
บทบาทและหน้าที่ของ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร

ครั้งที่ 1

โดย
รองศาสตราจารย์ ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ

25 ธันวาคม 2562



รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้รับผิดชอบหลักหลักสูตร ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ :

 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร : อุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2548, 2558
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ พ.ศ. 2552 (TQF), มคอ 1 
 การประเมินคุณภาพภายใน (IQA) : IQA สกอ
 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
 แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ พ.ศ. 2552 
 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี มก พ.ศ. 2559
 ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาบัณฑิต มก พ.ศ. 2559
 ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารโครงการภาคพิเศษ มก พ.ศ. 2559
 แนวปฎิบัติ ระบบและกลไก ด้านการศึกษา ที่ มก ก าหนด



การสร้างบัณฑิต
ที่ตอบสนอง
สังคมแห่ง
อนาคต

มีความเชี่ยวชาญและสมรรถนะ (Professional Competencies) 
ตรงตามความตองการของกลุมอุตสาหกรรม เปาหมาย เพ่ือขับเคลื่อน 
digital world

มีสมรรถนะในโลกสมัยใหม (General Competencies) : ทักษะ
สังคมและชีวิต (Social and Life Balance) มีความสามารถท่ี
เปนสากล (Globally Talented) มีความเปนผปูระกอบการ 
(Entrepreneurial Mindset) และมีความรับผิดชอบตอสังคม 
(Socially Engaged)

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



ดานที่ 1
ผูเรียนรู
(Learner Person): 

เปนผูมีความเพียร ใฝเรียนรู และชีวิต เพื่อสรางงานหรือสัมมาอาชีพ บน
พื้นฐานของความพอเพียงความมั่นคงในชีวิต และมีทักษะการเรียนร ูตลอด
ชีวิต เพื่อกาวทันโลกยุคดิจิทัลและโลกในอนาคต และมีสมรรถนะ 
(competency) ที่เกิดจากความรู ความรอบรูดานตางๆ  มีสุนทรียะ รักษ
และประยุกตใชภูมิปญญาไทย มีทักษะคุณภาพชีวิตที่ดี ตอตนเอง 
ครอบครัว และสังคม

ดานที่ 2 
ผูรวมสรางสรรค
นวัตกรรม 
(Innovative Co-
Creator)

เปนผูมีทักษะทางปญญา ทักษะศตวรรษที่ 21 ความฉลาดดิจิทัล (digital 
intelligence) ทักษะการคิดสรางสรรค ทักษะขามวัฒนธรรม สมรรถนะ 
การบูรณาการขามศาสตร และมีคุณลักษณะของความเปนผูประกอบการ 
เพื่อรวมสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีหรือสังคม เพิ่ม
โอกาสและมูลคาใหกับตนเอง และสังคม

มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561
ผลลัพธที่พึงประสงคของการศึกษา (Desired Outcomes of Education, DOE Thailand)
เปนคนดี มีคุณธรรม ยึดคานิยมรวมของสังคม เปนฐานในการพัฒนาตนใหเปนบุคคลที่มีคุณลักษณะ 3 ดาน

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



6

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.  ๒๕๖๑

มาตรฐานท่ี ๑ ด้านผลลัพธผ์ู้เรียน (Learner Outcomes)
๑.๑ เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ  ในการสร้างสัมมาอาชีพ 

ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคม  มีทักษะการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  โดยเป็นผู้มีคุณธรรม  ความเพียร  มุ่งมั่น  มานะ  บากบั่น  และยึดมั่น
ในจรรยาบรรณวิชาชีพ (Learner person)

๑.๒ เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม  มีทักษะศตวรรษที่  ๒๑  มีความสามารถในการบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ  เพื่อพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม  มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการ   
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก  สามารถสร้างโอกาสและเพิ่มมูลค่าให้กับ
ตนเอง  ชุมชน  สังคม  และประเทศ (Innovative Co-creator)

๑.๓ เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง  มีความกล้าหาญทางจริยธรรม  ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่า
และรักษ์ความเป็นไทย  ร่วมมือรวมพลังเพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุข 
อย่างยั่งยืน ทั้งในระดับครอบครัว  ชุมชน  สังคม  และประชาคมโลก (Active Citizen)

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

information/Standard of Higher Education-2018.PDF


ประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวตกรรม
เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา

พ.ศ.  ๒๕๖๒

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
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รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หนูไม่รู้ ???

https://eduserv.ku.ac.th

ฝ่ายหลักสูตรและมตรฐ่นการศกึษา

http://eduserv.ku.ac.th/
http://eduserv.ku.ac.th/


KU –Advisor online system

คู่มือการให้ค าปรึกษา

คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา

การติดตามการ
ลงทะเบียนเรียน

คู่มืออาจารย์

รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีต๊ะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สารสนเทศนิสิต

การประเมิน

KU ISEA

https://advisor.ku.ac.th/adv/login.htm?mode=index
http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=manual_kn
http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=manual_kn
http://eduserv.ku.ac.th/index.php?method=manual_kn
https://eassess.ku.ac.th/report/select_semester.php


การให้ค าปรึกษา/ การก ากับมาตรฐาน ระดับบัณฑิตศึกษา

http://www.grad.ku.ac.th/

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ

http://www.grad.ku.ac.th/index2.php


การบริหารหลักสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา 

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘

ส านักมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึกษา
http://www.mua.go.th/users/bhes/

