บทที่ 1
บทนา
ประวัติความเป็ นมา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็ นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐสถาบันหนึ่ง ภายใต้ การกากับดูแลของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีภาระหน้ าที่ในการสอน วิจัย บริการวิชาการ
และท านุ บ ารุ ง ศิ ลปวั ฒ นธรรม ซึ่ งในส่ วนของการจั ดการเรี ย นการสอนนั้ น ส านั กงานคณะกรรมการการ
อุ ด มศึ ก ษาได้ ก าหนดให้ มี เ กณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา เพื่ อใช้ เป็ นแนวปฏิ บั ติ ข อง
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ตั้ ง แต่ ปี พุ ท ธศั ก ราช 2542 เรื่ อ ยมาจนถึ ง ปี พุ ท ธศั ก ราช 2548 ต่ อ มาส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์ท่จี ะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับขึ้นใหม่ จึงมี
แนวคิดที่จะจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติข้ ึน เพื่อ เป็ นเครื่องมือในการนานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาอย่างเป็ นรูปธรรม และเป็ นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได้ รับวุฒิแต่ละ
คุณวุฒิ อีกทั้งยั งสื่อสารให้ สังคม ชุ มชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ าใจได้
ตรงกัน และเชื่ อ มั่น ถึงผลการเรี ยนรู้ ท่ีบั ณฑิตได้ รั บการพั ฒ นาว่ า มีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้ กับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีท้งั ในและต่างประเทศ
กรอบมาตรฐานคุณวุ ฒิร ะดับอุ ดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF) ได้ ถูกนามาใช้ ในปี พุทธศั กราช 2552
ซึ่งจัดทาเป็ นประกาศกระทรวงศึกษาธิการ โดยกาหนดให้ สถาบันอุดมศึกษาพั ฒนาหลักสูตรที่จะรั บนักศึกษา
ใหม่เป็ นครั้ งแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 สาหรั บหลักสูตรที่เปิ ดสอนอยู่แล้ วต้ องปรั บปรุงให้ สอดคล้ องกับ
ประกาศดังกล่าวภายในปี การศึกษา 2555 เพื่อเปิ ดสอนในปี การศึกษา 2556 โดยมีเนื้อหาและแนวทางการ
ปฏิบัติ ประกอบด้ วย 3 ส่วนดังนี้
ส่วนที่ 1 สาระสาคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประกอบด้ ว ยเนื้ อหาสาระสาคั ญ ที่ต้ อ งการให้ ความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ตรงกั น เกี่ย วกั บ กรอบ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิร ะดับอุ ดมศึ ก ษาแห่ งชาติ เช่ น ความหมาย หลั กการสาคัญ วั ตถุ ประสงค์ของการจั ดทา
โครงสร้ างและองค์ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็ นต้ น
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบตั ิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ประกอบด้ วยขั้ น ตอนและรายละเอี ย ดที่ ค ณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษาจะต้ องดาเนินการเพื่อให้ บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ท่คี าดหวัง ซึ่งสอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ส่วนที่ 3 ประกอบด้วยแบบฟอร์มต่าง ๆ ทีจ่ ะต้องใช้ในการดาเนินการ 7 แบบฟอร์ม ดังนี้
1. แบบ มคอ. ๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา.........
2. แบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร
3. แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา
4. แบบ มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
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5. แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
6. แบบ มคอ. ๖ รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
7. แบบ มคอ. ๗ รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
ปี การศึกษา 2552 สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ จัดฝึ กอบรมแนวทางปฏิบัติงานให้ กับ
บุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ รวมทั้งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒด้ วยซึ่งการจัดอบรมดังกล่าว
มีวัตถุ ป ระสงค์ เพื่ อ น านโยบายและแนวทางการปฏิบั ติงานตามกรอบมาตรฐานดังกล่ า วมาใช้ ในการจั ดท า
หลักสูตรของหน่ วยงานจัดการเรี ยนการสอนทุ กระดับการศึ กษาในมหาวิทยาลั ยฯ ให้ ครบถ้ วนทุ กหลั กสูตร
ภายในปี การศึ ก ษา 2555 และโดยที่ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2552
ที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกาศใช้ ใหม่น้ัน มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุ ดมศึก ษา พ.ศ. 2548 ที่ประกาศใช้ เดิมหลายประการ กล่ า วคือมีก ารเพิ่ มข้ อมู ลทั่วไปของหลั กสูตร
ข้ อมูลเฉพาะของหลักสูตร ระบบการศึกษาและโครงสร้ างหลักสูตร ผลการเรี ยนรู้ กลยุทธ์การสอนและการ
ประเมินผล หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ และที่มีผลต่อการปฏิบตั ิงานอย่างยิ่ง
คือ เรื่องการประกันคุณภาพหลักสูตร และการประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลั กสูตร ดังนั้น งาน
พัฒนาหลักสูตรจึงมีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการทางาน รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไก
การปฏิบัติงานเพื่อให้ สอดคล้ องและรองรับการปฏิบัติงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2552 ดังกล่าวด้ วย
วัตถุประสงค์
1. เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณา กาหนดนโยบายของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อเป็ นข้ อมูลในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
3. กากับ ดูแลให้ คณะ/สถาบัน/สานัก/วิทยาลัย ปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ี สกอ.กาหนด
4. เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประโยชน์ทีค่ าดว่าจะได้รบั
1. ลดขั้นตอนการทางาน ลดกระดาษ และสะดวก รวดเร็วในการตรวจสอบข้ อมูลระหว่าง
กองบริการการศึกษากับคณะ/หน่วยงาน
2. หน่ วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ สามารถพั ฒนางานในหน้ าที่
เพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลัยได้ เป็ นอย่างดี
3. นิสติ และผู้ปกครองมีหลักประกันและความมั่นใจในสถานศึกษาจะจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ
เป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
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ขอบเขต
1.
2.
3.
4.

