
บทท่ี  1 
การพัฒนาหลักสูตร 

 

1.  รูปแบบการพัฒนาหลักสูตร*   มี  3  แบบ  คือ 
 

           1)  หลักสูตรใหม�  คือ  หลักสูตรที่ไม�เคยเป�ดสอนในระดับและสาขาวิชาน้ันมาก�อน 
           2) หลักสูตรปรับปรุงเป)นการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร เช�น วัตถุประสงค-ของหลักสูตร   
โครงสร/างหลักสูตร  ช่ือหลักสูตร  ชื่อปริญญา  เน้ือหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา     
           3)  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน/อย  เป)นการปรับปรุงในระดับรายวิชา  เช�น  การเปลี่ยนชื่อรายวิชา           
การเปล่ียนรหัสรายวิชา  การเพิ่มรายวิชาเลือกและการปรับคําอธิบายรายวิชาโดยไม�กระทบโครงสร/างหลักสูตร

และเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ  (สําหรับการเปลี่ยนแปลงอาจารย�ประจําหลักสูตรต องแจ งให   สกอ.  
รับทราบให ความเห็นชอบ) 
 

2.  ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร  ควรจะต/องดําเนินการดังต�อไปน้ี 
             

            1)  หลักสูตรที่จะเป�ดสอนควรสอดคล/องนโยบายของรัฐบาล  สัมพันธ-สอดคล/องกับแผนพัฒนาการ
อุดมศึกษาของชาติ  สอดคล/องกับปรัชญาการอุดมศึกษา   สอดคล/องกับปรัชญาของสถาบันฯ  สอดคล/องกับ
มาตรฐานวิชาการ  (ถ/ามี)  สอดคล/องกับมาตรฐานวิชาชีพ (ถ/ามี)  และต/องมีแบบสํารวจความต/องการกําลังคน

ของตลาดแรงงานและสังคม  รวมทั้งท/องถิ่น 
            2)  ต/องมีศักยภาพและความพร/อมในการเป�ดดําเนินการหลักสูตร  ทั้งด/านคณาจารย-ประจําหลักสูตร
คณาจารย-  และทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
            3)  เสนอโครงการจัดทําหลักสูตร  เพื่อให/มหาวิทยาลัยอนุมัติโครงการและงบประมาณพร/อมทั้งแต�งตั้ง

คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร/ร�างหลักสูตร ** 
            4)  ดําเนินการจัดทําหลักสูตร  ตามหัวข/อและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตร (รายละเอียดใน
บทที่ 4)  และประสานกับงานหลักสูตร  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เพื่อกําหนดกรอบโครงสร/าง
หลักสูตร   หมวดศึกษาท่ัวไป  กลุ�มวิชาบังคับ  กลุ�มวิชาอ่ืน ๆ พร/อมทั้งหลักเกณฑ-การกําหนดรหัสวิชา 
            5)  ยกร�างหลักสูตรและส�งให/ผู/ทรงคุณวุฒิ *** ผู/เกี่ยวข/องวิพากษ-และเสนอแนะ                         
 

 

*  ผู/พัฒนาหลักสูตรอาจเป)นโปรแกรมวิชา  หรือคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
**  คณะกรรมการจัดทําหลกัสตูร/ปรับปรุงหลักสูตร/ร�างหลักสูตร  ประกอบด/วย  ผู/ทรงคุณวุฒิภายนอก อย�างน/อย  2  คน   
ตัวแทนจากองค-กรวิชาชีพ  อย�างน/อย  1  คน    และอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตร  อย�างน/อย  2  คน) 
***  ผู/ทรงคุณวุฒิ  การวพิากษ-หลักสูตรต/องมีหลักฐานคาํแนะนําของผู/ทรงคุณวุฒิและผู/เก่ียวข/อง  ผู/ใช/บัณฑิต ศิษย-เก�า เจ/าของ
กิจการ  ฯลฯ   
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6)  หลักสูตรที่แก/ไขตามคําแนะนําของผู/ทรงคุณวุฒิ  และผู/เกี่ยวข/องเรียบร/อยแล/ว  ให/จัดทําเป)นรูปเล�ม 
จํานวน  1  เล�ม  พร/อมแผ�นบันทึกข/อมูล (CD-R)  และนําส�งงานหลักสูตร  (โดยทําบันทึกข/อความ  เรียนรอง
อธิการบดี ฝLายวิชาการ)  เพื่อตรวจสอบความถูกต/องของหลักสูตรโดยใช/เวลาตรวจสอบประมาณ  10  วัน     
ถ/าหลักสูตรไม�ถูกต/องทางงานหลักสูตร  ก็จะส�งคืนเพื่อแก/ไขใหม�  สําหรับหลักสูตรที่งานหลักสูตร ฯ ตรวจสอบ 

ความถูกต/องแล/ว  จะเสนอหลักสูตรเพื่อให/กรรมการวิชาการให/ความเห็นชอบ  ถ/ากรรมการวิชาการพิจารณาให/
แก/ไข  จะต/องแก/ไขให/เรียบร/อยแล/วนําส�งงานหลักสูตรฯ อีกครั้ง  ถ/าหลักสูตรถูกต/อง  งานหลักสูตรฯ จะสําเนา
เอกสารหลักสูตร  เพื่อขอความเห็นชอบจากสภาวิชาการและขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯ ต�อไป      
 

3.  แนวการปฏิบัตใินการนําเสนอหลักสูตรต.อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
          1)  จัดทําเอกสารตามตัวอย�างเอกสารการนําเสนอหลักสูตรต�อสภาวิชาและสภามหาวิทยาลัย ฯ                    
(รายละเอียดใน  ภาคผนวก ข พร/อมเล�มหลักสูตร)  โดยจัดทําเอกสารจํานวน 32 ชุด  เสนอต�อสภาวิชาการ
เพื่อขอความเห็นชอบ 
          2)  เมื่อสภาวิชาการให/ความเห็นชอบแล/ว  ถ/าหลักสูตรไม�มีการแก/ไข  นําหลักสูตรชุดเดิม จํานวน  27 เล�ม 
เสนอต�อสภามหาวิทยาลัย  แต�ถ/ามีการแก/ไขให/แก/ไขหลักสูตรให/ถูกต/อง  พร/อมทั้งเอกสารข/อเสนอแนะของสภา

วิชาการ ฯ และนําเสนอต�อสภามหาวิทยาลัย ฯ เพื่อขออนุมัติต�อไป 
    3) เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล/ว  ให/ส�งหลักสูตรและแบบรายงาน  (สมอ.01-06) ( รายละเอียดในแผ�น 

บันทึกข/อมูล (CD-R))  งานหลักสูตร ฯ จะได/นําเสนอหลักสูตรให/คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
รับทราบให/ความเห็นชอบหลักสูตรภายใน  30 วัน  นับตั้งแต�วันที่ได/รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ฯ   
 

4.  เอกสารท่ีเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประกอบด/วย 
                

        1)  หลักสูตรที่เสนอ  ต/องมีหัวข/อและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่สํานักคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากําหนด  สําหรับหลักสูตรปรับปรุง  ต/องจัดทําตารางเปรียบเทียบข/อแตกต�างระหว�างหลักสูตร

เดิมกับหลักสูตรฉบับปรับปรุงไว/ด/านหลังหลักสูตร 
       2)  มีแบบเสนอข/อมูลหลักสูตร ( แบบ มคอ. 01-06 ) ที่กรอกข/อมูลครบถ/วน  โดยอธิการบดี/รองอธิการบดี
ฝLายวิชาการ/รักษาการแทนอธิการบดี  ลงนามรับรองความถูกต/องของข/อมูลพร/อมประทับตรามหาวิทยาลัยทุก

หน/า 
       3)  สําเนามติสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติหลักสูตร 
       4)  ส�งเอกสารหลักสูตรจํานวน  4  เล�ม  พร/อมแผ�นบันทึกข/อมูล (CD-R)  ไปที่สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

       5)  หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรที่อ/างอิง  เช�น  ระเบียบหรือข/อบังคับให/จัดทําเป)นเอกสารผนวกแนบท/าย   
หลักสูตรฉบับสมบูรณ-  คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรมร�างหลักสูตร  คําส่ังแต�งตั้งคณะกรรรมวิพากษ-หลักสูตร และ



งานหลักสูตร  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

 

3 

 

ประวัติอาจารย-ประจําหลักสูตร                                                                                                                                                                                                                                                                                  
       6)  ถ/าเอกสารหลักสูตรมีความถูกต/องตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให/คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบให/ความ
เห็นชอบหลักสูตรภายใน  120  วัน ( สกอ. จะส�งหลักสูตรที่รับทราบให/ความเห็นชอบแล/ว  ส�งให/สํานักงาน

คณะกรรมการข/าราชการพลเรือน (ก.พ.)  และสํานักงานคณะกรรมการข/าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.)  รับรองคุณวุฒิ))) 

 
 

บทท่ี  2 
การนําเสนอหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติเป8ดและการเสนอขอป8ดหลักสูตร 

 
 1.  การขออนุมัติเป8ดหลักสูตรใหม.และหลักสูตรปรับปรุงมาก 
        

          การขออนุมัติเป�ดหลักสูตรใหม�และหลักสูตรปรับปรุงมาก  เพื่อเสนอให/มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  

คณะต/องปฏิบัติตามเกณฑ-หรือแนวปฏิบัติเบื้องต/น  ดังต�อไปนี้ 
          1.1  แต�งต้ังคณะกรรมการร�าง/ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร  ให/คณะที่จะเสนอหลักสูตรพิจารณาแต�งตั้ง 
คณะกรรมการร�าง/ปรับปรุงหลักสูตรข้ึนมาชุดหน่ึง  โดยมีรายละเอียดตามรูปแบบการแต�งตั้งกรรมการร�าง/ 
ปรับปรุงหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

