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พัฒนาระบบการดาเนินงานต่างๆ ของงานพัฒนาหลักสูตรให้ เป็ นระบบมากยิ่งขึ้น
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บทที่ 1
บทนํา
ประวัติความเปนมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสถาบันหนึ่ง ภายใตการกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีภาระหนาที่ในการสอน วิจัย บริการวิชาการ
และทํ านุ บํา รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ซึ่ ง ในส ว นของการจั ด การเรี ย นการสอนนั้ น สํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาได กํ า หนดให มี เ กณฑ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อ ใช เ ป น แนวปฏิ บั ติ ข อง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตั้ ง แต ป พุ ท ธศั ก ราช 2542 เรื่ อ ยมาจนถึ ง ป พุ ท ธศั ก ราช 2548 ต อ มาสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีวัตถุประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับขึ้นใหม จึงมี
แนวคิดที่จะจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติขึ้น เพื่อ เปนเครื่องมือในการนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอยางเปนรูปธรรม และเปนการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ไดรับวุฒิแตละ
คุณวุฒิ อีกทั้งยังสื่อสารใหสังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและตางประเทศเขาใจได
ตรงกันและเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรูที่บัณฑิตไดรับการพัฒนาวามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันไดกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQF) ไดถูกนํามาใชในปพุทธศักราช 2552
ซึ่งจัดทําเปนประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษา
ใหมเปนครั้งแรกตั้งแตปการศึกษา 2553 สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับ
ประกาศดังกลาวภายในปการศึกษา 2555 เพื่อเปดสอนในปการศึกษา 2556 โดยมีเนื้อหาและแนวทางการ
ปฏิบัติ ประกอบดวย 3 สวนดังนี้
สวนที่ 1 สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ประกอบด ว ยเนื้ อ หาสาระสํ า คั ญ ที่ ต อ งการให ค วามรู ค วามเข า ใจที่ ตรงกั น เกี่ ย วกั บ กรอบ
มาตรฐานคุณ วุ ฒิระดั บอุด มศึกษาแหง ชาติ เช น ความหมาย หลั กการสําคัญ วั ตถุ ประสงค ข องการจั ดทํ า
โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ เปนตน
สวนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ประกอบด ว ยขั้ น ตอนและรายละเอี ย ดที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาจะตองดําเนินการเพื่อใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง ซึ่งสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
สวนที่ 3 ประกอบดวยแบบฟอรมตาง ๆ ที่จะตองใชในการดําเนินการ 7 แบบฟอรม ดังนี้
1. แบบ มคอ. ๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา.........
2. แบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร
3. แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
4. แบบ มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
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5. แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
6. แบบ มคอ. ๖ รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
7. แบบ มคอ. ๗ รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร
ปการศึกษา 2552 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดจัดฝกอบรมแนวทางปฏิบัติงานใหกับ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒดวยซึ่งการจัดอบรมดังกลาว
มี วัตถุป ระสงค เ พื่ อ นํ านโยบายและแนวทางการปฏิ บั ติงานตามกรอบมาตรฐานดั ง กลา วมาใช ใ นการจั ดทํ า
หลักสูตรของหนวยงานจัดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษาในมหาวิทยาลัยฯ ใหครบถวนทุกหลักสูตร
ภายในป ก ารศึ ก ษา 2555 และโดยที่ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ. 2552
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศใชใหมนั้น มีเนื้อหาสาระแตกตางจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 ที่ประกาศใชเดิมหลายประการ กลาวคือมีการเพิ่มขอมูลทั่วไปของหลักสูตร
ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการศึกษาและโครงสรางหลักสูตร ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการ
ประเมินผล หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาอาจารย และที่มีผลตอการปฏิบัติงานอยางยิ่ง
คือ เรื่องการประกันคุณภาพหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร ดังนั้น งาน
พัฒนาหลักสูตรจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทํางาน รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก
การปฏิบัติงานเพื่อใหสอดคลองและรองรับการปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2552 ดังกลาวดวย
วัตถุประสงค
1. เพื่อใชประกอบการพิจารณา กําหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเปนขอมูลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
3. กํากับ ดูแลใหคณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย ปฏิบัติตามเกณฑที่ สกอ.กําหนด
4. เพื่อใชเปนขอมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ลดขั้นตอนการทํางาน ลดกระดาษ และสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบขอมูลระหวาง
กองบริการการศึกษากับคณะ/หนวยงาน
2. หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยไดบุคลากรที่มีความรูความสามารถ สามารถพัฒนางานในหนาที่
เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยไดเปนอยางดี
3. นิสิตและผูปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจในสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
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ขอบเขต
1.
2.
3.
4.