พัฒนารูปแบบ วางแผนการตรวจสอบ วิธกี ารจัดเก็บข้ อมูลรายวิชาให้ ถูกต้ อง
กากับ ดูแล ตรวจสอบ การจัดทารายวิชาตามแบบ มคอ.
ให้ คาปรึกษา เสนอแนวทางแก้ ไขปัญหาที่เกิดจากการดาเนินการ
รายงานผลการตรวจสอบ

คาจากัดความ (Definition)
สกอ.
มคอ.
มหาวิทยาลัย
คณะ/สถาบัน/สานัก/วิทยาลัย

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีหน้ าที่ในการจัด
การเรียนการสอน
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บทที่ 2
บทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ (Responsibilities)
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ: กาหนดนโยบายและวัตถุประสงค์
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ: วางแผนการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามนโยบายและวัตถุประสงค์
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา: ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานให้ เป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย
นักวิชาการศึกษา: ดาเนินการตรวจสอบ สรุปผล ติดตาม
ลักษณะงานทีป่ ฏิบตั ิ
1. เป็ นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเพื่อเป็ นไปตามเป้ าหมาย
2. มีความรู้ ความเข้ าใจ ทั้งในเรื่องหลักสูตร รายวิชา เพื่อรายงานผลได้ อย่างถูกต้ อง
3. ตรวจสอบ ติดตาม การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
โครงสร้างการบริหารจัดการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา
คณะ