          1.2  การเสนอขอเป�ดหลักสูตรใหม�  หลักสูตรนั้นต/องได/รับการศึกษาวิเคราะห-กับตลาดแรงงาน/ความ
ต/องการของท/องถิ่นและสังคมและสอดคล/องกับแผนยุทธศาสตร-มหาวิทยาลัย  เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต�อไป 
          1.3  หลักสูตรต/องมีโครงสร/างและมาตรฐานตามเกณฑ- สกอ. กําหนด 
          1.4  หลักสูตรต/องได/รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก�อนการเป�ดสอน 

          1.5  หลักสูตรที่ได/รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล/วให/แจ/ง สกอ. รับทราบภายใน  30  วัน 
          1.6  การขออนุมัติหลักสูตรใหม�และหลักสูตรปรับปรุงมากทุกระดับ  ผู/รับผิดชอบหลักสูตรจะต/องจัดทํา
เอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่มีหัวข/อรายละเอียดและหลักเกณฑ-ตามรูปแบบที่ สกอ. กําหนด  เพื่อเสนอขอ
อนุมัติตามข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 

 
 

2.  รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําและเสนอเอกสารหลักสูตร  
    2.1  การขอบรรจุหลักสูตรใหม.ในแผนยุทธศาสตร�ของมหาวิทยาลัย 

   การขอบรรจุหลักสูตรใหม.  หลักสูตรใหม�ที่จะดําเนินการขอเป�ดสอนต/องได/รับการบรรจุไว/ในแผน 

ยุทธศาสตร-ของมหาวิทยาลัย  โดยคณะดําเนินการเสนอต�อคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณา
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เห็นชอบบรรจุหลักสูตรใหม�ไว/ในแผนของมหาวิทยาลัย  หรือการปรับหลักสูตรที่มีบรรจุในแผนยุทธศาสตร-แล/วแต�
ยังไม�ได/ดําเนินการ  แล/วจึงเสนอเร่ืองไปยังรองอธิการบดีฝLายแผน  ผ�านกองนโยบายและแผนงาน  เพื่อบรรจุไว/ใน
แผนยุทธศาสตร-ของมหาวิทยาลัย  ก�อนจะดําเนินการเสนอขออนุมัติเป�ดสอนตามขั้นตอนต�อไป 
 

              รายละเอียดของข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร  มีดังนี้ 
 

       1)  สาขาวิชา/คณะ  ทําการศึกษาและวิเคราะห-ความต/องการจําเป)น (Needs Assessment) โดยสํารวจความ

ต/องการของผู/ใช/ผลผลิตหรือบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยผลิตได/  ว�าผู/ใช/ต/องการให/บัณฑิตมีคุณสมบัติและความรู/อย�าง
ใด  ผู/ใช/ดังกล�าวเป)นผู/ใช/บัณฑิตจริงมใิช�นักวิชาการ  หรือผู/เช่ียวชาญข้ันน้ีจะทําให/เป)นหรือได/หลักสูตรของมวลชน  
         นอกจากน้ีควรศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับปXจจุบัน  แผนพัฒนาอุดมศึกษา  
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย  แนวโน/มสากล  แนวโน/มวิชาชีพ  สภาหรือสมาคมวิชาชีพ สภาวิชาการ  ตลอดจนความ

ต/องการกําลังคนของประเทศ  เป)นต/น 
      2)  คณะรวบรวมผลการศึกษาเพื่อเป)นข/อมูลในการยกร�างแผนพัฒนาหลักสูตร  (แผนระยะปานกลาง 5 ปY)   
โดยในรายละเอียดของแผนพัฒนาหลักสูตรจะกําหนดเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะขออนุมัติหรือขอเป�ดรับนักศึกษาใน
แต�ละปY  นอกจากรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรแล/วคณะต/องจัดทําแผนรับ/แผนพัฒนา  บุคลากรเพื่อรองรับการ

เป�ดหลักสูตรด/วย  แล/วนําเสนอต�อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณากล่ันกรองและให/ความเห็นชอบ 
      3)  คณะเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรที่ผ�านการกลั่นกรองของคณะกรรมการประจําคณะต�อสภาวิชาการ   
เพื่อพิจารณากล่ันกรองหรือให/การทักท/วงเพื่อการแก/ไขปรับปรุง  คณะดําเนินการแก/ไขปรับปรุงตามประเด็น
ข/อเสนอแนะหรือข/อทักท/วงของสภาวิชาการ 
      4)  นําเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรที่ผ�านการกลั่นกรองของคณะกรรมการประจําคณะและสภาวิชาการต�อ

สภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาให/ความเห็นชอบหรืออนุมัติและประกาศใช/ 
 

           การเสนอขออนุมัติหลักสูตรปรับปรุงมาก  คณะไม�ต/องเสนอของบรรจุหลักสูตรไว/ในแผนยุทธศาสตร- 

  เน่ืองจากมีข/อมูลของหลักสูตรเดิมในแผนยุทธศาสตร-ของมหาวิทยาลัยแล/ว 
 

     2.2  การร.างหลักสูตร 
        ให/ผู/รับผิดชอบหลักสูตรฯ  เสนอรายชื่อคณะกรรมการร�างหลักสูตรให/คณบดีเป)นผู/แต�งตั้ง  กรณีเป)น 

หลักสูตรสาขาวิชาร�วมระหว�างคณะให/รองอธิการบดีฝLายวิชาการเป)นผู/แต�งตั้ง  คณะกรรมการก�อนดําเนิน 

การจัดทํา  (ร�าง) เอกสารรายละเอียดหลักสูตร 
                คณะกรรมการร�างหลักสูตร  มีหน/าที่ศึกษาและยกร�างเอกสารรายละเอียดหลักสูตรให/สอดคล/องตาม 
รูปแบบ  หัวข/อรายละเอียดและหลักเกณฑ-ที่ สกอ. และมหาวิทยาลัยกําหนด  และเสนอขอความเห็นชอบตาม 
ลําดับขั้นตอน 
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         2.3  การเสนอขอความเห็นชอบต.อคณะกรรมการที่เกี่ยวข องระดับคณะ 
                    ให/ผู/รับผิดชอบหลักสูตร  เสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่ดําเนินการเรียบร/อยแล/วต�อที่ประชุม 
คณะกรรมการที่เกี่ยวข/องในคณะเพื่อให/ความเห็นชอบก�อนนําเสนอมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
                   1)  เสนอคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ/คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรของคณะ (ถ/ามี) 
                   2)  เสนอคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย 

           3)  ภายหลังการพิจารณา  ถ/าหากมีข/อเสนอแนะให/แก/ไข  ผู/รับผิดชอบหลักสูตรต/องแก/ไขเอกสาร 
ให/เรียบร/อยก�อนเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให/ความเห็นชอบตามขั้นตอนต�อไป 

 

         2.4  การเสนอขอความเห็นชอบต.อคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข องระดับมหาวิทยาลัย 
           การเสนอหลักสูตรใหม�/หลักสูตรปรับปรุงมากที่ผ�านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ 

แล/วต�อคณะกรรมการที่เกี่ยวข/องระดับมหาวิทยาลัย  ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ให/ดําเนินการ  ดังน้ี 
 
 

                 2.4.1  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
                                 ให/คณะเสนอเอกสารหลักสูตร  จํานวนอย�างน/อย 19 ชุด  ไปที่งานหลักสูตรฯ เพื่อดําเนินการ

นําเร่ืองเข/าพิจารณาในวาระการประชุม  และแจ/งผู/รับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอหลักสูตรต�อที่ประชุม 
                   

                 2.4.2  สภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
                   ให/คณะเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร  จํานวนอย�าง  17 ชุด (พร/อมไฟล-ข/อมูล)  ไปที่ 

งานหลักสูตรฯ  เพื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกต/อง  และแจ/งผู/รับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอต�อที่ประชุมสภา
วิชาการเพื่อพิจารณาให/ความเห็นชอบ  ภายหลังการพิจารณา  ดังนี้  กรณีมีมติให/แก/ไขให/ดําเนินการแก/ไขภายใน  
10  วัน  หากพ/นกําหนดให/ถือว�าผู/รับผิดชอบหลักสูตรมิประสงค-จะดําเนินการต�อไปและหากประสงค-จะขออนุมัติ

หลักสูตรเดิมจะต/องเสนอใหม�) 
 

                 2.4.3  สภามหาวิทยาลัย 
                          งานหลักสูตรฯ  จะนําเอกสารรายละเอียดหลักสูตรและแบบเสนอขออนุมัติหลักสูตรที่ผ�าน 
การตรวจสอบความถูกต/องแล/ว  เอกสารรายละเอียดหลักสูตร  จํานวนอย�างละ  27  ชุดเสนอต�อเลขานุการสภา 
มหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุระเบียบวาระ   การประชุมของสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให/ความเห็นชอบและอนุมัติ 
ต�อไป   

           ภายหลังการพิจารณา 
                 1)  เลขานุการสภามหาวิทยาลัยจะแจ/งมติที่ประชุมให/รองอธิการฝLายวิชาการทราบ  งานหลักสูตร  
ก็จะแจ/งคณะเจ/าของหลักสูตรทราบและดําเนินการต�อไป 
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                  2)  ให/ผู/รับผิดชอบหลักสูตรรีบดําเนินการปรับปรุงแก/ไขเอกสารหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัย (กรณีมติให/แก/ไข ให/ดําเนินการแก/ไขภายใน 15 วัน  หากพ/นกําหนดให/ถือว�าผู/รับผิดชอบหลักสูตร 
มิประสงค-จะดําเนินการต�อไปและหากประสงค-จะขออนุมัติหลักสูตรเดิมจะต/องเสนอใหม�) 

 

          2.5  การเสนอหลักสูตรต.อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ 
        สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดให/แต�ละมหาวิทยาลัย/สถาบันเสนอหลักสูตรที่สภา 

มหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันนั้น ๆ พิจารณาให/ความเห็นชอบแล/วให/ สกอ. รับทราบภายในกําหนดไม�เกิน 30 
วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให/ความเห็นชอบแล/วตามแบบฟอร-มรายงานข/อมูลการพิจารณาอนุมัติ/

เห็นชอบหลักสูตรระดับต�าง ๆ 
        ดังน้ัน  เพื่อให/สามารถดําเนินการได/แล/วเสร็จทันตามที่  สกอ. กําหนด  ขอให/ส�งเอกสารหลักสูตรที่ 

ตรวจแก/ไขแล/ว  ภายใน 15 วัน  นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ 
       *  ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต/องครบถ/วน  และสมบูรณ-ตามที่  สกอ. กําหนดและ สกอ.   

