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รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร .............................................
สาขาวิชา ..........................................................
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25.......)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
....................... / ......................................... / ........................................
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

*1. รหัสและชื่อหลักสูตร
*1.1 รหัสหลักสูตร
.....................................................................................
*1.2 ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตร....................................... สาขาวิชา ....................................
ภาษาอังกฤษ
..................................................Program in ……………………………….
*2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็มภาษาไทย
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ
ชื่อย่อภาษาไทย
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ

...............ชื่อปริญญา................(..................ชื่อสาขาวิชา...................)
................................................(.........................................................)
......................(.....................................................)
......................(.................................................... )

3. วิชาเอก (ถ้ามี)
.............................................
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 1
มีค่าเทียบเท่า.........หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2
ไม่น้อยกว่า.........หน่วยกิต
แผน ข
ไม่น้อยกว่า.........หน่วยกิต
ระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท)
มีค่าเทียบเท่า.........หน่วยกิต
แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี)
มีค่าเทียบเท่า.........หน่วยกิต
แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาโท)
ไม่น้อยกว่า.........หน่วยกิต
แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่สาเร็จปริญญาตรี)
ไม่น้อยกว่า.........หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
ระดับปริญญาโท
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร......ปี
ระดับปริญญาเอก
หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1 หลักสูตร......ปี
แบบ 1.2 และแบบ 2.2 หลักสูตร......ปี
5.2 ภาษาที่ใช้ .............................................................
5.3 การรับเข้าศึกษา ........................................................................................................................
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ..........................................................................................................
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ...........................................................................................
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ...... เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษา ......... ปีการศึกษา .............
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ .... /....... วันที่ ....... เดือน ......... พ.ศ. ......
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ...... / ....... วันที่ ..... เดือน ....... พ.ศ. .........
สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ. ........
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปีการศึกษา 25....
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 .............................................................
8.2 .............................................................
8.3 .............................................................
8.4 .............................................................
8.5 .............................................................
8.6 .............................................................
8.7 .............................................................
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(หลั กสูต รระดับปริญญาโท จานวนอย่า งน้อ ย 3 คน มีคุ ณวุฒิ ปริญ ญาเอกหรือเทียบเท่า หรื อขั้น ต่าปริญญาโทหรื อ
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย หลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน คาอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูใน
คาชี้แจง)

9.1 นาย......................................
เลขประจาตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X
ตาแหน่ง .......................................................
คุณวุฒิ ....ชื่อย่อปริญญาเอก... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................
(ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา.............) (กรณีจบในประเทศ)
....ชื่อย่อปริญญาโท... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,
ประเทศ............... (ปี ค.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา.............) (กรณีจบต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
....ชื่อย่อปริญญาตรี... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,
ประเทศ............ (ปี ค.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา.........) (กรณีจบหลักสูตรนานาชาติระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
9.2 นาง......................................
เลขประจาตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X
ตาแหน่ง .......................................................
คุณวุฒิ ....ชื่อย่อปริญญาเอก... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................
(ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา.............) (กรณีจบในประเทศ)
....ชื่อย่อปริญญาโท... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,
ประเทศ............... (ปี ค.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา.............) (กรณีจบต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
....ชื่อย่อปริญญาตรี... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,
ประเทศ............ (ปี ค.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา.........) (กรณีจบหลักสูตรนานาชาติระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
9.3 นางสาว......................................
เลขประจาตัวประชาชน X-XXXX-XXXXX-XX-X
ตาแหน่ง .......................................................
คุณวุฒิ ....ชื่อย่อปริญญาเอก... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................
(ปี พ.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา.............) (กรณีจบในประเทศ)
....ชื่อย่อปริญญาโท... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,
ประเทศ............... (ปี ค.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา.............) (กรณีจบต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
....ชื่อย่อปริญญาตรี... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,
ประเทศ............ (ปี ค.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา.........) (กรณีจบหลักสูตรนานาชาติระบุเป็นภาษาอังกฤษ)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะ .......................................................... มหาวิทยาลัยศิลปากร ............................................................
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ......................................................
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
.......................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... ...........
....................................................................................................................... ..............................................................
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ ................. ภาควิชา ................... จานวน ..... รายวิชา
ดังนี้
13.1.1 หมวดวิชา............................
คณะ.................................. ภาควิชา .............................. จานวน ..... วิชาคือ
xxx xxx ชื่อวิชาภาษาไทย
จานวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
(ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)
13.1.2 หมวดวิชา............................
คณะ.................................. ภาควิชา................................ จานวน ..... วิชาคือ
xxx xxx ชื่อวิชาภาษาไทย
จานวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
(ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น (ระบุคณะ/ภาควิชา) จานวน ......... รายวิชา
xxx xxx ชื่อวิชาภาษาไทย
จานวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
(ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)
xxx xxx ชื่อวิชาภาษาไทย
จานวนหน่วยกิต (บ-ป-น)
(ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................... ............................................................
..................................................................................................................................................................................
1.2 ความสาคัญ
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 ..................................................................................................................................................
1.3.2 ..................................................................................................................................................
1.3.3 ..................................................................................................................................................
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
1.2 การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน.....................................................................................................
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค ..........................................................................................
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาต้น
เดือนสิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาปลาย
เดือนมกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน – สิงหาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 ...........................................................................................................................................
2.2.2 ............................................................................................................................. ..............
2.2.3 ............................................................................................................................................
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 ..................................................................................................................... ......................
2.3.2 ...........................................................................................................................................
2.3.3 ............................................................................................................................. ...............
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 ..................................................................................................................... ......................
2.4.2 ...........................................................................................................................................
2.4.3 ............................................................................................................................................
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี (คาอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในคาชี้แจง)
ชั้นปีที่
ปี 25xx
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
จานวนที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
ปี 25xx
ปี 25xx
ปี 25xx