สถาบัน

สานัก

วิทยาลัย

ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน (Procedure)
เนื่องจากในการปฏิบัติงานด้ านการพัฒนาคุณภาพงานพัฒนาหลักสูตรเป็ นเพียงกระบวนการหนึ่งที่จะ
ช่วยส่งเสริมสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัยให้ สาเร็จลุล่วง แต่ยังมีกระบวนการต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกาลัง
ดาเนินการอีกมาก สาหรั บในที่น้ ีจะได้ กล่ าวถึงงานที่อยู่ในหน้ าที่ความรั บผิดชอบ คือ ระบบและกลไกการ
บริหารหลักสูตร และระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
มหาวิ ท ยาลั ย มี ร ะบบและกลไกการเปิ ดหลั ก สู ต รใหม่ แ ละปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รตามแนวทางที่
คณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษากาหนด ประกอบด้ วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของภาควิชา/
สาขาวิชา คณะกรรมการประจาคณะ/หน่วยงาน คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับหลักสูตร
ระดั บ ปริ ญ ญาตรี แ ละคณะกรรมการการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิต ศึ ก ษาส าหรั บ หลั ก สูต รระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ซึ่งหลักสูตรทั้งระดับปริ ญญาตรี แ ละระดับบัณฑิตศึกษาจะต้ องเสนอที่ประชุ มสภาวิ ชาการ เพื่ อพิ จารณาให้
ความเห็นชอบ ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ เมื่อได้ รับการพิจารณาอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ ว
จะต้ องเสนอสานักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับอุดมศึกษารั บรอง/รั บทราบหลั กสูตรภายใน 30 วั น
(หลักสูตรวิชาชีพเสนอสภาวิชาชีพพิจารณา)
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
- หลักสูตร หรือ มคอ.2 ที่หน่วยงานเสนอมีความถูกต้ อง เรียบร้ อยตามที่ สกอ.กาหนด
ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
ผูร้ บั ผิดชอบ
1. เสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง
คณะหน่วยงาน
2. คณะทางานวางแผนแม่บทด้ านวิชาการพิจารณาหลักสูตรใหม่ ความพร้ อม
คณะทางานฯ
บุคลากร/สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเป็ นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตร 2 ภาษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
3. เสนองานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้ องของหลักสูตรตามกรอบฯ
งานพัฒนาหลักสูตร
TQF โดยมีสาระที่เพิ่มเติมจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ พ.ศ. 2548 คือ
กองบริการการศึกษา
- ความพร้ อมในการเผยแพร่ ให้ ระบุปีการศึกษาที่คาดว่าจะเผยแพร่
- สถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ถ้ ามีมากกว่า 1 แห่ง ให้ ระบุให้ ครบถ้ วน
- การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก
- ความสัมพันธ์กบั หลักสูตรอื่น
- ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- แผนพัฒนาปรับปรุง (แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ ตัวบ่งชี้)
- ปัญหานิสติ แรกเข้ า ให้ ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข้ าเรียนใน
หลักสูตร
- การฝึ กงาน สหกิจศึกษา (มาตรฐานผลการเรียนรู้ ช่วงเวลา การจัดเวลาและ
ตารางสอน)
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ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน
- การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษ ให้ ระบุลักษณะพิเศษที่นอกเหนือไปจากความ
คาดหวังทั่วไป
- การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้ าน
- แผนที่กระจายความรับผิดชอบ มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
- การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
- คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร
- การเตรียมอาจารย์ใหม่
- การพัฒนาอาจารย์เก่า
- การบริหารคณาจารย์ (การรับรองอาจารย์ใหม่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน
คณาจารย์พิเศษ)
- บริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (การฝึ กอบรม ฝึ กทางานร่วมกับ
อาจารย์)
- ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน ขั้นต่า 12 ตัวบ่งชี้
- การประเมินผลกลยุทธ์การสอน
- การประเมินหลักสูตร
- การประเมินตัวบ่งชี้
- ทบทวน วางแผนปรับปรุงหลักสูตร
4. งานพัฒนาหลักสูตรแจ้ งหน่วยงานปรับแก้ ไขเพื่อเสนอขั้นตอนต่อไป
5. คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี/คณะกรรมการการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาพิจารณา
6. งานพัฒนาหลักสูตรแจ้ งหน่วยงานและตรวจสอบการปรับแก้ ไขตามมติ
คณะกรรมการการศึกษาะดับปริญญาตรี เพื่อเสนอสภาวิชาการต่อไป
7. สภาวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณา
8. งานพัฒนาหลักสูตรแจ้ งหน่วยงานและตรวจสอบการปรับแก้ ไขเพื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป
9. สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิจารณา
10. งานพัฒนาหลักสูตรแจ้ งหน่วยงานและตรวจสอบความถูกต้ องก่อนส่ง สกอ.
รับรอง/รับทราบหลักสูตร ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