พัฒนารูปแบบ วางแผนการตรวจสอบ วิธีการจัดเก็บขอมูลรายวิชาใหถูกตอง
กํากับ ดูแล ตรวจสอบ การจัดทํารายวิชาตามแบบ มคอ.
ใหคําปรึกษา เสนอแนวทางแกไขปญหาที่เกิดจากการดําเนินการ
รายงานผลการตรวจสอบ

คําจํากัดความ (Definition)
สกอ.
มคอ.
มหาวิทยาลัย
คณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่ในการจัด
การเรียนการสอน
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บทที่ 2
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
หนาที่ความรับผิดชอบ (Responsibilities)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ: กําหนดนโยบายและวัตถุประสงค
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ: วางแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและวัตถุประสงค
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา: ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานใหเปนไปดวยความเรียบรอย
นักวิชาการศึกษา: ดําเนินการตรวจสอบ สรุปผล ติดตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1. เปนงานที่ตองอาศัยความรวมมือจากทุกหนวยงานเพื่อเปนไปตามเปาหมาย
2. มีความรู ความเขาใจ ทั้งในเรื่องหลักสูตร รายวิชา เพื่อรายงานผลไดอยางถูกตอง
3. ตรวจสอบ ติดตาม การดําเนินงานอยางตอเนื่อง
โครงสรางการบริหารจัดการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา

คณะ

สถาบัน

สํานัก

วิทยาลัย

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure)
เนื่องจากในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาคุณภาพงานพัฒนาหลักสูตรเปนเพียงกระบวนการหนึ่งที่จะ
ชวยสงเสริมสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยใหสําเร็จลุลวง แตยังมีกระบวนการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยกําลัง
ดําเนินการอีกมาก สําหรับในที่นี้จะไดกลาวถึงงานที่อยูในหนาที่ความรับผิดชอบ คือ ระบบและกลไกการ
บริหารหลักสูตร และระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบและกลไกการเป ด หลั ก สู ต รใหม แ ละปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามแนวทางที่
คณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษากําหนด ประกอบดวยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา/
สาขาวิชา คณะกรรมการประจําคณะ/หนวยงาน คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีสําหรับหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละคณะกรรมการการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาสํ า หรั บ หลั ก สู ต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ซึ่งหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาจะตองเสนอที่ประชุมสภาวิชาการ เพื่อพิจารณาให
ความเห็นชอบ กอนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ เมื่อไดรับการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลว
จะตองเสนอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษารับรอง/รับทราบหลักสูตรภายใน 30 วัน
(หลักสูตรวิชาชีพเสนอสภาวิชาชีพพิจารณา)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- หลักสูตร หรือ มคอ.2 ที่หนวยงานเสนอมีความถูกตอง เรียบรอยตามที่ สกอ.กําหนด
ผูรับผิดชอบ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เสนอหลักสูตรใหม/หลักสูตรปรับปรุง
คณะหนวยงาน
2. คณะทํางานวางแผนแมบทดานวิชาการพิจารณาหลักสูตรใหม ความพรอม
คณะทํางานฯ
บุคลากร/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู และเปนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร 2 ภาษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
3. เสนองานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบความถูกตองของหลักสูตรตามกรอบฯ
งานพัฒนาหลักสูตร
TQF โดยมีสาระที่เพิ่มเติมจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 คือ
กองบริการการศึกษา
- ความพรอมในการเผยแพร ใหระบุปการศึกษาที่คาดวาจะเผยแพร
- สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ถามีมากกวา 1 แหง ใหระบุใหครบถวน
- การวิเคราะหสถานการณภายนอก
- ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่น
- ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
- แผนพัฒนาปรับปรุง (แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ตัวบงชี้)
- ปญหานิสิตแรกเขา ใหระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเขาเรียนใน
หลักสูตร
- การฝกงาน สหกิจศึกษา (มาตรฐานผลการเรียนรู ชวงเวลา การจัดเวลาและ
ตารางสอน)
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ ใหระบุลักษณะพิเศษที่นอกเหนือไปจากความ
คาดหวังทั่วไป
- การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
- แผนที่กระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
- การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
- คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
- การเตรียมอาจารยใหม
- การพัฒนาอาจารยเกา
- การบริหารคณาจารย (การรับรองอาจารยใหม การมีสวนรวมในการวางแผน
คณาจารยพิเศษ)
- บริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (การฝกอบรม ฝกทํางานรวมกับ
อาจารย)
- ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ขั้นต่ํา 12 ตัวบงชี้
- การประเมินผลกลยุทธการสอน
- การประเมินหลักสูตร
- การประเมินตัวบงชี้
- ทบทวน วางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4. งานพัฒนาหลักสูตรแจงหนวยงานปรับแกไขเพื่อเสนอขั้นตอนตอไป
5. คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี/คณะกรรมการการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาพิจารณา
6. งานพัฒนาหลักสูตรแจงหนวยงานและตรวจสอบการปรับแกไขตามมติ
คณะกรรมการการศึกษาะดับปริญญาตรี เพื่อเสนอสภาวิชาการตอไป
7. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณา
8. งานพัฒนาหลักสูตรแจงหนวยงานและตรวจสอบการปรับแกไขเพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยตอไป
9. สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณา
10. งานพัฒนาหลักสูตรแจงหนวยงานและตรวจสอบความถูกตองกอนสง สกอ.