จะดําเนินการเสนอให/  กกอ.  พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120  วันนับจากวันที่ที่ทาง สกอ.  
ได/รับหลักสูตรดังกล�าว 

 

           2.6  การเสนอหลักสูตรต.อสํานักงานข าราชการพลเรือน(ก.พ.) 
          หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. รับทราบแล/ว)  สกอ. จะดําเนินการส�ง 

หลักสูตรต�อให/กับสํานักงาน  ก.พ. พิจารณาประเมินค�าหลักสูตรและ สกอ. จะแจ/งผลการพิจารณาของ ก.พ.   
ให/มหาวิทยาลัยทราบต�อไป 
 

            2.7  การเสนอหลักสูตรต.อสํานักงานคณะกรรมการข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ก.ค.ศ.)   

           หลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ. รับทราบแล/ว)  สกอ. จะดําเนินการส�ง 
หลักสูตรต�อให/กับสํานักงาน  (ก.ค.ศ.)  รับรองคุณวุฒิหลักสูตรและ สกอ. จะแจ/งผลการพิจารณาของ  ก.ค.ศ.  
ให/มหาวิทยาลัยทราบต�อไป 
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แผนภูมิแสดงเส นทางการเสนอขออนุมัติหลักสตูรใหม. 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                                                        
                                                                                             ไม�เห็นชอบ 
 
 
                        

                 ไม�เห็นชอบ 
 
 
 

 
                   ไม�เห็นชอบ 
 
 
 
 

                ไม�เห็นชอบ 
 
 
 

 

คณะรวบรวมข/อมูลและจําทําแผน 

คณะกรรมการ
ประจําคณะ 

คณะกรรมการ
วิชาการ(พิจารณา) 

สภามหาวิทยาลัย 

สาขาวิชา/คณะ  ทําการศึกษา/วิเคราะห-ความต/องการ
จําเป)น  เพื่อบรรจุในแผนยุทธศาสตร-มหาวิทยาลัยฯ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สภาวิชาการ 
 

ส�งสภาวิชาชีพ 

สํานักงาน  ก.พ. สํานักงาน ก.ค.ศ 



งานหลักสูตร  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

 

8 

 

สภาวิชาการ(พจิารณาให/ความเห็นชอบ) 

แผนภูมิแสดงเส นทางการเสนอขออนุมัติหลักหลักสูตรปรับปรุง 
 

                                                                
 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

สาขาวิชา/คณะ(ผู/รับผิดชอบหลักสูตร) 

เอกสารรายละเอียดหลักสูตร(  มคอ. 2) คณะกรรมการร�างหลักสูตร 

คณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการ
พิจาณาหลกัสูตรของคณะ(ถ/ามี)/วพิากษ-หลักสูตร 

งานหลักสูตร  
(ตรวจสอบความถูกต/อง) 

คณะกรรมการวิชาการ(พิจารณา) 

สภามหาวิทยาลัย(อนุมัติหลักสตูร) 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

(รับทราบ/รับรอง) 

ส�งสภาวิชาชีพ 

สํานักงาน  ก.พ. สํานักงาน ก.ค.ศ 
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 3.  การเสนอขออนุมัติป8ดหลักสูตร 
          หลักเกณฑ�เบื้องต น 
         เนื่องด/วยหลักสูตรที่เป�ดสอนต/องมีความสอดคล/องกับวิสัยทัศน-  พันธกิจ  ความพร/อมของสถาบันและ 
สอดคล/องกับความต/องการทางด/านวิชาการและวิชาชีพของสังคม  ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาต/องได/รับการประเมิน 
หลักสูตรตามมาตรฐานอย�างสม่ําเสมอ  และมีการปรับปรุงหลักสูตรให/ทันต�อการเปลี่ยนแปลงมหาวิทยาลัยจึง 
ต/องมีการวางระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรอย�างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษาได/มีประกาศแนวปฏิบัตใินการแจ/งป�ดหลักสูตร  สาขาวิชาที่ผ�านการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยแล/ว 
ภายใน  30  วัน  มหาวิทยาลัยฯ  จึงได/กําหนดแนวปฏิบัตใินการการเสนอขอป�ดหลักสูตรเดิมไว/   ดังต�อไปนี้ 
          การพิจารณาป�ดหลักสูตร  สาขาวิชา/สาขา  คณะกรรมการจะดําเนินการพิจารณาตามรายละเอียด 
ดังต�อไปน้ี 
         1)  ประเด็นความต/องการของสังคม  ความต/องการด/านตลาดแรงงานของประเทศ 

         2)  ประเด็นความสอดคล/องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยฯ 
         3)  ประเด็นความพร/อมของการดําเนินการจัดการเรียนการสอนให/เป)นไปตามเกณฑ-  มาตรฐานหลักสูตร    
   พ.ศ.  2558 
         4)  ประเด็นความสามารถในการแข�งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ 

         5)  ผลการดําเนินงานด/านความคุ/มค�า  คุ/มทุน 
         6)  ผลการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนที่ผ�านมา 
         7)  ผลการประกันคุณภาพภายในคณะ/สาขาวิชา 
         8)  อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ  เห็นสมควร 
 

  ขั้นตอนการเสนอขออนมัุติป8ดหลักสูตร 
 

      3.1  คณะ/ผู รับผิดชอบหลักสูตร  จัดทําเอกสารเพื่อเสนอขอป�ดหลักสูตรที่มีอยู�เดิมตามแบบขออนุมัติป�ด

หลักสูตรเดิมที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เพื่อเสนอขออนุมัติตามขั้นตอน 
 

     3.2  การเสนอขอความเห็นชอบต.อคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข องระดับคณะ  
            ให/ผู/รับผิดชอบหลักสูตรเสนอเอกสารรายละเอียดการขออนุมัติตามแบบขออนุมัติป�ดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เพื่อเสนอขอความเห็นชอบต�อที่ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข/องในคณะก�อน
นําเสนอมหาวิทยาลัย  ดังน้ี 
               1)  เสนอคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ  (ถ/ามี) 

               2)  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  ภายหลังการพิจารณา  ถ/าหากมีข/อเสนอแนะให/แก/ไข
ผู/รับผิดชอบหลักสูตรต/องแก/ไขเอกสารให/เรียบร/อยก�อนเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให/ความเห็นชอบตาม
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ขั้นตอนต�อไป 
 

   3.3  การเสนอขอความเห็นชอบต.อคณะกรรมการท่ีเกี่ยวข องระดับมหาวิทยาลัย 
           ให/คณะฯ  นําแบบขออนุมัติป�ดหลักสูตร  ส�งไปที่งานหลักสูตร  เพื่อดําเนินการตรวจสอบความ 

ถูกต/อง  จากนั้นคณะฯ นําส�งเอกสารหลักสูตรและแบบขออนุมัติป�ดหลักสูตรที่ตรวจสอบแก/ไขถูกต/องแล/ว  
จํานวน  1 ชุด  สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ส�งไปที่งานหลักสูตร  เพื่อนําเสนอ
คณะกรรมการต�าง ๆ ที่เกี่ยวข/องพิจารณาให/ความเห็นชอบตามขั้นตอนต�อไป  ดังน้ี 
 

                     3.3.1  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
                   งานหลักสูตร  จะนําเอกสารหลักสูตรพร/อมแบบขออนุมัติป�ดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

ส�งคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  เพื ่อเสนอต�อที ่ประชุมให/ความเห็นชอบภายหลังการพิจารณา     
งานหลักสูตร  สรุปมติที่ประชุมแจ/งคณะที่เกี่ยวข/องเพื่อทราบและดําเนินการปรับปรุง  (กรณีที่มีการแก/ไข) 
 

                    3.3.2  สภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
                             ให/คณะเสนอหลักสูตรและแบบขออนุมัติป�ดหลักสูตรที่ได/รับการปรับปรุงแก/ไขและผ�าน
การตรวจสอบความถูกต/องแล/วจํานวน  17  ชุดเสนอต�อที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให/ความเห็นชอบ  

ภายหลังการพิจารณา  เลขานุการสภาวิชาการตรวจสอบการสรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการและแจ/งคณะและ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข/อง  ดังน้ี 
                              1)  แจ/งคณะเจ/าของหลักสูตรเพื่อทราบ 
                              2)  แจ/งที่ประชุมคณะกรรมการวิชามหาวิทยาลัย 
 

