โครงการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร (ตอเนื่อง)
เรื่อง “การจัดทํารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.)”
---------------------------------

1. หลักการและเหตุผล
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดมีประกาศเรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2552 เพือ่ ใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งกําหนดให
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2552 ซึ่งสงผลใหสถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน โดยครอบคลุมหัวขอตางๆ ในรูปแบบใหมตามที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด และเพือ่ ใหสถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดหลักสูตรและรับนักศึกษาใหมเปน
ครั้งแรกตั้งแตปการศึกษา 2553 และหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลองกับประกาศนี้ภายในป
การศึกษา 2555
กองบริการการศึกษา รวมกับคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดตระหนักถึงความจําเปน
ในการชี้แจงขอมูลและรายละเอียดในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยไดจัดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทํา
รายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.)” ขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ที่
ผานมา เพื่อใหคณาจารยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและผูทดี่ ูแลรับผิดชอบการจัดทําหลักสูตรของมหาวิทยาลัยฯ มี
ความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิดของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแลวนั้น
ในการนี้ เพื่อใหคณาจารยและผูจัดทําหลักสูตรมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนและมีความเขาใจในการจัดทํา
เอกสารตามรูปแบบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดมากยิ่งขึ้น จึงเห็นสมควรใหจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการตอเนื่อง
เรื่อง “การจัดทํารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.)” เพื่อให
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรสามารถจัดการศึกษามุงสูเ ปาหมายและทิศทางการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิได
อยางมีคุณภาพ เพิ่มความเชื่อมั่นใหแกสังคมในดานคุณภาพและมาตรฐานของคุณวุฒิบัณฑิตตอไป

2. วัตถุประสงค
เพื่อใหผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติของการจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สามารถจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) และประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ตามรูปแบบใหมที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

3. ผูรับผิดชอบโครงการ
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา รวมกับคณะกรรมการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

4. ขอบเขตและรูปแบบการสัมมนา
การบรรยายเกี่ยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
(มคอ. 2-4) และการฝกปฏิบัติในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม
(มคอ.4) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยคณะวิทยากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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5. วัน เวลา และสถานที่จดั ประชุมปฏิบัติการ
จําแนกตามกลุมสาขาวิชา ดังนี้
1. วันจันทรที่ 26 เมษายน 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุมสุธรรม อารีกลุ ชั้น 1
หองประชุมธีระ สูตะบุตร และหองประชุม 5, 6, 8, 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สําหรับกลุมที่ 1 ไดแก สาขาวิชาเกษตรศาสตร ประมง ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
วนศาสตร สัตวแพทยศาสตร เทคนิคการสัตวแพทย วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร วิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี
2. วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
หองประชุมธีระ สูตะบุตร และหองประชุม 5, 6, 8, 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สําหรับกลุมที่ 2 ไดแก สาขาวิชาศึกษาศาสตร การกีฬา พลศึกษา สุขภาพ สังคมศาสตร
การจัดการ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร มนุษยศาสตร และศิลปศาสตร

6. กลุมเปาหมายและจํานวนผูเขารวมโครงการ
1. ผูบริหาร
(อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ คณบดี)
2. คณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
3. คณะกรรมการวิชาการหรือคณะกรรมการการศึกษาประจําคณะ
ผูมีหนาที่พิจารณาการจัดทําหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ
ที่สามารถเขารวมไดตลอดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
(จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 2 กลุม กลุมละประมาณ 115 คน)
4. เจาหนาที่ปฏิบัติงาน

จํานวน 33 คน
จํานวน 32 คน
จํานวน 230 คน

จํานวน 5 คน
รวม 300 คน

7. งบประมาณ
เงินงบประมาณเงินรายไดกองบริการการศึกษา บัญชี 105

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ
ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับแนวคิด แนวปฏิบัติของการจัดทํารายละเอียดของ
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สามารถจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.
3) และประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ตามรูปแบบใหมที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด

9. ดัชนี้ชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
1. ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ มีความพึงพอใจในการเขารวมงานโดยมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก
2. มีผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนกลุมเปาหมาย

10. กําหนดการ
ตามเอกสารทีแ่ นบ
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กําหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ (ตอเนื่อง)
เรื่อง “การจัดทํารายละเอียดหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.)”
กลุม 1 วันจันทรที่ 26 เมษายน 2553
กลุม 2 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553
เวลา 08.30-16.30 น.
ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล หองประชุมธีระ สูตะบุตร หองประชุม 5, 6, 8 และ 9
อาคารสารนิเทศ 50 ป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
---------------------------------

เวลา 08.30-08.45 น.
เวลา 08.45-09.00 น.

เวลา 09.00-12.00 น.

เวลา 12.00-13.00 น.
เวลา 13.00-15.00 น.

เวลา 15.00-16.30 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
พิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
- กลาวเปดโดย อธิการบดี
- กลาวรายงานโดย รองอธิการบดีฝา ยวิชาการ
การบรรยายสรุป เรื่อง การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และของประสบการณ
ภาคสนาม (มคอ.4)
โดย รศ.ดร.นาตยา ปลันธนานนท
รองประธานคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หองประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
และของประสบการณภาคสนาม (มคอ.4) ณ หองประชุม 5, 6, 8 และ 9 ชั้น 2
โดย คณะวิทยากรผูทรงคุณวุฒติ ามกลุมสาขาวิชา
จากคณะกรรมการการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
นําเสนอผลการจัดทํา มคอ.3 - มคอ.4 ณ หองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2
อภิปรายผลและปดการสัมมนา

หมายเหตุ เวลา 10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารวาง ณ บริเวณดานหนาหองประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 1
เวลา 15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารวาง ณ บริเวณดานหนาหองประชุมธีระ สูตะบุตร ชั้น 2

