหลักสูตรและอาจารยผูสอน

1.1. หลักสูตรหลักสูตร

1.1. จํานวนหนวยจํานวนหนวยกิตกิต
2.2. โครงสรางหลักสูตรโครงสรางหลักสูตร
3.3. รายวิชารายวิชา
4.4. แผนการศึกษาแผนการศึกษา
5.5. คําอธิบายรายวิชาคําอธิบายรายวิชา

2.2. ชื่อชื่อ  เลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนงเลขประจําตัวบัตรประชาชนตําแหนง  และคุณวุฒิและคุณวุฒิ

1.1. อาจารยประจําหลักสูตรอาจารยประจําหลักสูตร
2.2. อาจารยประจําอาจารยประจํา
3.3. อาจารยพิเศษอาจารยพิเศษ



หมวดที่หมวดที่  33 ระบบการจัดการศึกษาระบบการจัดการศึกษา  การดําเนินการการดําเนินการ  

  และโครงสรางหลักสูตรและโครงสรางหลักสูตร  ((ตอตอ))

44..  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนามองคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม

1.1.  มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนามมาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
2.2.  ชวงเวลาชวงเวลา
3.3.  การจัดเวลาและตารางสอนการจัดเวลาและตารางสอน

5.5.  ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัยขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงการหรืองานวิจัย

1.1.  คําอธิบายโดยยอคําอธิบายโดยยอ
2.2.  มาตรฐานผลการเรียนรูมาตรฐานผลการเรียนรู
3.3.  ชวงเวลาชวงเวลา
4.4.  จํานวนหนวยจํานวนหนวยกิตกิต
5.5.  การเตรียมการเตรียม
6.6.  กระบวนการประเมินผลกระบวนการประเมินผล



หมวดที่หมวดที่    44 ผลการเรียนรูผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนกลยุทธการสอน

และการประเมินผลและการประเมินผล

1.1.  การพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษาการพัฒนาคุณลกัษณะพิเศษของนกัศึกษา

2.2.  การพัฒนาผลการเรียนรูแตละดานการพัฒนาผลการเรียนรูแตละดาน

1.1.  ผลการเรียนรูที่ตองพัฒนาผลการเรียนรูที่ตองพัฒนา

2.2.  กลยุทธการสอนกลยุทธการสอน

3.3.  กลยุทธการประเมนิผลกลยุทธการประเมนิผล

3.3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจากแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูจาก

หลกัสตูรสูรายวิชาหลกัสตูรสูรายวิชา ( (Curriculum mapping, Curriculum Curriculum mapping, Curriculum 

alignment)alignment)



ตัวอยางการเขียนหมวดตัวอยางการเขียนหมวดที่ที่  44

ผลการเรียนรูผลการเรียนรู  กลยุทธการสอนกลยุทธการสอน

และการประเมินการเรียนรูและการประเมินการเรียนรู



การพัฒนาผลการเรียนรูการพัฒนาผลการเรียนรู  (  (Learning Outcomes)Learning Outcomes) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแตละดานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแตละดาน  

--ประ เมินการตรงต อ เ วลาของประ เมินการตรงต อ เ วลาของ
นักศึกษาในการเขาชั้นเรียนนักศึกษาในการเขาชั้นเรียน  การสงการสง
งานงาน  และการเขารวมกิจกรรมและการเขารวมกิจกรรม

--  ประเมินการมีวินัยประเมินการมีวินัย   และความและความ
พรอมเพียงของนักศึกษาในการพรอมเพียงของนักศึกษาในการ
เคารพสิทธิเคารพสิทธิ  และรับฟงความคิดเห็นและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นของผูอื่น
--  ประเมินจากพฤติกรรมความมีวินัยประเมินจากพฤติกรรมความมีวินัย
และพฤติกรรมปฏิบัติตามกฎระเบียบและพฤติกรรมปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข อบั งคั บของมหาวิทยาลั ยของข อบั งคั บของมหาวิทยาลั ยของ
นักศึกษานักศึกษา

--  ประเมินจากความรับผิดชอบของประเมินจากความรับผิดชอบของ
นักศึกษาตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมายนักศึกษาตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย

กลยุทธการประเมินกลยุทธการประเมิน

การเรียนรูในแตละดานการเรียนรูในแตละดาน

-- ยกตัวอย างบุคลากรที่ เกี่ ยวของ ที่ยกตัวอย างบุคลากรที่ เกี่ ยวของ ที่
แสดงออกดานคุณธรรมจริยธรรมแสดงออกดานคุณธรรมจริยธรรม     มีมี
ความเสียสละความเสียสละ  ซื่อสัตยสุจริตซื่อสัตยสุจริต    และการมีและการมี
จรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
อยางโดดเดนอยางโดดเดน
-- การสอนโดยใช ก รณี ศึ กษ าก า รสอนโดยใช ก รณี ศึ กษ า   ((CaseCase

StudyStudy))  แลว ผูสอนและผู เรี ยนรวมกันแลว ผูสอนและผู เรี ยนรวมกัน
อภิปรายเกี่ยวกับการมีวินัยอภิปรายเกี่ยวกับการมีวินัย     การตรงตอการตรงตอ
เวลาเวลา    การเคารพสิทธิการเคารพสิทธิ    รับฟงความคิดเห็นรับฟงความคิดเห็น
และตระหนักในคุณคาของความเปนและตระหนักในคุณคาของความเปน
มนุษยของผูอื่นฯมนุษยของผูอื่นฯ

--  การมอบหมายงานที่นักศึกษาตองการมอบหมายงานที่นักศึกษาตอง
ทํางานเปนทีมทํางานเปนทีม  

ดานคุณธรรมดานคุณธรรม  จริยธรรมจริยธรรม

1.1.  การตระหนั ก ใน คุณค า คุณธรรมก า รตระหนั ก ใน คุณค า คุณธรรม  

จริยธรรมจริยธรรม   มีความเสียสละมีความเสียสละ   ซื่อสัตยสุจริตซื่อสัตยสุจริต    

และการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและและการมีจรรยาบรรณทางวิชาการและ
วิชาชีพวิชาชีพ

2.2.  การมีวินัยการมีวินัย   ตรงตอ เวลาตรงตอ เวลา   และความและความ
รับผิดชอบตอตนเองและสังคมรับผิดชอบตอตนเองและสังคม   เคารพเคารพ
กฎระเ บียบและขอบัง คับต างๆกฎระ เ บียบและขอบัง คับต างๆ   ของของ
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย

3.3.  การมีภาวะความเปนผูนําและผูตามการมีภาวะความเปนผูนําและผูตาม  

สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขสามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไข
ขอขัดแยงขอขัดแยง  และจัดลําดับความสําคัญและจัดลําดับความสําคัญ

4.4.  การเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นการเคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่นของผูอื่น  ตระหนักในคุณคาของความเปนตระหนักในคุณคาของความเปน
มนุษยมนุษย

กลยุทธการเรียนการสอนที่ใชพัฒนากลยุทธการเรียนการสอนที่ใชพัฒนา  ผลการเรียนรูผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  



การพัฒนาผลการเรียนรูการพัฒนาผลการเรียนรู    (Learning Outcomes)  (Learning Outcomes)  แตละดานแตละดาน  ((ตอตอ))

--การวัดผลระหวางภาคและการวัดผลระหวางภาคและ
ปลายภาคเรียนปลายภาคเรียน

--  ประเมินจากรายงานสรุปที่ประเมินจากรายงานสรุปที่
นักศึกษานําเสนอนักศึกษานําเสนอ

--ประเมินจากการนําเสนอในประเมินจากการนําเสนอใน
ชั้นเรียนชั้นเรียน

--  ประเมินจากแฟมสะสมงานประเมินจากแฟมสะสมงาน
ของนักศึกษาของนักศึกษา

กลยุทธการประเมินกลยุทธการประเมิน

การเรยีนรูในแตละดานการเรยีนรูในแตละดาน

--  การใชกลยุทธการสอนแบบการใชกลยุทธการสอนแบบ  ActiveActive

learninglearning โดยอาจารยใหนักศึกษาเปนผูโดยอาจารยใหนักศึกษาเปนผู
สรุปขอความรูและหลักการทฤษฎีที่สรุปขอความรูและหลักการทฤษฎีที่
สําคัญของศาสตรที่ศึกษาสําคัญของศาสตรที่ศึกษา

--  การจัดการเรียนการสอนที่ใชปญหาการจัดการเรียนการสอนที่ใชปญหา
เปนฐานเปนฐาน     เพื่อวิเคราะหสถานการณเพื่อวิเคราะหสถานการณ
ปญหาที่เกี่ยวของกับศาสตรที่ศึกษาปญหาที่เกี่ยวของกับศาสตรที่ศึกษา