                  3.3.3  สภามหาวิทยาลัย 
                          ให/คณะเสนอหลักสูตรและแบบขออนุมัติป�ดหลักสูตร  ที่ได/รับการปรับปรุงแก/ไขแล/ว  
จํานวนอย�างละ  27  ชุดไปยังงานหลักสูตรฯ เพื่อนําเสนอต�อเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  เพื่อบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาให/ความเห็นชอบและอนุมัติ  เพื่อใช/ประกอบในการพิจารณา
ก�อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย อย�างน/อย  2 สัปดาห-ต�อไป  ภายหลังการพิจารณา  เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
สรุปมติที่ประชุมและแจ/งผู/เกี่ยวข/อง  ดังนี้ 

                 1)  แจ/งรองอธิการดีฝLายวิชาการทราบ  แจ/งคณะเจ/าของหลักสูตรทราบและดําเนินการต�อไป 
                 2)  แจ/งงานหลักสูตร  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เพื่อแจ/งคณะเจ/าของหลักสูตร
ทราบและดําเนินการต�อไป  และทําการบันทึกข/อมูลในฐานข/อมูลหลักสูตรต�อไป 
 

            3.4  การเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
                    งานหลักสูตร  เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อรับทราบการป�ดหลักสูตรภายใน 
30  วัน  นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติการป�ดหลักสูตร   



งานหลักสูตร  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

 

11 

 

 

       4.  ระยะเวลาการเสนออนมัุติป8ดหลักสูตร  สาขาวิชา 
  คณะที่มีความประสงค-จะเสนอป�ดหลักสูตร  ให/ดําเนินการโดยด�วน  เพื่อมหาวิทยาลัยฯ  จะได/มีเวลา 

เพียงพอในการดําเนินการเพื่อการเสนอพิจารณาป�ดหลักสูตรต�อคณะกรรมการวิชาการ  สภาวิชาการ  สภา
มหาวิทยาลัยและแจ/งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบตามกําหนดเวลา  ทั้งน้ีรายละเอียดในการ
เสนอขอป�ดหลักสูตรเดิม  ให/เป)นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

                



งานหลักสูตร  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

 

12 

 

งานหลักสูตรฯ ตรวจสอบความถูกต/อง 

คณะกรรมการวิชาการ 

 

งานหลักสูตร  นําเสนอต�อ 
 - สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  - กองนโยบายและแผน 

  - คณะ/โปรแกรมวิชา 

แผนภูมิแสดงเส นทาง  ข้ันตอนการเสนอขอความเห็นชอบป8ดหลักสูตร  สาขาวิชาเดิม 
 
 
                  
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 

                                                                                             
 

 
 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 
 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลยั 

 

สาขาวิชา/คณะ  (ผู/รับผิดชอบหลักสูตร)   เสนอขอป�ดหลักสูตร 

คณะกรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
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บทท่ี  3   
โครงสร างหลักสูตร 

 

   1.  เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
         กระทรวงศึกษาธิการได/จัดทําประกาศ  เรื่องเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558   
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่  13  พฤศจิกายน  2558  เล�ม  132  ตอนพิเศษ  295 ง  
(รายละเอียดในภาคผนวก ฉ )  ได/กําหนดจํานวนหน�วยกิต  และโครงสร/างหลักสูตรไว/  ดังน้ี 
 

               1.1  หลักสูตรปริญญาตรี  ( 4 ปY )  จํานวนหน�วยกิตรวม  ไม�น/อยกว�า  120  หน�วยกิต 
               1.2  หลักสูตรปริญญาตรี ( 5 ปY )  จํานวนหน�วยกิตรวม  ไม�น/อยกว�า  150  หน�วยกิต 
               1.3  หลักสูตรปริญญาตรี ( 6 ปY )  จํานวนหน�วยกิตรวม  ไม�น/อยกว�า  180  หน�วยกิต 
                                     1.4  หลักสูตรปริญญาตรี  (ต�อเนื่อง 2  ปY)  จํานวนหน�วยกิตรวม  ไม�น/อยกว�า  72  หน�วยกิต 
 

2.  หลักการและขอบเขตของหมวดวิชาต.าง ๆ   
      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได/กําหนดหลักการและขอบเขตของหมวดวิชาต�าง ๆ ดังน้ี 
 

      2.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
           หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร/างความเป)นมนุษย-ที่สมบูรณ-ให/มีความรอบรู/อย�าง

กว/างขวาง  เข/าใจ  และเห็นคุณค�าของตนเอง  ผู/อ่ืน  สังคม  ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ  ใส�ใจต�อความ
เปล่ียนแปลงของสรรพส่ิง  พัฒนาตนเองอย�างต�อเน่ือง  ดําเนินชีวิตอย�างมีคุณธรรมพร/อมให/ความช�วยเหลือ
เพื่อนมนุษย-  และเป)นพลเมืองที่มีคุณค�าของสังคมไทยและสังคมโลก 
           สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป)นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ 

ก็ได/  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ�มวิชาสังคมศาสตร-  มนุษยศาสตร-  ภาษาและกลุ�มวิชา
วิทยาศาสตร-กับคณิตศาสตร-  ในสัดส�วนที่เหมาะสม  เพื่อให/บรรลุวัตถุประสงค-ของวิชาศึกษาท่ัวไป  โดยให/มี
จํานวนหน�วยกิตรวมไม�น/อยกว�า  30  หน�วยกิต 
 

     2.2  หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด/าน  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุ�งหมายให/

ผู/เรียนมีความรู/  ความเข/าใจและปฏิบัติงานได/  โดยให/มีจํานวนหน�วยกิตรวม  ดังน้ี 
    2.1  หลักสูตรปริญญาตรี  ( 4 ปY)  ทางวิชาการ  ให/มีจํานวนหน�วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ  รวมไม�น/อยกว�า  72  
หน�วยกิต 
    2.2  หลักสูตรปริญญาตรี  ( 4 ปY)  ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ให/มีจํานวนหน�วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม    

ไม�น/อยกว�า  72  หน�วยกิต  โดยต/องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพกําหนด  หากไม�มีมาตรฐาน
วิชาชีพกําหนดต/องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม�น/อยกว�า  36  หน�วยกิต  และทางทฤษฎีไม�น/อยกว�า  24  หน�วยกิต 
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           หลักสูตร(ต�อเนื่อง)  ให/มีจํานวนหน�วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม�น/อยกว�า  42  หน�วยกิต  ในจํานวนน้ัน
ต/องเป)นวิชาทางทฤษฎไีม�น/อยกว�า  18  หน�วยกิต 
    2.2  หลักสูตรปริญญาตรี  ( 5 ปY )  ให/มีจํานวนหน�วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ รวมไม/น/อยกว�า  90  หน�วยกิต 
    2.3  หลักสูตรปริญญาตรี (  6 ปY)  ให/มีจํานวนหน�วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ  รวมไม�น/อยกว�า  108  หน�วยกิต 

          สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  วิชาเอกคู�หรือวิชาเอกและวิชาโท     
ก็ได/  โดยวิชาเอกต/องมีจํานวนหน�วยกิตไม�น/อยกว�า  30  หน�วยกิต  และวิชาโทต/องมีจํานวนหน�วยกิต  ไม�น/อย
กว�า  15  หน�วยกิต   ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู�ต/องเพิ่มจํานวนหน�วยกิตของวิชาเอกไม�น/อยกว�า  30  
หน�วยกิต  และให/มีจํานวนหน�วยกิตรวมไม�น/อยกว�า  150  หน�วยกิต 

          สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก/าวหน/า  ผู/เรียนต/องเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ  
ไม�น/อยกว�า  12  หน�วยกิต 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ�งให/ผู/เรียนมีความรู/  ความเข/าใจตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ   

โดยเป�ดโอกาสให/ผู/เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  โดยให/มีจํานวนหน�วยกิตรวม 
ไม�น/อยกว�า  6  หน�วยกิต  
        สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว/นหรือเทียบโอนหน�วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  
และหมวดวิชาเลือกเสรี  ให/กับนักศึกษาที่มีความรู/ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได/  ทั้งนี้  นักศึกษาต/อง
ศึกษาให/ครบตามจํานวนหน�วยกิตที่กําหนดไว/ในเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตร  และเป)นไปตามเกณฑ-การเทียบโอน

ผลการเรียนระดับปริญญาเข/าสู�การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน  ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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บทท่ี  4 
การจัดทําเอกสารหลักสูตร 

        หน าปก 
1. รูปแบบตัวอักษร รูปแบบ  TH Nirarmit AS   
2. ขนาดตัวอักษร 32/28  B (ตัวหนา) 

3. ตําแหน�ง   จัดกึ่งกลางหน/ากระดาษ  A4  แนวต้ัง 
                           

         เนือ้หา 

1. ขนาดกระดาษ A4  แนวตั้ง 
2. แบบตัวอักษร                   รูปแบบ  TH Nirarmit AS 

3. ขนาดตัวอักษร 16 
ด/านบน  1.5   

ด/านล�าง  1 

ด/านซ/าย  1.5 

4.              ระยะขอบกระดาษ 

ด/านขวา  1 

5. เลขหน/า                           ชิดขวา  ห�างจากหัวกระดาษ  1  รูปแบบ  TH Nirarmit AS 16 

ขนาด  18 B  (ตัวหนา) 

- คํานํา 

6.                       หัวข/อหลัก 
ได/แก� 

- สารบัญ 

7.   หัวข/อรอง ขนาด  16 B  (ตัวหนา) 

8.   เนื้อหา ขนาด  16  ปกติ          
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     ตัวอย.างปกหลักสูตร 

                                                ( เสนอสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย ) 
 
 
 
 
  
 
 
 

     ( ร.าง ) 

                

 
  
 
 
 
 

               คณะ.............( TH Nirarmit AS 28)...................... 
                        มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

          หลักสูตร.........( TH Nirarmit AS  32 )................. 

