แบบฟอร์ มบทสรุปผู้บริหำร
และคำแนะนำในกำรจัดทำบทสรุปผู้บริหำร
เอกสำรประกอบด้ วย 2 ส่ วนหลัก ดังนี้
ส่ วนที่ 1 แบบฟอร์ มบทสรุ ปผู้บริหำร
และ
ส่ วนที่ 2 คำแนะนำในกำรจัดทำบทสรุ ปผู้บริหำร
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บทสรุปผู้บริหำร
ชื่ อหลักสู ตร: ...............................................................คณะ:..........................................................................................
รอบกำรปรับปรุง: ........................................ ภำคกำรศึกษำที่เริ่มใช้ : .................................
หัวข้อที่ 1 ที่มำของกำรเปิ ดหรื อปรับปรุงหลักสู ตร (เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)
1.1) บทวิเครำะห์ สถำนกำรณ์ และสภำพแวดล้ อมที่มีผลต่ อกำรเปิ ดหรื อกำรปรับปรุงหลักสู ตรในครั้งนี้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
1.2) สำระสำคัญของกำรเสนอปรับปรุงหลักสู ตรหรื อกำรเปิ ดหลักสู ตรใหม่ และกระบวนกำรหรื อขั้นตอนกำร
กำหนดผลลัพธ์ กำรเรียนรู้ ของหลักสู ตรในครั้งนี้ พร้ อมแสดงเหตุผล
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
หัวข้อที่ 2 ข้ อมูลเฉพำะของหลักสู ตร
2.1 ปรัชญำ ควำมสำคัญ วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2.2 คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตของหลักสู ตร
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2.3 ผลลัพธ์ กำรเรียนรู้ ที่คำดหวังของหลักสู ตร

..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
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หัวข้อที่ 3 กำรพัฒนำผลลัพธ์ กำรเรียนรู้ และกำรประเมินผลผู้เรียน เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้ บรรลุตำมผลลัพธ์ ของหลักสู ตร
3.1 กำรพัฒนำผลลัพธ์ กำรเรียนรู้ แต่ ละด้ ำนของหลักสู ตร
[ อธิ บายกลยุทธ์ในการพัฒนาผลการเรี ยนรู ้ ของผูเ้ รี ยน โดยแสดงให้เห็นถึง ความสอดคล้องของผลลัพธ์การ
เรี ยนรู ้ (PLOs/CLOs) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒ
ั นาการเรี ยนรู ้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนา
ผูเ้ รี ยนให้บรรลุตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกาหนด (Constructive Alignment) ]
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
3.2 Stage-Los หรื อ Year-Los (เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)
- ระบุผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ตามลาดับขั้นของการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่หลักสู ตรกาหนดไว้ พร้อมแสดงวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละขั้น
Stage-LO 1
ช่ วงเวลำในกำรวัดและประเมินผล
วิธีกำรกำรวัดและประเมินผล
เกณฑ์ กำรวัดและประเมินผล

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Stage-LO 2
ช่ วงเวลำในกำรวัดและประเมินผล
วิธีกำรกำรวัดและประเมินผล
เกณฑ์ กำรวัดและประเมินผล

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

Stage-LO 3
ช่ วงเวลำในกำรวัดและประเมินผล
วิธีกำรกำรวัดและประเมินผล
เกณฑ์ กำรวัดและประเมินผล

………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
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3.3 โครงสร้ ำงของหลักสู ตร
3.3.1) เปรี ยบเทียบโครงสร้างหลักสู ตรเดิมกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร ดังนี้
จำนวน
จำนวนหน่ วยกิต
หน่ วยกิต
ที่แตกต่ำง
หมวดวิชำ
เกณฑ์ หลักสู ตรเดิม หลักสู ตรปรับปรุง
พ.ศ. 25...
สกอ.
พ.ศ. 25....
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
≥ 30
2. หมวดวิชำเฉพำะ
2.1 กลุ่มวิชำ.....................