ผูร้ บั ผิดชอบ

งานพัฒนาหลักสูตร
คณะกรรมการฯ
งานพัฒนาหลักสูตร
สภาวิชาการ
งานพัฒนาหลักสูตร
สภามหาวิทยาลัย
งานพัฒนาหลักสูตร
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ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นสาคัญทุก
หลักสูตร โดยในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาของทุกหลักสูตรจะต้ องจัดทารายละเอียดของรายวิช า (มคอ.
3) และรายละเอียดประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ. 4) (ถ้ า มี) ซึ่ งต้ องระบุ ถึงรายละเอียดของรายวิ ชา
วิธกี ารจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลที่ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยดาเนินการ
จัดทาให้ เสร็จสิ้น ก่อนเปิ ดสอน และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาภายใน 30 วัน จะต้ องจัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของรายวิชา (มคอ. 5) รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) (ถ้ ามี)
รวมทั้งรายงานผลการจัดการเรียนการสอนการประเมินผล และแผนการปรับปรุงหลักสูตรเมื่อสิ้นปี การศึกษา
ภายใน 60 วัน (มคอ. 7)
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน
- ทุกรายวิชาในหลักสูตรต้ องจัดทารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ก่อนเปิ ดสอนและต้ องจัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา รายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
ขั้นตอน
ผูร้ บั ผิดชอบ
ภาคต้น
1. ฝ่ ายวิชาการกาหนดระยะเวลาที่ทา มคอ. 3-6 ภาคต้ น ขึ้นเว็บเพจของหน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
และเชื่อมข้ อมูลกับเว็บเพจฝ่ ายวิชาการ
2. จัดประชุมชี้แจงคณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
3. คณะ/หน่วยงานนา มคอ. 3-4 ขึ้นเว็บเพจ โดยแจ้ ง e-mail ให้ งานพัฒนาหลักสูตร คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษาทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องตรงกัน
4. งานพัฒนาหลักสูตรรวบรวมรายวิชาที่ต้องทา มคอ. 3-4 ประจาภาคต้ นแยกรายวิชา กองบริการการศึกษา
ของคณะและรายวิชาที่คณะอื่นเปิ ดสอนให้ คณะ/หน่วยงานนาขึ้นเว็บเพจ
5. คณะ/หน่วยงานตรวจสอบรายวิชาที่ต้องนาขึ้นเว็บเพจตามข้ อ 4 และปรับปรุง
คณะ/หน่วยงาน
แก้ ไขให้ ถูกต้ อง (ทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา)
6. งานพัฒนาหลักสูตรสารวจการทา มคอ. 3-4 ภาคต้ นของคณะ/หน่วยงาน บน
กองบริการการศึกษา
เว็บเพจและรายงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี
7. คณะ/หน่วยงานนา มคอ. 5-6 ภาคต้ นขึ้นเว็บเพจ โดยแจ้ ง e-mail ให้
คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษาทราบเพื่อตรวจสอบให้ ถูกต้ องตรงกัน
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ขั้นตอน
8. งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบรายวิชาที่ต้องทา มคอ. 5-6 ให้ ถูกต้ องตรงกับ
รายวิชาที่ทา มคอ. 3-4 ซึ่งได้ แยกรายวิชาคณะและรายวิชาที่คณะอื่นเปิ ดสอน
ให้ คณะ/หน่วยงาน เพื่อนาขึ้นเว็บเพจไปแล้ วตามข้ อ 4
9. คณะ/หน่วยงานตรวจสอบรายวิชาที่ต้องทา มคอ. 5-6 โดยปรับปรุงแก้ ไขให้
ถูกต้ องและนาขึ้นเว็บเพจ (ทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา)
10. งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบการนา มคอ. 3-4 ประจาภาคต้ น และ มคอ. 5-6
ประจาภาคต้ น ขึ้นเว็บเพจครบถ้ วน ถูกต้ อง และรายงานคณะกรรมการการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีเป็ นประจาทุกเดือน
ภาคปลาย
1. ฝ่ ายวิชาการกาหนดระยะเวลาที่ทา มคอ. 3-6 ภาคปลาย ขึ้นเว็บเพจของหน่วยงาน
และเชื่อมข้ อมูลกับเว็บเพจฝ่ ายวิชาการ
2. คณะ/หน่วยงานนา มคอ. 3-4 ขึ้นเว็บเพจ โดยแจ้ ง e-mail ให้ งานพัฒนาหลักสูตร
กองบริการการศึกษา ทราบเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องตรงกัน
3. งานพัฒนาหลักสูตรรวบรวมรายวิชาที่ต้องทา มคอ. 3-4 ประจาภาคปลายแยก
รายวิชาของคณะและรายวิชาที่คณะอื่นเปิ ดสอนให้ คณะ/หน่วยงานนาขึ้นเว็บเพจ
4. คณะ/หน่วยงานตรวจสอบรายวิชาที่ต้องนาขึ้นเว็บเพจตามข้ อ 4 และปรับปรุงแก้ ไข
ให้ ถูกต้ อง (ทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา)
5. งานพัฒนาหลักสูตรสารวจการทา มคอ. 3-4 ภาคปลายของคณะ/หน่วยงาน บน
เว็บเพจและรายงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี
6. คณะ/หน่วยงานนา มคอ. 5-6 ภาคปลายขึ้นเว็บเพจ โดยแจ้ ง e-mail ให้
กองบริการการศึกษา ทราบเพื่อตรวจสอบให้ ถูกต้ องตรงกัน
7. งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบรายวิชาที่ต้องทา มคอ. 5-6 ให้ ถูกต้ องตรงกับ
รายวิชาที่ทา มคอ. 3-4 ซึ่งได้ แยกรายวิชาคณะและรายวิชาที่คณะอื่นเปิ ดสอนให้
คณะ/หน่วยงาน เพื่อนาขึ้นเว็บเพจไปแล้ วตามข้ อ 3
8. คณะ/หน่วยงานตรวจสอบรายวิชาที่ต้องทา มคอ. 5-6 โดยปรับปรุงแก้ ไขให้
ถูกต้ องและนาขึ้นเว็บเพจ (ทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา)
9. งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบการนา มคอ. 3-4 ประจาภาคปลาย และ มคอ.
5-6 ประจาภาคปลายขึ้นเว็บเพจครบถ้ วน ถูกต้ อง และรายงานคณะกรรมการการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีเป็ นประจาทุกเดือน

