แบบสรุปองค์ความรูจ้ ากการจัดการความรู้ ทางด้านวิ ชาการ
เรือ่ ง การจัดทํา มคอ 03, 05, 07
จัดทําโดย : ฝ่ ายวิ ชาการวิ ทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิ ทยาลัยศรีนคริ นทรวิ โรฒ
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุม COSCI มศว
จากการจัดการความรูเ้ รือ่ ง การจัดทํา มคอ 03, 05, 07 ได้สรุปแนวทางทีน่ ่าสนใจดังนี้
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ) หรือ TQF: HEd เป็ นกรอบทีแ่ สดงระบบคุณวุฒิ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ
 ประกอบไปด้วย มคอ. 1-7 ดังนี้
o มคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา
o มคอ.2 มาตรฐานคุณวุฒกิ บั รายละเอียดของหลักสูตร
o มคอ.3 รายละเอียดของรายวิชา
o มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม
o มคอ.5 รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา
o มคอ.6 รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
o มคอ.7 รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร
 สําหรับวิทยาลัยนวัตกรรมสือ่ สารสังคม มีหลักสูตรทีเ่ ข้าสูม่ าตรฐาน TQF 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (นวัตกรรมการสือ่ สาร) และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาพยนตร์และสือ่ ดิจติ อล)
 มคอ.ทีว่ ทิ ยาลัยฯต้องจัดทํานัน้ มีอยู่3 ด้านคือ มคอ 2, 3, 5, และ 7
 ใจความสําคัญของมคอ.3 ทีแ่ ตกต่างจาก Course Syllabus ทีอ่ าจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาต้องทํานัน้ คือด้านผล
การเรียนรู้ (Learning Outcome)
 ผลการเรียนรูน้ นั ้ คือสิง่ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ในตัวนักศึกษา ทัง้ จากการเรียนในห้องเรียน �
กจิ กรรมในและนอกหลักสูตร ปฎิ
สัมพันธ์กบั นักศึกษาอืน่ กับอาจารย์ �
ประสบการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในช่วงเวลาทีศ่ กึ ษาอยูใ่ นมหาวิทยาลัย โดยผลการ
เรียนรู้ ต้องวัดได้ และครอบคลุมถึง �
สาระความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชา �
ทกั ษะหรือความสามารถในการนา
ความรูไ้ ปใช้ และ�
พฤติกรรม ทัศนคติ แนวคิด ความเชื่อ อุปนิสยั
 สกอ.ได้กาํ หนดผลการเรียนรูใ้ ห้ครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้านคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม. ด้านความรู.้ ด้านทักษะ
ทางปญั ญา. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ซึง่ ข้อกําหนดเหล่านี้ได้ถกู กําหนดไว้แล้วในเล่มหลักสูตรทีว่ ทิ ยาลัยฯ
ได้ขออนุมตั จิ าก สกอ. หรือส่วนทีเ่ ป็ น มคอ. 2 นันเอง
่
 ในเล่มหลักสูตรนัน้ ผูจ้ ดั ทําหลฃักสูตรได้จดั ทํา แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสูร่ ายวิชา หรือ Curriculaum Mapping ไว้แล้ว ดังนัน้ อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบรายวิชาจึงมีหน้าทีต่ อ้ ง
เขียน มคอ. 3 โดยยึดเกณฑ์ทางด้านผลการเรียนรูจ้ าก Curriculaum Mapping ทีม่ อี ยู่

 มคอ 03 คือรายละเอียดของรายวิชา หรือ Course Specification ประกอบด้วยรายละเอียด 7 หมวดคือ
o หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
o หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
o หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
o หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา
o หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
o หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
o หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
 หมวดที่ 1-3, 5-7 จะมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับ Course Syllabus
 หมวดที่ 4 คือการพัฒนาผลการเรียนรูข้ องนักศึกษา ในหมวดนี้ให้ผเู้ ขียน มคอ. 3 ยึดตาม Curriculum Mapping
โดยให้บรรยายข้อมูลของผลการเรียนรูใ้ นแต่ละด้าน กลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ โดย
ให้เขียนเฉพาะผลการเรียนรูห้ ลัก (จุดดํา) เท่า นัน้
 มคอ. 5 คือการรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) เมือ่ สิน้ ภาคเรียน อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