2.2 กลุ่มวิชำ.....................
≥ 72
2.3 กลุ่มวิชำ.....................
2.4 กลุ่มวิชำ.....................
3. หมวดวิชำเลือกเสรี
≥6
จำนวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร
≥ 120
และอธิบายสาระสาคัญหรื อเหตุผลสาคัญของการเปลี่ยนแปลง
3.3.2) อธิ บายแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างและเนื้ อหาของหลักสู ตร ที่จะใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุ
ตามผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรที่ต้ งั ไว้
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
หัวข้อที่ 4 ปัจจัยนำเข้ำ
คุณสมบัติของผู้เข้ ำศึกษำ:
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
หัวข้อที่ 5
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หัวข้อที่ 5 ควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกและกำรดำเนินกำรตำมคำแนะนำ
สรุปข้ อมูลควำมคิดเห็นจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกและกำรดำเนินกำรตำมคำแนะนำ:
ชื่อ-สกุล ……………………………………………........................................................…………….
ตาแหน่ง .................................................................................................................................................
สังกัด ……………………………….............................................................................................……
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ น ....................................................................................................................................
เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสู ตร แต่มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการของหลักสูตร

-----------------------------------------------------
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คำแนะนำในกำรจัดทำบทสรุปผู้บริหำร
A. หัวข้อที่ 1. ที่มำของกำรปรับปรุงหลักสู ตร
1.1) บทวิเครำะห์ สถำนกำรณ์และสภำพแวดล้ อมที่มีผลต่ อกำรเปิ ดหรื อกำรปรับปรุ งหลักสู ตรในครั้งนี้
- แสดงให้เห็ นถึ ง การวิ เคราะห์ ส ภาพแวดล้อมทั้ง ภายนอกและภายใน ที่ จะนามาใช้เป็ นข้อมูล ส าคัญในการ
ออกแบบหลักสู ตรนี้ a) กำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้ อมภำยนอก คือ การวิเคราะห์สถานการณ์หรื อความจาเป็ น จากภายนอกในภาพรวมที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตร (Situation analysis/Overall need analysis) ประกอบด้วย
a1) การวิ เ คราะห์ ค วามต้อ งการของผู ้มี ส่ ว นได้ส่ ว นเสี ย ส าคัญ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ หลัก สู ต ร (Stakeholder
requirement analysis) ได้แก่ ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต นักศึกษา (ศิษย์ปัจจุบนั และศิษย์เก่า) ผูป้ กครอง คณะผูบ้ ริ หาร
สถาบัน บุคลากร (อาจารย์และพนักงานที่เกี่ยวข้อง)
- อธิ บายถึงกระบวนการได้มาซึ่ งความต้องการของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยของหลักสู ตร การเลือกกลุ่มผูม้ ี