--ติดตามการศึกษาดูงานจากในองคกรติดตามการศึกษาดูงานจากในองคกร
ภาครัฐและ เอกชนที่ เ กี่ ยวของ กับภาครัฐและ เอกชนที่ เ กี่ ยวของ กับ
สาขาวิชาสาขาวิชา

ดานความรูดานความรู

11 ..การมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ
หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในศาสตรที่หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในศาสตรที่
ศึกษาศึกษา

2.2.  ความสามารถวิเคราะหปญหารวมทั้งความสามารถวิเคราะหปญหารวมทั้ง
ประยุ กต ความรู ทั กษะประยุ กต ความรู ทั กษะ   และการใชและการใช
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหาเครื่องมือที่เหมาะสมกับการแกไขปญหา

3.3.  ความสามารถความก าวหน าทางความสามารถความก าวหน าทาง
วิชาการวิชาการ   และมีความรูในแนวกวางของและมีความรูในแนวกวางของ
สาขาวิชาที่ ศึกษาเ พื่อให เล็ง เห็นการสาขาวิชาที่ศึกษาเ พื่อให เล็ง เห็นการ
เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลง   และเขาใจผลกระทบของและเขาใจผลกระทบของ
เทคโนโลยีใหมๆเทคโนโลยีใหมๆ

กลยุทธการเรยีนการสอนที่ใชพัฒนากลยุทธการเรยีนการสอนที่ใชพัฒนา  ผลการเรียนรูผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



การพฒันาผลการเรียนรูการพฒันาผลการเรียนรู    (Learning Outcomes)(Learning Outcomes)  แตละดานแตละดาน  ((ตอตอ))

--ประเมินตามสภาพจริงประเมินตามสภาพจริง
จากแฟมสะสมงานจากแฟมสะสมงาน

--ประเมินจากการนําเสนอประเมินจากการนําเสนอ
รายงานในชั้นเรียนรายงานในชั้นเรียน

--การทดสอบการทดสอบ//สัมภาษณสัมภาษณ

กลยุทธการประเมินกลยุทธการประเมิน

การเรียนรูในแตละดานการเรียนรูในแตละดาน

-- ฝ ก วิ เ ค ร า ะ ห ท ฤ ษ ฏีฝ ก วิ เ ค ร า ะ ห ท ฤ ษ ฏี   แ ล ะแ ล ะ
ประสบการณในศาสตรที่ศึกษาประสบการณในศาสตรที่ศึกษา

--  กรณีศึกษาทางศาสตรที่ศึกษากรณีศึกษาทางศาสตรที่ศึกษา

--  การอภิปรายกลุมเกี่ยวกับประเด็นการอภิปรายกลุมเกี่ยวกับประเด็น
ปญหาและแนวทางแกไขปญหาที่ปญหาและแนวทางแกไขปญหาที่
เกี่ยวของกับศาสตรที่ศึกษาเกี่ยวของกับศาสตรที่ศึกษา  

ดานทักษะทางปญญาดานทักษะทางปญญา

1.1.  การคิดอยางมีวิจารณญาณการคิดอยางมีวิจารณญาณ  

และอยางเปนระบบและอยางเปนระบบ

2.2.  ค ว า ม ส า ม า ร ถ สื บ ค นค ว า ม ส า ม า ร ถ สื บ ค น  

รวบรวมรวบรวม   ศึกษาศึกษา   วิเคราะหวิเคราะห   และและ
สรุปประเด็นปญหาสรุปประเด็นปญหา   เพื่อใชในเพื่อใชใน
ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า อ ย า งก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า อ ย า ง
สรางสรรคสรางสรรค

3.3.  คว ามส าม า รถประ ยุ กตค ว ามส าม า รถประ ยุ กต
ความรูและทักษะกับการแกไขความรูและทักษะกับการแกไข
ปญหาไดอยางเหมาะสมปญหาไดอยางเหมาะสม  

กลยุทธการเรยีนการสอนที่ใชพัฒนากลยุทธการเรยีนการสอนที่ใชพัฒนา  ผลการเรียนรูผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ



การพัฒนาผลการเรียนรูการพัฒนาผลการเรียนรู    (Learning Outcomes)(Learning Outcomes)  แตละดานแตละดาน  ((ตอตอ))

--  ประเมินจากการแสดงออกประเมินจากการแสดงออก
ของนักศึกษาในการทํางานของนักศึกษาในการทํางาน
กลุมกลุม