รับรอง/รับทราบหลักสูตร ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ผูรับผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการฯ
งานพัฒนาหลักสูตร
สภาวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตร
สภามหาวิทยาลัย
งานพัฒนาหลักสูตร
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ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุก
หลักสูตร โดยในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของทุกหลักสูตรจะตองจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) และรายละเอียดประสบการณ ภาคสนาม (มคอ. 4) (ถ ามี) ซึ่ งตองระบุ ถึงรายละเอียดของรายวิช า
วิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ตอบสนองตอผลการเรียนรูของหลักสูตร โดยดําเนินการ
จัดทําใหเสร็จสิ้นกอนเปดสอน และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาภายใน 30 วัน จะตองจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (มคอ. 6) (ถามี)
รวมทั้งรายงานผลการจัดการเรียนการสอนการประเมินผล และแผนการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อสิ้นปการศึกษา
ภายใน 60 วัน (มคอ. 7)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
- ทุกรายวิชาในหลักสูตรตองจัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) กอนเปดสอนและตองจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
ขั้นตอน
ผูรับผิดชอบ
ภาคตน
1. ฝายวิชาการกําหนดระยะเวลาที่ทํา มคอ. 3-6 ภาคตน ขึ้นเว็บเพจของหนวยงาน
กองบริการการศึกษา
และเชื่อมขอมูลกับเว็บเพจฝายวิชาการ
2. จัดประชุมชี้แจงคณะ/หนวยงาน
กองบริการการศึกษา
3. คณะ/หนวยงานนํา มคอ. 3-4 ขึ้นเว็บเพจ โดยแจง e-mail ใหงานพัฒนาหลักสูตร คณะ/หนวยงาน
กองบริการการศึกษาทราบเพื่อตรวจสอบความถูกตองตรงกัน
4. งานพัฒนาหลักสูตรรวบรวมรายวิชาที่ตองทํา มคอ. 3-4 ประจําภาคตนแยกรายวิชา กองบริการการศึกษา
ของคณะและรายวิชาที่คณะอื่นเปดสอนใหคณะ/หนวยงานนําขึ้นเว็บเพจ
5. คณะ/หนวยงานตรวจสอบรายวิชาที่ตองนําขึ้นเว็บเพจตามขอ 4 และปรับปรุง
คณะ/หนวยงาน
แกไขใหถูกตอง (ทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา)
6. งานพัฒนาหลักสูตรสํารวจการทํา มคอ. 3-4 ภาคตนของคณะ/หนวยงาน บน
กองบริการการศึกษา
เว็บเพจและรายงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี
7. คณะ/หนวยงานนํา มคอ. 5-6 ภาคตนขึ้นเว็บเพจ โดยแจง e-mail ให
คณะ/หนวยงาน
กองบริการการศึกษาทราบเพื่อตรวจสอบใหถูกตองตรงกัน
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ขั้นตอน
8. งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบรายวิชาที่ตองทํา มคอ. 5-6 ใหถูกตองตรงกับ
รายวิชาที่ทํา มคอ. 3-4 ซึ่งไดแยกรายวิชาคณะและรายวิชาที่คณะอื่นเปดสอน
ใหคณะ/หนวยงาน เพื่อนําขึ้นเว็บเพจไปแลวตามขอ 4
9. คณะ/หนวยงานตรวจสอบรายวิชาที่ตองทํา มคอ. 5-6 โดยปรับปรุงแกไขให
ถูกตองและนําขึ้นเว็บเพจ (ทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา)
10. งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบการนํา มคอ. 3-4 ประจําภาคตน และ มคอ. 5-6
ประจําภาคตน ขึ้นเว็บเพจครบถวน ถูกตอง และรายงานคณะกรรมการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเปนประจําทุกเดือน
ภาคปลาย
1. ฝายวิชาการกําหนดระยะเวลาที่ทํา มคอ. 3-6 ภาคปลาย ขึ้นเว็บเพจของหนวยงาน
และเชื่อมขอมูลกับเว็บเพจฝายวิชาการ
2. คณะ/หนวยงานนํา มคอ. 3-4 ขึ้นเว็บเพจ โดยแจง e-mail ใหงานพัฒนาหลักสูตร
กองบริการการศึกษา ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกตองตรงกัน
3. งานพัฒนาหลักสูตรรวบรวมรายวิชาที่ตองทํา มคอ. 3-4 ประจําภาคปลายแยก
รายวิชาของคณะและรายวิชาที่คณะอื่นเปดสอนใหคณะ/หนวยงานนําขึ้นเว็บเพจ
4. คณะ/หนวยงานตรวจสอบรายวิชาที่ตองนําขึ้นเว็บเพจตามขอ 4 และปรับปรุงแกไข
ใหถูกตอง (ทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา)
5. งานพัฒนาหลักสูตรสํารวจการทํา มคอ. 3-4 ภาคปลายของคณะ/หนวยงาน บน
เว็บเพจและรายงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี
6. คณะ/หนวยงานนํา มคอ. 5-6 ภาคปลายขึ้นเว็บเพจ โดยแจง e-mail ให
กองบริการการศึกษา ทราบเพื่อตรวจสอบใหถูกตองตรงกัน
7. งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบรายวิชาที่ตองทํา มคอ. 5-6 ใหถูกตองตรงกับ
รายวิชาที่ทํา มคอ. 3-4 ซึ่งไดแยกรายวิชาคณะและรายวิชาที่คณะอื่นเปดสอนให
คณะ/หนวยงาน เพื่อนําขึ้นเว็บเพจไปแลวตามขอ 3
8. คณะ/หนวยงานตรวจสอบรายวิชาที่ตองทํา มคอ. 5-6 โดยปรับปรุงแกไขให
ถูกตองและนําขึ้นเว็บเพจ (ทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา)
9. งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบการนํา มคอ. 3-4 ประจําภาคปลาย และ มคอ.
5-6 ประจําภาคปลายขึ้นเว็บเพจครบถวน ถูกตอง และรายงานคณะกรรมการการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีเปนประจําทุกเดือน

ผูรับผิดชอบ
กองบริการการศึกษา

คณะ/หนวยงาน
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา
คณะ/หนวยงาน
กองบริการการศึกษา
คณะ/หนวยงาน
กองบริการการศึกษา
คณะ/หนวยงาน
กองบริการการศึกษา

คณะ/หนวยงาน
กองบริการการศึกษา
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ขั้นตอน
10. คณะ/หนวยงานนํา มคอ. 7 ขึ้นเว็บเพจของหนวยงาน ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา
11. งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบการทํา มคอ. 7 ขึน้ เว็บเพจใหครบทุกหลักสูตร
และรายงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี เมือ่ สิ้นสุดปการศึกษา
12. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ประเมินหลักสูตรใน
ภาพรวมและวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร

ผูรับผิดชอบ
คณะ/หนวยงาน
กองบริการการศึกษา
- คณะ/หนวยงาน
- คณะกรรมการ
การศึกษาระดับปริญาตรี
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ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา

ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง

คณะทํางานวางแผนแมบทดานวิชาการ

คณะทํางานกลั่นกรองหลักสูตร

คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี/
คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สภาวิชาการ

สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาชีพ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตรวจสอบความถูกตองของ มคอ.2 และตรวจสอบความสอดคลองกับ มคอ. 1

หลักสูตรใหม

แจงคณะ/หนวยงานเจาของหลักสูตรทราบ
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับคณะ

คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี / คณะกรรมการดําเนินงานดานวิชาการ
เกณฑมาตรฐานฯ 48
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กรอบมาตรฐานฯ TQF

แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2548

มคอ. 3-4

การทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดาน

มคอ. 5-6
มคอ. 7

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร

ระดับมหาวิทยาลัย

การพัฒนาอาจารย/บุคลากร
สายสนับสนุน/
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ระดับคณะ

คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑมาตรฐานฯ 48

กรอบมาตรฐานฯ TQF

สภาวิชาการ
สภามหาวิทยาลัย

การบริหารหลักสูตร/ทรัพยากร/การสนับสนุนให
คําปรึกษา/ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม

การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

รูปที่ 1 แสดงภาพรวมการปฏิบัติงานทั้งหมด
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คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี / คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
งานพัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบ

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินการ TQF
งานพัฒนาหลักสูตร/
งานการจัดการเรียนการสอน

คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย
ปรับปรุงหลักสูตร (มคอ. 2 / สมอ. 08)

กําหนดการทํา มคอ.
ตามปฏิทินการศึกษา
จัดประชุมชี้แจงคณะ/หนวยงาน
จําแนกหลักสูตร TQF

สภาวิชาการ

จําแนกรายวิชา TQF
ภาคตน/ภาคปลาย

สภามหาวิทยาลัย

แจงคณะ/หนวยงานเจาของหลักสูตรทราบ

e-mail
ติดตาม

ตรวจสอบ มคอ. 5/6
บนเว็บเพจ

รายงานที่ประชุมคณะกรรมการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี
ทราบผลการดําเนินงาน
เปนประจําทุกเดือน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รูปที่ 2 ระบบและกลไกในการกํากับติดตามการดําเนินการหลักสูตร

e-mail
ติดตาม

การพัฒนาอาจารย/บุคลากรสายสนับสนุน/
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ตรวจสอบ มคอ. 7 บนเว็บเพจ

e-mail
ติดตาม

คณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ตรวจสอบ มคอ. 3/4
บนเว็บเพจ