ส่ วนได้ส่วนเสี ยที่สาคัญและตัวแทน รวมถึงเครื่ องมือ วิธีการ และช่วงเวลาที่ใช้ในการสารวจ รวมทั้ง
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงว่า หลักสู ตรได้นาผลที่ได้จากการสารวจความต้องการของผูม้ ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยไปในแต่ละประเด็นไปใช้ในการกาหนดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหลักสูตรอย่างไร หรื อประเด็น
ใดถูกนาไปใช้ในการปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งนี้ในส่ วนใดบ้างอย่างไร
- หลักสู ตรอาจสรุ ปประเด็นสาคัญหรื อประเด็นที่จาเป็ นที่หลักสู ตรเลื อกใช้ในการปรับปรุ งครั้งนี้ ซึ่ งใน
การอธิบายสามารถนาเสนอตามรู ปแบบดังตัวอย่างหรื อรู ปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ตัวอย่าง
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a2) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมมหภาค ได้แก่ ประชากรศาสตร์ สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี
การเมือง นโยบายหรื อกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง เพื่อมองหาโอกาสหรื ออุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก
ตลอดจนผลกระทบที่มีศกั ยภาพจากปัจจัยเหล่านี้ที่จะมีผลต่อหลักสู ตร
a3) การวิเคราะห์คู่แข่งขันหรื อคู่เปรี ยบเทียบ คือ การวิเคราะห์วา่ ใครคือคู่แข่งขัน/คู่เปรี ยบเทียบของหลักสู ตร
และสรุ ปภาพรวมสุ ดท้ายของหลักสู ตรว่าเป็ นอย่างไรหรื อวางตาแหน่ งตนเองไว้ที่ใด รวมทั้งแสดงถึ ง
จุดเด่นที่สร้างความสามารถในการแข่งขันคืออะไร
- หลักสู ตรที่ นามาใช้เป็ นคู่เที ยบมี ได้ท้ งั หลักสู ตรที่ เปิ ดสอนในประเทศและต่างประเทศ โดยขอให้
หลักสูตรแสดงให้เห็นชัดถึงจุดเด่นที่สร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันกับหลักสู ตร
อื่นในตลาด อันเป็ นเหตุให้ผูเ้ รี ย นเลื อกเรี ย นในหลักสู ตรนี้ และผูป้ ระกอบการเลื อกใช้บณ
ั ฑิ ต จาก
หลักสู ตรนี้ และควรเป็ นการเปรี ยบเทียบข้อมูลในเชิงวิชาการหรื อสมรรถนะของนักศึกษา
a4) อื่นๆ
b) กำรวิเครำะห์ สภำพแวดล้ อมภำยใน คือ เป็ นการวิเคราะห์สภาพองค์กรหรื อหน่ วยงานในปั จจุบนั เพื่อค้นหา
จุดแข็ง จุดอ่อน หรื อสิ่ งที่อาจเป็ นปัญหาสาคัญในการดาเนิ นงาน อันมีผลต่อการปรับปรุ งหลักสูตร ได้แก่
b1) การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของหลักสู ตร (5 ปี ย้อนหลัง) เช่น อัตราการสาเร็ จการศึกษาและ
การลาออกกลางคันของนักศึกษาในหลักสู ตร ระยะเวลาของการศึกษาในหลักสู ตร ภาวการณ์มีงานทา
ของผูส้ าเร็ จการศึกษา ความก้าวหน้าในอาชีพหลังสาเร็ จการศึกษา (กรณี บณ
ั ฑิตที่มีงานทาอยู่ก่อนแล้ว)
เป็ นต้น
b2) การวิเคราะห์ทรัพยากรที่หลักสูตรมีอยู่ (Resources analysis) ได้แก่ ทรัพยากรคน สถานที่/สภาพแวดล้อม
เครื่ องมือ อุปกรณ์ และวัสดุ เงินทุน เป็ นต้น โดยขอให้เป็ นการวิเคราะห์ถึงความเพียงพอของทรั พยากรที่
เพียงพอและเอื้อต่อการจัดการเรี ยนการสอนของหลักสู ตรให้ได้ตามผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ที่ต้ งั ไว้
b3) SW Analysis การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน เพื่อ สร้างความแตกต่างและ
ความสามารถในการแข่งขัน
b4) อื่น ๆ
