(แบบ มคอ ๒ แบบใหม่ที่ได้รับการปรับเปลี่ยน และเห็นชอบโดย กกอ.)
รายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตร (Curriculum) หมายถึง คำอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนที่จะทำให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของบัณฑิตที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่
กำหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของสถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้อง
ร่วมมือกันวางแผนและจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึง
วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทำให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนสำเร็จแล้วจะบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบในการ
เรียนเพื่อนำไปสู่คุณวุฒิตามที่กำหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร จะช่วยให้นักศึกษาเลือก
เรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทำงาน

ประกอบด้วย ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ เป็นส่วนรายละเอียดหลักสูตร ประกอบด้วย ๗ หมวด
ส่วนที่ ๒ เป็นส่วนรายละเอียดการรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
ประกอบด้วย ๔ หมวด
ส่วนที่ ๑
หมวดที่ ๑
หมวดที่ ๒
หมวดที่ ๓
หมวดที่ ๔
หมวดที่ ๕
หมวดที่ ๖
หมวดที่ ๗

ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล
การพัฒนาอาจารย์
การประกันคุณภาพหลักสูตร
การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร

มคอ. ๒

ส่วนที่ ๑
รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร .......................................................................
สาขา/สาขาวิชา.......................................................................
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ ........................................................................
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑. ข้อมูลทั่วไป
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร
ระบุรหัส (ถ้ามี)/ชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกัน
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ให้ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน สำหรับชื่อ
ภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบัน (กรณี
มหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามข้อบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (กรณี ม หาวิ ท ยาลั ย ในกำกั บ ) หรื อ ตามหลั ก เกณฑ์ ก ารกำหนดชื ่ อ ปริ ญ ญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน)
๓. วิชาเอก (ถ้ามี)
๔. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
๕. รูปแบบของหลักสูตร
๕.๑ รูปแบบ ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
๕.๒ ภาษาที่ใช้ ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ภาษาใด
๕.๓ การรับเข้าศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือ
ต่างประเทศ หรือรับทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา
๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอื่น ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น ๆ โดยต้องระบุชื่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่ทำ
ความร่วมมือด้วย สำหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศต้องสอดคล้องกับประกาศ

๑

มคอ. ๒
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื ่ อ ง แนวทางความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยกั บ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐
๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญา
มากกว่า ๑ สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอื่น ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็นปริญญาร่วม
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา และปี
การศึกษา) พร้อมทั้งให้ระบุวันเดือนปีที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอย่างอื่น(ระบุชื่อ)
และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรอื่นใด
ด้วย ให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง และวันเดือนปีที่ได้รับการรับรองด้วย
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ระบุปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
ระบุอาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอื่น ๆ หรือสอนมากกว่า ๑ แห่ง ระบุ
ข้อมูลให้ครบถ้วน
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร
๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กำหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม่ ถ้ามีจะดำเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่า
รายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น
๒

มคอ. ๒

หมวดที่ ๒. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
๑. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ระบุปรัชญา ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยต้องสอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา
ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และความรู้ความสามารถ
อย่างไร
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง
ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะดำเนินการ
แล้วเสร็จ (เช่น ภายใน ๕ ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์สำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อความสำเร็จของแผนนั้นๆ รวมทั้งตัว
บ่งชี้ความสำเร็จ โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ ด้วย
๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
๒.๒ กลยุทธ์
๒.๓ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

หมวดที่ ๓. ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
๑. ระบบการจัดการศึกษา
๑.๑ ระบบ
ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็นระบบทวิภาค ระบบไตร
ภาค ระบบจตุรภาค เป็นต้น ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่
๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่น ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียนการ
สอนให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน
๒. การดำเนินการหลักสูตร
๒.๑ วัน – เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน
ระบุช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเรียน
๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา อาทิ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน
๒.๕ แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี
๓