ปี 25xx
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2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ(หน่วย บาท)
รายละเอียดรายรับ
25xx

25xx

ปีงบประมาณ
25xx

25xx

25xx

รวมรายรับ
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท)
หมวดเงิน
25xx

25xx

ปีงบประมาณ
25xx

25xx

25xx

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
2.7 ระบบการศึกษา
[ ] แบบชั้นเรียน
[ ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
[ ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
[ ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
[ ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต
[ ] อื่น ๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25.......
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ............. หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร (คาอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในคาชี้แจง)
ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
ระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
แบบ 2.2
3.1.3 รายวิชา
3.1.3.1 รหัสวิชา กาหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละสามหลัก
เลขสามหลักแรก เป็นเลขประจาหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ ดังนี้
xxx ภาควิชา/สาขาวิชา ................................ คณะ ..................................
xxx ภาควิชา/สาขาวิชา ................................ คณะ ..................................
เลขสามหลักหลัง เป็นเลขบอกรหัสวิชา ดังนี้
เลขตัวแรก
หมายถึง
ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้
เลขตัวที่สอง หมายถึง
กลุ่มของรายวิชา
เลขตัวที่สาม หมายถึง
ลาดับที่ของรายวิชา
3.1.3.2 การคิดหน่วยกิต
รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต เท่ากับ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
ในแต่ละรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการคานวณหน่วยกิตจาก จานวนชั่วโมงบรรยาย (บ) ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)
และชั่วโมงที่นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3 ซึ่งมีวิธีคิด ดังนี้
จานวนหน่วยกิต =
บ+ป+น
3
การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ
เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ เป็นจานวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น
เลขตัวที่สอง สาม และสี่ อยู่ในวงเล็บบอกโดย
เลขตัวที่สองบอกจานวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สามบอกจานวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์
เลขตัวที่สี่บอกจานวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์
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3.1.3.3 รายวิชา (คาอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในคาชี้แจง)
ระดับปริญญาโท
แผน ก แบบ ก 1
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
ระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1
แบบ 1.2
แบบ 2.1
แบบ 2.2
หมวดวิชา.................... จานวน ............. หน่วยกิต
xxx xxx
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
จานวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัต-ิ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
(ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ)
xxx xxx
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
จานวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย – ชม.ปฏิบัต-ิ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)
(ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ)
ให้แสดงทุกรายวิชาในหลักสูตร
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา (คาอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในคาชีแ้ จง)
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)

รวมจานวน
ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

รวมจานวน

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)
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ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)

รวมจานวน
ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา

ชื่อรายวิชา

จานวนหน่วยกิต
(บ – ป – น)

รวมจานวน
3.1.5 คาอธิบายรายวิชา (คาอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในคาชี้แจง)
รหัสวิชา
xxx xxx

ชื่อรายวิชา
จานวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัต-ิ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง
ชื่อภาษาไทย
x(x-x-x)
(ชื่อภาษาอังกฤษ)
คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย .............................................................................................
........................................................................................................................... ..............................
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ .........................................................................................
............................................................................................................................. ............................
............................................................................................................................. ............................
.........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ............................
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ตัวอย่างการพิมพ์
081 101
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
(Thai for Communication)
หลั ก และแนวคิ ด ของการสื่ อ สาร ทั ก ษะการใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารอย่ า งมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการดาเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง
Principles and concepts of communication; the use of Thai language skills
for effective and creative communication in daily life and for knowledge seeking.
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัวประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
*3.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(หลักสูตรระดับปริญญาโท จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญา
โทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หลักสูตรระดับปริ ญญาเอก จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิน กว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน คาอธิบายเพิ่มเติม
โปรดดูในคาชี้แจง)

ลาดับ
1
2
3

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ใหม่/ปรับปรุง

รศ. ดร. ................................
x-xxxx-xxxxx-xx-x
ผศ. ดร. ................................
x-xxxx-xxxxx-xx-x
อ. ดร. ...................................
x-xxxx-xxxxx-xx-x

*3.2.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ให้ระบุรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขึ้นก่อน จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันได้ คาอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในคาชี้แจง)
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1

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล
เลขประจาตัวประชาชน
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คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา)
ปัจจุบัน
ใหม่/ปรับปรุง

รศ. ดร. ................................

3.2.3 อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) (คาอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในคาชี้แจง)
ลาดับ

ตาแหน่ง ชื่อ สกุล

1

...................................

2

...................................

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน
ปีที่สาเร็จการศึกษา

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) ......................................................................................................................... ...........................
(2) ........................................................................................................................... .........................
(3) ....................................................................................................................................................
4.2 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ ...... ภาคการศึกษา..................
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม
ฝึกทักษะ ......................
ฝึกทักษะ ......................
ฝึกทักษะ ......................