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1.2) สำระสำคัญของกำรเสนอปรั บปรุ งหลักสู ตรหรื อกำรเปิ ดหลักสู ตรใหม่ และกระบวนกำรหรื อขั้นตอนกำรกำหนด
ผลลัพธ์ กำรเรียนรู้ ของหลักสู ตรในครั้งนี้ พร้ อมแสดงเหตุผล
c1) อธิบายและแสดงให้เห็นว่าจากบทวิเคราะห์ในข้อ 1.1 เชื่อมโยงมาสู่ การออกแบบหลักสูตร การปรับปรุ ง
หลักสูตร และการกาหนดผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหลักสูตร ในครั้งนี้อย่างไรบ้าง พร้อมแสดงเหตุผล
c2) แสดงประเด็นหรื อสิ่ งที่หลักสู ตรได้ปรับปรุ งในครั้งนี้ พร้อมเหตุผล
(เช่ น เหตุผลของการปรั บปรุ งหลักสู ตร การปรั บ PLOs การปรั บลดหรื อเพิ่มรายวิชา/จานวนหน่ วยกิ ต/
แผนการศึกษา การปรั บเปลี่ยนแผนการรั บนักศึกษา การปรั บเปลี่ยนการจัดการเรี ยนการสอนและการ
ประเมินผล เป็ นต้ น)
c3) จุดเด่นของหลักสูตรที่สร้างความแตกต่างและความสามารถในการแข่งขันกับหลักสูตรอื่นในตลาด
คืออะไร เหตุใดผูเ้ รี ยนจึงเลือกเรี ยนหลักสู ตรนี้
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หัวข้อที่ 2 ข้ อมูลเฉพำะของหลักสู ตร
2.1 ปรัชญำ ควำมสำคัญ วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
- ระบุ ป รั ช ญา ความส าคัญ วัตถุ ป ระสงค์ในการเปิ ดหลักสู ตรครั้ งนี้ (หลัก สู ตรนี้ มี ข้ ึ นเพื่ ออะไร ท าไมจึ ง ควรมี
หลักสู ตรนี้) โดยต้องสอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ
หรื อการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู ้ความสามารถอย่างไร
- ปรัชญาของหลักสู ตรจะเป็ นสิ่ งที่ หลักสู ตรยึดมัน่ ในการผลิ ตบัณฑิต และส่ วนของปรัชญานี้ จะต้องสัมพันธ์กับ
ความสาคัญ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ระดับหลักสู ตร กลยุทธ์การสอน การวัดและประเมินผล อาชีพหลัง
สาเร็ จการศึกษา ซึ่งเป็ นแนวคิดเบื้องต้นของ Outcome Based Education (OBE)
2.2 คุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตจำกหลักสู ตร)
- ระบุคุณลักษณะของบัณฑิตของหลักสู ตร โดยคุณลักษณะนั้นควรเป็ นคุณลักษณะพิเศษเด่นๆ ที่นอกเหนือไปจาก
ความคาดหวังโดยทัว่ ๆไป ที่มหาวิทยาลัย คณะ หรื อภาควิชา ที่มุ่งพัฒนาให้มีข้ ึนในตัวของนักศึกษาหลักสู ตรนี้
และต้องสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ระดับหลักสูตรด้วย
2.3 ผลลัพธ์ กำรเรียนรู้ ที่คำดหวังของหลักสู ตร
- บัณฑิตที่จบจากหลักสู ตรนี้สามารถทาอะไรได้ ทาอะไรเป็ น และมีคุณลักษณะอย่างไร
- หลักสู ตรควรกาหนด PLOs ที่แสดงให้เห็นจุดเด่นของหลักสู ตรหรื อคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตจากหลักสู ตร
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- การเขี ย น PLOs โดยต้อ งเป็ นภาพสุ ด ท้า ยหรื อ สิ่ ง สุ ด ท้า ยที่ อ ยากเห็ นเมื่ อ ผูเ้ รี ย นจบจากหลัก สู ต ร ดัง นั้น ควร
กาหนดให้เหมาะสมกับระดับการศึกษาด้วย
- หลักสู ตรที่ มีหลายแผนการศึ กษาต้องมัน่ ใจในแนวทางหรื อกลไกในการบริ หารจัดการสาหรั บแต่ละแผนการ
ศึกษาที่ต่างกันว่า เมื่อนักศึกษาสาเร็ จการศึกษาจากหลักสู ตรนี้ แล้ว นักศึกษาทุกคนจะต้องบรรลุ PLOs เดียวกัน
หรื อได้ PLOs ขั้นต่า (Minimum PLOs) เดียวกัน
