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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็นมา ความจาเป็น ความสาคัญ
ตามที่ กระทรวงศึกษาธิการ ออกประกาศกระทรวงศึ กษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒ นาหรื อปรั บ ปรุ งหลั กสู ตร การจัดการเรียนการสอนและพัฒ นาคุณภาพการจัดการศึ ก ษา
ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 3 กาหนดให้ ส ถาบันอุดมศึกษาจัดทารายละเอีย ดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี ) ให้ชัดเจน โดย
ครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตามแบบ มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.4 และข้อ 6.4 กาหนดให้มีการรายงานผล
การจัดการศึกษาเป็นรายวิชาทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยมีหัวข้อตาม
แบบ มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7 ทั้งนี้ ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 การประกัน
คุณภาพหลักสูตร ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ข้อย่อยที่ 3 กาหนดให้
“มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา” ข้อย่อยที่ 4 กาหนดให้
“จั ดทารายงานผลการดาเนิ น การของรายวิช า และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา” และข้อย่อยที่ 5 กาหนดให้ “จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา”
การนี้ มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี จึงมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) หรือเรียกว่า ระบบ Reg_TQF เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการหลักสูตรและรายวิชาของมหาวิทยาลัยอุ บลราชธานี ให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยเริ่มใช้ระบบ
Reg_TQF ตั้งแต่ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้นมา หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สานักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา หรือเรียกว่า งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา ในปัจจุบัน ซึง่ มีหน้าที่
ในการสร้างหลักสูตร รายวิชา มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ แผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลลัพธ์
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา และรายละเอียดอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว รวมถึงการกากับ ติดตาม บันทึกและ
อนุ มัติ รายละเอีย ดของรายวิช า (มคอ.3)/รายละเอีย ดของฝึ กประสบการณ์ภ าคสนาม (มคอ.4)
รายงานผลการดาเนิ น งานของรายวิช า (มคอ.5)/รายงานผลการดาเนินงานของฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการด าเนิน งานของหลั ก สู ตร (มคอ.7) และรายงานผลการ
ดาเนินการของ มคอ. ต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยและผู้ที่เกี่ยวข้อง
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1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 เพื่อเป็นคู่มือประกอบการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในการสร้างหลักสูตรและรายวิชา สาหรับ
เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย ให้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน
1.2.2 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทาหลักสู ตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาหรับเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ระดับ
มหาวิทยาลัย
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.3.1 เจ้าหน้าที่งานหลักสูตร ระดับมหาวิทยาลัย ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
1.3.2 เจ้ า หน้ า ที่ ง านหลั ก สู ต ร ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ใช้ เ ป็ น คู่ มื อ ในการบริ ห ารจั ด การระบบ
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน การจัดทาหลั กสู ตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ
(TQF)
1.4 ขอบเขตการจัดทาคู่มือ
คู่มือการปฏิบัติงาน “การสร้างหลักสูตรและรายวิชาในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สาหรับเจ้าหน้าที่งานหลักสูตร
ระดับมหาวิทยาลัย ” ครอบคลุม การเข้าใช้งานระบบ การสร้างหลักสูตร รายวิชา มาตรฐานผลลัพธ์
การเรียนรู้ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และการระบุแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลลัพธ์
การเรียนรู้ของรายวิชา
1.5 นิยามศัพท์เฉพาะ
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัย สถาบัน สานัก ที่มี การจัดการเรียนการสอนในระดั บ
บัณฑิตศึกษาตามที่สภามหาวิทยาลัยกาหนด
“คณะกรรมการบริหารวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
“งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล” หมายความว่า งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล
กองบริการการศึกษา
“งานมาตรฐานและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร” หมายความว่ า งานมาตรฐานและพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
กองบริการการศึกษา
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายความว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผล และการพัฒนาหลักสูตร
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“อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรายวิ ช า” หมายความว่ า อาจารย์ ป ระจ าที่ ท าหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบหรื อ
ประสานงานรายวิชาให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของรายวิชา
“ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิร ะดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” หมายความว่า ระบบ Reg_TQF หรือ ระบบสารสนเทศที่
ใช้ในการสร้างหลักสูตร รายวิชา มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และ
แผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา รวมถึงการกากับ ติดตาม บันทึกและ
อนุ มัติ รายละเอีย ดของรายวิช า (มคอ.3)/รายละเอีย ดของฝึ กประสบการณ์ภ าคสนาม (มคอ.4)
รายงานผลการดาเนิ น งานของรายวิช า (มคอ.5)/รายงานผลการดาเนินงานของฝึ กประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
1.6 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบ
“งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร” มีหน้าที่สร้างหลักสูตรและรายวิชาของหลักสูตรที่ได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยสร้างหลักสูตร รายวิชา มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิ ชา
เปิด/ปิดรายวิชาในระบบ Reg_TQF กากับติดตามการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3-มคอ.7 และรายงาน
ผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” มีหน้าที่กากับติดตาม ตรวจสอบและอนุมัติ รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3)/รายละเอียดของฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5)/รายงานผลการดาเนินงานของฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) รวมถึง บันทึก
รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของหลักสูตร
“อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา” มีหน้าที่บันทึกรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)/รายละเอียด
ของฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5)/รายงานผล
การดาเนินงานของฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
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บทที่ 2
กฎหมายที่เกีย่ วข้องและหลักเกณฑ์วิธกี ารปฏิบัติงาน
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน
การสร้างหลักสูตรและรายวิชาในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF) มหาวิทยาลั ยอุบลราชธานี ดาเนินการตามกฎ
ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้
2.1.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
2.1.1.1 ระดับคุณวุฒิ ได้แก่ ระดับที่ 2 ปริญญาตรี ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4 ปริญญาโท ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง และระดับที่ 6 ปริญญาเอก
2.1.1.2 คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ต้ องเป็นไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดและต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ
1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัม พั นธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ สาหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้
ด้านทักษะพิสัย
2.1.1.3 การกาหนดชื่อปริญญา จานวนหน่วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบ
โอนผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
2.1.2 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2.1.2.1 จัดทารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ให้ชัดเจน โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ตามแบบ มคอ.2 มคอ.3 และ
มคอ.4
2.1.2.2 กาหนดระบบและกลไกของการจัดทารายละเอียดของหลักสูตร และต้องอนุมัติ
หลักสูตรซึ่งได้จัดทาอย่างถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน
2.1.2.3 การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให้บัณฑิตมีคุณลั กษณะตามมาตรฐานผลการ
เรี ย นรู้ ที่ ก าหนดไว้ ใ นมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ส าขา/สาขาวิ ช า นั้ น ๆ หรื อ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
ของระดับคุณวุฒินั้น ๆ และธารงไว้ซึ่งคุณภาพมาตรฐานดังกล่าว
2.1.2.4 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุ มมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ในทุก ๆ ด้าน ตามที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้น ๆ
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2.1.2.5 จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุกปีการศึกษา โดยมีหัวข้อตามแบบ มคอ.5 มคอ.6
และ มคอ.7
2.1.2.6 ก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ก ารประเมิ น ที่ ส ะท้ อ นการด าเนิ น งานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.1.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2558
2.1.3.1 ระบบการจั ดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2
ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้
กับการศึกษาภาคปกติ
2.1.3.2 การคิดหน่วยกิต
1) รายวิชาทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่ า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
4) การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา
ท าโครงงานหรื อ กิ จ กรรมนั้ น ๆ ไม่ น้ อ ยกว่ า 45 ชั่ ว โมงต่ อ ภาคการศึ ก ษาปกติ ให้ มี ค่ า เท่ า กั บ 1
หน่วยกิตระบบทวิภาค
2.1.3.3 จานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
1) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วย
กิ ต ใช้ เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น 8 ปี ก ารศึ ก ษา ส าหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลา และไม่ เ กิ น 12
ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
2) หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วย
กิ ต ใช้ เ วลาศึ ก ษาไม่ เ กิ น 10 ปี ก ารศึ ก ษา ส าหรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลา และไม่ เ กิ น 15
ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
3) หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า
180 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 12 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน
18 ปีการศึกษา สาหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา
2.1.3.4 โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และ
หมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป หมายถึง หมวดวิช าที่เสริมสร้างความเป็ น มนุ ษ ย์
ที่สมบูรณ์ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม
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และธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ดาเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจาแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ
ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษาและ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพื้นฐานวิช าชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวม ดังนี้
2.1) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
2.2) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจานวน
หน่ ว ยกิ ตหมวดวิช าเฉพาะรวมไม่น้ อ ยกว่า 72 หน่ว ยกิต โดยต้องเรียนวิช าทางปฏิ บัติ ก ารตามที่
มาตรฐานวิชาชีพกาหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกาหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36
หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
2.3) หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม
ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต
2.4) หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้ าใจ ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
โดยให้มีจานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2.1.3.5 ชื่อ ปริ ญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎี กาว่าด้ว ยปริ ญ ญา
ในสาขาวิชาและอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กาหนดในพระราชกฤษฎีกา
นั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กาหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มี
การตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญา
ตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด
2.1.3.6 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน
และรายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ตรทุ ก ปี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปปรั บ ปรุง พั ฒ นา
หลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
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2.1.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2558
2.1.4.1 ระบบการจั ดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2
ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กาหนดระยะเวลาและจานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้
กับการศึกษาภาคปกติ
2.1.4.2 การคิดหน่วยกิต
1) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
4) การทาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย ที่ใช้เวลา
ทาโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
ระบบทวิภาค
5) การค้ น คว้ า อิ ส ระ ที่ ใ ช้ เ วลาศึ ก ษาค้ น คว้าไม่ น้ อ ยกว่า 45 ชั่ ว โมงต่ อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
6) วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
2.1.4.3 โครงสร้างหลักสูตร
1) ปริญญาโท ให้มีจานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต
โดยแบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ
1.1) แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ ดังนี้
1.1.1) แบบ ก 1 ทาเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า
36 หน่วยกิต สถาบันอุดมศึกษาอาจกาหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่ มเติมหรือทากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด
1.1.2) แบบ ก 2 ทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
1.2) แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องทา
วิทยานิพนธ์แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต
2) ปริ ญ ญาเอก แบ่ ง การศึ ก ษาเป็ น 2 แบบ โดยเน้ น การวิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นา
นักวิชาการและนักวิชาชีพชั้นสูง คือ
2.1) แบบ 1 เป็นแผนการศึก ษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่
ก่อให้ เกิดความรู้ ใหม่ สถาบั น อุดมศึกษาอาจกาหนดให้ เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทากิจกรรมทาง
วิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากาหนด ดังนี้
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2.1.1) แบบ 1.1 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาโท จะต้ อ งท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต
2.1.2) แบบ 1.2 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาตรี จะต้ อ งท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
2.2) แบบ 2 เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทาวิทยานิพนธ์ที่มี
คุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้
2.2.1) แบบ 2.1 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาโท จะต้ อ งท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
2.2.2) แบบ 2.2 ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาที่ ส าเร็ จ ปริ ญ ญาตรี จะต้ อ งท า
วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต
ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐาน
และคุณภาพเดียวกัน
2.1.4.4 การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 15
หน่วยกิตในแต่ละภาคการศึกษาปกติ และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
1) ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน 3 ปีการศึกษา
2) ปริญญาโท ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษา
3) ปริญญาเอก ผู้ที่สาเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 8 ปีการศึกษา ส่วนผู้ที่สาเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา
การลงทะเบียนเรียนสาหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา ให้สถาบันอุดมศึกษา
กาหนดจานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ โดยเทียบเคียงกับจานวน
หน่วยกิตที่กาหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม
2.1.4.5 ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา
1) ประกาศนียบัตรบัณฑิต ให้ใช้ชื่ อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิต (Graduate
Diploma)” อักษรย่อ “ป.บัณฑิต (Grad. Dip.)” แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
2) ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้ใช้ชื่อว่า “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสู ง
(Higher Graduate Diploma)” อั ก ษรย่ อ “ป.บั ณ ฑิ ต ชั้ น สู ง (Higher Grad. Dip.)” แล้ ว ตามด้ ว ย
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย
3) ปริญญาโทและปริญญาเอก สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กาหนดใน
พระราชกฤษฎี ก านั้ น ในกรณี ที่ ป ริ ญ ญาใดยั ง มิ ไ ด้ ก าหนดชื่ อ ไว้ ใ นพระราชกฤษฎี ก า หรื อ กรณี ที่
สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อสาหรับ
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สาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
กาหนด
2.1.4.6 การพัฒนาหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการประเมิน
และรายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ตรทุ ก ปี ก ารศึ ก ษาเพื่ อ น าข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ไ ปปรั บ ปรุง พั ฒ นา
หลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี
2.1.5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
2.1.5.1 ทุกหลั กสู ตรใช้ระบบหน่ว ยกิตเพื่อบ่งถึงปริมาณการศึกษาของแต่ล ะรายวิชา
โดยหนึ่งหน่วยกิต มีระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค ดังนี้
1) รายวิชาภาคทฤษฎีที่จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายหรือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
2) รายวิชาภาคปฏิบัติที่จัดการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติหรือทดลอง ต้องใช้
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
3) รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบฝึกงาน ฝึกงานภาคสนาม ทาโครงงาน
ปัญหาพิเศษหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดที่พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์
จริง ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
4) รายวิ ช าที่ จั ด การเรี ย นการสอนแบบบู ร ณาเรี ย นรู้ กั บ การท างาน (Work
Integrated Learning : WIL) ในรู ปแบบอื่น ๆ ตลอดหนึ่งภาคการศึ ก ษาปกติโ ดยมีจ านวนชั่ ว โมง
เทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต หรือให้เป็นไปตามที่กระทรวงกาหนด
5) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) หรือการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เป็ น การศึ ก ษาที่ ใ ช้ เ วลา
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการอย่างต่อ เนื่องไม่น้อยกว่าสิบหกสัปดาห์หรือสี่เดือน และมีจานวนไม่
น้อยกว่าหกหน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านการเตรียมความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่า
สามสิบชั่วโมง
กรณีหลักสูตรที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตาม 1) - 5) อาจกาหนดจานวนชั่วโมงที่ใช้
ในการเรียนการสอน หรือการฝึ กปฏิบัติ หรือการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้ปริมาณการ
เรี ย นรู้ ต ามหน่ ว ยกิ ต ที่ เ หมาะสม ทั้ ง นี้ ต้ อ งเป็ น ไปตามมาตรฐานที่ ค ณะกรรมการมาตรฐานการ
อุดมศึกษากาหนด
2.1.5.2 รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลขเจ็ดหลัก ดังนี้ เลขหลักที่หนึ่งและสอง หมายถึง
คณะ/หลักสูตร เลขหลักที่สามและสี่ หมายถึง ภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา เลขหลักที่
ห้า หมายถึง ระดับของวิชา เลขหลักที่หก หมายถึง หมวดวิชา หรือกลุ่ม หรือลาดับที่ของรายวิชา และ
เลขหลักที่เจ็ด หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
2.1.5.3 รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร จ านวนหน่ ว ยกิ ต และระยะเวลา
การศึกษาของหลักสูตรควบตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาและสภามหาวิทยาลัยกาหนด
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2.1.5.4 การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้อักษรลาดับขั้นหรือสัญลักษณ์
ความหมายและค่าคะแนน ดังนี้
1) อักษรลาดับขั้นที่มีการวัดและประเมินผลแล้วนาไปคานวณหาคะแนนเฉลี่ย
ประจ าภาค (Grade Point Average : GPA) และคะแนนเฉลี่ ย สะสม (Cumulative GPA หรื อ
GPAX) มีแปดลาดับขั้น โดยมีลาดับขั้น ความหมาย และค่าคะแนน (Grade Point) แต่ละลาดับขั้น
ดังนี้
ลาดับขั้น (Grade)
ความหมาย
ค่าคะแนน (Grade Point)
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4
+
B
ดีมาก (Very good)
3.5
B
ดี (Good)
3
+
C
ค่อนข้างดี (Above average)
2.5
C
พอใช้ (Average)
2
+
D
อ่อน (Below average)
1.5
D
อ่อนมาก (Poor)
1
F
ตก (Fail)
0
2) อักษรลาดับขั้นที่มีการวัดและประเมินผลทั้ งที่มีและไม่มีจานวนหน่ว ยกิต
และไม่มีค่าคะแนน ซึ่งไม่นาไปคิดคะแนนเฉลี่ยประจาภาค (GPA) และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ดังนี้
ลาดับขั้น (Grade)
ความหมาย
S
พอใจหรือผ่าน (Satisfactory)
U
ไม่พอใจหรือไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
2.1.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564
2.1.6.1 ทุกหลักสูตรใช้ระบบหน่วยกิตเพื่อบ่งถึงปริมาณการศึกษาของแต่ล ะรายวิช า
โดยหนึ่งหน่วยกิต มีระยะเวลาการศึกษาตามเกณฑ์กลางของระบบทวิภาค ดังนี้
1) รายวิชาภาคทฤษฎีที่จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายหรือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
2) รายวิชาภาคปฏิบัติที่จัดการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติหรือทดลอง ต้องใช้
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
3) รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสี่ สิบห้า
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
4) รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบฝึกงาน ฝึกงานภาคสนาม ทาโครงงาน
หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ต้องใช้
เวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
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5) รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาเรียนรู้ การกับการทางาน (Work
Integrated Leaning : WIL) ในรู ป แบบอื่ น ๆ ตลอดหนึ่ ง ภาคการศึ ก ษาปกติ โ ดยมี จ านวนชั่ ว โมง
ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมง
กรณีหลักสูตรที่ไม่สามารถใช้เกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง มหาวิทยาลัยอาจกาหนด
จานวนชั่วโมงที่ใช้ในการเรียนการสอน หรือการฝึกปฏิบัติ หรือการจัดการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ
เพื่อให้ได้ปริ มาณการเรียนรู้ตามหน่วยกิตที่เหมาะสม ทั้งนี้ ต้องได้มาตรฐานตามที่คณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษากาหนด
2.1.6.2 รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลขเจ็ดหลัก ดังนี้ เลขหลักที่หนึ่งและสอง หมายถึง
คณะ/หลักสูตร เลขหลักที่สามและสี่ หมายถึงภาควิชา/ภาคงานสอน/กลุ่มวิชา/สาขาวิชา เลขหลักที่ห้า
หมายถึง ระดับของวิชา เลขหลักที่หก หมายถึง หมวดวิชา หรือกลุ่ม หรือลาดับที่ของรายวิชา และเลข
หลักที่เจ็ด หมายถึง ลาดับที่ของรายวิชา
2.1.6.3 รายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตร จานวนหน่วยกิต ระยะเวลาการศึกษา
ของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาและสภา
มหาวิทยาลัยกาหนด
2.1.6.4 การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้ใช้อักษรลาดับขั้นหรือสัญลักษณ์
ความหมายและค่าคะแนน ดังนี้
1) อักษรลาดับขั้นที่มีการวัดและประเมินผลแล้วนาไปคานวณหาคะแนนเฉลี่ย
ประจ าภาค (Grade Point Average : GPA) และคะแนนเฉลี่ ย สะสม (Cumulative GPA หรื อ
GPAX) มีแปดลาดับขั้น โดยมีลาดับขั้น ความหมาย และค่าคะแนน (Grade Point) แต่ละลาดับขั้น
ดังนี้
ลาดับขั้น (Grade)
ความหมาย
ค่าคะแนน (Grade Point)
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
4
+
B
ดีมาก (Very good)
3.5
B
ดี (Good)
3
+
C
ค่อนข้างดี (Above average)
2.5
C
พอใช้ (Average)
2
+
D
อ่อน (Below average)
1.5
D
อ่อนมาก (Poor)
1
F
ตก (Fail)
0
2) อักษรลาดับขั้นที่มีการวัดและประเมินผลทั้งที่มีและไม่มีจานวนหน่ว ยกิต
และไม่มีค่าคะแนน ซึ่งไม่นาไปคิดคะแนนเฉลี่ยประจาภาค (GPA) และคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
ดังนี้
ลาดับขั้น (Grade)
ความหมาย
S
พอใจหรือผ่าน (Satisfactory)
U
ไม่พอใจหรือไม่ผ่าน (Unsatisfactory)
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2.1.7 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทาหลักสูตรและการบริหาร
หลักสูตร พ.ศ. 2564
2.1.7.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ผู้สอน
1) จั ดทาหรื อปรับปรุง รายละเอี ยดของรายวิช าตามรู ปแบบที่มหาวิท ยาลั ย
กาหนด ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา โดยบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อ สนับสนุนการ
จัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2) ตรวจสอบจานวนและรายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ถอนรายวิชา และ
ผู้มีสิทธิ์สอบในระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย (REG) เพื่อรายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
3) จัดการเรียนการสอนและประเมินผลการเรียนการสอนของผู้เรียน
4) รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา หรือรายงานผลการดาเนินงานของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ภายในสามสิบวันหลังสิ้นภาคการศึกษา โดยบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2.1.7.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1) กากับ ควบคุมดูแล ติดตามและทบทวนการดาเนินงานของหลักสูตร
2) กากับดูแลให้นักศึกษาประเมินคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผ่ า นระบบของมหาวิ ท ยาลั ย ทุ ก รายวิ ช าที่ เ ปิ ด สอนทุ ก ภาคการศึ ก ษาตามปฏิ ทิ น การศึ กษาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
3) รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร โดยบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ ภายในหกสิบวันหลังสิ้นปีการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล ใน
การวางแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
2.1.7.3 มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ กากับดูแล ควบคุม ติดตาม การบริหารจัดการหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และจัดทารายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ภายในเก้าสิบ
วั น หลั ง สิ้ น ปี ก ารศึ ก ษา แล้ ว น าเสนอต่ อ สภามหาวิ ท ยาลั ย โดย ผ่ า นความเห็ น ชอบจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2.1.8 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ประจาปีการศึกษา
2.1.8.1 วันเปิด/ปิดภาคการศึกษา เพื่อใช้ในการกาหนดระยะเวลาการบันทึกและอนุมัติ
มคอ.3-มคอ.7 ประจาปีการศึกษา ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.1.8.2 ประกาศปิ ด รายวิ ช า เพื่ อ ใช้ ใ นการตรวจสอบจ านวนรายวิช าที่ อ ยู่ ใ นระบบ
Reg_TQF ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนและการรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
(มคอ.5)/รายงานผลการดาเนินงานของฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) ในแต่ละภาคการศึกษา
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2.2 แนวคิดหรืองานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ภาณุวัตร รื่นเรืองฤทธิ์, วรปภา อารีราษฎร์ และเนตรชนก จันทร์สว่าง (2562) ได้พัฒนารูปแบบ
การบริ ห ารจั ดการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ รองรับการให้บริการของหน่วยงานหลักสูตร งาน
วิชาการคณะ ตลอดจนคณาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับงานหลักสูตรและการสอน เพื่อสามารถลดขั้นตอนการ
ดาเนินงาน อานวยความสะดวกโดยเรียกข้อมูลจากฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศการบริหารงานของ
สานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผลการพัฒนาระบบ พบว่า ระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ ระบบ RMUTQF เป็นช่องทางในการจัดทาข้อมูล มคอ.2-มคอ.7 และช่วยในการติดตาม สืบค้น การจัดทาข้อมูล
มคอ. ของทุกหลักสูตร เพือ่ นาข้อมูลไปใช้ในรายงานการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
ไกรทพนธ์ เติ ม วิ ท ย์ ข จร, นิ ม ารู นี หะยี ว าเงาะ และศิ ริ ชั ย นามบุ รี (2561) ได้ พั ฒ นาระบบ
สารสนเทศสาหรับการจัดการรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนสามารถเชื่อมโยงข้อมูล รายละเอียดของรายวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้จากระบบสารสนเทศ
มคอ.2 ได้ (2) หน่วยงานหรือคณะสามารถรายงานผลสถานะการจัดส่ง มคอ.3 ของอาจารย์ผู้สอนได้
(3) ประธานหลักสูตรสามารถตรวจสอบความถู กต้องของ มคอ.3 ได้ และ (4) รายงานผลสารสนเทศ
มคอ.3 แก่ผู้บริหารได้ ผลการพัฒนาระบบ พบว่า ระบบสารสนเทศสามารถช่วยประมวลผลรายวิชา
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนสอดคล้องเป็นไป
ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร และช่วยประมวลผลลัพธ์การเรียนรู้เพื่อให้ อาจารย์ผู้ส อน
สามารถออกแบบกลยุทธ์การสอนและการวัดประเมินผลได้อย่างถูกต้อง
จีรศักดิ์ พุ่มเจริญ (2559) ได้พัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลด้าน มคอ. โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษา (2) ลดความซ้าซ้อน
ของข้อมูล และ (3) ช่วยให้ง่ายต่อการค้นหาและจัดเก็บเอกสารข้อมูลด้าน มคอ. ผลการพัฒนาระบบ
พบว่า ระบบการจัดการฐานข้อมูลด้าน มคอ. สามารถช่วยสนับสนุนงานด้านการจัดการเรียนการสอน
การประเมินผล การรวบรวมและการพัฒนาหลักสูตรในอนาคต ทาให้มีความรวดเร็ว ลดความซ้าซ้อน
เป็ น ตัว กลางในการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ จานวนมากให้ ส ามารถค้นหาได้ง่าย รองรับการตรวจ
ประเมินจาก สกอ.
มณีรัตน์ ภารนันท์ และพัลลภ พิริยะสุรวงศ์ (2557) ได้พัฒนาเว็บปัญญาประดิษฐ์สาหรับบริหาร
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติบนเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้ง โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อช่วยแก้ปัญหาการจัดทาเอกสาร มคอ. ในรูปแบบเอกสาร ให้สามารถบันทึก
ข้อมูล ที่เกี่ย วข้องลงในฐานข้อมูล แบบออนไลน์ และเรีย กดูข้ อมูล ได้อย่า งสะดวกรวดเร็ว (2) เป็น
เครื่องมือช่วยบริหารจัดการข้อมูล มคอ. สร้างความสะดวกรวดเร็วในการทางานของคณะกรรมการ
บริ ห ารหลักสู ตร และ (3) เป็ น เครื่ องมือช่วยให้ การรายงานผลการดาเนินการบริห ารหลั กสูตรต่อ
หน่วยงานที่กากับดูแล (สกอ. สมศ.) สามารถทาได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง สามารถตรวจสอบและ
เข้าถึงข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลาที่มีอินเทอร์เน็ต ผลการพัฒนาระบบ พบว่า เว็บปัญญาประดิษฐ์
สาหรับบริหารหลักสูตรที่ช่วยให้การจัดทา มคอ.3-มคอ.7 มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน สามารถ
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ตรวจสอบได้ง่าย ลดภาระและข้อผิดพลาดในการจัดทาข้อมูล มคอ. ของคณาจารย์ และหน่วยงานที่
กากับดูแลสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบเว็บ
แสงเพ็ชร พระฉาย, ธรัช อารีราษฎร์, วรปภา อารีราษฎร์ และสุขแสง คูกนก (2557) ได้พัฒนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพหลั กสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อลดภาระหน้าที่ของอาจารย์ผู้ ส อน และ (2) ช่วยให้คณาจารย์ส ามารถ
วางแผน ติดตาม และทวนสอบผลสาเร็จของหลักสูตร ผลการพัฒนาระบบ พบว่า ระบบสารสนเทศ
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรช่วยในการควบคุมการจัดเก็บสารสนเทศของหลักสูตร และช่วยให้
คณาจารย์ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามแนวปฏิ บั ติ ข องกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ แสดงความสาเร็จตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทา
หลั กสู ตรและรายวิช า การกากับ ติ ดตามผลการดาเนิ นงานของหลั กสู ต ร ให้ เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และลดปริมาณการใช้กระดาษในการจัดทารายละเอียดของรายวิชา
(มคอ.3)/รายละเอียดของฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
(มคอ.5)/รายงานผลการดาเนิ นงานของฝึ กประสบการณ์ภ าคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ของแต่ละหลักสูตร โดยการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดาเนินงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ลดความซ้าซ้อนของข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูล จากระบบงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
อานวยความสะดวกให้กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการจัดทา
และรายงานข้อมูล มคอ. ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา
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บทที่ 3
ขัน้ ตอนการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ ระบบ Reg_TQF เป็นระบบสารสนเทศที่ใช้ในการ
การสร้างหลักสูตร รายวิชา มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โครงสร้างหลัก สูตร และแผนที่
แสดงการกระจายมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา
3.1 ลักษณะงาน
3.1.1 การสร้ า งหลั ก สู ต ร: สร้ า งหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย ในระบบ
Reg_TQF โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รหัสหลักสูตร ชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ปริญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ชื่อย่อปริญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ปีหลักสูตร ระยะเวลา
ที่ศึกษา ประเภทของหลักสูตร ระดับปริญญา คณะ/วิทยาลัยที่สังกัด รูปแบบหลักสูตร ภาษาที่ใช้
สถานที่จัดการศึกษา ระบบการศึกษา กลุ่มสาขาวิชา ปีการศึกษา/ภาคการศึกษาที่เปิดรับนักศึกษา
3.1.2 การสร้า งรายวิชา: สร้างรายวิชาของหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใน
ระบบ Reg_TQF โดยมีรายละเอียด ดังนี้ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยกิต เวอร์ชันของรายวิชา คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ เงื่อนไข
ของรายวิชา รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
3.1.3 การสร้างมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: การสร้างมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลักสูตร ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 4 ข้อ 2 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3.1.4 การสร้างโครงสร้างหลักสูตร: การกาหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
3.1.5 การระบุแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา: การระบุแผนที่
แสดงการกระจายมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 หมวดที่
4 ข้อ 4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การดาเนินงานของระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ ระบบ Reg_TQF เริ่มดาเนินการเมื่อ
หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนิน
จัดทารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์ หลังจากได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ดาเนินการดังนี้