รายวิชาจะต้องรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของการจัดการเรียนการสอนในวิชานัน้ ๆ ว่าครอบคลุมและ
เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม่ หากไม่เป็ นไปตามแผนทีว่ างไว้ ต้องให้เหตุผลและ
ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าวในครัง้ ต่อไป รายงานผลการเรียนของ
นักศึกษา จานวนนักศึกษาตัง้ แต่เริม่ เรียนจนสิน้ สุด รวมทัง้ �
ปญั หาในด้านการบริหารจัดการและสิง่ อานวยความ
สะดวก �
วเิ คราะห์ผลการประเมินรายวิชาของนักศึกษา �
สาํ รวจความคิดเห็นของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต การวางแผนและให้
ข้อเสนอแนะ ต่อผูป้ ระสานงานหลักสูตรเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนารายวิชา
 มคอ. 5 ประกอบด้วยหมวดต่างๆดังนี้
o หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
o หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
o หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
o หมวดที่ 4 ปญั หาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
o หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
o หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
 มคอ. 7 คือการรายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (Programme Report) โดยผูป้ ระสานงานหลักสูตรจะต้อง
จัดทํา การรายงานผลประจาปี โดยผูป้ ระสานงานหลักสูตรหรือผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรเกีย่ วกับผลการบริหารจัดการ
หลักสูตร เช่น
o ข�
อ้ มูลทางสถิตขิ องนักศึกษาทีเ่ รียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันทีม่ ี
ผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอน
ในมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ ต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการดาเนินการกับมาตรฐานอืน่ ๆทีม่ ี สรุปผลการ
ประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผูส้ าเร็จการศึกษา ผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและ
พัฒนา รวมทัง้ แผนปฏิบตั กิ ารในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง �
โดยการรายงานผลนี้จะ
ส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้เป็ นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเองเพือ่ ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรเป็ นระยะๆ และเป็ นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผูป้ ระเมินภายนอกได้ดว้ ย

 มคอ. 7 ประกอบไปด้วยหมวดต่างๆดังนี้
o หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
o หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ
o หมวดที่ 3 การเปลีย่ นแปลงทีม่ ผี ลกระทบต่อหลักสูตร
o หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
o หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
o หมวดที่ 6 สรุปประเมินหลักสูตร
o หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
o หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับคุณภาพของหลักสูตรจากผูป้ ระเมินอิสระ
o หมวดที่ 9 แผนการดาเนินการเพือ่ พัฒนาหลักสูตร
องค์ความรูท้ น่ี ําไปใช้ประโยชน์
จากการทีไ่ ด้มกี ารประชุมแลกเปลีย่ นแสดงความคิดเห็น และซักถามข้อข้องใจ เกีย่ วกับการจัดทํามคอ.นัน้ มีรอง
อธิการบดีฝา่ ยวิชาการ และผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ รวมทัง้ บุคลากรของฝา่ ยวิชาการของมหาวิทยาลัย และคณาจารย์
วิทยาลัยฯเข้าร่วมให้ความรู้ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ และปญั หาในการจัดทําเอกสาร มคอ. ซึง่ ทางฝา่ ยวิชาการของ
มหาวิทยาลัยฯได้ชแ้ี จง และให้ความรู้ และเทคนิคในการเขียน ต่างๆ ทําให้ผเู้ ข้าร่วมมีความกระจ่างในการจัดทําเอกสาร
มคอ.มากขึน้ ทัง้ นี้ความรูท้ ไ่ี ด้ในการจัดการความรูค้ รัง้ นี้จะเป็ นข้อมูลทีค่ ณาจารย์ทกุ ท่านได้นําไปใช้ให้เป็ นประโยชน์ใน
อนาคต

รายชื่อคณะผูจ้ ดั ทําองค์ความรู้ของวิ ทยาลัย
1.