- รู ป แบบการเขี ยน Learning Outcome ต้องขึ้ นต้นด้วย Action Verb เพื่ อให้ส ามารถวัดและประเมิ นสิ่ งที่ ผูเ้ รี ยน
แสดงออกมาได้ รวมทั้งควรมีส่วนขยาย (Qualifying phrase) เพื่อแสดงให้เห็นถึงระดับความสามารถของผูเ้ รี ยนที่
หลักสูตรยอมรับ
- สามารถดูคาแนะนาในการกาหนด PLOs และ Action Verbs เพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1GoFBlcq9XONpZzjT6z88KTOPtXubsw-n?usp=sharing
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หัวข้อที่ 3 กำรพัฒนำผลลัพธ์ กำรเรียนรู้ และกำรประเมินผลผู้เรียน เพื่อพัฒนำผู้เรียนให้ บรรลุตำมผลลัพธ์ ของหลักสู ตร
3.1) กำรพัฒนำผลลัพธ์ กำรเรียนรู้ แต่ ละด้ ำนของหลักสู ตร
- อธิ บายกลยุทธ์ในการพัฒนาผลการเรี ยนรู ้แต่ละด้าน เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรี ยนรู ้
(PLOs/CLOs) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พฒั นาการเรี ยนรู ้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรี ยนรู ้ เพื่อพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุ
ตามผลลัพธ์ที่หลักสูตรกาหนด (Constructive Alignment)
- อธิ บายถึงกลยุทธ์การเรี ย นการสอนที่ จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสู ต ร เพื่อที่จะพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุ ตาม
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรที่ต้ งั ไว้ โดยแนวคิดการออกแบบวิธีสอนและกิจกรรมการเรี ยนการสอนที่มีความ
สอดคล้องความเหมาะสมกับ PLOs และ CLOs ของหลักสูตร
- อธิบายกลยุทธ์การวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตร ที่จะประเมินผลการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยนว่า
สามารถบรรลุตามผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรที่ต้ งั ไว้หรื อไม่ โดยแนวคิดการวัดและประเมินผลผูเ้ รี ยนที่มี
ความสอดคล้องความเหมาะสมกับ PLOs และ CLOs ของหลักสู ตร โดยวิธีการวัดและการประเมินผลจะต้อง
สะท้อนถึงความถูกต้อง น่ าเชื่ อถือ (มีมาตรฐานในการวัดและประเมิ น) และเป็ นธรรม ทั้งนี้ กลยุทธ์การวัดและ
ประเมินนั้นควรออกแบบตั้งแต่ การประเมินแรกเข้า การประเมินระหว่างเรี ยน และการประเมินเมื่อสาเร็ จ
การศึกษา รวมถึงกลไกการให้ขอ้ มูลย้อนกลับจากผูส้ อนที่ทนั เวลา เพื่อใช้ในการปรับปรุ งการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
- หลักสู ตรอาจจัดทาเป็ นตารางสรุ ปการพัฒนาผลลัพธ์การเรี ยนรู ้แต่ละด้านของหลักสู ตร ตามรู ปแบบดังตัวอย่าง
หรื อรู ปแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม
ตัวอย่างตารางสรุ ป
ผลลัพธ์ กำรเรียนรู้ ของหลักสู ตร
กลยุทธ์ กำรเรียนกำรสอน
กลยุทธ์ กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
PLO 1: ……………………………. …………………………………. ………………………………….
…………………………… …………………………………. ………………………………….
…………………………………. ………………………………….
Sub PLO1A: ................................... …………………………………. ………………………………….
…………………………………. ………………………………….
…………………………………. ………………………………….
Sub PLO1B: ……........................... …………………………………. ………………………………….
…………………………………. ………………………………….
…………………………………. ………………………………….