16
1) สร้างหลักสูตร: ดาเนินการสร้างหลักสูตรในระบบ Reg_TQF โดยใช้ข้อมูลจากรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
1.1) หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1.1) ข้อ 1 รหัสและชื่อหลักสูตร ประกอบด้วย
- รหั ส หลั ก สู ต ร: รหั ส ที่ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการอุ ดมศึ ก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) เป็นผู้ออกรหัส หลักสูตรให้ โดยสามารถดูได้จากระบบ
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online: CHECO)
- ชื่อหลักสูตรภาษาไทย ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ กาหนดให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
1.1.2) ข้อ 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ประกอบด้วย ชื่อเต็มปริญญาภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ชื่อย่อปริญญาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ: การกาหนดชื่อปริญญาให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกาหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
1.1.3) ข้อ 5 รูปแบบของหลักสูตร ประกอบด้วย
- ระดั บ คุ ณ วุ ฒิ : การก าหนดระดั บ คุ ณ วุ ฒิ ข องหลั ก สู ต รให้ เ ป็ น ไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ
4.1 ระดับคุณวุฒิ
- ภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน: ระดับปริญญาตรี “จัดการเรียน
การสอนเป็ น ภาษาไทยและ/หรื อภาษาอั งกฤษ” ระดับบัณฑิตศึกษา “จัดการเรียนการสอนเป็ น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ” หรือภาษาอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้
1.1.4) ข้อ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ประกอบด้วย
- รูปแบบของหลักสูตร (หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง): การระบุว่าเป็น
“หลั กสู ตรใหม่ ” คือ หลั กสู ตรที่ไม่เคยเปิด สอนมาก่อ นในมหาวิท ยาลั ย หรื อหลั กสู ต รที่ ได้ รั บ การ
รับทราบการปิดจาก สป.อว. เรียบร้อยแล้วหรือหลักสูตรเดิม เป็นหลักสูตรภาษาไทยแต่จะเปิดเป็น
หลักสูตรนานาชาติ หรือ “หลักสูตรปรับปรุง” คือ หลักสูตรทีป่ รับปรุงตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือหลักสูตรที่มีการปรับปรุงก่อนครบวงรอบ
- เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตร (ปีการศึกษาและภาคการศึกษา): ปีการศึกษาและ
ภาคการศึกษาที่เริ่มรับนักศึกษา
1.1.5) ข้อ 10 สถานที่จัดการเรียนการสอน: ในที่ตงั้ หรือนอกที่ตั้ง
1.2) หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน (ระยะเวลาที่ศึกษา)
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2) สร้างรายวิชา: ดาเนินการสร้างรายวิชาในระบบ Reg_TQF โดยใช้ข้อมูลจากรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
2.1) รหั ส รายวิ ช า: การก าหนดรหั ส รายวิ ช าให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ว่าด้วย การศึกษาระดับบั ณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 หมวด 4 ระบบการจัดการศึกษาและหลั กสูตร ข้อ
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2.2) ชื่อรายวิช าภาษาไทยและภาษาอัง กฤษ: การกาหนดชื่อรายวิช าภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกันและเหมาะสมกับระดับปริญญา
2.3) หน่วยกิต: การกาหนดหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงของรายวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 หมวด 4 ระบบการจัดการศึกษาและ
หลักสูตร ข้อ 15
ระดับปริญญาตรี
- รายวิชาภาคทฤษฎีที่จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายหรือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
- รายวิชาภาคปฏิบัติที่จัดการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติหรือทดลอง ต้องใช้
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
- รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบฝึกงาน ฝึกงานภาคสนาม ทาโครงงาน
ปัญหาพิเศษหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดที่พั ฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์
จริง ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
- รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทางาน (Work
Integrated Learning: WIL) ในรู ป แบบอื่ น ๆ ตลอดหนึ่ ง ภาคการศึ ก ษาปกติ โ ดยมี จ านวนชั่ ว โมง
เทียบเคียงได้ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อหนึ่งหน่วยกิต หรือให้เป็นไปตามที่กระทรวงกาหนด
- สหกิจศึกษา (Cooperative Education) หรือการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ทางาน (Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เป็นการศึกษาที่ใช้เวลาปฏิบัติงาน
ในสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่าสิบหกสัปดาห์หรือสี่เดือน และมีจานวนไม่น้อยกว่าหก
หน่วยกิต ทั้งนี้ต้องผ่านการเตรียมความพร้อม ก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมง
ระดับบัณฑิตศึกษา
- รายวิชาภาคทฤษฎีที่จัดการเรียนการสอนแบบบรรยายหรือจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
- รายวิชาภาคปฏิบัติที่จัดการเรียนการสอนแบบฝึกปฏิบัติหรือทดลอง ต้องใช้
เวลาไม่น้อยกว่าสามสิบชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
- รายวิช าวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ ต้ องใช้เวลาไม่น้อยกว่าสี่สิ บห้า
ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
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- รายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบฝึกงาน ฝึกงานภาคสนาม ทาโครงงาน
หรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ หรือแก้ปัญหาในสถานการณ์จริง ต้องใช้
เวลาไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ
- รายวิชาที่จั ดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเรียนรู้กับการทางาน (Work
Integrated Leaning: WIL) ในรูปแบบอื่น ๆ ตลอดหนึ่งภาคการศึกษาปกติโดยมีจานวนชั่วโมงไม่น้อย
กว่าสี่สิบห้าชั่วโมง
2.4) เวอร์ชันของรายวิชา: ตัวเลขหลักที่สามและสี่ของ พ.ศ. หน้าเล่ม มคอ.2
2.5) ประเภท มคอ.: กาหนดประเภทของรายวิชาว่าเป็น “มคอ.3” รายละเอียดของ
รายวิชา เช่น รายวิชาบรรยาย หรือรายวิชาบรรยายและปฏิบัติการ หรือรายวิชาวิทยานิพนธ์ หรือ
รายวิช าค้น คว้าอิส ระ หรื อ “มคอ.4” รายละเอียดของฝึ กประสบการณ์ภ าคสนาม เช่น รายวิช า
ฝึกปฏิบัติ หรือรายวิชาฝึกงาน หรือรายวิชาสหกิจศึกษา
2.6) ประเภทของรายวิชา: กาหนดประเภทของรายวิชาว่าเป็นรายวิชาปกติ หรือ รายวิชา
วิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ
2.7) สังกัด: กาหนดสังกัดรายวิชาตามความหมายของเลขหลักที่หนึ่งและสองของรหัส
รายวิชา
2.8) หมวดวิชา: กาหนดหมวดวิช าตามรหัสรายวิชาที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร
2.9) รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: กาหนดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
2.10) รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: กาหนดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา
การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
2.11) เงื่อนไขของรายวิช า: กาหนดไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึ ก ษา
การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร ข้อ 3.1.6 คาอธิบายรายวิชา
2.12) คาอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ: นาหัวข้อการสอน 15 สัปดาห์ใน
รายละเอีย ดของรายวิช ามาเขีย นเรียงต่อกันเป็นคาอธิบายรายวิชา แสดงเป็นแนวคิด Concept/
คาหลัก Key word/ นามวลี ให้กระชับ เชื่อมโยงตามลาดับ ไม่ต้องเขียนแสดงกระบวนการ วิธีการ
ขั้นตอนของการสอน ไม่ต้องขึ้นต้นรูปประโยคด้วยคาว่า “ศึกษา...” หรือ “เป็นวิชาที่ว่าด้วย...” หรือ
“ให้นักศึกษา...” ทั้งนี้ การเขียนคาอธิบายรายวิชาต้องสอดคล้องและมีเนื้อตรงครบถ้วนทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ
- คาอธิบายรายวิชาภาษาไทย การเว้นวรรคระหว่างหั วข้อหากเป็นหัวข้อแต่ละ
หัวข้อ ให้เว้นวรรค 2 ตัวอักษร หากเป็นหัวข้อย่อยภายในหัวข้อใหญ่ให้เว้นวรรค 1 ตัวอักษร
- คาอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ วลีแรกให้ขึ้นต้นตัวอักษรแรกด้วยตัวพิมพ์ใหญ่
วลีต่อ ๆ ไป ใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นศัพท์เฉพาะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ เมื่อจบหัวข้อให้คั่นด้วย ; โดยเว้นวรรค
2 ตัวอักษร หากมีหัวข้อย่อยภายในหัวข้อใหญ่ให้คั่นด้วย , โดยเว้นวรรค 1 ตัวอักษร เมื่อจบคาอธิบาย
รายวิชาไม่ต้องใส่จุด (มหัพภาค) ท้ายข้อความ
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2.13) ระบบเกรด: ใช้อักษรลาดับขั้นหรือสัญลักษณ์ ความหมายและค่าคะแนนเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 หมวด 6 การ
วัดและประเมินผลการศึกษา ข้อ 33 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 หมวด 6 การวัดและประเมินผลการศึกษา ข้อ 30
3) สร้างมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: ดาเนินการสร้างมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้
ของหลักสูตรในระบบ Reg_TQF โดยใช้ข้อมูลจากรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
3.1) มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร: กาหนดไว้ใน มคอ.2 หมวด 4 ผลการ
เรี ย นรู้ กลยุ ท ธ์ ก ารสอนและการประเมิ น ผล ข้ อ 2 การพั ฒ นาผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ นแต่ ล ะด้ า น
การก าหนดมาตรฐานผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามประกาศกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ข้อ 4.2 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
4) สร้างโครงสร้างหลักสูตร: ดาเนินการสร้างโครงสร้างหลักสูตรในระบบ Reg_TQF โดยใช้ข้อมูล
จากรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
4.1) โครงสร้ า งหลั ก สู ต ร: ก าหนดไว้ ใ น มคอ.2 หมวด 3 ระบบการจั ด การศึ ก ษา
การดาเนินการ และโครงสร้ างของหลักสูตร ข้อ 3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร การกาหนด
โครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
5) ระบุแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา: ดาเนินการกาหนดแผน
ที่ แ สดงการกระจายมาตรฐานผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ข องรายวิ ช าในระบบ Reg_TQF โดยใช้ ข้ อ มู ล
จากรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้
5.1) การกาหนดแผนที่ แสดงการกระจายมาตรฐานผลลั พธ์ ก ารเรีย นรู้ ข องรายวิ ช า:
กาหนดไว้ใน มคอ.2 หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ข้อ 4 แผนที่แสดง
การกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ จ ากหลั ก สู ต รสู่ ร ายวิ ช า (Curriculum
Mapping) โดยการกาหนดความรับผิดชอบหลัก (สัญลักษณ์ที่ใช้จุดดา ) หรือ ความรับผิดชอบรอง
(สัญลักษณ์ที่ใช้จุดขาว ) หรือ ไม่กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ (สัญลักษณ์ที่ใช้ขีด -) ให้เป็นไปตาม
หนั งสื อที่ ศธ 0506(1)/ว1383 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ความว่า “ทุกรายวิชาต้องมีมาตรฐานการเรียนรู้ใ นแต่ละรายวิชาครบทั้ง 5 ด้าน แต่อาจไม่
ครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้านก็ได้ กรณีที่บางหลักสูตรอาจไม่สามารถกาหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชาครบทั้ง 5 ด้านได้ แต่ละรายวิชาในทุก ๆ หมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อย
ร้อยละ 50 ส่วนอีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้หลัก (จุดดา) อย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม
จริ ย ธรรม ด้ า นความรู้ และด้ า นทั ก ษะทางปั ญ ญา และรวมทั้ ง หลั ก สู ต รต้ อ งมี ผ ลการเรี ย นรู้
ครบทุกด้าน”
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ตารางที่ 3.1 สัญลักษณ์และความหมายของ Flowchart
สัญลักษณ์