จานวนชั่วโมง
.................... ( ... ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
.................... ( ... ชั่วโมงต่อสัปดาห์)
.................... ( ... ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
5.1 คาอธิบายโดยย่อ
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
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5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
(1) ......................................................................................................................... ...........................
(2) ....................................................................................................................................................
(3) ......................................................................................................................... ...........................
5.3 ช่วงเวลา
ชั้นปีที่ .......... ภาคการศึกษา ...........................
5.4 จานวนหน่วยกิต
.......... หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
(1) ....................................................................................................................................................
(2) ......................................................................................................................... ...........................
(3) ........................................................................................................................................... .........
5.6 กระบวนการประเมินผล
(1) ......................................................................................................................... ...........................
(2) ....................................................................................................................................................
(3) ......................................................................................................................... ...........................
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (คาอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในคาชี้แจง)
............................................................................................................................ ...........................................
.....................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (คาอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในคาชี้แจง)
2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................... ...............................................
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................... ..........
2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................... ..........
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................... ..........
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2.2 ด้านความรู้
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................... ..........
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................... ..........
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................... ..........
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................... ..........
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................... ..........
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................... ..........
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
............................................................................................................................. ........................
...................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................... ..........
2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ................................................................................................................................. ...
3) ....................................................................................................................................
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) ....................................................................................................................... .............
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
............................................................................................................................. ........................
............................................................................................................................................................ .......................
....................................................................................................................................................................................
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) ......................................................................................................................... ...........
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) .......................................................................................................................... ..........
2) .......................................................................................................................... ..........
3) ....................................................................................................................................
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) .......................................................................................................................... ..........
2) .......................................................................................................................... ..........
3) ....................................................................................................................................
2.6 ด้านทักษะพิสัย หรือด้านอี่น ๆ (ระบุ.....) (สาหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติ )
............................................................................................................................. ........................
........................................................................................................................................... ........................................
....................................................................................................................................................................................

17

มคอ. 2

2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................... ..........
2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................... ..........
2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................... ..........
2.7 ด้านอื่น ๆ........ (ถ้ามี)
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้าน...........
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................... ..........
2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้าน.........
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................... ..........
2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน.........
1) .......................................................................................................................... ..........
2) ....................................................................................................................................
3) .......................................................................................................................... ..........

18

มคอ. 2

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1..................................................................................................................................................
1.2...................................................................................................................... .............................
1.3...................................................................................................................................................
2. ด้านความรู้
2.1...................................................................................................................................................
2.2..................................................................................................................................................
2.3...................................................................................................................... .............................
3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1...................................................................................................................................................
3.2...................................................................................................................................................
3.3...................................................................................................................... .............................
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1...................................................................................................................................................
4.2...................................................................................................................................................
4.3............................................................................................................................. ......................
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1...................................................................................................................................................
5.2...................................................................................................................................................
5.3...................................................................................................................................................
6. ด้านทักษะพิสัย (ถ้ามี)
6.1............................................................................................................................. ......................
6.2...................................................................................................................................................
6.3............................................................................................................................. ......................
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1 2

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

3

2. ความรู้

1

2

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

6. ทักษะพิสัย
(ถ้ามี)

1

2

3





ชื่อรายวิชาภาษาไทย
       
 


ชื่อรายวิชาภาษาไทย
 
  
    
 
   



ชื่อรายวิชาภาษาไทย
   

  

ชื่อรายวิชาภาษาไทย
   
 
 
   



ชื่อรายวิชาภาษาไทย



  


ชื่อรายวิชาภาษาไทย
 
 




   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
 
    
 
แสดงทุกรายวิชาในหลักสูตรโดยเรียงลาดับรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามากโดยไม่ต้องแยกหมวดแยกกลุ่มวิชา คาอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในคาชี้แจง
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
รายวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

1 2

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

3

2. ความรู้

1

2

3

3. ทักษะทาง
ปัญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

1

1

2

3

2

3

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
1
2
3

6. ทักษะพิสัย
(ถ้ามี)

1

2

3





ชื่อรายวิชาภาษาไทย
       
 


ชื่อรายวิชาภาษาไทย
 
  
    
 
   



ชื่อรายวิชาภาษาไทย
   

  

ชื่อรายวิชาภาษาไทย
   
 
 
   



ชื่อรายวิชาภาษาไทย



  


ชื่อรายวิชาภาษาไทย
 
 




   
ชื่อรายวิชาภาษาไทย
 
    
 
แสดงทุกรายวิชาในหลักสูตรโดยเรียงลาดับรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามากโดยไม่ต้องแยกหมวดแยกกลุ่มวิชา คาอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในคาชี้แจง
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25......... (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 ………………………………………………………………………………………………………………………………….……….
2.2 ............................................................................................................................................................
2.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………….…….
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
เป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของมหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ว่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา พ.ศ. 25.....
(ภาคผนวก ก) และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
หากมีเกณฑ์เพิ่มเติม (โปรดระบุ).......................
(กรณีห ลักสู ตรทางด้า นวิท ยาศาสตร์ ให้เพิ่ มข้ อมูล เกณฑ์ การสาเร็จ การศึก ษาตามข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบในหลักการแล้ว ดังนี้ “นักศึกษาต้องเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาอย่างน้อย 1
ครั้ง โดยต้องทาความรู้จักวิทยากรหรือผู้แสดงปาฐกถา (speaker) อย่างน้อย 1 คน และผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 2-3 คน เพื่อพัฒนา
ทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษทั้งกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน และสรุปเป็นรายงานส่งสาขาวิชา
ซึ่งจะปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของภาคผนวกในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา”)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 ....................................................................................................................... .....................................
1.2 .................................................................................................................................................. ..........
1.3 ............................................................................................................................................................
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 ....................................................................................................................... .....................................
2.2 ....................................................................................................................... .....................................
2.3 ............................................................................................................................................................
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
*1. การกากับมาตรฐาน
(อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*2. บัณฑิต
(อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การทางานหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*3. นักศึกษา
(อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการและ
แนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*4. อาจารย์
(อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ ความ
เชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
(อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่ อง การออกแบบหลักสูตร ควบคุม กากับการ
จัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การกากับให้มีการ
ประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(อธิบายระบบการดาเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพ
และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) (คาอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในคาชี้แจง)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดับ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปี
ปี
ปี
25xx 25xx 25xx
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
X
X
X
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
X
X
X
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ X
X
X
ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
X
X
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
X
X
X
การจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
X
X
X
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
X
X
X
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
X
X
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
X
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
*รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องมีผลการดาเนินการ (ข้อที่1-5) (ตัว) ในแต่ละปี 5
5
5
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี
9
11
12
หมายเหตุ * กรณีหลักสูตรที่ไม่มี มคอ. 1 ให้ตัดข้อมูลรวมตัวบ่งชี้บังคับฯ (ข้อ 1-5) ออก