         สาขาวิชา…………( TH Nirarmit AS 32)……………... 

หลักสูตรใหม./ ปรับปรุงพ.ศ. 25xx.(TH Nirarmit AS 28)......... 
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 ตัวอย.าง  ( คํานํา ) 

 
 
         หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา หลักสูตรปรับปรุง  พุทธศักราช 25xx   มุ�งผลิต
บัณฑิตสาขาวิชาการประถมศึกษา ให/มีความรู/ ทักษะ จริยธรรม และคุณภาพในวิชาชีพครู และสอดคล/องกับความ
ต/องการของสังคมซึ่งจะเป)นกําลังของชาติต�อไป การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งน้ีมุ�งเน/นเพื่อการจัดการศึกษาอย�างมี

คุณภาพโดยคํานึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร-และศึกษาศาสตร- (หลักสูตรห/าปY) และ
มาตรฐานหลักสูตรที่คุรุสภากําหนด เพื่อให/มีประสิทธิภาพสูงสุดในการนําหลักสูตรนี้ไปใช/ และสอดคล/องกับการ
ดําเนินการจัดการเรียนรู/ให/เป)นไปตามความมุ�งหมายและวัตถุประสงค-ของหลักสูตร  ที่ผู/เรียนสามารถนํา
องค-ความรู/ไปประยุกต-ใช/ได/อย�างเหมาะสม ได/มาตรฐานสากล และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต�อผู/เรียน  หลักสูตร

ฉบับนี้มุ�งพัฒนาผู/เรียนให/มีมาตรฐานเดียวกันในระดับประเทศ และนานาชาติ  
 
 
       มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

คํานํา TH Nirarmit AS  18 
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ตัวอย.าง  ( สารบัญ ) 

 หน า 
หมวดท่ี 1  ข อมูลท่ัวไป x 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  x 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา x 
3. วิชาเอก x 
4. จํานวนหน�วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร x 
5. รูปแบบของหลักสูตร x 

5.1. รูปแบบ x 
5.2. ภาษาที่ใช/ x 

5.3. การรับเข/าศึกษา   x 
5.4. ความร�วมมือกับสถาบันอ่ืน x 
5.5. การให/ปริญญาแก�ผู/สําเร็จการศึกษา x 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร x 
7. ความพร/อมในการเผยแพร�หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน x 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได/หลังสําเร็จการศึกษา x 
9. ชื่อ ตําแหน�ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตร x 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน x 
11. สถานการณ-ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป)นต/องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร x 

11.1. สถานการณ-หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  x 
11.2. สถานการณ-หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม x 

12. ผลกระทบจาก ข/อ 11  ต�อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข/องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย x 
12.1. การพัฒนาหลักสูตร x 

12.2. ความเกี่ยวข/องกับพันธกิจของสถาบัน x 
13. ความสัมพันธ-กับหลักสูตรอ่ืนที่เป�ดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย x 

13.1. กลุ�มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เป�ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน x 
13.2. กลุ�มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เป�ดสอนให/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต/องมาเรียน x 
13.3. การบริหารจัดการ x 

 

สารบัญ 
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สารบัญ (ต.อ) 
 หน า 
หมวดท่ี 2  ข อมูลเฉพาะของหลักสูตร x 

1. ปรัชญา  ความสําคัญและวัตถุประสงค-ของหลักสูตร x 
1.1. ปรัชญาของหลักสูตร x 
1.2. ความสําคัญ x 

1.3. วัตถุประสงค-ของหลักสูตร x 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง x 

หมวดท่ี 3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร างของหลักสูตร x 

1. ระบบการศึกษา x 
1.1. ระบบ x 

1.2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร/อน x 
1.3. การเทียบเคียงหน�วยกิตในระบบทวิภาค x 

2. การดําเนินการหลักสูตร x 
2.1. วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน x 
2.2. คุณสมบัติของผู/เข/าศึกษา  x 

2.3. ปXญหาของนักศึกษาแรกเข/า x 
2.4. กลยุทธ-ในการดําเนินการเพื่อแก/ไขปXญหา / ข/อจํากัดของนักศึกษาในข/อ 2.3 x 
2.5. แผนการรับนักศึกษาและผู/สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปY  x 
2.6. งบประมาณตามแผน x 

2.7. ระบบการศึกษา x 
2.8. การเทียบโอนหน�วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข/ามสถาบันอุดมศึกษา x 
2.9. ระยะเวลาการศึกษา x 
2.10. การลงทะเบียน x 

3. หลักสูตรและอาจารย-ผู/สอน xx 
3.1. หลักสูตร xx 
3.2. ชื่อ  ตําแหน�งและคุณวุฒิของอาจารย-  Xx 

4. องค-ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ-ภาคสนาม (การฝjกงาน หรือสหกิจศึกษา) xx 
4.1. ผลการเรียนรู/ของประสบการณ-ภาคสนาม  xx 

 



งานหลักสูตร  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

 

20 

 

สารบัญ (ต.อ) 
 หน า 

4.2. ช�วงเวลา xxx 
4.3. การจัดเวลาและตารางสอน xxx 

5. ข/อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย xxx 

5.1. คําอธิบายโดยย�อ xxx 

5.2. ผลการเรียนรู/ xxx 

5.3. ช�วงเวลา xxx 

5.4. จํานวนหน�วยกิต xxx 

5.5. การเตรียมการ xxx 

5.6. กระบวนการประเมินผล xxx 

หมวดท่ี 4   ผลการเรียนรู   กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล xxx 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  xxx 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู/ในกลุ�มมาตรฐานผลการเรียนรู/ xxx 

   2.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป xxx 

   2.2  หมวดวิชาเฉพะด/าน  xxx 
3. แผนทีแสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู/สู�รายวิชา (Curriculum Mapping) xxx 

หมวดท่ี 5   หลักเกณฑ�ในการประเมินผลนักศึกษา xxx 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ- ในการให/ระดับคะแนน (เกรด) xxx 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา xxx 

2.1. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/ขณะนักศึกษายังไม�สําเร็จการศึกษา xxx 

2.2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา xxx 
3. เกณฑ-การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร xxx 

หมวดท่ี 6  การพัฒนาคณาจารย� xxx 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารย-ใหม� xxx 

2. การพัฒนาความรู/และทักษะให/แก�คณาจารย- xxx 

2.1. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล xxx 

2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด/านอ่ืน ๆ xxx 
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สารบัญ (ต.อ) 
 หน า 
หมวดท่ี  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร xxx 

1. การบริหารหลักสูตร xxx 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน xxx 

2.1. การบริหารงบประมาณ xxx 

2.2. ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู�เดิม xxx 
2.3. การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม xxx 

3. การบริหารคณาจารย- xxx 
3.1. การรับอาจารย-ใหม� xxx 

3.2. การมีส�วนร�วมของคณาจารย-ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร xxx 
3.3. คณาจารย-ที่สอนบางเวลาและคณาจารย-พิเศษ xxx 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน xxx 

4.1. การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน�ง xxx 
4.2. การเพิ่มทักษะความรู/เพื่อการปฏิบัติงาน xxx 

5. การสนับสนุนและการให/คําแนะนํานักศึกษา xxx 
5.1. การให/คําปรึกษาด/านวิชาการและอ่ืน ๆ แก�นักศึกษา xxx 

5.2. การอุทธรณ-ของนักศึกษา xxx 

6. ความต/องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู/ใช/บัณฑิต xxx 
7. ดัชนีบ�งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) xxx 

หมวดท่ี 8  การประเมิน และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร xxx 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน xxx 

1.1. การประเมินกลยุทธ-การสอน xxx 
1.2. การประเมินทักษะของอาจารย-ในการใช/แผนกลยุทธ-การสอน xxx 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม xxx 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร xxx 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ-การสอน xxx 
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สารบัญ (ต.อ) 
 หน า 
ภาคผนวก  

    - โครงสร/างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง  

    - ตารางเปรียบเทียบเกณฑ-มาตรฐานความรู/วิชาชีพครูของคุรุสภากับรายวิชาในหลักสูตร  
    - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว�าด/วย การโอนผลเรียนและการยกเว/นการเรียน
รายวิชา พ.ศ. 2550 

 

    - ข/อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ว�าด/วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2556 

 

    - พระราชกฤษฎีกา ว�าด/วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย�อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ 
เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน�งของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  พ.ศ. 2554(ฉบับที่ 3) 

 

    - ประวัติอาจารย-ประจําหลักสูตร  
    - คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เรื่องแต�งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต  สาขาวิชาพลศึกษา 

 

    -  คําสั้งมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ  เรื่องแต�งตั้งคณะกรรมการผู/ทรงคุณวุฒิวิพากษ-
หลักสูตร 

 

    - คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เรื่องแต�งต้ังอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย-ประจําหลักสูตร 
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ตัวอย.าง  (เนื้อหา  มคอ. 2)   

หลกัสตูร........บัณฑิต/มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต/ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชา/สาขา............................ 
(หลักสูตรใหม./ปรับปรุง  พ.ศ. 25xx) 

 

                     ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

                       คณะ                xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx    
 

หมวดที ่ 1  ข อมลูทัว่ไป 
 

1.  รหัสและช่ือหลักสูตร  
1)  รหัสหลักสูตร        : .......…….(14 หลัก) 
      

2)  ชื่อหลักสูตร 

ชื่อภาษาไทย       :   .........บัณฑิต /มหาบัณฑิต /ดุษฎีบัณฑิต /ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา/สาขา 

ชื่อภาษาอังกฤษ     :   Bachelor of............  /Master of……………   /Doctor of…… Program in .............. 
 