ชื่อ
Start or Termination

ความหมาย
เริ่มต้น หรือ สิ้นสุด

Process

กระบวนงาน

Manual Input

การบันทึกข้อมูล

Arrow

สัญลักษณ์เส้นทางการดาเนินงาน

Connector หรือ
On-page Connector
Connector หรือ
Out-page Connector

จุดเชื่อมต่อของผังงานในหน้าเดียวกัน
จุดเชื่อมต่อของผังงานที่อยู่หน้าต่างกัน

21

Flowchart แสดงขั้นตอนการดาเนินงานของระบบ Reg_TQF
คณะ

งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร

เริ่มต้น

สร้างหลักสูตร

งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล

มคอ.2 หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)

สร้างรายวิชา

มคอ.2 ที่ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย

มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 3.1.5 คาอธิบายรายวิชา

สร้างหลักสูตร/สาขาวิชา
สร้างมาตรฐานการเรียนรู้
ของหลักสูตร (5-6 ด้าน)

สร้างโครงสร้างหลักสูตร

มคอ.2 หมวด 4 ข้อ 2 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้

มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 3.1 โครงสร้างหลักสูตร

สร้างโครงสร้างหลักสูตร

บันทึกแผนการศึกษาของหลักสูตร

มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 3.1 โครงสร้างหลักสูตร

บันทึกแผนที่แสดงการกระจาย
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา
มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 4 Curriculum Mapping

2

มคอ.2 หมวด 3 ข้อ 3.1.5 แผนการศึกษา
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คณะ
1

งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร

งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล

เปิดรายวิชา/ปี/ภาคการศึกษา

แจ้งเปิดรายวิชา
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1 เดือน

กาหนดตารางเรียน
กาหนดชุดประเมินของรายวิชา/
อาจารย์ผู้สอน

บันทึก มคอ.3/มคอ.4
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกข้อมูล
ก่อนเปิดภาคการศึกษา

ดึงรายวิชาที่เปิดสอน/ปี/ภาค
ลบรายวิชาที่ปิด/ปี/ภาค

บันทึก มคอ.5/มคอ.6
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกข้อมูล
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา

รายงานผลการดาเนินงาน

บันทึก มคอ.7
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบันทึกข้อมูล
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา

สิ้นสุดการดาเนินงาน

ภาพที่ 3.1 Flowchart แสดงขั้นตอนการดาเนินงานของระบบ Reg_TQF

กาหนดตารางสอบ
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Flowchart แสดงขั้นตอนการเปิดรายวิชาตามปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.
คณะ

งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร

งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล

เริ่มต้น
เปิดรายวิชา/ปี/ภาคการศึกษา

แจ้งเปิดรายวิชา

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน

กาหนดตารางเรียน

บันทึก มคอ.3/มคอ.4

ดึงรายวิชาที่เปิดสอน/ปี/ภาค

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกข้อมูล
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 21 วัน

ก่อนเปิดภาคการศึกษา 30 วัน

แก้ไขตามคาแนะนา

อนุมัติ

อนุมัติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาอนุมัติ
รายวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษา 3 วัน

กาหนดตารางสอบ

รายงานผลการดาเนินงาน
หลังหมดเขตระยะเวลาการอนุมัติ มคอ. ภายใน 14 วัน

สิ้นสุดการดาเนินงาน

ภาพที่ 3.2 Flowchart แสดงขั้นตอนการเปิดรายวิชาตามปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.
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Flowchart แสดงขั้นตอนการเปิดรายวิชาหลังกาหนดปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.
คณะ
งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร

งานทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล

เริ่มต้น
แจ้งเปิดรายวิชา

พิจารณาอนุมัติ
เปิดรายวิชา

ก่อนมีการจัดการเรียนการสอน
ขอข้อมูลเพิ่มเติม

ชี้แจงรายละเอียด

บันทึก มคอ.3/มคอ.4
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกข้อมูล
ภายใน 5 วัน
แก้ไขตามคาแนะนา

อนุมัติ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณา
อนุมัติรายวิชา ภายใน 2 วัน

อนุมัติ

พิจารณาอนุมัติ
เปิดระบบ Reg_TQF

ไม่อนุมัติ

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา
อนุมัติ

เปิดรายวิชา/ปี/ภาคการศึกษา

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการพิจารณา
อนุมัติ

ภายใน 1 วัน หลังได้รับการอนุมัติเปิดรายวิชา

ดึงรายวิชาที่เปิดสอนและประสาน
คณะ/วิทยาลัยเจ้าของรายวิชา

กาหนดตารางเรียน

ภายใน 1 วัน หลังได้รับการอนุมัติเปิดระบบ Reg_TQF

กาหนดตารางสอบ

รายงานผลการดาเนินงาน

แจ้งผลการเปิดรายวิชา

หลังหมดเขตระยะเวลาการอนุมัติ มคอ. ภายใน 7 วัน

ภายใน 1 วัน หลังได้รับการอนุมัติเปิดรายวิชา

สิ้นสุดการดาเนินงาน

ภาพที่ 3.3 Flowchart แสดงขั้นตอนการเปิดรายวิชาหลังกาหนดปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.