มคอ. 2
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มคอ. 2

เกณฑ์ประเมิน
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้
ตัวบ่งชี้บังคับ(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการ
บรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวม
ในแต่ละปี
ปีการศึกษา
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ
25xx
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9 ตัว
25xx
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว
25xx
ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว
หมายเหตุ * กรณีหลักสูตรที่ไม่มี มคอ. 1 ให้ตัดข้อมูลรวมตัวบ่งชี้บังคับฯ (ข้อ 1-5) ออก
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มคอ. 2

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 .........................................................................................................................................................
1.1.2 .........................................................................................................................................................
1.1.3 .........................................................................................................................................................
1.1.4 .........................................................................................................................................................
1.1.5 .........................................................................................................................................................
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 .........................................................................................................................................................
1.2.2 .........................................................................................................................................................
1.2.3 .........................................................................................................................................................
1.2.4 .........................................................................................................................................................
1.2.5 .........................................................................................................................................................
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 .........................................................................................................................................................
2.2 .........................................................................................................................................................
2.3 .........................................................................................................................................................
2.4 .........................................................................................................................................................
2.5 .........................................................................................................................................................
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
มีก ารประเมิน คุ ณภาพการศึ ก ษาภายในเป็ นประจ าทุก ปี โดยองค์ ป ระกอบ คุ ณสมบัติ เ ฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์การประเมิน ให้เ ป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปีการศึกษา 2557 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ/หรือ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง
ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 .........................................................................................................................................................
4.2 .........................................................................................................................................................
4.3 .........................................................................................................................................................
4.4 .........................................................................................................................................................
4.5 .........................................................................................................................................................
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มคอ. 2

ภาคผนวก
(ก)
(ข)
(ค)
(ง)
(จ)

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25.........
ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร (คาอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในคาชี้แจง)
(คาอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในคาชี้แจง)

คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (เฉพาะกรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ให้แนบเอกสารที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน
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มคอ. 2

คาชี้แจงการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
ฉบับปรับตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
ให้ลบข้อมูลคาอธิบายที่ระบุเป็นตัวอักษรสีแดงในแบบฟอร์ม มคอ. 2 ออกทุกแห่ง
รูปแบบตัวอักษร
การเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง กาหนดให้ใช้แบบตัวอักษรไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK)
หรือแบบอักษรอังสนานิว (Angsana New) ขนาดอักษรไม่ต่ากว่า 16 หากใช้แบบตัวอักษรอื่นก็ให้ขนาดอักษร
เทียบเท่าขนาด 16 ของแบบตัวอักษรไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK) หรือแบบอักษรอังสนานิว (Angsana New)
ความสอดคล้องของข้อมูล
ข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาหลักสูตรให้ระบุข้อมูลให้
ถูกต้องครบถ้วน และต้องมีความสอดคล้องกันทุกประเด็น
การลาดับหัวข้อ
1. ให้กาหนดลาดับหัวข้อให้เป็นระบบทศนิยม
2. ไม่ใช้เครื่องหมาย - ซึ่งมีความหมายเชิงนิเสธ ในการแสดงหัวข้อย่อย
การเสนอหลักสูตรนานาชาติ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบให้ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หรือ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ เสนอเล่มเอกสารหลักสูตรต่อสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณารับทราบหรือ
รับรอง โดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวได้ ทั้งนี้หากเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ให้เสนอเล่มเอกสารหลักสูตรที่
จัดทาเป็นภาษาไทยที่มีหัวข้อและรายละเอียดตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
หัวเรื่อง
หัวข้อ
ชื่อหลักสูตร

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คาชี้แจง
หลักสูตรนานาชาติ หรือ หลักสูตรสหวิทยาการ ให้ระบุว่า (หลักสูตรนานาชาติ /
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25......) หรือ (หลักสูตรสหวิทยาการ/หลักสูตรใหม่/
ปรับปรุง พ.ศ. 25......)

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

1. คณะที่จัดการเรียนการสอนที่ตลิ่งชัน ให้ระบุวิทยาเขตเป็น “วังท่าพระ”
2. คณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่วังท่าพระ ให้ระบุวิทยาเขตเป็น “วังท่าพระ”
3. คณะที่จัดการเรียนการสอนที่นครปฐม ให้ระบุวิทยาเขตเป็น “พระราชวังสนาม
จันทร์”
4. คณะวิช าที่จั ด การเรี ย นการสอนที่ เ พชรบุ รี ให้ ร ะบุวิ ท ยาเขตเป็น “วิ ท ยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี”
5. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ระบุชื่อคณะวิชาเป็น “บัณฑิตวิทยาลัย”
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หัวข้อ
3. วิชาเอก
4. จ านวนหน่ ว ยกิ ต ที่ เ รี ย น
ตลอดหลักสูตร

5.3 การรับเข้าศึกษา
5.4 ความร่วมมือกับสถาบัน
อื่น

5 . 5 ก า ร ใ ห้ ป ริ ญ ญ า แ ก่
ผู้สาเร็จการศึกษา
7. ความพร้อมในการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน
9. ชื่อ นามสกุล
เลขประจาตัวประชาชน
ตาแหน่งและคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มคอ. 2