มคอ. ๒
ระบุจำนวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจำนวนที่คาดว่าจะมีผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาใน
ระยะเวลา ๕ ปี
๒.๖ งบประมาณตามแผน (เป็นข้อมูลสำหรับมหาวิทยาลัย ไม่ได้ใช้ใน CHE-CO)
แสดงงบประมาณ โดยจำแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น
๒.๗ วิธีการจัดการศึกษา
คำอธิบาย ยกตัวอย่างในชั้นเรียน/นอกชั้นเรียน________________________
อื่นๆ (ระบุ) _________________________________________________
๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ระบุจำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสำเร็จการศึกษาในแต่ละแบบที่สัมพันธ์
กับการเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกำหนดเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ
๓.๑ หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้
๓.๑.๑ จำนวนหน่วยกิต ให้ระบุหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร
๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็น
หมวดวิชาให้สอดคล้องกับที่กำหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ
๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา
๓.๑.๕ คำอธิบายรายวิชา
๓.๒ ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์
๓.๒.๑ อาจารย์ประจำหลักสูตร
ระบุอาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยให้มีคุณวุฒิและจำนวน
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
๓.๒.๒ อาจารย์ประจำ
ระบุ อ าจารย์ ซ ึ ่ ง มี ห น้ า ที ่ ห ลั ก ด้ า นการสอนและการวิ จ ั ย และปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ เ ต็ ม เวลา
ในสถาบันอุดมศึกษา
๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี)
สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
ลงรายการสำคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ
๔.๒ ช่วงเวลา
ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น ปี ภาคการศึกษาที่จัด
๔

มคอ. ๒
๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน
เช่น ๓ วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา
๕. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อกำหนดในการทำโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงานหรืองานวิจัย
ในรายวิชาอื่นๆ ควรแนบข้อกำหนดสำหรับการทำโครงงานด้วย
๕.๑ คำอธิบายโดยย่อ
๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้
ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักๆ ที่ต้องการจากการทำโครงงานหรืองานวิจัย
๕.๓ ช่วงเวลา
ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กำหนดให้ทำโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปี ภาคการศึกษา
๕.๔ จำนวนหน่วยกิต
๕.๕ การเตรียมการ
อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้คำแนะนำและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา
๕.๖ กระบวนการประเมินผล
อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสำหรับการทวนสอบมาตรฐาน

หมวดที่ ๔. ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการศึกษา และวิธีการประเมินผล
๔.๑ แผนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
๔.๒ ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรและคณะ/สถาบัน และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)
ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ
ภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการ
แก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้นำอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการ
สาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรม
นักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น

ที่มาของผลการเรียนรู้
๔.๓ กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรในแต่ละด้าน

๔.๔ ผังแสดงความเชื่อมโยงผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
๕

มคอ. ๒
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวด
ที่ ๔ ข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่นำสู่มาตรฐานผลการ
เรียนรู้บางเรื่องก็ได้ (จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้)
แสดงให้เห็นการเชื่อมโยงของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) และ ของสถาบันกับ
รายวิชาที่สอนในหลักสูตร
๔.๕ กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา
ถ้าสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให้ระดับ
คะแนนนักศึกษา โดยให้คำนึงถึงการประเมินที่สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังเป็นสำคัญ (ให้
กล่าวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้นๆ หรือแนบเอกสารดังกล่าว)
๔.๖ กระบวนการยืนยัน (verification) มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตร
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการยืนยันผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา
เช่น ยืนยันจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน
หรือสำหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
๔.๗ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา

หมวดที่ ๕. การพัฒนาอาจารย์
อธิบายแนวทางพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวัง
หมวดที่ ๖. การประกันคุณภาพหลักสูตร
๖.๑ หลักสูตรต้องชี้ให้เห็นว่ามีระบบหรือกลไกบริหารหลักสูตรภายในที่ระบุถึงตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key
Performance Indicators)
ระบุตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปีที่ระบุ
ไว้ในหมวด ๑ – ๕ ข้างต้น เช่น จำนวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กำหนด จำนวนนักศึกษาที่ตกออก (Retire) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต การดำเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่กำหนด เป็นต้น โดยตัวบ่งชี้อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับ
ตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก

หมวดที่ ๗. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร
หลักสูตรต้องชี้ให้เห็นถึงแนวทางการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวัง
๖

มคอ. ๒

ส่วนที่ ๒
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร
การรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (Program Report) หมายถึง การรายงานผลประจำปีโดย
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เกี่ยวกับผลการบริหารหลักสูตร คุณภาพของหลักสูตร ผลสัมฤทธ์ของหลักสูตร
ตลอดจนแนวทางวางแผนและพัฒนาเพื่อให้บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร

ประกอบด้วย ๔ หมวด ดังนี้ (ไม่คิดคะแนนแต่ละข้อ)
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (ดึงข้อมูลเชื่อมจาก CHE-CO มา CHE-QA online โดยไม่ต้องกรอกซ้ำ)
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเชิงสถิติ (เก็บเป็นตัวเลขแบบ numeric ที่สามารถคำนวณและวิเคราะห์ได้
ไม่ใช่ text) เชื่อมจาก CHE-CO มา CHE-QA online โดยไม่ต้องกรอกซ้ำ

หมวดที่ ๓ คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามที่คาดหวัง
หมวดที่ ๔ แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามที่คาดหวัง
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร..........................ประจำปีการศึกษา..............
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
(ดึงข้อมูลเชื่อมจาก CHE-CO มา CHE-QA online ไม่ต้องกรอกซ้ำ)

๑. หลักสูตร
๒. ระดับคุณวุฒิ
๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
๔. วันที่รายงาน
๕. ปีการศึกษาที่รายงาน
๖. สถานที่ตั้ง (ระบุสถานที่ตั้งที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น ๆ หากมีการเปิดสอนในหลายวิทยาเขต)

หมวดที่ ๒ ข้อมูลเชิงสถิติ
๑. จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน
๗

มคอ. ๒
๒. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน
๒.๑. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาก่อนกำหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๒. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามกำหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๓. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหลังกำหนดเวลาของหลักสูตร
๒.๔. จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบุ)
สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จำนวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จำนวน ............... คน
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จำนวน ............... คน
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสำเร็จการศึกษา
๓.๑ ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
คำนวณจากจำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามข้อ ๒.๒ และจำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าใน
หลักสูตรของรุ่น
ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการสำเร็จการศึกษาของ
นักศึกษา (เช่น การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุ่มประกาศนียบัตรเป็นปริญญาบัตร หรือการย้าย
สาขาวิชา ฯ)
๓.๒ ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
คำนวณจากจำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษาที่มีผลลัพธ์การเรียนรู้ตามรายละเอียดของหลักสูตร
(Program Specification) และจำนวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข้าในหลักสูตรของรุ่น
๔. จำนวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี
๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจำนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนกำหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับ
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา
นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๒
......................... %
นักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๓
......................... %
นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ ที่เรียนต่อชั้นปีที่ ๔
......................... %
๗. ภาวะการได้งานทำของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ปี หลังสำเร็จการศึกษา

๘

มคอ. ๒
วันที่สำรวจ .............................................................................
จำนวนแบบสอบถามที่ส่ง ....................... จำนวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ........................
ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม ………………………….
การกระจายภาวะการได้งานทำเทียบกับจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม
การได้งาน
ได้งานทำแล้ว
ไม่ประสงค์จะทำงาน
ทำ
ตรงสาขาที่ ไม่ตรงสาขาที่
ศึกษาต่อ
สาเหตุอื่น
เรียน
เรียน
จำนวน
ร้อยละ

ยังไม่ได้งานทำ

หมวดที่ ๓ คุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามที่คาดหวัง
(เชื่อมโยงไปกับส่วนที่ ๑)
๑. ร้อยละของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทีบ่ รรลุผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามที่คาดหวัง
๒. ปัจจัยสำคัญทีค่ ฝผะถภทำให้คุณภาพการจัดการศึกษาไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
หมวดที่ ๔ แนวทางการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรูต้ ามที่คาดหวัง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร : _________________________________
ลายเซ็น : __________________________ วันที่รายงาน:____________
หมายเหตุ ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบรายงาน แต่สามารถติดตามตรวจสอบย้อนหลังได้

๙