2.  ชื่อปริญญา  
ชื่อเต็มภาษาไทย      :   ........บัณฑิต /มหาบัณฑิต /ดุษฎีบัณฑิต /ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (....................)  

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  :  Bachelor of ...........  /Master of…………..    /Doctor of………….…(....................)  
 

ชื่อย�อภาษาไทย       :   XX.X. (……………………………….)  
ชื่อย�อภาษาอังกฤษ   :  XX.X. (……………………….……..)  

 
 

3.  วิชาเอก (ถ ามี)…………………. 
               
4.  จํานวนหน.วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม�น/อยกว�า ......  หน�วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

          หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปY (ให ระบุเปVนปริญญาตรี 4 ปW ทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ)  /5 ปY  /ปริญญาโท  /ปริญญาเอก 
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5.2.   ภาษาท่ีใช  
 ภาษาไทย /อังกฤษ /จีน /ญ่ีปุLน  ................................................... 
 
 

5.3.  การรับเข าศึกษา 

การรับนักศึกษาเข/าศึกษาในหลักสูตร  รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต�างประเทศที่สามารถใช/
ภาษาไทยได/ตามเกณฑ-การพิจารณาของมหาวิทยาลัย 

 

5.4.  ความร.วมมือกับสถาบันอื่น 

 เป)นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 

5.5.  การให ปริญญาแก.ผู สําเร็จการศึกษา 

 ให/ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

    
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

           หลักสูตรใหม�/ปรับปรุง  พ.ศ. 25xx (ปรับปรุงจากหลักสูตร........สาขาวิชา.............หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 25xx )  (ถ าเปVนหลักสูตรปรับปรุง) 

                เป�ดสอน ภาคการศึกษาที่ ....  ปYการศึกษา 25xx 
 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ xx/25xx       
       วันที่  xx  เดือน............. พ.ศ. 25xx 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่  xx/25xx 
       วันที่  xx  เดือน............. พ.ศ. 25xx 

 

7. ความพร อมในการเผยแพร.หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพร/อมในการเผยแพร�หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ  

ระดับปริญญาตรี /โท /เอก    ในปYการศึกษา   25xx  (2 ปY นับจากวันที่เป�ดทําการเรียนการสอน) 

 
8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได หลังสําเร็จการศึกษา 

8.1 ................................ 
8.2 ............................... 

8.3 ...............................
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9.  ชื่อ ตําแหน.ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย�ผู รับผิดชอบหลักสูตร 

สําเร็จการศึกษาจาก ลําดับ 
ที ่

ช่ือ-สกลุ ตําแหน.งทาง  
   วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สถาบัน ปW 
  1. ชื่อ – นามสกุล   

หมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชน 

  อาจารย-/ผศ. 
    /รศ./ศ. 

ค.ด.(ภาษาไทย) 
ค.ม.(xxxxxxxxxx) 
ค.บ.(xxxxxxxxxx) 

ระบุมหาวิทยาลัยที่จบ 
 

ระบปุY
ที่จบ
การศึ

กษา 

2.  อาจารย-/ผศ. 

/รศ./ศ. 
   

3.  อาจารย-/ผศ. 

/รศ./ศ. 
   

4.  อาจารย-/ผศ. 

/รศ./ศ. 
   

5.  อาจารย-/ผศ. 

/รศ./ศ. 
   

 

หมายเหตุ  สําหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  อาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตร จํานวน  3  คน 

 

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  
คณะ...............................   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 
11. สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปVนต องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
(หลักเกณฑ-ให/สอดคล/องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ  สอดคล/องกับปรัชญาการอุดมศึกษา  สอดคล/อง

กับปรัชญาของสถาบันฯ )                               
11.1  สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  

.............................................................................................................................................. 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                   

11.2  สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
            ........................................................................................................................................................................ 
...................................................................................................................................................................................... 

 



งานหลักสูตร  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

 

 

26 

 

12.  ผลกระทบจาก ข อ 11  ต.อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

12.1   การพัฒนาหลักสูตร 

  ........................................................................................................................................... 
 

12.2   ความเกี่ยวข องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
            ....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................ 
 

 

13.  ความสัมพันธ�กับหลักสูตรอื่นท่ีเป8ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  
13.1  กลุ.มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เป8ดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 

                 หลักสูตรหมวดศึกษาท่ัวไป  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25xx) 
 

13.2  กลุ.มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเป8ดสอนให ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต องมาเรียน 

............................................................................................................................................. 
 

13.3  การบริหารจัดการ 

13.3.1  อาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรต/องประสานงานกับอาจารย-ผู/แทนจากสาขาวิชาที่เกี่ยวข/อง      

ด/านเน้ือหาสาระ  การจัดตารางเรียนและสอบ  และความสอดคล/องกับมาตรฐานผลการเรียนรู/ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

               13.3.2  มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียน 
     การสอนเพื่อให/เป)นไปตามข/อกําหนดรายวิชา 
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หมวดที ่2  ข อมูลเฉพาะของหลักสตูร 
 

1.  ปรัชญา  ความสําคัญและวัตถุประสงค�ของหลักสูตร  
1.1  ปรัชญาของหลักสูตร  
         ............................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
 

         1.2  ความสําคัญของหลักสูตร 

               ................................................................................................................................................... 
     ............................................................................................................................................................... 

 

         1.3  วัตถุประสงค�ของหลักสูตร  
 เพื่อผลิตบัณฑิตให/มีคุณสมบัติด/านต�าง ๆ ดังน้ี 
1.3.1   .................................................................. 
1.3.2   ................................................................. 
1.3.3   ................................................................. 
1.3.4   ................................................................ 
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ� หลักฐาน/ตัวบ.งช้ี 
1. ปรับปรุงหลักสูตรให/มีมาตรฐาน
และทันสมัย 

1. พัฒนาหลักสูตรให/ทันสมัยสอดคล/อง
กับการเปลี่ยนแปลงตามมาตรฐานใน

ระดับประเทศ (TQF)  
2. มีการประเมินหลักสูตรทุก ๆ 5  ปY  

3. มีการปรับปรุงหลักสูตรอย�าง
ต�อเน่ือง 
4. สํารวจความต/องการของตลาด 

แรงงานและสังคมอย�างต�อเนื่องเพื่อเป)น
ข/อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
5. สํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต�อหลักสูตรและการจัดการเรียน

การสอน 

1. เอกสารปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมินผล

หลักสูตร 
3.  รายงานผลการประเมินความ

พึงพอใจในการใช/บัณฑิต 
4. ความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีต�อหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน 

2.  กระตุ/นให/นักศึกษาเป)นผู/ใฝLเรียนรู/

ตลอดชีวิต และพัฒนาความรู/
ความสามารถในวิชาชีพอยู�เสมอ 
 

6. การจัดกิจกรรมอบรม  สัมมนา  

ศึกษาดูงาน  ที่นอกเหนือจาก
กระบวนการจัดการเรียนในแต�ละวิชา  
เพื่อพัฒนานักศึกษาให/มีความรู/ที่
ทันสมัย  ใฝLรู/  และมีความสามารถ

พัฒนาความรู/   

7. อาจารย-มีการกําหนดช่ัวโมงให/

คําปรึกษา 
8. จัดเก็บข/อมูลนักศึกษา  เพื่อใช/ใน

การติดต�อในอนาคต 

5. จํานวนกิจกรรม อบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน และ 
โครงการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา 
6. ช่ัวโมงการให/คําปรึกษา 

7. ทะเบียนประวัตินักศึกษา 
 

3. พัฒนาอาจารย-ให/มีความเชี่ยวชาญ
ทางด/านการสอน  การวิจัย และบริการ
วิชาการ 

9.  สนับสนุนอาจารย-เข/าร�วมกิจกรรม 
อบรม สัมมนา ทางด/านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อพัฒนาความรู/ในสาขาที่

สอน 
10.  สนับสนุนให/อาจารย-บริการวิชาการ

11.  สนับสนุนให/อาจารย-ทํางานวิจัย 

8.  ประวัติการเข/าอบรม สัมมนา
ของอาจารย- 
9.  จํานวนช่ัวโมงการบริการ

วิชาการ 
10. งานวิจัยของอาจารย-(ที่ได/รับ

การเผยแพร�) 
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หมวดที ่3  ระบบการจดัการศึกษา  การดําเนินการ  และโครงสร างของหลกัสตูร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา  
1.1.  ระบบ 

ระบบการศึกษาเป)นแบบทวิภาคหรือเทียบเท�าระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค โดย  1  ปYการศึกษา
แบ�งออกเป)น 2 ภาคการศึกษาปกติ  ซึ่ง 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษา  ไม�น/อยกว�า 15 สัปดาห-  
โดยให/เป)นไปตามข/อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ว�าด/วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 
2556 

 

1.2.  การจัดการศึกษาภาคฤดูร อน  
       ทั้งน้ีขึ้นอยู�กับการพิจารณาของกรรมการบริหารประจําหลักสูตร 

 

1.3.  การเทียบเคียงหน.วยกิตในระบบทวิภาค 

             ไม�มี 
 

2. การดําเนินการหลักสูตร 

2.1. วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
ภาคการศึกษาที่ 1   เดือนสิงหาคม  –  เดือนพฤศจิกายน 

ภาคการศึกษาที่ 2   เดือนมกราคม  –  เดือนเมษายน 
                

                หมายเหตุ  อาจมีการปรับเปล่ียนได/ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
 

2.2. คุณสมบัติของผู เข าศึกษา  
2.2.1 ....................................................................................................... 