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คาชี้แจง
กรณีไม่มีวิชาเอกให้ระบุว่า “ไม่มี”
1. ปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ข หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
2. ปริญญาเอก แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาสาเร็จปริญญาโท มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาสาเร็จปริญญาตรี มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต
แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาสาเร็จปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาสาเร็จปริญญาตรี ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ระบุว่า “รับเฉพาะนักศึกษาไทย” หรือ “รับนักศึกษาต่างประเทศ” หรือ “รับทั้ง
นั ก ศึ ก ษาไทยและนั ก ศึ ก ษาต่ า งชาติ ” หรื อ “รั บ ทั้ ง นั ก ศึ ก ษาไทยและต่ า งชาติ ที่
สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี”
ระบุว่า “เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง” หรือ
“เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับ .....................................(ระบุชื่อสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานที่ทาความร่วมมือด้วย)
ส าหรั บ ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา/หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ในต่า งประเทศต้ อ ง
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
ระบุว่า “ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว” หรือ “ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา
(กรณีทวิปริญญา)” หรือ ปริญญาอื่น ๆ ในช่ว งกลางของหลักสูตร หรือ “เป็น
ปริ ญ ญาร่ ว มระหว่างมหาวิท ยาลั ยศิ ล ปากรกับ...................................(ระบุชื่ อ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ)”
ระบุปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ตามกรอบ TQF ใช้เกณฑ์ครึ่งหนึ่งของระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตร
1. ระดับปริญญาโท จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่ า
ที่ มี ต าแหน่ ง รองศาสตราจารย์ และมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ ไ ม่ ใ ช่ ส่ ว นหนึ่ ง ของ
การศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ต าม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2. ระดับปริญญาเอก จานวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ที่
ตรงหรื อสั มพั นธ์กับสาขาวิ ช าของหลั กสู ตรที่เ ปิดสอน หรือ ขั้นต่าปริญญาโทหรื อ
เทียบเท่าที่มีตาแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึ ก ษาเพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา และเป็ น ผลงานทางวิ ช าการที่ ไ ด้ รั บ การเผยแพร่ ต าม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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หัวข้อ

มคอ. 2

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คาชี้แจง
กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
นั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี
อาจารย์ผู้ รับผิ ด ชอบหลั กสู ตรจะเป็น อาจารย์ป ระจ าหลั ก สู ตรเกินกว่า 1
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือในระดับบัณฑิตศึกษา
กรณีที่ได้กาหนดให้อาจารย์ประจาผู้ใดเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่งแล้ว อาจกาหนดให้อาจารย์ประจาผู้นั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็น
หลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่
ตรงหรือสั มพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ ประจาอยู่แล้ว ในระดับเดียวกัน และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน
ข้อมูลเลขประจาตัวประชาชนให้ระบุในขั้นตอนการเสนอ มคอ.2 ให้สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
การพิมพ์คุณวุฒิของอาจารย์
1. พิมพ์ทุกคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยเรียงลาดับจากคุณวุฒิสูงสุด
2. กรณีสาเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ ให้ระบุชื่อประเทศด้วย
3. ปีที่สาเร็จการศึกษา กรณีสาเร็จจากสถาบันในประเทศให้ระบุเป็นปี พ.ศ.
สถาบันต่างประเทศ สถาบัน AIT และหลักสูตรนานาชาติ ระบุเป็นปี ค.ศ. และระบุ
ชื่อประเทศด้วย
4. รูปแบบการพิมพ์คุณวุฒิ
กรณีจบสถาบันในประเทศ ชื่อปริญญา (ชื่อสาขาวิชา) เกียรตินิยมอันดับ.....
(ถ้ามี) ชื่อสถาบัน (ปี พ.ศ.ที่สาเร็จการศึกษา) โดยระบุเป็นภาษาไทย
กรณีจบสถาบันในประเทศหลักสูตรนานาชาติ และสถาบัน AIT ชื่อปริญญา
(ชื่อสาขาวิชา) เกียรตินิยมอันดับ..... (ถ้ามี) ชื่อสถาบัน , ชื่อประเทศ (ปี ค.ศ. ที่
สาเร็จการศึกษา) โดยระบุเป็นภาษาอังกฤษ
กรณีจบสถาบันต่างประเทศ ชื่อปริญญา (ชื่อสาขาวิชา) เกียรตินิยมอันดับ.....
(ถ้ามี) ชื่อสถาบัน , ชื่อประเทศ (ปี ค.ศ. ที่สาเร็จการศึกษา) โดยระบุเป็น
ภาษาอังกฤษ
กรณีจบจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษให้พิมพ์ชื่อประเทศเป็น
“USA” และ “UK” โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “.”
10. สถานที่จัดการเรียนการ หากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอนมากกว่า 1 แห่งต้องระบุให้ครบถ้วน
สอน
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หัวข้อ
13. ความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรอื่นที่เปิดสอนใน
คณะ/ภาควิชาอื่นของ
สถาบัน

มคอ. 2

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คาชี้แจง
ระบุ รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/
ภาควิชาอื่น

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หัวข้อ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คาชี้แจง
1. ปรัชญา ความสาคัญ และ ระบุ ป รั ช ญา ความส าคั ญ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องหลั ก สู ต รโดยต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ หรือ
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถอย่างไร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
ระบุแผนพัฒนาปรับปรุงหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่เสนอในหลักสูตร พร้อม
ระบุเวลาคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ (เช่นภายใน 5 ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์สาคัญ
ที่ต้องดาเนินการเพื่อความสาเร็จของแผนนั้น ๆ รวมทั้งตัวบ่งชี้ความสาเร็จ โดย
ตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวดที่ 7 ด้วย
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
หัวข้อ