--  การเขารวมกิจกรรมของการเขารวมกิจกรรมของ
นักศึกษานักศึกษา

--  ความสามารถดานการความสามารถดานการ
ประสานความรวมมอืของประสานความรวมมอืของ
นักศึกษากับผูอื่นนักศึกษากับผูอื่น

กลยุทธการประเมินกลยุทธการประเมิน

การเรียนรูในแตละดานการเรียนรูในแตละดาน

--จัดการเรียนรูจากการทํางานจัดการเรียนรูจากการทํางาน  

((WorkWork-- basedbased LearningLearning))  ดวยการดวยการ
ฝกปฏิบัติในองคกรภาครัฐและฝกปฏิบัติในองคกรภาครัฐและ
เอกชนเอกชน

-- การจัดการเรียนรูเชิงประสบการณการจัดการเรียนรูเชิงประสบการณ  

((ExperientialExperiential LearningLearning) ) ดวยการสรางดวยการสราง
กิจกรรมใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธและกิจกรรมใหนักศึกษามีปฏิสัมพันธและ
ทํางานรวมกับผูอื่นทํางานรวมกับผูอื่น

ดานทักษะความสัมพันธระหวางดานทักษะความสัมพันธระหวาง

บุคคลและความรับผิดชอบบุคคลและความรับผิดชอบ

1.1.  การมีการมีมนุษยมนุษยสัมพันธที่ดีสัมพันธที่ดี  สามารถสามารถ
สื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทั้งสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยางภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดอยาง
มีประสิทธิภาพมีประสิทธิภาพ

2.2.  การมคีวามรับผิดชอบและการมคีวามรับผิดชอบและ
ทํางานรวมกันผูอื่นไดดีทํางานรวมกันผูอื่นไดดี

กลยุทธการเรยีนการสอนที่ใชพัฒนากลยุทธการเรยีนการสอนที่ใชพัฒนา  ผลการเรียนรูผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  



การพฒันาผลการเรียนรูการพฒันาผลการเรียนรู    (Learning Outcomes)(Learning Outcomes)  แตละดานแตละดาน  ((ตอตอ))

--  ประเมินจากการนําเสนอประเมินจากการนําเสนอ
ผลงานที่มีการใชเครือ่งมือและผลงานที่มีการใชเครือ่งมือและ
อปุกรณที่เปนนวัตกรรมดานอปุกรณที่เปนนวัตกรรมดาน
เทคโนโลยสีารสนเทศเทคโนโลยสีารสนเทศ

--  ประเมินจากการฝกทักษะยอยประเมินจากการฝกทักษะยอย
วิเคราะหปญหาและคาใชจายวิเคราะหปญหาและคาใชจาย
และการวางแผนทางการเงินและการวางแผนทางการเงิน

--ประเมินจากการอภปิรายในประเมินจากการอภปิรายใน
กลุมกลุม

--ประเมินจากการอธิบายและประเมินจากการอธิบายและ
การนําเสนอของนกัศึกษาการนําเสนอของนกัศึกษา

กลยุทธการประเมินกลยุทธการประเมิน

การเรยีนรูในแตละดานการเรยีนรูในแตละดาน

--  มอบหมายงานที่นักศึกษาตองใชมอบหมายงานที่นักศึกษาตองใช
อุปกรณที่เปนนวตักรรมดานอุปกรณที่เปนนวตักรรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ

--  การใหนักศึกษาฝกทักษะยอยๆการใหนักศึกษาฝกทักษะยอยๆ  

ในการวางแผนทางการเงินและฝกในการวางแผนทางการเงินและฝก
ปฏิบัติการทําบัญชรีับปฏิบัติการทําบัญชรีับ--จายจาย

--  การใหนักศึกษาฝกปฏิบัติการใหนักศึกษาฝกปฏิบัติ
นําเสนอแผนงานทางการเงินและนําเสนอแผนงานทางการเงินและ
ในรูปของการนําเสนอดวยวาจาในรูปของการนําเสนอดวยวาจา  

หรือสื่อผสมในรูปแบบตางๆหรือสื่อผสมในรูปแบบตางๆ

ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข  การการ

สื่อสารสื่อสาร  และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 ..การมีทักษะในการใชเครื่องมือและการมีทักษะในการใชเครื่องมือและ
อุปกรณที่เปนนวตักรรมดานอุปกรณที่เปนนวตักรรมดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.2.  ความสามารถแกไขปญหาโดยใชความสามารถแกไขปญหาโดยใช
สารสนเทศทางคณิตศาสตรสารสนเทศทางคณิตศาสตร  หรือนําหรือนํา
สถิติมาประยุกตใชในวางแผนสถิติมาประยุกตใชในวางแผน
ทางการเงนิทางการเงนิ