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู

คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี/
คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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บทที่ 3
กฎ ระเบียบ ประกาศ และเกณฑมาตรฐานตางๆ
เอกสารอางอิง (Reference Document)
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
4. คูมือบริหารหลักสูตร (TQF: HEd)
5. คูมือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสําหรับหนวยงานจัดการเรียนการสอน มศว
แบบฟอรมที่ใช (Form)
1. แบบ มคอ. 2
2. แบบ มคอ. 3
3. แบบ มคอ. 4
4. แบบ มคอ. 5
5. แบบ มคอ. 6
6. แบบ มคอ. 7

รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร

เอกสารบันทึก (Record)
ชื่อเอกสาร
ตัวอยาง
T3_(ชื่อวิชา)_1_56
T4_(ชื่อวิชา)_1_56
T5_(ชื่อวิชา)_1_56
T6_(ชื่อวิชา)_1_56
T3_(ชื่อวิชา)_2_56
T4_(ชื่อวิชา)_2_56
T5_(ชื่อวิชา)_2_56
T6_(ชื่อวิชา)_2_56
T7_(สาขาวิชา)_56

ผูรับผิดชอบ

คณะ,สถาบัน,
สํานัก, วิทยาลัย

สถานที่จัดเก็บ

http://academic.swu.ac.th

ระยะเวลา

วิธีการจัดเก็บ

5 ป

เรียงตาม
ปการศึกษา
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บทที่ 4
ปญหาอุปสรรคและแนวทางในการแกไขและพัฒนางาน
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
1. รูปแบบการจัดเก็บเอกสารบันทึกของหนวยงานตางๆ บนเว็บไซต มีความหลากหลาย ไมเปน
แนวทางเดียวกัน
2. คณะ/หนวยงานยังไมทราบรายวิชาที่ตองทํา มคอ. 3-4 (ตองทําครบทุกรายวิชา ทุกหลักสูตร
และรายงานตามกําหนดเวลา)
3. คณะ/หนวยงานยังไมทราบรายวิชาที่ตองทํา มคอ. 5-6 (ตองทําครบทุกรายวิชา ทุกหลักสูตร
และรายงานตามกําหนดเวลา)
4. การสงเปนเอกสารกระดาษทําใหตรวจสอบลําบากและใชเวลาในการตรวจสอบมาก
5. คณะไมไดขึ้นรายวิชาตามแผนการสอน บางคณะเอารายวิชาเลือกเสรีทั้งหมดมาใสทําใหยาก
ตอการตรวจสอบ
6. การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของนิสิตไมตรงกับรายวิชาในหลักสูตรที่นิสิตสังกัด
7. การเปดสอนรายวิชาในหลักสูตรที่ไมไดปรับปรุงตามกรอบ TQF เชน วิชาโทตางๆ
8. รายวิชาที่เปดสอนใหนิสติ คณะ/หนวยงานอื่นเรียน ไมทํา มคอ. ตามเวลาที่กําหนด
9. ไฟลใน CD ที่คณะ/หนวยงานสงมายังกองบริการการศึกษาไมมีการตรวจสอบความถูกตอง
ทําใหบางไฟลขอมูลที่สงมายังไมสามารถเปดดูได และไมมีการแนบชื่อรายวิชาที่สงมากับแผน CD ทําให
ยากตอการตรวจสอบขอมูล
แนวทางการแกไขและพัฒนา
1. จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการแกไขปญหารวมกัน
2. จัดทําขอมูลรายวิชาที่ตองทํา มคอ. 3-6 ใหคณะ/สถาบัน/สํานัก/วิทยาลัย เพื่อถูกตอง
ตรงกัน
3. ติดตอประสานงานและใหคําปรึกษาอยางใกลชิด

บรรณานุกรม
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552.
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: กรุงเทพฯ. หน้ า 1-37.
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. ตัวอย่างรายละเอียดของหลักสูตร รายวิชา ประสบการณ
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