ผูร้ บั ผิดชอบ
กองบริการการศึกษา

คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษา
คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา

คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
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ขั้นตอน
10. คณะ/หน่วยงานนา มคอ. 7 ขึ้นเว็บเพจของหน่วยงาน ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษา
11. งานพัฒนาหลักสูตรตรวจสอบการทา มคอ. 7 ขึ้นเว็บเพจให้ ครบทุกหลักสูตร
และรายงานคณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี เมื่อสิ้นสุดปี การศึ กษา
12. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ประเมินหลักสูตรใน
ภาพรวมและวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร

ผูร้ บั ผิดชอบ
คณะ/หน่วยงาน
กองบริการการศึกษา
- คณะ/หน่วยงาน
- คณะกรรมการ
การศึกษาระดับปริญาตรี
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ขั้นตอนการพัฒนาคุณภาพงานพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน กองบริการการศึกษา

ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง

คณะทางานวางแผนแม่บทด้ านวิชาการ

คณะทางานกลั่นกรองหลักสูตร

คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี/
คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
สภาวิชาการ

สภามหาวิทยาลัย
สภาวิชาชีพ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตรวจสอบความถูกต้ องของ มคอ.2 และตรวจสอบความสอดคล้ องกับ มคอ. 1

หลักสูตรใหม่

แจ้ งคณะ/หน่วยงานเจ้ าของหลักสูตรทราบ
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน

ระดับมหาวิทยาลัย

ระดับคณะ

คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี / คณะกรรมการดาเนินงานด้ านวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานฯ 48
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

กรอบมาตรฐานฯ TQF

แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาฯ พ.ศ. 2548

มคอ. 3-4

การทวนสอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้ าน

มคอ. 5-6
มคอ. 7

การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร

ระดับมหาวิทยาลัย

การพัฒนาอาจารย์/บุคลากร
สายสนับสนุน/
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ระดับคณะ

คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี
เกณฑ์มาตรฐานฯ 48

กรอบมาตรฐานฯ TQF

สภาวิชาการ
สภามหาวิทยาลัย

การบริหารหลักสูตร/ทรัพยากร/การสนับสนุนให้
คาปรึกษา/ความต้ องการของตลาดแรงงาน สังคม

การประเมินประสิทธิผลของการสอน
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม

การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

รูปที่ 1 แสดงภาพรวมการปฏิบัติงานทั้งหมด
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คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี / คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คณะ/สถาบัน/สานัก/วิทยาลัย
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548
งานพัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบ

ดัชนีบ่งชี้ ผลการดาเนินการ TQF
งานพัฒนาหลักสูตร/
งานการจัดการเรียนการสอน

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

กาหนดการทา มคอ.
ตามปฏิทนิ การศึกษา
จัดประชุมชี้แจงคณะ/หน่วยงาน
จาแนกหลักสูตร TQF

สภาวิชาการ

จาแนกรายวิชา TQF
ภาคต้ น/ภาคปลาย

สภามหาวิทยาลัย

แจ้ งคณะ/หน่วยงานเจ้ าของหลักสูตรทราบ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