ศ.ดร.ปานสิริ พันธุส์ วุ รรณ ตําแหน่ง รองอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
2.
รศ.ลดาวัลย์ ทองผิวงาม ตําแหน่ง ผูช้ ว่ ยอธิการบดีฝา่ ยวิชาการ
3.
รศ.พฤทธิ ์ ศุภเศรษฐศิริ ตําแหน่ง คณบดี
4.
อาจารย์ปรวัน แพทยานนท์ ตําแหน่ง รองคณบดีฝา่ ยวิชาการ
5.
อาจารย์ ดร.ศรีรฐั ภักดีรณชิต ตําแหน่ง รองคณบดีฝา่ ยบริหาร
6.
ผศ. ดร.ประมา ศาสตระรุจ ิ ตําแหน่ง รองคณบดีฝา่ ยกิจการพิเศษ
7.
อาจารย์ ดร.จารุวสั หนูทอง ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารสือ่
8.
อาจารย์เสาวลักษณ์ พันธบุตร ตําแหน่ง ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยประกันคุณภาพการศึกษา
9. อาจารย์ฐะณุพงศ์ ศรีกาฬสินธุ์ ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
10. อาจารย์ปิลนั ลน์ ปุณญประภา ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริหารวิชาการ
11. อาจารย์ชนญญา ชัยวงศ์โรจน์ ตําแหน่ง อาจารย์
12. รศ.ดร.ณัฐกฤตย์ ดิฐวิรุฬ ตําแหน่ง อาจารย์
13. อาจารย์ ดร. พิชยั วัฒน์ แสงประพาฬ ตําแหน่ง อาจารย์
14. อาจารย์ ดร. วีรนันท์ คํานึงวุฒิ ตําแหน่ง อาจารย์
15. อาจารย์ ดร.ศศิธร ยุวโกศล ตําแหน่ง อาจารย์
16. ผศ.นพดล อินทร์จนั ทร์ ตําแหน่ง อาจารย์
17. อาจารย์รนิ บุญ นุชน้อมบุญ ตําแหน่ง อาจารย์
18. อาจารย์ หม่อมหลวงอุสมุ า สุขสวัสดิ ์ ตําแหน่งอาจารย์
19. อาจารย์พชั ราภรณ์ วรโชติกาํ จร ตําแหน่ง อาจารย์
20. อาจารย์สริ นิ นั ท์ เสนาขันธ์ ตําแหน่ง อาจารย์
21. อาจารย์ วรรณยศ บุญเพิม่ ตําแหน่ง อาจารย์
22. อาจารย์กฤชณัท แสนทวี ตําแหน่ง อาจารย์
23. อาจารย์ธนพงษ์ ไชยลาโภ ตําแหน่ง อาจารย์
24. อาจารย์ ดร. ชัชฎา อัครศรีวร ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยบริการวิชาการ
25. อาจารย์ ดร.เจษฎา ศาลาทอง ตําแหน่ง อาจารย์
26. อาจารย์สามมิติ สุขบรรจง ตําแหน่ง อาจารย์
27. อาจารย์ฉตั รเมือง เผ่ามานะเจริญ ตําแหน่ง อาจารย์
28. อาจารย์ปรัชญา เปี่ ยมการุณ ตําแหน่ง ผูช้ ว่ ยคณบดีฝา่ ยประชาสัมพันธ์
29. อาจารย์ ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ ์ ตําแหน่ง หัวหน้าหน่วยวิจยั และพัฒนา
30. นางสาวสุคนธ์ธา บุญชู ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา