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คาชี้แจง
1.1 ระบบ
ระบุ ร ะบบการจั ดการศึ กษาที่ ใช้ ในการจัด การเรียนการสอนตามหลั กสู ตรว่า เป็ น
“ระบบทวิภาค” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
1.2 การจั ด การศึ ก ษาภาค ระบุว่า “มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน” หรือ “ไม่มี” หรือ “อาจมีการ
ฤดูร้อน
จัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของ.........”
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิต ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่น ๆ ที่มิใช่ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการ
ในระบบทวิภาค
เรียนการสอน ให้แสดงการเทียบเคียงระบบทวิภาคให้ชัดเจน
2.3 ปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษา ระบุปัญหาที่พบหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยระบุเป็นรายข้อ และกาหนดกลยุทธ์ในการ
แรกเข้า
ดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในข้อ 2.4 ให้สอดคล้องกันด้วย
2.5 แผนการรั บ นั ก ศึ ก ษา ระบุชั้นปีตามระยะเวลาของหลักสูตร ทั้งนี้อาจ ระบุแยกตามแผนการรับนักศึกษา
และผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาใน หรือรวมแผนการรับนักศึกษา
ระยะ 5 ปี
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย แสดงงบประมาณ จาแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ
(หน่วย : บาท)
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หัวข้อ
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร

มคอ. 2

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คาชี้แจง
ระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์มี ค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
ศึกษารายวิชา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แผน ข การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต เน้น
การศึกษารายวิชา
ระดับปริญญาเอก
แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
3.1.3.3 รายวิชา
1. ให้แสดงรายวิชาแยกตามแผนการศึกษา ตามหมวดวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร โดย
เรียงรหัสจากน้อยไปมาก
2. รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ให้ใส่เครื่องหมาย * ท้ายจานวนหน่วยกิต เช่น
2*(2-0-4) แล้วระบุหมายเหตุท้ายหน้าว่า “หมายเหตุ * หมายถึง รายวิชาที่เรียน
โดยไม่นับหน่วยกิต”
3.รายวิชาฝึกงาน ให้ระบุจานวนชั่วโมงฝึกงานในวงเล็บหลังจานวนหน่วยกิต เช่น
3(ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง)
4. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน
5. การใช้คาแปลศัพท์ ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน หากไม่มีบัญญัติไว้
ให้ใช้คาภาษาไทยทับศัพท์ โดยต้องสอดคล้องกับหลักการแปลคาทับศัพท์
6. รายวิชาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีการใช้คาภาษาอังกฤษแตกต่างกัน กาหนดให้ใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษเป็น Thesis ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
7. ชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาสัมมนา ให้ใช้ดังนี้
Seminar in (subject)
Seminar on (topics)
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 1. ให้แยกแผนการศึกษาให้ชัดเจน
2. ชื่อรายวิชา ให้ระบุเฉพาะชื่อภาษาไทย
3. วิ ช าเลื อกให้ ระบุ จ านวนหน่ ว ยกิต โดยไม่ ต้อ งระบุ ตั ว เลขในวงเล็ บ หลั งจ านวน
หน่วยกิต และไม่ต้องระบุเลขรหัสรายวิชา
4. รายวิชาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ ให้ระบุคาว่า “(มีค่าเทียบเท่า)” ท้ายชื่อ
รายวิชา
5. รายวิชาบังคับให้ระบุ เลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ตัวเลขจานวนหน่วยกิต ให้ชัดเจน
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3.1.5 คาอธิบายรายวิชา

มคอ. 2

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คาชี้แจง
1. ให้พิมพ์เรียงตามลาดับรหัสวิชาโดยไม่ต้องแยกหมวด และกลุ่มวิชา
2. ให้จัดทาคาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา
3. การเขียนคาอธิบายรายวิชาให้เขียนในรูปนามวลี ไม่เขียนเป็นประโยค โดยไม่ต้อง
ใช้คาว่า “ศึกษา” “ฝึกปฏิบัติ” กรณีที่สื่อความหมายได้ และหลีกเลี่ยงการใช้คากิ ริยา
ในคาอธิบายรายวิชา
4. ชื่อและคาอธิบายรายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษต้องให้สอดคล้องกัน
5. หลีกเลี่ยงการเขียนวัตถุประสงค์ วิธีการเรียนการสอน และการยกตัวอย่างโดยใช้
คาว่า เช่น ....... เป็นต้น
6. ให้พิมพ์คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของแต่ละรายวิชาให้อยู่ใน
หน้าเดียวกัน
7. การใช้เครื่องหมายอัฒภาค (semicolon) “;” และทวิภาค (colon) “:” ใน
คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ โดยเครื่องหมายอัฒภาคใช้แจกแจงข้อมูลหลัก และ
เครื่องหมายทวิภาคใช้แจกแจงข้อมูลย่อย
8. คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต้องระบุ “เงื่อนไขรายวิชา” “วิชาบังคับก่อน
9. การพิมพ์คาอธิบายรายวิชา ให้พิมพ์เลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และจานวนหน่วยกิต เป็นอักษรตัวหนา และพิมพ์ย่อหน้าในคาอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง
XXX XXX

ชื่อรายวิชาภาษาไทย
X(X-X-X)
(ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ)
คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย …………………………………………............
……………………………………………………………………………………………..............
คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ……………………………………...........
……………………………………………………………………………………………..............
กรณีมีวิชาบังคับก่อนหรือเงื่อนไขรายวิชา
XXX XXX ชื่อรายวิชาภาษาไทย
X(X-X-X)
(ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ)
วิชาบังคับก่อน : XXX XXX ชื่อรายวิชาภาษาไทย
เงื่อนไข : ..................................................................
คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย …………………………………………................
……………………………………………………………………………………………......................
คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ……………………………………................
………………………………………………………………………………………......................….
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หัวข้อ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คาชี้แจง
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจาตัว 1. ปริญญาโท
ประชาชน ต าแหน่ ง และ
อาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลั ก สู ตร ดู คาอธิบ ายเพิ่ ม เติ มจากหมวดที่ 1 ข้อ 9. ชื่ อ
คุณวุฒิของอาจารย์
นามสกุ ล เลขประจ าตั ว ประชาชน ต าแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลั กสู ต ร มีคุ ณวุฒิ ขั้ นต่าปริญญาโทหรือเที ยบเท่ า ที่ตรงหรื อ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
2. ปริญญาเอก
อาจารย์ผู้ รั บผิ ดชอบหลั ก สู ตร ดู คาอธิบ ายเพิ่ม เติ มจากหมวดที่ 1 ข้อ 9. ชื่ อ
นามสกุ ล เลขประจ าตั ว ประชาชน ต าแหน่ ง และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และมี ผ ลงานทางวิ ช าการที่ไม่ใ ช่ส่ ว นหนึ่งของการศึกษาเพื่อรั บ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5
ปี
3. ภาระงานสอนเฉลี่ยให้ระบุเป็นเลขจานวนเต็ม
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรสามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกันได้
5. ให้ ร ะบุข้อมูล เลขประจาตัว ประชาชนในขั้นตอนการเสนอ มคอ.2 ให้ ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ
6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างอาจารย์ประจาชาวต่างชาติของสถาบันที่มี MOU
6.1 ให้แนบสัญญาจ้างเสนอ สกอ. หรือ
6.2 กรณีไม่มีสัญญาจ้าง ให้คณะวิชาทาประกาศ หรือหนังสือสัญญากับสถาบันที่
มีMOU หรือหนังสือสัญญากับอาจารย์ชาวต่างชาติที่สถาบันนั้นส่งมาเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยศิลปากร (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการทา MOU)
โดยระบุชื่อ คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน และช่วงระยะเวลาที่จะต้องมาปฏิบัติงาน (อย่าง
น้อย 1 ปี) ทั้งนี้การจัดทาเป็นประกาศ หรือหนังสือสัญญา สกอ. จะตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับ MOU ทีแ่ นบในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
3.2.3 อาจารย์พิเศษ
กรณี ไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่ม”ี
กรณี มีแต่ยังไม่ทราบรายชื่อ ให้ระบุว่า “อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาค
การศึกษา”
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มคอ. 2

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หัวข้อ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คาชี้แจง
1. การพั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะ ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่คณะ
พิเศษของนักศึกษา
หรือภาควิชาพยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมี
ความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถใน
ความเป็นผู้นาอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ หรือมี
ทักษะทาง IT ในระดับสูงในรูปความเรียง
ทั้ ง นี้ ใ นแต่ ล ะคุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล่ า ว ต้ อ งแสดงกลยุ ท ธ์ ก ารสอนและกิ จ กรรม
นักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น โดยให้จัดทาเป็นตารางโดยระบุ
รายละเอียดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาและกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
โดย ให้ระบุข้อความโดยสรุปอย่างน้อย 1 ย่อหน้าก่อนตาราง และขอให้คณะวิชา
มีการสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์หรือการสร้างสรรค์ไว้ในหลักสูตร และให้กาหนด
กลยุ ท ธ์ ห รื อ กิ จ กรรมของนั ก ศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ลั ก ษณะดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ระบุว่า “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนา
แห่งการสร้างสรรค์”
2.1 การพัฒนาผลการ
หมวดวิช าเฉพาะ ให้ ระบุ คาอธิบายทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับ ผลการเรียนรู้ในแต่ล ะด้านที่
เรียนรู้ในแต่ละด้าน
ต้องการจะพัฒนา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรีย นรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ
กาหนดหนึ่งย่อหน้าก่อนหัวข้อผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
1. ผลการเรียนรู้ ระบุผลการเรียนรู้ที่ต้องการจะพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ กาหนดเป็นอย่างน้อย ซึ่งจะต้องนาไปใช้ในข้อ 3
แผนที่แ สดงการกระจายความรับ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู้ จ ากหลั กสู ต รสู่
รายวิชา
2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ คาอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่
จะใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และทักษะเหล่านั้น (ควรเป็น
คาอธิบายทั่ว ๆ ไปของวิธีการที่ใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญแต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกาหนดให้มีในรายวิชา
ใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะให้แสดงไว้ด้วย)
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่าง
ๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์สาหรับ
การประเมิ น หลั ก สู ต รเช่ น เดี ย วกั บ การวั ด และประเมิ น ผลนั ก ศึ ก ษา) ถ้ า มี ก าร
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เห็นด้วย
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมต่าง ๆ ในการเตรียมการ หรือการแนะนาในตอนเริ่มหลักสูตร
และงานโครงการในระดั บสู ง ขึ้น ใช้ ความรู้ และทั ก ษะที่ก าหนด อาจจะรวมไว้ ใ น
ระยะเวลาต่อมา)
ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ และกลยุทธ์
การประเมินผลการเรียนรู้ จะต้องสอดคล้องกัน กรณีหลักสูตรที่มี มคอ.1 ผลการ
เรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับ มคอ.1 ด้วย
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หัวข้อ
3. แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum
Mapping)