- หลัก สู ตรสามารถดู แนวทางในเรื่ องของกลยุ ทธ์ ก ารสอนและการประเมิ นผลการเรี ยนรู ้ เพิ่ มเติ มได้ ที่
https://drive.google.com/drive/folders/1oMuNBHXxzxG_OgqSrTc70sD6P7WBw-Hv?usp=sharing
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3.2 Stage-LOs หรื อ Year-Los (เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง)
− ระบุผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ตามลาดับขั้นของการพัฒนาผูเ้ รี ยนที่หลักสู ตรกาหนดไว้ พร้อมแสดงวิธีการวัดและ
ประเมินผลการเรี ยนรู ้ในแต่ละขั้น
− Stage-Los จะเป็ นการระบุถึงจุดควบคุม (Control Point) หรื อจุดตรวจสอบ (Check Point) ของผลลัพธ์การ
เรี ยนรู ้ที่คาดหวัง
− Stage-Los เป็ นผลลัพธ์การเรี ยนรู ้รวบยอดที่สะท้อนถึงสมรรถนะหรื อความสามารถของผูเ้ รี ยนในระดับ
การพัฒนา (จากการเรี ยนรู ้) ขั้นหนึ่ งๆ รวมทั้งหลักสู ตรควรพิจารณาให้สอดคล้องกับ CLOs ของรายวิชา
ต่างๆ ที่นกั ศึกษาได้เรี ยนรู ้ใน Stage นั้นๆ
− กรณีที่หลักสูตรมีหลายแผนการศึกษา หลักสูตรสามารถกาหนด Stage-Los ที่แตกต่างกันได้ แต่หลักสู ตร
ต้องมั่นใจได้ว่า เมื่ อนัก ศึ ก ษาส าเร็ จการศึ ก ษาจากหลัก สู ตรนี้ แล้ว นัก ศึ ก ษาทุ ก แผนการศึ ก ษาจะต้อง
บรรลุผลลัพธ์การเรี ยนรู ้เดียวกันทุกคน
− การกาหนด Stage–Los ไม่จาเป็ นต้องกาหนดเป็ นรายปี หรื อภาคการศึกษา หลักสู ตรสามารถกาหนดโดย
ไม่ข้ นึ กับเวลาก็ได้
− เกณฑ์การวัดการประเมินผลของแต่ละ Stage-Los โดยจะต้องเป็ นการวัดที่ตวั นักศึกษาแต่ละคนที่ตอ้ งทา
อะไรได้ทาอะไรเป็ นเมื่ อผ่านขั้นนั้นๆ และในกรณี ที่นักศึ กษาไม่ผ่าน หลักสู ตรมีแนวทางดาเนิ นการ
อย่างไรที่จะทาให้นกั ศึกษาผ่านแต่ละขั้น
− ขอให้ ห ลัก สู ต รก าหนด Stage-Los พร้ อ มระบุ ช่ ว งเวลาในการวัด และประเมิ น ผล วิ ธี ก ารวัด และ
ประเมินผล และเกณฑ์การวัดและประเมินผล ให้ครบถ้วน
− สามารถดูคาแนะนาในการกาหนด Stage-Los เพิ่มเติมได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1xJAJik_F5m8ozpvxZO3Fwxc_yrpsIE9R/view?usp=sharing
ตัวอย่างการนาเสนอ
Stage-Los 1:
…………………………………………………………………………..
ช่ วงเวลำในกำรวัดและประเมินผล: …………………………………………………………………………..
วิธีกำรกำรวัดและประเมินผล:
…………………………………………………………………………..
เกณฑ์ กำรวัดและประเมินผล:
………………………………………………………………………….
Stage-Los 2:
…………………………………………………………………………..
ช่ วงเวลำในกำรวัดและประเมินผล: …………………………………………………………………………..
วิธีกำรกำรวัดและประเมินผล:
…………………………………………………………………………..
เกณฑ์ กำรวัดและประเมินผล:
…………………………………………………………………………..
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3.3 โครงสร้ ำงของหลักสู ตร
3.3.1) เปรี ยบเทียบโครงสร้างหลักสู ตรเดิมกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่ องเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร ดังนี้
จำนวนหน่ วยกิต
จำนวนหน่ วยกิต
หมวดวิชำ
เกณฑ์ หลักสู ตรเดิม หลักสู ตรปรับปรุ ง
ที่แตกต่ำง
สกอ.