               2.2.2  เป)นผู/มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ครบถ/วนตามข/อกําหนดของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ                     
    ซึ่งกําหนดไว/สําหรับผู/มีสิทธ์ิเข/าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

               2.2.3  ผ�านการสอบคัดเลือกตามเกณฑ-ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษกําหนด 
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2.3.  ป\ญหาของนักศึกษาแรกเข า  

              2.3.1  เรียนที่สมัครเข/าเรียนในหลักสูตรมีทักษะความสามารถในการใช/ภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร- 
ต่ํากว�าเกณฑ-มาตรฐาน           
             2.3.2  การปรับตัวของนักศึกษาในการเรียนระดับอุดมศึกษา  ซึ่งเป)นระบบเน/นการเรียนรู/และควบคุม
ตนเอง       
 

2.4.  กลยุทธ�ในการดําเนินการเพ่ือแก ไขป\ญหา / ข อจํากัดของนักศึกษาในข อ 2.3 

        2.4.1  กรณีที่นักศึกษาที่สมัครเข/าเรียนในหลักสูตรน้ี  มีทักษะความสามารถในการใช/ภาษาอังกฤษ 
และคอมพิวเตอร-ต่ํากว�าเกณฑ-มาตรฐาน   ควรมีการจัดอบรมรายวิชาปรับพื้นฐานทางด/านภาษาอังกฤษและ
คอมพิวเตอร- 
             2.4.2  จัดปฐมนิเทศทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและสาขาวิชา  จัดระบบการให/คําปรึกษา  โดยอาจารย-  
ที่ปรึกษาจากสาขาวิชาประสานงานกับคณาจารย-ผู/สอน  และผู/ปกครองในกรณีที่มีปXญหา 
 

2.5.  แผนการรับนักศึกษาและผู สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปW  
       แผนรับนักศึกษาเป)นไปตามแผนรับของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ดังน้ี  
 

ปWการศึกษา จํานวนนักศึกษา 
ระดับปริญญาตรี/โท/เอก 25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 

ชั้นปYที่ 1 xx xx xx xx xx 

ชั้นปYที่ 2 - xx xx xx xx 

ชั้นปYที่ 3 - - xx xx xx 

ชั้นปYที่ 4 - - - xx xx 

ชั้นปYที่ 5 - - - - xx 

รวม xxx xxx xxx xxx xxx 

จํานวนบัณฑิตที่คาดว.าจะสําเร็จการศึกษา - - - xx xx 
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       2.6  งบประมาณตามแผน  (สําหรับหลักสูตรปริญญาตรี) 

   2.6.1  รายละเอียดการประมาณการรายรับในหลักสูตรเป)นรายปY (หน�วย : บาท) 

(ค�าเทอม  X  2 เทอม X  จํานวนนักศึกษา)  เช�น นักศึกษา  100  X 2 เทอม  X  ค�าเทอม) 

ปWงบประมาณ พ.ศ. 
รายรับ 

25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 

งบบํารุงการศึกษาและค�าลงทะเบียน xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

งบประมาณแผ�นดิน 
-สายวิทยาศาสตร- จํานวนเงิน 3000 

บาท  คูณจํานวนนักศึกษา 
-สายสังคม   จํานวนเงิน  750 บาท 
คูณจํานวนนักศึกษา 
 

xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

รวม xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
 

  2.6.2  รายละเอียดการประมาณการรายจ�ายในหลักสูตรเป)นรายปY (หน�วย : บาท) 

ปWงบประมาณ  พ.ศ. 
รายจ.าย 

25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 

ค�าวัสดุ xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

ค�าใช/สอย xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

ค�าตอบแทน xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

รวม xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 
จํานวนนักศึกษา xxx xxx xxx xxx xxx 

ค.าใช จ.ายต.อหัวนักศึกษา xxx xxx xxx xxx xxx 
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2.7   ระบบการศึกษา 
           ระบบการศึกษาเป)นแบบชั้นเรียนและเป)นไปตามข/อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ว�าด/วย  

การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2556  
 

2.8   การเทียบโอนหน.วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข ามสถาบันอุดมศึกษา    

        นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดศึกษาอ่ืนมาก�อน  เมื่อเข/าศึกษาในหลักสูตรน้ี  สามารถเทียบโอน

หน�วยกิตหรือยกเว/นการเรียนรายวิชา  ทั้งน้ีให/เป)นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ว�าด/วย 
การโอนผลการเรียนและการยกเว/นการเรียนรายวิชา พ.ศ. 2550 

 

    2.9   ระยะเวลาการศึกษา 
              ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  8  ภาคการศึกษาปกติหรือ  4  ปYการศึกษา  แต�ไม�เกิน 8  ปY  
    การศึกษา  สําเร็จการศึกษาได/ไม�ก�อน  6  ภาคการศึกษาปกติ  (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  4 ปY) 

    หรือ  ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร  10  ภาคการศึกษาปกติหรือ  5  ปYการศึกษา  แต�ไม�เกิน 10 ปY  

    การศึกษา  สําเร็จการศึกษาได/ไม�ก�อน  10  ภาคการศึกษาปกติ  (สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  5  ปY) 
 

    2.10  การลงทะเบียน   
             ลงทะเบียนได/ไม�น/อยกว�า 9  หน�วยกิตและไม�เกิน  22  หน�วยกิตต�อภาคการศึกษา  เว/นแต .จะได/รับ 

   อนุมัติเป)นกรณีพิเศษจากอธิการบดีหรือผู/ที่ได/รับมอบหมายจากอธิการบดี
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3.  หลักสูตรและอาจารย�ผู สอน 

3.1  หลักสูตร  
  3.1.1  จํานวนหน.วยกิตตลอดหลักสูตร  

     หลักสูตร............................บัณฑิต  สาขาวิชา......................... ผู/สําเร็จการศึกษา        
ต/องเรียนไม�น/อยกว�า  ................   หน�วยกิต  

 

       3.1.2   โครงสร างของหลักสูตร  
        หลักสูตร...................บัณฑิต    สาขาวิชา..........................  ประกอบด/วย    

สัดส�วนหน�วยกิตแต�ละหมวดวิชาและแต�ละกลุ�มวิชา  ดังน้ี  
 

 

หมวดวิชา 

เกณฑ� สกอ. 
(หน.วยกิต) 

เกณฑ�วิชาชีพ 
(ถ ามี) 

หลักสูตรเดิม 
(หน.วยกิต) 
 

หลักสูตรใหม./ปรับปรุง 
(หน.วยกิต) 

1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม.น อยกว.า   30 ไม.น อยกว.า 30 ไม.น อยกว.า 30 ไม.น อยกว.า   30 
 1.1 กลุ�มวิชาภาษาและการ

ส่ือสาร 
- - xx – xx xx – xx 

 1.2 กลุ�มวิชามนุษยศาสตร- - - xx - xx xx - xx 

 1.3 กลุ�มวิชาสังคมศาสตร- - - xx - xx xx - xx 

 1.4 กลุ�มวิชาคณิตศาสตร-  
วิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี 

- - xx - xx xx - xx 

2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม.น อยกว.า   84 ไม.น อยกว.า xx ไม.น อยกว.า xx ไม.น อยกว.า  xxx 
 2.1 กลุ�มวิชา.................. xx xx ไม�น/อยกว�า xx ไม�น/อยกว�า xx 

 2.2 กลุ�มวิชา................ xx xx ไม�น/อยกว�า xx ไม�น/อยกว�า xx 

 2.3 กลุ�มวิชา................ xx xx xxx xxx 

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม.น อยกว.า  6 ไม.น อยกว.า xxx ไม.น อยกว.า xxx ไม.น อยกว.า  xxx 

จํานวนหน.วยกิตรวม ไม.น อยกว.า 120 ไม.น อยกว.า xxx ไม.น อยกว.าxxx ไม.น อยกว.า  xxx 

หลักสูตรใหม�หรือ
หลักสูตรปรับปรุง 
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3.1.3  รายวิชา  
1) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ต/องเรียนทุกกลุ�มวิชาไม�น/อยกว�า  30 หน�วยกิต 

1.1  กลุ.มวิชาภาษาและการสื่อสาร  เรียน            9 - 12   หน�วยกิต 

  บังคับ  เรียน            6   หน�วยกิต 
 

1500119 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบค/นสารสนเทศ 
(Thai for Communication and Information Retrieval) 

3(2-2-5) 

1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
(Foundation of English) 
 

3(2-2-5) 

   

 เลือก  เรียน                  3 - 6   หน�วยกิต 
 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 

(Basic Speaking Skills of English) 

3(2-2-5) 

1500125 การอ�านและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน 
(Basic Reading and Writing of English) 

3(2-2-5) 

1561115 ภาษาญ่ีปุLนเบื้องต/น 

(Japanese for Beginners)  

3(2-2-5) 

1571118 ภาษาจีนเบื้องต/น 
(Chinese for Beginners) 

3(2-2-5) 

1581107 ภาษามาเลย-เบื้องต/น   

(Malay for Beginners)               

3(2-2-5) 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องต/น      
(Korean for Beginners) 

3(2-2-5) 

1671104 ภาษาลาวเบื้องต/น      
(Lao for Beginners) 

3(2-2-5) 

1681103 
 

ภาษาเขมรเบื้องต/น  
(Khmer for Beginners 

3(2-2-5) 

1691103 ภาษาพม�าเบื้องต/น   
(Burmese for Beginners)  

3(2-2-5) 