มคอ. 2

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คาชี้แจง
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง
(ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบ
รอง
1. การจัดทาแผนที่แสดงการกระจายความรับผิ ดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
ควรมีเพียง 1 ตารางเท่านั้น
2. รายวิชาทุกรายวิชาต้องมีส่วนรับผิดชอบผลการเรียนรู้ให้ครบทุกด้านให้เหมาะสม
และเพียงพอสาหรับการพัฒนานักศึกษา โดยสามารถกาหนดเป็นความรับผิดชอบ
หลักหรือรับผิดชอบรองในแต่ละด้านได้ตามลักษณะเฉพาะของรายวิชานั้น ๆ ตาม
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทา แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ของสานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ทุกรายวิชาจะต้องมีความรับผิดชอบหลักอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้ และด้านอื่น ๆ อีกอย่างน้อย 2 ด้าน โดยเฉพาะ รายวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ
และรายวิชาวิทยานิพนธ์ควรกาหนดความรับผิดชอบให้เหมาะสมสอดคล้องกับ หลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา

3. ในภาพรวมของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ทุกข้อของทุกด้านจะต้องมีรายวิชาใน
หลักสูตรที่มีส่วนรับผิดชอบหลัก
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หัวข้อ
2. กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คาชี้แจง
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่
มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไป สาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือ
สาหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลั กฐานเพื่อ
ยืนยันหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผล
การเรี ย นรู้ เ ป็ น อย่ า งน้ อ ย ซึ่ ง อาจได้ จ ากผลการประเมิ น ข้ อ สอบว่ า ครอบคลุ ม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความจริง การให้
ข้อมูลย้อนกลับของผู้สาเร็จการศึกษา
การประสบความสาเร็จในการทางานของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ควรสอดคล้องกับความรับผิดชอบหลักที่
กาหนดไว้ในแต่ละรายวิชา
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มคอ. 2

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หัวข้อ
1. การเตรียมการสาหรับ
อาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้แก่คณาจารย์

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คาชี้แจง
อธิบายกระบวนการที่ใช้สาหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนาอาจารย์ใหม่
และอาจารย์พิเศษให้มั่นใจว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชา
ต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
อธิบายถึงสิ่งที่จะดาเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร

หัวข้อ
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance
Indicators)

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คาชี้แจง
การกาหนดจานวนช่องของปีในตารางควรให้สอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร โดยบวกเพิ่ม 1 ปี ทั้งนี้กรณีหลักสูตรระดับปริญญาเอกที่มีระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรไม่เท่ากันให้แสดงแยกเป็น 2 ตาราง

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
หัวข้อ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คาชี้แจง
1.1 การประเมินกลยุทธ์การ 1. ควรคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการ
สอน
เรียนการสอนในประเด็นสาคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวัง โดย
ประเด็นเหล่านี้จะถูกนามาใช้ในการประเมินคุณ ภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อ
การเผยแพร่
2. อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้สาหรับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ ภ ายหลั ง การเข้ า รั บ การอบรม การน ากลยุ ท ธ์ ก ารสอนไปใช้ การ
ปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นหลั ก สู ต รหรื อ วิ ธี ก ารสอน การวิ เ คราะห์ ผ ลการ
ประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่
เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะนาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์
การสอน
1.2 การประเมินทักษะของ
อาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์
การสอน

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่วางแผน
ไวั เช่ น การประเมิ น ของนั ก ศึ ก ษาในแต่ ล ะรายวิ ช า การสั ง เกตการณ์ ข องอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร
โดยเทีย บเคียงกับ นั กศึกษาของสถาบั น อื่น ในหลั กสูต รเดีย วกัน การจั ดอัน ดับ เกี่ยวกับ
กระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ
2. การประเมิ น หลั ก สู ต รใน อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ข้อมูลต่าง ๆ ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของ
ภาพรวม
หลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1) นักศึกษา
และบัณฑิต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่น ๆ
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หัวข้อ
3. การประเมินผลการ
ดาเนินงานตามรายละเอียด
หลักสูตร

มคอ. 2

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / คาชี้แจง

ให้ระบุข้อความเป็น
มี ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป็ น ประจ าทุ ก ปี โดยองค์ ป ระกอบ
คุณสมบัติ เฉพาะของคณะกรรมการประเมิ นคุณ ภาพการศึกษาภายใน และเกณฑ์ การ
ประเมิน ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา ฉบับปี
การศึ ก ษา 2557 ของส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา และ/หรื อ ที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลงภายหลัง
ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมิน อธิ บ ายกระบวนการทบทวนผลการประเมิ น ที่ ไ ด้ จ ากอาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา รวมทั้ ง
และวางแผนปรับปรุง
กระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์
ภาคผนวก ข
การพิมพ์ผลงานทางวิชาการให้ใช้รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยพิมพ์ใน
ลักษณะการเขียน
บรรณานุกรม หรือการเขียน อ้างอิงทางวิชาการคือระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่ อ
ผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่ง
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
ผลงานวิชาการที่ยังไม่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ ไม่ควรนามาระบุไว้ในผลงานทาง
วิชาการ
กรณีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ระบุคาว่า “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” ด้วย
ภาคผนวก ค
กรณีหลักสูตรใหม่
รายงานผลการสารวจความต้องการกาลังคนในสาขาวิชา ..........................
กรณีหลักสูตรปรับปรุง
ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา กับจานวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง และ
ผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
รายงานผลการติดตามบัณฑิต สาขาวิชา .......................................... และ/หรือ
รายงานผลการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวิชา
............................................... และ/หรือ
รายงานผลการประเมินหลักสูตร และข้อมูลร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานทา

