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มคอ.02

แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ……………………………………………………………………………………………….
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา …………………………………………………………………………………………..

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย) ...........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................
2. ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ...........................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................................
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย)..................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................................
หลักเกณฑในการเรียกชื่อปริญญา
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ..........................................................พ.ศ. …………………………
เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ.
ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ..........................
ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
ปริญญาตรีทางวิชาการ
ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
ปริญญาตรีทางวิชาชีพ
ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ
หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ
ปริญญาตรีปฏิบัติการ
ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏิบัติการ
3. สถานภาพของหลักสูตร
หลักสูตรใหม กําหนดเปดสอน เดือน.............................พ.ศ. .......................
หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือน........................พ.ศ. .......................
ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ.................................
เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา.......................................
ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา.............................................................
4. การพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ....................................................................
เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................
ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที.่ .........................
เมื่อวันที่.............เดือน........................... พ.ศ. ...............

-25. แนวทางที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวของ ไดแก .........................
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบัน
วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................
นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) ..............................................................................
7. รูปแบบของหลักสูตร
7.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป
หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป
อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................
7.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)..........................
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).................
7.3 การรับผูเขาศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
7.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน......................................................................................
รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.............................................................
เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ..................................
รูปแบบของการรวม
รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา
รวมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เปนผูใหปริญญา
รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2สถาบัน)
7.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา)
อื่นๆ (ระบุ)...............................................
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. ................................................................................. 2. ....................................................................
3. ................................................................................. 4. ....................................................................
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา
สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา...............................................
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................
เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ (ระบุ).............................................
อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
มีกลยุทธในการดําเนินการ
มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชีค้ วามสําเร็จ

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
ระบบจตุรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
.....................................................................................................................................
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีภาคฤดูรอน จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห
ไมมีภาคฤดูรอน
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาดําเนินการ
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ).............................................
วัน – เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ
2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา

-42.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา
มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)...........................................
2.4 จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร ....................... คน
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
อื่นๆ (ระบุ) ……………………..
2.6 ระบบการเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต
มีการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา....................หนวยกิต
แบบศึกษาเต็มเวลา
ใหศึกษาไดไมเกิน................ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา
แบบศึกษาบางเวลา

ใหศึกษาไดไมเกิน.................ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา

3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป...............................หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ.......................................หนวยกิต
วิชาแกน..........................................หนวยกิต
วิชาเอก...........................................หนวยกิต
วิชาโท........................................ หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี....................................หนวยกิต

-53.3 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน ป พ.ศ.
(เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุด
ถึงระดับปริญญาตรี)

1.

………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. …………………………

2.

………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. …………………………

3.

………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. …………………………

4.

………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. …………………………

5.

………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. …………………………
หมายเหตุ

1. แนบขอมูลประวัติอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตามหัวขอดังกลาวพรอมรายละเอียดประสบการณสอน
2. แนบผลงานทางวิชาการที่ไดรับการเผยแพรตามหลักเกณฑ อยางนอย 1 รายการ ในรอบ 5 ปยอนหลัง

-64. การฝกประสบการณภาคสนาม
มี (ระบุวาเปนฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออื่นๆ) .....................................................
ไมมี
5. การทําโครงงานหรือการวิจัย
มี (ระบุวาเปนโครงงานหรือการวิจัย)...............................................................................
ไมมี

หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดย
ทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี)้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มีมาตรฐานผลการเรียนรูต ามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน
มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพิ่มเติม ............ ดาน (ระบุ) ………………………………………………..
3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum
Mapping) เพื่อแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูใหแก
นักศึกษา
มี
ไมมี

หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. เกณฑการใหระดับคะแนน
เกณฑการวัดผล (ระบุ).................................................
เกณฑขั้นต่ํารายวิชา (ถามี – ระบุ)............................................................................
เกณฑอื่น ๆ (ถามี – (ระบุ).......................................................................................
2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ) ………………………………………………………………………………
ไมมี
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสําเร็จการศึกษา
เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา..............................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
เกณฑอื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................
3.2 อนุปริญญา - มีการใหอนุปริญญา เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม
มี เงื่อนไข (ระบุ).........................................................................................
ไมมี
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มี (ระบุ).............................................................................................................
ไมมี
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
มีการพัฒนาดานวิชาการ
มีการพัฒนาดานวิชาชีพ
มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
1. การกํากับมาตรฐาน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
2. บัณฑิต เชน
คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธการเรียนรู
บัณฑิตมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ
ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
3. นักศึกษา เชน
การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา
มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา)
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
4. อาจารย เชน
มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม
มีกลไกการคัดเลือกอาจารยที่เหมาะสม โปรงใส
อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................

-85. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อยางตอเนื่อง เชน
มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาที่ทันสมัย
มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา
มีการประเมินผูเรียน กํากับใหมีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
อื่นๆ (ระบุ)...............................................................................................................................
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน
มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพือ่ ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ทั้งความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อตอ
การเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร
มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
7. การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจํานวน .............ตัวบงชี้ ดังนี้
(ถามีมากกวาที่กําหนดไวใหระบุใหครบถวน)
7.1 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ……………….ตัวบงชี้
7.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชา …………………….........
จํานวน ................................. ตัวบงชี้
7.3 เปนตัวบงชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 ……………….ตัวบงชี้
7.4 มีตัวบงชี้เพิ่มเติมจากขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก ........................................................ ตัวบงชี้

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน
การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา
การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
การสอบถามจากนักศึกษา
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและ
ประเมินผล และการใชสื่อการสอน
ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................

-92. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เชน
ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย
ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย
ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน
การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
รับรองความถูกตองของขอมูล
(ลงชื่อ)
(.......................................................)
ตําแหนง ................................................................
วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ...............