รูปที่ 2 ระบบและกลไกในการกากับติดตามการดาเนินการหลักสูตร

ติดตาม

e-mail
ติดตาม
e-mail
ติดตาม

การพัฒนาอาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน/
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

รายงานทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
การศึกษาระดับปริญญาตรี
ทราบผลการดาเนินงาน
เป็ นประจาทุกเดือน

e-mail

คณะ/สถาบัน/สานัก/วิทยาลัย

สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

ตรวจสอบ มคอ. 3/4
บนเว็บเพจ
ภาคต้ น/ภาคปลาย
ตรวจสอบ มคอ. 5/6
บนเว็บเพจ
ภาคต้ น/ภาคปลาย
ตรวจสอบ มคอ. 7 บนเว็บเพจ

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้

คณะกรรมการการศึกษาระดับปริญญาตรี/
คณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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บทที่ 3
กฎ ระเบียบ ประกาศ และเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ
เอกสารอ้างอิง (Reference Document)
1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
3. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
4. คู่มือบริหารหลักสูตร (TQF: HEd)
5. คู่มือการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสาหรับหน่วยงานจัดการเรียนการสอน มศว
แบบฟอร์มทีใ่ ช้ (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
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร

เอกสารบันทึก (Record)
ชื่อเอกสาร
ตัวอย่าง
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

ผูร้ บั ผิดชอบ

คณะ,สถาบัน,
สานัก, วิทยาลัย

สถานที่จดั เก็บ

http://academic.swu.ac.th

ระยะเวลา

วิธีการจัดเก็บ

5 ปี

เรียงตาม
ปี การศึกษา
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บทที่ 4
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบตั ิงาน
1. รูปแบบการจัดเก็บเอกสารบันทึกของหน่วยงานต่างๆ บนเว็บไซต์ มีความหลากหลาย ไม่เป็ น
แนวทางเดียวกัน
2. คณะ/หน่วยงานยังไม่ทราบรายวิชาที่ต้องทา มคอ. 3-4 (ต้ องทาครบทุกรายวิชา ทุกหลักสูตร
และรายงานตามกาหนดเวลา)
3. คณะ/หน่วยงานยังไม่ทราบรายวิชาที่ต้องทา มคอ. 5-6 (ต้ องทาครบทุกรายวิชา ทุกหลักสูตร
และรายงานตามกาหนดเวลา)
4. การส่งเป็ นเอกสารกระดาษทาให้ ตรวจสอบลาบากและใช้ เวลาในการตรวจสอบมาก
5. คณะไม่ได้ ข้ นึ รายวิชาตามแผนการสอน บางคณะเอารายวิชาเลือกเสรีท้งั หมดมาใส่ทาให้ ยาก
ต่อการตรวจสอบ
6. การลงทะเบียนเรียนในรายวิชาของนิสิตไม่ตรงกับรายวิชาในหลักสูตรที่นิสติ สังกัด
7. การเปิ ดสอนรายวิชาในหลักสูตรที่ไม่ได้ ปรับปรุงตามกรอบ TQF เช่น วิชาโทต่างๆ
8. รายวิชาที่เปิ ดสอนให้ นิสิตคณะ/หน่วยงานอื่นเรียน ไม่ทา มคอ. ตามเวลาที่กาหนด
9. ไฟล์ใน CD ที่คณะ/หน่วยงานส่งมายังกองบริการการศึกษาไม่มีการตรวจสอบความถูกต้ อง
ทาให้ บางไฟล์ข้อมูลที่ส่งมายังไม่สามารถเปิ ดดูได้ และไม่มีการแนบชื่อรายวิชาที่ส่งมากับแผ่น CD ทาให้
ยากต่อการตรวจสอบข้ อมูล
แนวทางการแก้ไขและพัฒนา
1. จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการแก้ ไขปัญหาร่วมกัน
2. จัดทาข้ อมูลรายวิชาที่ต้องทา มคอ. 3-6 ให้ คณะ/สถาบัน/สานัก/วิทยาลัย เพื่อถูกต้ อง
ตรงกัน
3. ติดต่อประสานงานและให้ คาปรึกษาอย่างใกล้ ชิด

บรรณานุกรม
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552.
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: กรุงเทพฯ. หน้ า 1-37.
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สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา: กรุงเทพฯ. หน้ า 81-130.
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----------------------------------