ข้อแตกต่าง ๔๘ $ ๕๘ ปริญญาตรี

ข้อแตกต่าง ๔๘ $ ๕๘ ปริญญาบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

../เกณฑ์ 58/ประกาศกระทรวง เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558.PDF
../เกณฑ์ 58/ประการ ศธ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558.pdf
../เกณฑ์ 58/ประการ ศธ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558.pdf
../เกณฑ์ 58/ประการ ศธ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558.pdf
../เกณฑ์ 58/ประการ ศธ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558.pdf
http://www.mua.go.th/users/bhes/
http://www.mua.go.th/users/bhes/
../เกณฑ์ 58/ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์ใหม่ระดับปริญญาตรี สกอ..pdf
../เกณฑ์ 58/ตารางเปรียบเทียบเกณฑ์ใหม่บัณฑิตศึกษา สกอ.pdf


รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๒๕๕๘ หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ 
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการ 
ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน ๒ คน 



รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีต๊ะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

วางแผน ควบคุมคุณภาพ ติดตามประเมินผล และพัฒนาปรับปรุง : 

ควบคุมคุณภาพ: ก ากับมาตรฐานหลักสูตร : คุณภาพบัณฑิต 
คุณภาพหลักสูตร

วางแผน: การจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน

การประเมิน: ผู้เรียน กระบวนการเรียนรู้ ผู้สอน รายวิชา หลักสูตร 

พัฒนาปรับปรุง : หลักสูตร รายวิชา กระบวนการเรียนรู้ 
ผู้สอน ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน



รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การบริหารหลักสูตร ตามกรอบ TQF

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๒

๓. ให้สถาบัน จัดท า
หลักสูตรสาขาวิชา

(Programme Specification 
มคอ. ๒ ) 

รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification. 

มคอ.๓,๔)

รศ. ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร



รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ พ.ศ. 2552
๖. ให้บริหารจัดการหลักสูตร เพื่อให้ได้บัณฑิตมี
คุณลักษณะตามผลการเรียนรู้ที่ก าหนด

พัฒนาอาจารย์
จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน การวิจัย

 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้
จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาหลักสูตร

สาขาวิชา
(Programme Specification มคอ. ๗ ) 

ของรายวิชา
(Course Specification. มคอ. ๕,๖)

ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ และ
รายงานผลการจัดการศึกษาต่อสภา
ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนา ทุก ๕ ปี

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร



รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แนวทางปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ พ.ศ. 2552

๗. ให้สถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร

ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานฯ

ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบฯ 

 รายงานผลการด าเนินงาน ต่อ สภาฯ และสาธารณะ

น าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ
และทันสมัยอยู่เสมอ



คุณภาพผู้เรียน
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

(ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ๕ ด้าน ทีก่ าหนดในหลักสูตร)
และสอดคล้องตาม อัตตลักษณ์ 

“ส านึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี”
”รศ. ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
เกณฑ์มาตรฐาน + กรอบมาตรฐาน+ แผน 15 ปี + แผน 12+ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 + มาตรฐานวิชาชีพ +ปณิธาน ปรัชญา 

วิสัยทัศน์ของ มหาวิทยาลัยฯ

เรียนรู้อะไร    อย่างไร  (สอนอะไร)



ปณิธาน ปรัชญา วิสัยทัศน์ของ 
มหาวิทยาลัยฯ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยฯ

หมวดวิชาเฉพาะ 
(≥ 84 หน่วยกิต)

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
( ≥ 30 หน่วยกิต)

หมวดวิชาเลือกเสรี
(6 หน่วยกิต)

หลักสูตรสาขาวิชา
(Programme Specification มคอ.2) Learning 

Outcomes
5 ด้าน

มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (มคอ.1)

1. คุณธรรมและจริยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปัญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

Curriculum Mapping

รายละเอียดของรายวิชา
(Course Specification. มคอ.3,4)

Learning 
Outcome 
Evaluation

มคอ. 7

Learning Outcome Evaluation มคอ. 5, 6 รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



รศ. ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ

ปรับวิธีเรียน 
เปลี่ยนวิธีสอน 

ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้
ปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้

อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

วางแผน 
ควบคุม
คุณภาพ 
ติดตาม
ประเมินผล 
และพัฒนา
ปรับปรุง : 



ความเชื่อมโยงของผลการเรียนรู้

University บัณฑิตพึงประสงค์

Program
(หลักสูตร)

PLO

Module
(ชุดวิชา)

CLO1

SPLO

Course
(รายวิชา)

CLO1 CLO1 CLO1

Lesson (บทเรียน) LLO11

รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์



รศ.ดร. ลิลล่ี กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รศ.ดร. ลิลลี่ กาวีต๊ะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กระบวนการพัฒนาหลักสูตร: หลักการ

 ก าหนดวัตถุประสงค์ทีค่าดหวังว่าจะให้ผู้เรียนเปลี่ยนแปลง 
(knowledge/skill/attitude)

 ออกแบบเนื้อหาสาระรายวิชาเพื่อให้เกิดการเปลีย่นแปลงของผู้เรียน
ตามที่ต้องการ

 จัดกระบวนเรียนรู้ที่ท าให้ผู้เรียนพัฒนาตนเอง
 ประเมินผล เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เรยีนเป็นไปตามวัตถุประสงค์