สิ้นสุดการดาเนินงาน
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ปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3-มคอ.7 ประจาปีการศึกษา
มคอ.3/มคอ.4

มคอ.5/มคอ.6

มคอ.7

ก่อนเปิดภาคการศึกษา

ภายใน 30 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา

ภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา

30

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
บันทึกและส่ง มคอ.5/มคอ.6
ในระบบ Reg_TQF ให้แล้วเสร็จ
ภายใน

วัน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาอนุมัติ มคอ.3/มคอ.4
ในระบบ Reg_TQF ให้แล้วเสร็จ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา

3

วัน

อนุมัติ

แก้ไขตามคาแนะนา
ให้แล้วเสร็จหลังสิ้นภาคการศึกษา ภายใน 27 วัน

แก้ไขตามคาแนะนา
ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคการศึกษา 3 วัน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
บันทึกและส่ง มคอ.3/มคอ.4
ในระบบ Reg_TQF ให้แล้วเสร็จ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
บันทึกและส่ง มคอ.7
ในระบบ Reg_TQF ให้แล้วเสร็จ
ภายใน

วัน

หลังสิ้นภาคการศึกษา

60
วัน

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
พิจารณาอนุมัติ มคอ.5/มคอ.6
ในระบบ Reg_TQF ให้แล้วเสร็จ
ภายใน
อนุมัติ
วัน

30

หลังสิ้นปีการศึกษา
ตัวอย่าง

หลังสิ้นภาคการศึกษา

ภาพที่ 3.4 ปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3-มคอ.7

ปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.
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3.2.1 ขั้นตอนการสร้างหลักสูตร
การสร้ า งหลั ก สู ต ร เป็ น การสร้ า งหลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ จ ากสภามหาวิ ท ยาลั ย
เรียบร้อยแล้ว โดยมีขั้นตอนการสร้างหลักสูตรในระบบ Reg_TQF ดังนี้
3.2.1.1 เข้าไปที่ URL:www.reg3.ubu.ac.th/tqf จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 3.5
จากนั้นลงชื่อเข้าใช้งานระบบ โดยใช้รหัสประจาตัวและรหัสผ่านที่ได้รับจากผู้ดูแลระบบ Reg_TQF

ภาพที่ 3.5 หน้าจอของระบบ Reg_TQF (www.reg3.ubu.ac.th/tqf)
3.2.1.2 เมื่อลงชื่อเข้าใช้งานระบบเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 3.6
จากนั้น คลิกที่เมนู “ข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา” และคลิกเมนู “บันทึกข้อมูลหลักสูตร
(Curriculum)”

1
2

ภาพที่ 3.6 หน้าจอเมื่อลงชื่อเข้าใช้งาน Reg_TQF
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3.2.1.3 เมื่อปรากฏหน้าจอเมนู “บันทึกข้อมูลหลักสูตร (Curriculum)” ดังภาพที่ 3.7
1) คลิกเลือก “คณะ” ที่ต้องการสร้างหลักสูตร
2) คลิกไอคอน
เพื่อสร้างหลักสูตร
3) บันทึกข้อมูลรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1) รหัสหลักสูตร
3.2) สถานะหลักสูตร ประกอบด้วย (1) 00: ไม่ระบุ (2) C: ปิด (ไม่สมบูรณ์)
(3) N: ปกติ และ (4) S: ปิด (สมบูรณ์)
3.3) รหัสมาตรฐาน
3.4) ชื่อหลักสูตรและชื่อย่อ (ภาษาไทย)
3.5) ชื่อหลักสูตรและชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)
3.6) ชื่ออนุปริญญาและชื่อย่อ (ภาษาไทย) (ถ้ามี)
3.7) ชื่ออนุปริญญาและชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) (ถ้ามี)
3.8) ชื่อปริญญา
3.9) ปี ห ลั ก สู ต ร: ระบุ ปี พ.ศ. ที่ ร ะบุ ไ ว้ ห น้ า เล่ ม มคอ.2 เช่ น หลั ก สู ต ร
ปรับปรุง พ.ศ. 2564 ระบุ “2564”
3.10) ระยะเวลาที่ศึกษา: ระบุระยะเวลาที่ศึกษาของหลักสูตร เช่น หลักสูตร
4 ปี ระบุ “4” หลักสูตร 5 ปี ระบุ “5”
3.11) ประเภทหลักสูตร ประกอบด้วย (1) N: ใหม่ และ (2) U: ปรับปรุง
3.12) หลักสูตรเดิมก่อนมีการปรับปรุง : ให้เลือกหลักสูตรเดิ มก่อนที่มีการ
ปรับปรุง ทั้งนี้ กรณีหลักสูตรใหม่ ไม่ต้องระบุ
3.13) ระดับ ประกอบด้วย (1) 00: ไม่ระบุ (2) 08: ประกาศนียบัตร
(3) 09: อนุปริญญา (4) 10: ปริญญาตรี (5) 20: ประกาศนียบัตรบัณฑิต (6) 30: ประกาศนียบั ตร
บัณฑิตขั้นสูง (7) 40: ปริญญาโท และ (8) 50: ปริญญาเอก
3.14) คณะ: ระบุคณะที่สังกัด
3.15) รูปแบบหลักสูตร ประกอบด้วย (1) 00: ไม่ระบุ (2) 01: หลักสูตร
ภาษาไทย (3) 02: หลักสูตรภาษาอังกฤษ (4) 03: หลักสูตรนานาชาติ และ (5) 04: หลักสูตรทวิภาษา
3.16) ภาษาที่ใช้ ประกอบด้วย (1) 00: ไม่ระบุ (2) 01: ภาษาไทย (3) 02:
ภาษาอังกฤษ (4) 03: ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ (5) 04: อื่น ๆ
3.17) สถานที่จัดการศึกษา ประกอบด้วย (1) 00: ไม่ระบุ (2) 01: ในที่ตั้ง
(3) 02: นอกที่ตั้ง (4) 03: ทั้งในและนอกที่ตั้ง และ (5) 04: อื่น ๆ
3.18) ระบบการเรียนที่เปิดสอน ประกอบด้ว ย (1) 00: ไม่ระบุ (2) 01:
ทวิภาค (3) 02: จตุรภาค (4) 03: ไตรภาค และ (5) 04: เอกภาค
3.19) กลุ่มสาขาวิชา: ระบุกลุ่มสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
3.20) ปี/ภาคการศึกษาที่เปิดรับนักศึกษา: ระบุปี พ.ศ. และภาคการศึกษา
ที่เปิดรับนักศึกษา
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3.21) แผนการเรียน ประกอบด้วย (1) 00: ไม่ระบุ (2) 08: ประกาศนียบัตร
(3) 09: อนุปริญญา (4) 10: ปริญญาตรี (5) 20: ประกาศนียบัตรบัณฑิต (6) 30: ประกาศนียบัตร
บัณฑิตขั้นสูง (7) 41: แผน ก แบบ ก1 (8) 42: แผน ก แบบ ก2 (9) 43: แผน ข (10) 51: แบบ 1 (1.1)
(11) 52: แบบ 1 (1.2) (12) 53: แบบ 2 (2.1) และ (13) 54: แบบ 2 (2.2)
3.22) จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.23) ระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร
3.24) รับนักศึกษา ประกอบด้วย (1) 00: ไม่ระบุ (2) 01: นักศึกษาไทย
(3) 02: นักศึกษาต่างชาติ และ (4) 03: ทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ
4) เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม “Save”
1

2

3

4

ภาพที่ 3.7 หน้าจอเมนู “บันทึกข้อมูลหลักสูตร (Curriculum)”
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3.2.2 ขั้นตอนการสร้างรายวิชา
การสร้างรายวิชา เป็นการสร้างรายวิชาที่ถูกกาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.
2) หรือ รายวิชาใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนการสร้างและ
บันทึกรายละเอียดของรายวิชาในระบบ Reg_TQF ดังนี้
3.2.2.1 คลิกที่เมนู “ข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา” และคลิกเมนู “บันทึกข้อมูลรายวิชา
(เพิ่มเติม)” ดังภาพที่ 3.8

1

2

ภาพที่ 3.8 หน้าจอเมนู “บันทึกข้อมูลรายวิชา (เพิ่มเติม)”
3.2.2.2 เมื่อปรากฏหน้าจอเมนู “บันทึกข้อมูลรายวิชา (เพิ่มเติม)” ดังภาพที่ 3.9
1

2

3

4

ภาพที่ 3.9 หน้าจอ “บันทึกข้อมูลรายวิชา (เพิ่มเติม)”
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1) คลิกเลือก “คณะ” ที่ต้องการสร้างรายวิชา
2) คลิกไอคอน
เพื่อสร้างรายวิชา
3) บันทึกข้อมูลรายละเอียดของรายวิชา โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.1) รหัสรายวิชา: ระบุรหัสรายวิชาตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.2
ทั้งนี้ รหัสรายวิชาที่นามาระบุไม่ต้องเว้นวรรค
3.2) ลาดับที่: ระบุเลขท้ายสองหลักของ พ.ศ. ที่ระบุไว้หน้าเล่ม มคอ.2
เช่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 ระบุ “64”
3.3) ประเภท มคอ. ประกอบด้วย (1) 10: มคอ.3 และ (2) 40: มคอ.4
3.4) ประเภท ประกอบด้วย (1) C: สะสมหน่วยกิต แบบอื่น ๆ
(2) N: รายวิชาปกติ (3) R: แสดงเมื่อเกรดสมบูรณ์, ไม่คุมจานวนหน่วยที่ลง
(4) T:รายวิชาวิทยานิพนธ์/ค้นคว้าอิสระ และ (5) X: ไม่แสดงผลใน Transcript
3.5) ระบบเกรด ประกอบด้วย (1) AU: Audit เท่านั้น (2) GD: ระบบเกรด
ปกติ A-F (3) PD: ได้เป็น P/PD (4) SU: ได้เป็น S/U
3.6) ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)
3.7) ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)
3.8) คณะ: ระบุสังกัดคณะ/วิทยาลัยของรายวิชา
3.9) หมวดวิชา ประกอบด้วย (1) G: หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (2) S: หมวด
วิชาเฉพาะ (3) M: หมวดวิชาเลือกเสรี (4) T: หมวดวิทยานิพนธ์ (5) IS: หมวดค้นคว้าอิสระ
3.10) สังกัด: กรณีที่คณะ/วิทยาลัยมีการแยกภาควิชา สาขาวิชา
3.11) หน่วยกิต: ระบุหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2
ข้อสังเกตการกาหนดหน่วยกิต
1. การระบุหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงของรายวิชา ให้ระบุ (1) - (4) ตามตารางที่ 3.2
เช่น 1501 802 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัชกรรมคลินิกและชีวสถิติ 4 (4-0-12)
ตารางที่ 3.2 แสดงหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงของรายวิชา
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1501802 ระเบียบวิธีวิจัยทางเภสัช
กรรมคลินิกและชีวสถิติ

หน่วยกิต
(1)
4

ชั่วโมง
บรรยาย
(2)
4

ชั่วโมง
ปฏิบัติการ
(3)
0

ชั่วโมงศึกษา
ด้วยตัวเอง
(4)
12
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(1)
มาจาก (2)+(3)+(4) = 4+0+12 = 16

(2)
(3)
(4)
ภาพที่ 3.10 หน้าจอการบันทึกหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงของรายวิชา

เมื่อระบุหน่วยกิตและจานวนชั่วโมง ตามภาพที่ 3.10 แล้ว จากนั้นรวมจานวนชั่วโมงใส่ในช่อง
“ชั่วโมง” โดยมาจาก (2)+(3)+(4) นั่นก็คือ 4+0+12 = 16 ดังนั้น ระบุ 16 ลงในช่องชั่วโมง
2. เมื่อระบุหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงตามข้อ 1. แล้ว ให้ระบุจานวนหน่วยกิต ในช่อง
Lecture, Lab และ Self Study ตามภาพที่ 3.11 โดยมีหลักการดังนี้
ช่องหน่วยกิต

ช่องที่ 1

ช่องที่ 2

ช่องที่ 3

ภาพที่ 3.11 หน้าจอการบันทึกจานวนหน่วยกิตของรายวิชา
2.1 ช่องที่ 1 (Lecture) ให้สังเกตช่องข้างล่างของช่องที่ 1 ว่าเป็นเลขอะไร ให้ระบุ
เลขนั้นลงไป ทั้งนี้ หากระบุลงไปแล้วให้สังเกตดูว่าจานวนของตัวเลขในช่องที่ 1 มีค่าเท่ากับจานวนใน
ช่องหน่วยกิตหรือไม่ ถ้าเท่ากันแล้ว ในช่องที่ 2 (Lab) และช่องที่ 3 (Self Study) ให้ระบุ 0
2.2 หากช่องที่ 1 (Lecture) ยังไม่เท่ากันกับ ช่องหน่วยกิต ให้นา ช่องหน่วยกิต ลบ
ด้วยช่องที่ 1 (Lecture) จะได้ค่าช่องที่ 2 (Lab) และช่องที่ 3 (Self Study) ให้ระบุ 0
2.3 กรณีรายวิชาที่ไม่กาหนดจานวนชั่วโมง เช่น xxxx xxx สหกิจศึกษา 6 หน่วยกิต
ช่องหน่วยกิต ระบุ 6 ดังนั้น ช่องที่ 1 (Lecture) ให้ระบุ 0 ช่องที่ 2 (Lab) ให้ระบุ 6 และช่องที่ 3 (Self
Study) ให้ระบุ 0
3.12) ปีหลักสูตร: ระบุ พ.ศ. ที่ระบุไว้หน้าเล่ม มคอ.2
3.13) หน่ ว ยกิ ต สู ง สุ ด /หน่ ว ยกิ ต ต่ าสุ ด : ระบุ ต ามหน่ ว ยกิ ต ของ
รายวิชา ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือรายวิชาการศึกษาอิสระ ให้ระบุหน่วยกิตสูงสุดเป็ นจานวน
หน่วยกิตของรายวิชาและระบุจานวนหน่วยกิตต่าสุดเป็น 1
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3.14) ค าอธิ บ าย 1: ระบุ ค าอธิ บ ายรายวิ ช าภาษาไทย กรณี ที่
คาอธิบายรายวิชามีความยาวมาก ไม่สามารถใส่หมดในช่องคาอธิบาย 1 ได้ ให้เอาส่วนที่เหลือไประบุ
ในช่องคาอธิบาย 2
3.15) Description 1: ระบุ ค าอธิ บ ายรายวิ ช าภาษาอั ง กฤษ
กรณีที่คาอธิบายรายวิชามีความยาวมาก ไม่สามารถใส่หมดในช่อง Description 1 ได้ ให้เอาส่วนที่
เหลือไประบุในช่อง Description 2
4) เมื่อบันทึกรายละเอียดของรายวิชาเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม “Save”
5) เมื่อทาการสร้างรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่เมนู “ข้อมูลหลักสูตร
และรายวิชา” แล้วไปที่เมนู “บันทึกรายวิชาบังคับก่อน” กรณีรายวิชาที่มีการกาหนดเงื่อนไขรายวิชา
ที่ตอ้ งเรียนมาก่อน และ/หรือ รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ ดังภาพที่ 3.12

1

2

ภาพที่ 3.12 หน้าจอเมนู “บันทึกรายวิชาบังคับก่อน”
6) เมื่อปรากฏหน้าจอเมนู “บันทึกรายวิชาบังคับก่อน” ดังภาพที่ 3.13
6.1

ภาพที่ 3.13 หน้าจอ “บันทึกรายวิชาบังคับก่อน”

6.2
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6.1) ค้นหารายวิชาที่ต้องการกาหนดเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียน
มาก่อน และ/หรือ รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ โดยค้นหาจากรหัสและ Version ของรายวิชา
เช่น ค้นหารายวิชา 1502510 Version 59
6.2) คลิกปุ่ม “ค้นหา”
6.3) เมื่อค้นหารายวิชาแล้ว จะปรากฎหน้าจอตามภาพที่ 3.14
จากนั้นคลิกไอคอน
เพื่อเพิ่มข้อมูล

6.3

ภาพที่ 3.14 หน้าจอ “เพิ่มข้อมูลรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน
และ/หรือ รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่”
6.4) เมื่อคลิกเพิ่มข้อมูลแล้ว ให้ค้นหารายวิชาในช่อง “กรอก
รายวิชาบังคับ” จากนั้น เลือกรายวิชาที่ต้องการ ดังภาพที่ 3.15

6.4

ภาพที่ 3.15 หน้าจอ “กรอกรายวิชาบังคับ”
6.5) เมื่อเลือกรายวิชาที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ช่อง
“ประเภท” เพื่อเลือกประเภทว่าเป็นรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (P: บุพวิชา/บังคับก่อน) และ/หรือ
รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ (C: บังคับร่วม) ดังภาพที่ 3.16
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6.5

ภาพที่ 3.16 หน้าจอ “การกาหนดประเภทของรายวิชา”
6.6) เมื่อเลือกประเภทของรายวิชาเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่
ไอคอน

เพื่อบันทึกข้อมูล

ข้อสังเกตการกาหนดเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน และ/หรือ รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
การกาหนดเงื่อนไขรายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน และ/หรือ รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่
สามารถทาได้ 2 กรณี คือ
1. การกาหนดเงื่อนไขการผ่านรายวิชาแบบ “และ” คือ การกาหนดรายวิชาที่ต้องเรียน
มาก่อน และ/หรือ รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ หลายวิชาได้ โดยให้ “เลขที่เงื่อนไขเป็นเลขเดียวกัน”
จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 3.17 ซึง่ เป็นตัวอย่างของรายวิชา 1504 527 การผลิตและควบคุมคุณภาพ
ยาสมุนไพร 3 (2-3-4) รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1504 400 เทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 และ 1504
401 ปฏิบัติการเทคโนโลยีเภสัชกรรม 3 รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่: ไม่มี

ภาพที่ 3.17 หน้าจอการกาหนดเงื่อนไขรายวิชาแบบ “และ”
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2. การกาหนดเงื่อนไขการผ่านรายวิชาแบบ “หรือ” คือ การกาหนดรายวิชาที่ต้องเรียน
มาก่อน และ/หรือ รายวิชาที่ต้องเรียนควบคู่ วิชาใดวิชาหนึ่ง โดยให้ “เลขที่เงื่อนไขเป็นเลขคนละตัว”
จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 3.18 ซึ่งเป็นตัวอย่างของรายวิชา 1202 302 ฝึกงาน 2 1 (0-6-0)
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 1202 301 ฝึกงาน 1 หรือ 1202 303 ฝึกงานนอกสถานที่ รายวิชาที่ต้อง
เรียนควบคู่: ไม่มี

ภาพที่ 3.18 หน้าจอการกาหนดเงื่อนไขรายวิชาแบบ “หรือ”
3.2.3 ขั้นตอนการสร้างมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
การสร้างมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 4
ข้อ 2 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละด้าน โดยมีขั้นตอนการสร้างดังนี้
3.2.3.1 คลิกที่เมนู “ข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา” แล้วไปที่เมนู “บันทึกข้อมูลผลการ
เรียน” ดังภาพที่ 3.19

1
2

ภาพที่ 3.19 หน้าจอเมนู “บันทึกข้อมูลผลการเรียน”
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3.2.3.2 เมื่อปรากฏหน้าจอเมนู “บันทึกข้อมูลผลการเรียนรู้” ดังภาพที่ 3.20 แล้ว
ให้ดาเนินการสร้างผลการเรียนรู้ตามขั้นตอนดังนี้

1

2

ภาพที่ 3.20 หน้าจอ “บันทึกข้อมูลผลการเรียนรู้”
1) เลือกหมวดวิชาที่ต้องการสร้างผลการเรียนรู้
2) คลิกปุ่ม “สร้างหัวข้อโดเมน”
3) เมื่อคลิกสร้างหัวข้อโดเมนแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 3.21 สาหรับ
หลักสูตรที่มีโดเมน 5 ด้าน ให้ลบโดเมนด้านที่ 6 ออก โดยคลิกที่โดเมนด้านที่ 6 ให้ขึ้นแถบสีเหลือง
แล้วกดปุ่ม “Delete” ที่แป้นพิมพ์ จากนั้นคลิกปุ่ม “OK” ดังภาพที่ 3.22

ภาพที่ 3.21 หน้าจอ “บันทึกข้อมูลหัวข้อโดเมน”
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ภาพที่ 3.22 หน้าจอการลบหัวข้อโดเมน
4) เลือกโดเมนที่ต้องการสร้างผลการเรียนรู้ จากนั้นคลิกที่ไอคอน
ดังภาพที่ 3.23

1

2

ภาพที่ 3.23 หน้าจอการเพิ่มผลการเรียนรู้
5) เลือกประเภทที่ต้องการสร้าง ประกอบด้วย (1) ผลการเรียนรู้ (2) กลยุทธ์
การสอน และ (3) วิธีการสอน จากนั้นระบุ “ที่” หมายถึง ลาดับของผลการเรียนรู้ และระบุ
“คาอธิบาย” หมายถึง ผลการเรียนรู้ แล้วคลิกไอคอน
จะได้หน้าจอดังภาพที่ 3.24 ทาซ้าตาม
ขั้นตอนจนครบทุกผลการเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2
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ภาพที่ 3.24 หน้าจอการบันทึกรายละเอียดผลการเรียนรู้
3.2.4 ขั้นตอนการสร้างโครงสร้างหลักสูตร
การสร้างโครงสร้างหลักสูตร เป็นการกาหนดรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนดไว้
ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 3 ข้อ 3.1.4 รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร โดยมี
ขั้นตอนการสร้างโครงสร้างหลักสูตรดังนี้
3.2.4.1 คลิกที่เมนู “ข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา” แล้วไปที่เมนู “บันทึกโครงสร้าง
หลักสูตร” ดังภาพที่ 3.25

1
2

ภาพที่ 3.25 หน้าจอเมนู “บันทึกโครงสร้างหลักสูตร”
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3.2.4.2 เมื่อปรากฏหน้าจอเมนู “บันทึกโครงสร้างหลักสูตร” ดังภาพที่ 3.26 แล้ว
ให้ดาเนินการสร้างโครงสร้างหลักสูตรตามขั้นตอนดังนี้
1

2

3

ภาพที่ 3.26 หน้าจอบันทึกโครงสร้างหลักสูตร
1) เลือก “คณะ” ที่ตอ้ งการสร้างโครงสร้างหลักสูตร
2) เลือก “หลักสูตร” ที่ต้องการสร้างโครงสร้างหลักสูตร
3) คลิกไอคอน
ที่โครงสร้างหลักสูตร จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 3.27
จากนั้นระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

1

2

3

4

5

6

ภาพที่ 3.27 หน้าจอบันทึกรายละเอียดของโครงสร้างหลักสูตร
3.1) ที่: ระบุลาดับการเรียงหัวข้อของโครงสร้างหลักสูตร
3.2) หมวดวิชา: ระบุหมวดวิชา
3.3) เงื่อนไข ประกอบด้วย (1) H: หัวข้อ (หัวข้อที่ไม่ได้มีรายวิชา
อยู่ภายใต้หัวข้อนั้น) และ (2) C: ผ่านรายวิชา (หัวข้อที่มีรายวิชาอยู่ภายใต้หัวข้อนั้น)
3.4) เลือกคาอธิบาย: ระบุหมวด/กลุ่มวิชา
3.5) คาอธิบาย: ระบุคาอธิบายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
3.6) จานวนหน่วยกิต: ระบุจานวนหน่วยกิตของหมวด/กลุ่มวิชา
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ไอคอน

3.7) กรณีแถวที่มีการระบุเงื่อนไขเป็น C: ผ่านรายวิชา ให้คลิก
ที่รายวิชาในหลักสูตร เพื่อเพิ่มรายวิชาลงไปในกลุ่ม ดังภาพที่ 3.28

คลิก

ภาพที่ 3.28 หน้าจอการเพิ่มรายวิชาในหลักสูตร
3.8) ค้นหารายวิชาที่ต้องการระบุลงในหมวด/กลุ่มวิชา ดังภาพที่
3.29 แล้ว คลิกเลือกรายวิชาที่ต้องการระบุให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.2

ค้นหา

ภาพที่ 3.29 หน้าจอการค้นหารายวิชา
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3.9) เมื่อเพิ่มรายวิชาในหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม
“mapping ผลการเรียนรู้” เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร จะปรากฏ
หน้าจอดังภาพที่ 3.30

ภาพที่ 3.30 หน้าจอการตรวจสอบรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตร
3.2.5 ขั้นตอนการระบุแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา
การระบุ แผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ จากหลั กสูตรสู่ รายวิชา
ตามที่ระบุไว้ใน มคอ.2 หมวดที่ 4 ข้อ 4 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลลัพธ์การ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) มีขั้นตอนการดาเนินการดังนี้
3.2.5.1 คลิกที่เมนู “ข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา” แล้วไปที่เมนู “บันทึกโครงสร้าง
หลักสูตร” ดังภาพที่ 3.25
3.2.5.2 เมื่อปรากฏหน้าจอเมนู “บันทึกโครงสร้างหลักสูตร” ให้คลิกที่ปุ่ม “mapping
ผลการเรียนรู้” ดังภาพที่ 3.31

คลิก

ภาพที่ 3.31 หน้าจอปุ่ม “mapping ผลการเรียนรู้”
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3.2.5.3 เมื่อปรากฏหน้าจอ “mapping ผลการเรียนรู้” ให้คลิกที่ (ความรับผิดชอบ
หลัก) โดยคลิก 1 ครั้ง จะปรากฏเป็น (ความรับผิดชอบรอง) คลิก 2 ครั้ง จะปรากฏเป็น –
(ไม่กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้) เมื่อระบุผลการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าจอดังภาพที่ 3.32

ภาพที่ 3.32 หน้าจอแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
3.3 เทคนิคการปฏิบัติงานให้ประสบความสาเร็จ
3.3.1 ทักษะความรู้ความสามารถที่พึงมี
3.3.1.1 มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง
3.3.1.2 มีความรู้ ความเข้า ใจในรายละเอียดของหลั กสู ตร รายละเอียดของรายวิ ช า
มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร และแผนที่แสดงการกระจายมาตรฐาน
ผลลัพธ์การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
3.3.2 เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งที่ควรคานึงในการปฏิบัติงาน
3.3.2.1 รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ต้องได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
เรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถสร้างหลักสูตรและรายวิชาในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทา
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ได้
3.3.2.2 การก าหนดประเภทของรายวิ ช า: ให้ ดู ข้ อ มู ล จากรายละเอี ย ดของรายวิ ช า
(มคอ.3) หรือ รายละเอียดของฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) หรือ สังเกตจากการกาหนดชื่อ
รายวิชา รายวิชาทั่วไปให้กาหนดเป็น “มคอ.3” ยกเว้นรายวิชาฝึกงาน รายวิชาสหกิจศึกษา รายวิชาที่
ใช้ชื่อขึ้นต้นว่า “ปฏิบัติการ หรือ ฝึกปฏิบัติการ” ให้กาหนดเป็น “มคอ.4”
3.3.2.3 การกาหนดหน่วยกิตสูงสุด /หน่วยกิตต่าสุดของรายวิชา: รายวิชาทั่วไปให้ ระบุ
หน่วยกิตสูงสุดและหน่วยกิตต่าสุดเป็นจานวนหน่วยกิตของรายวิชา ยกเว้นรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือ
ค้นคว้าอิสระให้ระบุหน่วยกิตสูงสุดเป็นจานวนหน่วยกิตของรายวิชาและระบุหน่วยกิตต่าสุดเป็น 1
3.3.2.4 การกาหนดเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชา: รายวิชาทั่วไปให้ ระบุเป็น GD:
ระบบเกรดปกติ A-F ยกเว้นรายวิชาที่มีการระบุเกณฑ์การประเมินผลของรายวิชาเป็น S หรือ U ลงใน
มคอ.2 และรายวิชาวิทยานิพนธ์หรือรายวิชาค้นคว้าอิสระ ให้ระบุเป็น SU: ได้เป็น S/U
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3.3.2.5 การสร้างโครงสร้างหลักสูตร: การสร้างโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีให้
คัดลอกโครงสร้างหลักสูตรของหมวดวิชาศึกษาทั่ว ไปและโครงสร้างหลั กสูตรของกลุ่มวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพของคณะวิทยาศาสตร์มาลงในโครงสร้างของหลักสูตร แล้วลบรายวิชาที่ไม่ได้กาหนดไว้ใน มคอ.
2 ออก จากนั้นให้กาหนดรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะให้ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน มคอ.2
3.3.3 จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน: ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุ บ ลราชธานี ว่ า ด้ ว ย จรรยาบรรณของบุ ค ลากร พ.ศ. 2552 หมวดที่ 2 จรรยาบรรณ ส่ ว นที่ 2
จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน และหน่วยงาน
3.3.3.1 พึงปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ
3.3.3.2 พึงมีเจตคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ ทั ก ษะ ในการท างานเพื่ อ ให้ เ กิ ด การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเกิ ด
ประสิทธิผล และต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นยาชานาญ
3.3.3.3 พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
3.3.3.4 พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการอย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ ว
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง สมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ทางราชการและประชาชนเป็นสาคัญ
3.3.3.5 พึ ง ประพฤติ ต นเป็ น ผู้ ต รงต่ อ เวลา และใช้ เ วลาราชการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
3.3.3.6 พึ ง ดู แ ลรั ก ษาและใช้ ท รั พ ย์ สิ น ทางราชการอย่ า งประหยั ด และคุ้ ม ค่ า
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
3.4 ผลสาเร็จของการปฏิบัติงาน
จากการที่มหาวิทยาลัยมีการนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เข้ามาใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
เพื่ อ ใช้ ใ นการก ากั บ ติ ด ตามการจั ด ท ารายละเอี ย ดของรายวิ ช า (มคอ.3) รายละเอี ย ดของฝึ ก
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการ
ดาเนิ น งานของฝึกประสบการณ์ภ าคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร
(มคอ.7) ให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานของหลักสูตรที่กาหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ (Key Performance Indicators) ข้อย่อย 1.3-1.5 โดยมีการเชื่อมโยงเข้ากับระบบทะเบียน
นักศึกษาและประมวลผล (ประกอบด้วย รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี/ภาคการศึกษา จานวนนักศึกษา
ที่ลงทะเบียนเรียน อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน จานวนนักศึกษาคงเหลือ ผลการศึกษา)
และระบบประเมินผลรายวิชา (ผลการประเมินความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชา) เพื่อนาข้อมูลไปประกอบการจัดทา มคอ.3/มคอ.4
และการรายงานใน มคอ.5/มคอ.6 และ มคอ.7 โดยมีประเด็นทีพ่ บเห็นดังนี้
1) การสร้างรายวิชา: มีความชัดเจนและเป็นระบบมากขึ้น เนื่องจากมีการกาหนดเวอร์ชันของ
รายวิชาให้ตรงตาม พ.ศ. หน้าปกของ มคอ.2 เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตรงตามโครงสร้างของ
หลักสูตรและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานของรายวิชาที่กาหนดไว้ใน มคอ.2
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2) การกากับติดตามการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3-มคอ.6: จากการที่มีการปรับปรุง ระบบการ
กากับติดตามการบันทึกและอนุมัติ มคอ. โดยการส่งอีเมลไปยังอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ตั้งแต่ พ.ศ. 2563 รวมถึงการกากับติดตามไปยังคณะ/วิทยาลั ยด้วยการ
จัดทาหนังสือเวียนและการประสานงานทางโทรศัพท์และสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า จานวนรายวิชา
ที่จัดทา มคอ.3-มคอ.6 ในแต่ละภาคการศึกษาเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง
ปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3 - มคอ.7 ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทาหลั กสูต ร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
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บทที่ 4
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน
การดาเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ ระบบ Reg_TQF พบปัญหา
อุปสรรค โดยผู้จัดทาได้ดาเนินการรวบรวมปัญหา/อุปสรรค แนวทางการแก้ไขและการพัฒนางาน ดังนี้
4.1 ปัญหา/อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในการดาเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ ระบบ Reg_TQF รายละเอียดตาม
ตารางที่ 4.1
ตารางที่ 4.1 ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไขในการดาเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หรือ ระบบ Reg_TQF
ที่
ปัญหา/อุปสรรค
1 การเปิดรายวิชา
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่สังกัดกองบริการ
การศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล
นักศึกษา หรือ เจ้าหน้าที่สังกัดคณะ/วิทยาลัยฯ
ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชา
1) คณะ/วิทยาลัย จัดทาหนังสือแจ้งการเปิด
รายวิชาไปยัง กองบริการการศึกษา
งานทะเบียนและประมวลผลนักศึกษา
โดยระบุรายละเอียดของรายวิชาดังนี้ รหัสและ
ชื่อรายวิชา เวอร์ชันของรายวิชา ระดับของ
รายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
อาจารย์ผู้สอน กลุ่มเรียน จานวนนักศึกษา
ตารางเรียน ตารางสอบ ห้องเรียน เวลาเรียน
การสารองที่นั่ง สถานะของรายวิชา เช่น ปกติ
ลงข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่ เป็นต้น
2) กองบริการการศึกษา งานทะเบียนและ
ประมวลผลนักศึกษา ดาเนินการเปิดรายวิชา
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
1) เปิดรายวิชาผิดระดับการศึกษา