3.3.  ความสามารถสื่อสารอยางมีความสามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธภิาพทั้งปากเปลาและการประสิทธภิาพทั้งปากเปลาและการ
เขียนเขียน  เลือกใชรูปแบบของสือ่การเลือกใชรูปแบบของสือ่การ
นําเสนออยางเหมาะสมนําเสนออยางเหมาะสม  

กลยุทธการเรยีนการสอนที่ใชพัฒนากลยุทธการเรยีนการสอนที่ใชพัฒนา  ผลการเรียนรูผลการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  



Curriculum  MappingCurriculum  Mapping

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอ

ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา



หมวดที่หมวดที่  55  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษาหลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา

1.1.  กฎระเบยีบหรือหลักเกณฑในการใหระดบัคะแนนกฎระเบยีบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน ( (grade)grade)

2.2.  กระบวนการทวนสอบกระบวนการทวนสอบ ( (verification)verification)  มาตรฐานผลสัมฤทธิ์มาตรฐานผลสัมฤทธิ์

ของนักศึกษาของนักศึกษา

3.3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตรเกณฑการสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร



หมวดที่หมวดที่  66  การพัฒนาคณาจารยการพัฒนาคณาจารย

1.1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหมการเตรียมการสําหรับอาจารยใหม

2.2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารยการพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย

1.1.  การพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอนการพัฒนาทักษะการจัดการการเรียนการสอน

2.2.  การพัฒนาวชิาการและวิชาชพีอื่นๆการพัฒนาวชิาการและวิชาชพีอื่นๆ



หมวดที่หมวดที่  77  การประกันคุณภาพหลักสูตรการประกันคุณภาพหลักสูตร

1.1. การบริหารหลักสตูรการบริหารหลักสตูร

2.2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนการบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน

1.1.  การบริหารงบประมาณการบริหารงบประมาณ

2.2.  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิมทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม

3.3.  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ

4.4.  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการประเมินความเพียงพอของทรัพยากร



หมวดที่หมวดที่  77  การประกันคุณภาพหลักสูตรการประกันคุณภาพหลักสูตร  ((ตอตอ))

3.3.  การบริหารคณาจารยการบริหารคณาจารย

1.1.  การรับอาจารยใหมการรับอาจารยใหม
2.2.  การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผนการมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน  การตดิตามการตดิตาม

และทบทวนหลักสูตรและทบทวนหลักสูตร
3.3.  การแตงตั้งคณาจารยพิเศษการแตงตั้งคณาจารยพิเศษ

4.4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนการบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

1.1.  การกําหนดคณุสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหนงการกําหนดคณุสมบัตเิฉพาะสําหรับตาํแหนง
2.2.  การเพิ่มทักษะความรูสําหรับการปฏิบัติงานการเพิ่มทักษะความรูสําหรับการปฏิบัติงาน



หมวดที่หมวดที่  77  การประกันคุณภาพหลักสูตรการประกันคุณภาพหลักสูตร  ((ตอตอ))

5.5. การสนับสนุนใหคําแนะนําแกนกัศึกษาการสนับสนุนใหคําแนะนําแกนกัศึกษา

1.1.  การใหคําปรึกษาดานวิชาการการใหคําปรึกษาดานวิชาการ  และอื่นๆและอื่นๆ  แกนักศกึษาแกนักศกึษา

2.2.  การอุทธรณของนักศกึษาการอุทธรณของนักศกึษา

6.6. ความตองการของตลาดแรงงานสังคมความตองการของตลาดแรงงานสังคม  และและ//หรือความพึงพอใจหรือความพึงพอใจ    

ของผูใชบัณฑติของผูใชบัณฑติ

7.7. ตัวบงชี้ผลการดําเนนิงานตัวบงชี้ผลการดําเนนิงาน

((อยางนอยอยางนอย  1212  ตัวตัว  ตามที่ตามที่  สกอสกอ..  กําหนดในการประกนัคุณภาพกําหนดในการประกนัคุณภาพ    

ภายในภายใน))



หมวดที่หมวดที่  88  การประเมินและปรับปรงุการประเมินและปรับปรงุ

การดําเนินการของหลักสูตรการดําเนินการของหลักสูตร

1.1. การประเมนิประสิทธิผลของการสอนการประเมนิประสิทธิผลของการสอน

1.1.  การประเมินกลยุทธการสอนการประเมินกลยุทธการสอน
2.2.  การประเมินทักษะของอาจารยในการใชกลยุทธการสอนการประเมินทักษะของอาจารยในการใชกลยุทธการสอน

2.2. การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวมการประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม

3.3. การประเมนิผลการดําเนินงานตามที่กําหนดในการประเมนิผลการดําเนินงานตามที่กําหนดใน

รายละเอียดหลกัสูตรรายละเอียดหลกัสูตร

4.4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงการทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง



รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)

 หมายถึง  ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของ

แตละรายวิชา  เพื่อใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไป

ตามที่วางแผนไวในรายละเอียดของหลักสูตร  ประกอบดวย 7 หมวด 

ตอไปนี้ 

มคอ. 3



หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

หมวดที่ 2 จดุมุงหมายและวัตถุประสงค

หมวดที่ 3 ลกัษณะและการดําเนนิการ

หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูของนกัศึกษา

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล

หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

หมวดที่ 7 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา



 หมายถึง  ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการใน

รายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาตองออกฝกงาน  ออกฝกภาคสนาม

หรือสหกิจศึกษา  ซึ่งตองวางแผนใหสอดคลองและเปนไปตามที่

กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร  ประกอบดวย 7 หมวด 

ตอไปนี้

รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม 

(Field Experience Specification)

มคอ. 4



หมวดที่ 1 ขอมลูทัว่ไป

หมวดที่ 2 จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

หมวดที่ 3 การพัฒนาผลการเรียนรู

หมวดที่ 4 ลักษณะและการดําเนินการ

หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ

หมวดที่ 6 การประเมนินกัศึกษา

หมวดที่  7 การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของการฝกประสบการณ

ภาคสนาม



 หมายถึง  รายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย

ผูสอนแตละรายวิชา  เมื่อสิ้นภาคการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมของการ

จัดการเรียนการสอนในวิชานั้น  ๆ  วาไดดํา เนินการสอนอยาง

ครอบคลุมและเปนไปตามแผนที่ วางไว   ตองให เหตุผลและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

ดังกลาวในครั้งตอไป  ประกอบดวย  6 หมวด  ตอไปนี้

รายงานผลการดําเนนิการของรายวิชา (Course Report)

มคอ. 5



หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน

หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบตอการดําเนนิการ

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง



หมายถึง  รายงานผลการฝกงาน  การออกฝกภาคสนาม

หรือสหกิจศึกษาวาบรรลุผลการเรียนตามที่วางแผนไวในรายละเอียด

ของประสบการณภาคสนามหรือไม  หากไมเปนไปตามแผนตองให

เหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

รายงานผลการดําเนนิการของประสบการณภาคสนาม 

(Field Experience Report)

มคอ. 6



หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

หมวดที่ 2 การดําเนินการที่ตางไปจากแผนการฝกประสบการณ
ภาคสนาม

หมวดที่ 2 ผลการดําเนินการ

หมวดที่ 4 ปญหาและผลกระทบดานการบริหาร

หมวดที่ 5 การประเมินการฝกประสบการณภาคสนาม

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง



หมายถึง  การรายงานผลประจําปโดยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการ

บริหารจัดการหลักสูตร   เชน  ขอมูลทางสถิ ติของนักศึกษาที่ เรียนในหลักสูตร  

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบตอหลักสูตร  สรุปภาพรวม

ของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร  ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการ

เรียนรูแตละดาน  การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่น ๆ ที่มี  สรุปผลการ

ประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา  ผูใชบัณฑิต  ตลอดจนขอเสนอแนะในการ

วางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนพัฒนาอาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของสงไปยังคณบดี  

และใชเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเปนระยะ ๆ รวมทั้งเปนขอมูลในการ

รับรองหลักสูตรจากผูประเมินภายนอกดวย ประกอบดวย 9 หมวด ตอไปนี้

รายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร 

(Programme Report)

มคอ. 7



หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ขอมูลเชิงสถิติ
หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
หมวดที่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
หมวดที่ 6 สรุปการประเมนิหลักสูตร
หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
หมวดที่ 8 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตร

จากผูประเมินอิสระ 

หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร



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   



 

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) 