พ.ศ. 25....
พ.ศ. 25...
4. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
≥ 30
5. หมวดวิชำเฉพำะ
5.1 กลุ่มวิชำ.....................
5.2 กลุ่มวิชำ..................... ≥ 72
5.3 กลุ่มวิชำ.....................
5.4 กลุ่มวิชำ.....................
6. หมวดวิชำเลือกเสรี
≥6
จำนวนหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ≥ 120
*** พร้ อมอธิบำยเหตุผลของกำรเปลีย่ นแปลง/ปรับปรุง ***
3.3.2) อธิ บายแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างและเนื้ อหาของหลักสู ตร ที่จะใช้ในการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุ ตาม
ผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรที่ต้ งั ไว้
- แสดงให้เห็ นถึ ง แนวคิ ดในการออกแบบโครงสร้ า งและเนื้ อหาของรายวิ ชาของหลัก สู ตร ที่ ส อดคล้อง
เหมาะสมต่อการพัฒนาผูเ้ รี ยนให้บรรลุตามผลลัพธ์การเรี ยนรู ้ของหลักสู ตรที่ ต้ งั ไว้ โดยแสดงให้เห็ นถึ ง
ที่มาของโครงสร้าง การจัดวางลาดับ ความสมเหตุสมผล การบูรณาการ และความทันสมัย
หัวข้อที่ 4 ปัจจัยนำเข้ำ
คุณสมบัติของผู้เข้ ำศึกษำ
- ระบุคุณลักษณะและคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษาที่หลักสู ตรตั้งไว้ โดยที่คุณสมบัติและคุณลักษณะของผูเ้ ข้าศึกษา
ที่หลักสู ตรคาดหวังไว้น้ นั จะต้องเพียงพอที่จะทาให้ผเู ้ รี ยนสามารถจบการศึกษาได้ตามที่หลักสู ตรออกแบบไว้
- คุณลักษณะและคุณสมบัติของผูเ้ ข้าศึกษา สามารถเขียนแยกตามข้อกาหนดของแต่ละแผนการศึกษาได้
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หัวข้อที่ 5 ควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกและกำรดำเนินกำรตำมคำแนะนำ
ควำมคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกและกำรดำเนินกำรตำมคำแนะนำ
- สรุ ปข้อมูลความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกและการดาเนินการตามคาแนะนา
- ความคิดเห็นจากผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกและการดาเนินการตามคาแนะนาทั้งหมดอีกครั้ง ขอให้ระบุให้ชดั เจนว่า
ถ้าต้องปรับแก้ ได้ปรับแก้ไว้ในส่วนไหน อย่างไร และรายงานเฉพาะในส่วนที่สะท้อนถึงคุณภาพของการจัดการ
เรี ยนการสอนในหลัก สู ตรเท่า นั้น ทั้งนี้ การดาเนิ นการของหลักสู ตรจะต้องสอดคล้องกับ ข้อเสนอแนะของ
ผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก
ตัวอย่างการนาเสนอ
ชื่อ-สกุล ……………………………………………........................................................…………….
ตาแหน่ง .................................................................................................................................................
สังกัด ……………………………….............................................................................................……
ผูท้ รงคุณวุฒิดา้ น ..(บทบาทของผู้ทรงคุณวุฒิตามที่ได้ รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เช่ น ด้ านวิชาการ เป็ นต้ น)..
เห็นด้วยกับรายละเอียดของหลักสู ตร แต่มีขอ้ เสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะ
การดาเนินการของหลักสูตร

** หลักสู ตรสำมำรถดูคำแนะนำเพิ่มเติมจำก เอกสำรคำแนะนำ: แนวทำงกำรจัดทำรำยละเอียดหลักสู ตรในกำรจัดทำ
หลักสู ตรตำมแนวทำง OBE ได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1Pr5dSz0sksmq-g7EfyDeKc7DcrxCnMTg/view?usp=sharing **
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