แนวทางในการดาเนินการแก้ไข
1) เปิดรายวิชาผิดระดับการศึกษา : ควรมี
การตรวจสอบความถูกต้องของระดับรายวิชา
ในการเปิดรายวิชานั้น ๆ เนื่องจาก ระบบ
Reg_TQF งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร
จะทาการดึงข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนเข้าระบบ
วันละ 2 ครั้ง คือ เช้าและบ่าย ของทุกวันที่อยู่
ในช่วงระยะเวลาการบันทึกข้อมูล มคอ. หากมี
การเปิดผิดระดับแล้วมีการแก้ไขข้อมูลภายหลัง
ทางระบบ Reg_TQF จะไม่ทราบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลของรายวิชา หรือ หากมีการ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลรายวิชาควรจะแจ้งงาน
มาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรให้ทราบและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2) เปิดรายวิชาผิดเวอร์ชัน : ควรมีการสารวจ
ข้อมูลนักศึกษาของแต่ละหลักสูตรที่คงเหลือใน
การลงทะเบียนในรายวิชาต่าง ๆ เนื่องจาก
นักศึกษาแต่ละปีการศึกษาจะสังกัดหลักสูตรที่
ต่างกันออกไปเช่น นักศึกษารหัส 55-59 จะใช้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งรายวิชาจะ
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ที่

ปัญหา/อุปสรรค
2) เปิดรายวิชาผิดเวอร์ชัน
3) เปิดรายวิชาไว้แต่ไม่ระบุอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
รายวิชา หรือ อาจารย์ผู้สอน ส่งผลให้ (1) หาก
ไม่กาหนดอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ทาให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาไม่สามารถบันทึก
ข้อมูล มคอ.3-มคอ.6 ได้ในรายวิชาดังกล่าว
(2) หากไม่กาหนดอาจารย์ผู้สอน ก่อนมีการ
สร้าง มคอ.3/มคอ.4 จะทาให้ไม่มีอาจารย์
ผู้สอนใน มคอ.3/มคอ.4 และเปิดรายวิชาแต่
ระบุรายชื่ออาจารย์ผู้สอนไม่ครบ พบว่า มีการ
เพิ่มรายชื่ออาจารย์ผู้สอนหลังจากที่มีการอนุมัติ
มคอ. แล้ว
4) ช่วงระยะเวลาการเปิดรายวิชาของระบบ
Reg. กับช่วงระยะเวลาของการบันทึกข้อมูล
มคอ.3/มคอ.4 ไม่ตรงกัน โดยระบบ Reg. จะ
สามารถเปิดรายวิชาได้จนถึงหลังเปิดภาค
การศึกษา 1 สัปดาห์ แต่ระยะเวลาของระบบ
Reg_TQF จะมีการกาหนดให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จ
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 10 วัน ซึ่งทาให้ต้องมี
การขออนุมัติเปิดระบบ Reg_TQF ให้บันทึก
ข้อมูล มคอ.3/มคอ.4 หลังกาหนด และ พบว่า
มีการเปิดรายวิชาหลังกาหนดแต่ไม่มีการแจ้ง
มายังงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร
5) มีการระบุเจ้าหน้าที่ลงในรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ส่งผลให้มีรายชื่อเจ้าหน้าที่ใน มคอ.3-มคอ.6
รวมไปถึงการประเมินผลของรายวิชา เนื่องจาก
ระบบประเมินจะดึงรายชื่อให้นักศึกษาประเมิน
ตามรายชื่อที่ปรากฎอยู่ในรายวิชาที่เปิดสอน
6) เจ้าหน้าที่ระดับคณะ สามารถเปิด/ปิด
รายวิชาเองได้

แนวทางในการดาเนินการแก้ไข
เป็นเวอร์ชัน 55 แต่นักศึกษารหัส 60-64 จะใช้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เป็นต้น
3) เปิดรายวิชาไว้แต่ไม่ระบุอาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา หรือ อาจารย์ผู้สอน และ
และเปิดรายวิชาแต่ระบุรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
ไม่ครบ : คณะ/วิทยาลัยควรมีการกาหนด
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์
ผู้สอนให้ครบถ้วนก่อนมีการแจ้งเปิดรายวิชา
หากมีการกาหนดและระบุข้อมูลครบถ้วนจะ
เป็นการอานวยความสะดวกให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาในการบันทึกข้อมูล
มคอ.3/มคอ.4
4) ช่วงระยะเวลาการเปิดรายวิชาของระบบ
Reg. กับช่วงระยะเวลาของการบันทึกข้อมูล
มคอ.3/มคอ.4 ไม่ตรงกัน : ควรจะมีการประชุม
หารือ วางแผนและกาหนดระยะเวลาของการ
เปิดรายวิชา (ระบบ Reg.) และการบันทึก
มคอ. (ระบบ Reg_TQF) ให้สอดคล้องกัน
เพื่อให้การดาเนินงานของมหาวิทยาลัยมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
5) มีการระบุเจ้าหน้าที่ลงในรายชื่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ผู้สอนรายวิชา :
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หมวด
ที่ 6 ข้อ 19 (1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
หรืออาจารย์ผู้สอน (ก) จัดทาหรือปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ.3 หรือ
มคอ.4 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา... (ข) ตรวจสอบจานวนและรายชื่อ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ถอนรายวิชา และ
ผู้มีสิทธิ์สอบ... (ค) จัดการเรียนการสอนและ
ประเมินผลการเรียนการสอน... (ง) รายงานผล
การดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หรือ
รายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6)... ไม่ควรจะมีรายชื่อ
เจ้าหน้าที่ลงไปในรายวิชาที่เปิดสอน
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ที่

ปัญหา/อุปสรรค

แนวทางในการดาเนินการแก้ไข
6) เจ้าหน้าที่ระดับคณะ สามารถเปิด/ปิด
รายวิชาเองได้ : ควรมีการสร้างความเข้าใจ
รวมถึงขั้นตอนการดาเนินงาน การเชื่อมโยง
ข้อมูลไปยังระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้กับ
เจ้าหน้าที่ระดับคณะในการเปิด/ปิดรายวิชา
เพื่อไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นภายหลัง
2 การปิดรายวิชา
1) การปิดรายวิชาออกจากระบบ Reg. แต่ไม่มี
ผู้รับผิดชอบ : เจ้าหน้าที่สังกัดกองบริการ
การแจ้งการปิดรายวิชามายังงานมาตรฐานและ
การศึกษา งานทะเบียนและประมวลผล
พัฒนาหลักสูตร : ควรมีการแจ้งผลการ
นักศึกษา หรือ เจ้าหน้าที่สังกัดคณะ/วิทยาลัยฯ ดาเนินการปิดรายวิชาต่องานมาตรฐานและ
ขั้นตอนการขอเปิดรายวิชา
พัฒนาหลักสูตร เพื่อที่จะดาเนินงานในส่วนของ
1) คณะ/วิทยาลัย จัดทาหนังสือแจ้งปิดรายวิชา ระบบ Reg_TQF ต่อไป
ไปยัง กองบริการการศึกษา งานทะเบียนและ 2) กรณีที่มีการแจ้งปิดรายวิชามายังงาน
ประมวลผลนักศึกษา โดยระบุรายละเอียดของ มาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ไม่ได้ระบุให้
รายวิชาดังนี้ รหัสและชื่อรายวิชา เวอร์ชันของ ชัดเจนว่าปิดรายวิชาหรือปิดกลุ่มเรียน : ควรจะ
รายวิชา ระดับของรายวิชา อาจารย์ผู้สอน
มีการสรุปการปิดรายวิชาให้ชัดเจน ว่า
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา กลุ่มเรียน
รายวิชา xxxx xxx-xx ชื่อภาษาไทย
2) กองบริการการศึกษา งานทะเบียนและ
(ชื่อภาษาอังกฤษ) “ปิดรายวิชา” หรือ “ปิด
ประมวลผลนักศึกษา ดาเนินการปิดรายวิชา
กลุ่มเรียน” เพื่อให้สะดวกต่อการดาเนินงานใน
ปัญหา/อุปสรรคที่พบ
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และเพื่อให้ระบบการ
1) มีการปิดรายวิชาออกจากระบบ Reg. แต่ไม่ ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีการแจ้งการปิดรายวิชามายังงานมาตรฐาน
และพัฒนาหลักสูตร ส่งผลให้มีจานวนรายวิชา
ไม่ตรงกัน
2) กรณีที่มีการแจ้งปิดรายวิชามายัง
งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ไม่ได้ระบุให้
ชัดเจนว่าปิดรายวิชาหรือปิดกลุ่มเรียน เพราะ
หากปิดกลุ่มเรียนจะไม่ได้ดึงออกจากระบบ
Reg_TQF เนื่องจากระบบ Reg_TQF ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาบันทึกข้อมูล มคอ.
3/มคอ.4 จานวน 1 ฉบับ และรายงาน มคอ.5/
มคอ.6 จานวน 1 ฉบับ ไม่ได้แยกรายงานเป็น
กลุ่มเรียน
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4.2 การพัฒนางาน
4.2.1 มีการจัดทาประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ.3 มคอ.7 ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดทาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม
ศึกษาแห่ งชาติ (TQF) ประจ าปี การศึกษา เพื่อใช้ในการกากับติดตามการบันทึกและอนุมัติ มคอ.
ให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators)
ที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (Key Performance Indicators) ข้อย่อย 1.3-1.5 ดังนี้
ข้อย่อย 1.3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ล ะภาคการศึกษา ให้ครบ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอน
ข้อย่อย 1.4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ ภ าคสนาม (ถ้ า มี ) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วั น หลั ง สิ้ น ภาค
การศึกษา ให้ครบทุกรายวิชาที่เปิดสอน
ข้อย่อย 1.5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นปีการศึกษา
4.2.2 มีการปรับปรุงระบบการกากับติดตาม มคอ. โดยให้มีการแจ้งเวียนอีเมลไปยังอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา เพื่อให้การกากับติดตาม มคอ. เป็นไปตาม
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสูตร (แจ้งเตือนการส่ ง มคอ.3-มคอ.6 ของแต่ล ะรายวิชา
ในหลักสูตรที่รับผิดชอบ เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าไปตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา
หรือรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา และแจ้งเตือนปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ. ตามรอบ
ระยะเวลาของ มคอ.3-มคอ.7)
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา (แจ้งเตือนปฏิทินการบันทึกและอนุมัติ มคอ. ตามรอบ
ระยะเวลาของ มคอ.3-มคอ.6 และแจ้งสถานะของรายวิชาว่าได้รับสถานะ “อนุมัติ” หรือ “แก้ไขตาม
คาแนะนา”จากการตรวจสอบ มคอ.3-มคอ.6 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
4.3 ข้อเสนอแนะ
4.3.1 ควรมีการจัดประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจ การเชื่อมโยงงาน รวมถึงผลกระทบในการ
ดาเนินงานต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของคณะ/วิทยาลัยและเจ้าหน้าที่ของกองบริการการศึกษา ในการ
เปิด/ปิดรายวิชา
4.3.2 ควรมีระบบและกลไกการดาเนินงานของแต่ละส่วนงานที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ดาเนินงาน การกากับติดตามและพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เอื้ออานวยต่อการ
ให้บริการและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
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