1711108 ภาษาเวียดนามเบื้องต/น       
(Vietnamese for Beginners) 

3(2-2-5) 
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1741101 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต/น  
(Bahasa Indonesia for Beginners)                                

3(2-2-5) 

 

1.2  กลุ.มวิชามนุษยศาสตร�    เรียน        6 - 9   หน�วยกิต 
   บังคับ  เรียน           3   หน�วยกิต 
 

2522203 
 

คุณธรรมนําความรู/ 
(Virtue – lead Knowledge) 

3(2-2-5) 

        

   เลือก  เรียน                  3 - 6   หน�วยกิต 
 

1500104 ความจริงของชีวิต 
(Truth of Life) 

3(3-0-6) 

1500124 เพศวิถี  
(Sexual Orientation)       

3(3-0-6) 

2000116 สุนทรียภาพของชีวิต  
(Aesthetic Appreciation)   

3(2-2-5) 

2500101 พฤติกรรมมนุษย-กับการพัฒนาตน 
(Human Behavior and Self Development) 

3(3-0-6) 

 

        1.3  กลุ.มวิชาสังคมศาสตร�    เรียน        6 - 9   หน�วยกิต 

บังคับ  เรียน           6   หน�วยกิต 
 

2500102 
 

วิถไีทย      
(Thai Living) 

3(3-0-6) 

2500107 อาเซียนศึกษา   
(ASEAN Studies) 

3(3-0-6) 
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เลือก  เรียน                  0 - 3   หน�วยกิต 
 

2500103 วิถโีลก  
(Global Living) 

3(3-0-6) 

2500108 ชีวิตกับส่ิงแวดล/อม 
(Human Beings and Environment) 

3(2-2-5) 

2500112 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  
(Self-Economic Sufficiency) 

3(3-0-6) 

2500113 สิทธิและหน/าที่พลเมือง 
(Human Rights and Civic Responsibility) 

3(3-0-6) 

2541204 มนุษย-กับธรรมชาติ 
(Man and Nature) 

3(3-0-6) 

 

 

         1.4  กลุ.มวิชาคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  เรียน   6 - 9  หน�วยกิต 

บังคับ  เรียน           3   หน�วยกิต 
 

4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต 
(Information Technology for Life) 

3(2-2-5) 

 

เลือก  เรียน                  3 - 6   หน�วยกิต 
 

4000106 การคิดและการตัดสินใจ 
(Thinking and Decision Making) 

3(2-2-5) 

4000114 วิทยาศาสตร-เพื่อคุณภาพชีวิต 
(Science for Quality of Life) 

3(2-2-5) 

4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ 

(Sports for Health) 

3(2-2-5) 

            

                 2)  หมวดวิชาเฉพาะด าน เรียนไม�น/อยกว�า        xxx  หน.วยกิต 
           2.1 กลุ.มวิชา...........   เรียน                           xx   หน�วยกิต 
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                      2.2  กลุ.มวิชา........   เลือกเรียนรายวิชาต�อไปนี้ไม�น/อยกว�า     ...    หน�วยกิต 
    

   
               

                      2.3  กลุ.มวิชาฝ^กประสบการณ�วิชาชีพ เรียน     ..   หน�วยกิต/ช่ัวโมงปฏิบัติ 
   

 

     3)  หมวดวิชาเลือกเสรี  เรียนไม�น/อยกว�า  6  หน�วยกิต 
           ให/เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  โดยไม�ซ้ํากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล/ว  และต/องไม�เป)นรายวิชาที่กําหนดให/เรียนโดยไม�นับหน�วยกิตรวม  ในเกณฑ-การสําเร็จของ

หลักสูตรนี้ 
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 3.1.4  แผนการเรียนในแต.ละภาคการศึกษา 
 

 

ช้ันปWท่ี  1  ภาคเรียนท่ี  1  
 

กลุ.มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระบุรหัส ระบุช่ือวิชา ระบุหน�วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะด/าน วิชา   

หมวดวิชาเลือกเสรี    

    
    
    

รวม XX หน.วยกิต 

 

 

 

 

ชั้นปWที่  1  ภาคเรียนท่ี  2 
 

กลุ.มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

หมวดวิชาเฉพาะด/าน    

หมวดวิชาเลือกเสรี    

    

    

    
    

รวม XX หน.วยกิต 
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ชั้นปWท่ี  2  ภาคเรียนท่ี  1  
 

กลุ.มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

หมวดวิชาเฉพาะด/าน    

หมวดวิชาเลือกเสรี    
    
    

    

    

รวม XX หน.วยกิต 

   
 

 

ชั้นปWที่  2  ภาคเรียนท่ี  2 
 

กลุ.มวิชา รหัสวิชา ช่ือวิชา น(ท-ป-ค) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

หมวดวิชาเฉพาะด/าน    

หมวดวิชาเลือกเสรี    

    

    

    

รวม XX หน.วยกิต 
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ชั้นปWท่ี 3 ภาคเรียนที่  1  
 

กลุ.มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
หมวดวิชาเฉพาะด/าน    

หมวดวิชาเลือกเสรี    
    

    
    
    

รวม XX หน.วยกิต 

 
 

 

ชั้นปWที่ 3 ภาคเรียนที่  2 
 

กลุ.มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
หมวดวิชาเฉพาะด/าน    

หมวดวิชาเลือกเสรี    
    
    
    

รวม XX หน.วยกิต 
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ชั้นปWที่  4 ภาคเรียนท่ี  1  
 

กลุ.มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-ค) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    

หมวดวิชาเฉพาะด/าน    

หมวดวิชาเลือกเสรี    

    

    

    

    

รวม XX หน.วยกิต 

 

 

 

ช้ันปWท่ี  4 ภาคเรียนท่ี  2   
 

กลุ.มวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ปฏิบัติ) 
    

กลุ�มวิชาฝjกประสบการณ-
วิชาชีพ 

   

รวม XX หน.วยกิต 
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          3.1.5  คําอธิบายรายวิชา  
  1)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

1.1  กลุ.มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

รหัสวิชา   ชื่อและคําอธิบายรายวิชา                         หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค นคว า) 
 

1500119 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค นสารสนเทศ                 3(2-2-5) 
(Thai for Communication and Information Retrieval) 

การพัฒนาทักษะทางด/านภาษาไทยในด/านการฟXง  การพูด  การอ�าน  และการเขียน  
โดยเน/นกระบวนการทักษะสัมพันธ-ทางภาษา  การสืบค/นสารสนเทศต�าง ๆ จากทรัพยากร

สารสนเทศ   เครื่องมือช�วยค/นโดยใช/เทคโนโลยีสมัยใหม�  เขียนรายงานได/อย�างถูกต/องตามหลัก
วิชาการ 

Development of Thai language skills in listening, reading and writing by focusing 
on language correlation skills, utilize modern information technology tool for inquiry  

information and writing acceptable reports according to Thai language principle 
 

1500120 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                     3(2-2-5) 
(Foundation of English) 

การพัฒนาทักษะการฟXง  การพูด  การอ�าน  และการเขียนในการส่ือสารเบื้องต/น  ฟXงบท
สนทนาส้ัน ๆ ที่ใช/ในชีวิตประจําวัน  ใช/คําศัพท-  วลี  และใช/ไวยากรณ-เบื้องต/นในการส่ือสาร 

Development of listening, speaking reading and writings skills in basic communication, 
listening to short conversation commonly used in daily life, applying  basic vocabulary, phrase 
and grammar in order to communicate 
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รหัสวิชา    ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                        หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค นคว า) 
 

1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน                                     3(2-2-5) 
(Basic Speaking Skills of English) 

ฝjกทักษะการฟXง  การพูด  เน/นการออกเสียงหนักเบาของคําศัพท-  ประโยคอย�างถูกต/อง   

เลือกใช/วลี  สํานวนในบทสนทนาขั้นพื้นฐานต�าง ๆ 
Practice of speaking skills with an emphasis on basic word stress and sentence  

intonation and use appropriate phrases and idioms in simple dialogues 
 

1500125 การอ.านและการเขียนภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐาน                3(2-2-5) 
                   (Basic Reading and Writing of English) 
                              เทคนิคการอ�าน ทั้งการอ�านออกเสียงและการอ�านในใจ  เทคนิคการเพิ่มพูนคําศัพท-ให/

กว/างขึ้นและฝjกอ�านบทอ�านที่หลากหลาย  รวมทั้งหนังสือนอกเวลาต�าง ๆ ฝjกเขียนประโยคต�าง ๆ  
โดยใช/หลักไวยากรณ-อย�างถูกต/องฝjกเขียนตามรูปแบบโดยใช/โครงสร/างประโยคและคําศัพท-ที่
เหมาะสม 

                              Reading techniques for both reading aloud and reading comprehension, techniques 

for vocabulary expansion and various types of texts including external books, practice of 
writing sentences using the correct grammar, writing from models using appropriate structure 
and vocabulary 

 

1561115 ภาษาญ่ีปุuนเบื้องต น                   3(2-2-5) 
(Japanese for Beginners) 

ฝjกทักษะ 4 ทักษะอย�างบูรณาการ  โดยศึกษาตัวอักษรญ่ีปุLน  คําศัพท-  รูปประโยคและ

ไวยากรณ-พื้นฐาน  โดยเน/นการฝjกบทสนทนาที่ใช/ในชีวิตประจําวัน  รวมทั้งศึกษาลักษณะทางสังคม  
วัฒนธรรม   

Practice of four integrated language skills focusing on Japanese letter, vocabulary,  
sentence structure and basic grammar by focusing basic speaking skill  in daily life including  

studying of Japanese social 
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รหัสวิชา    ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                      หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค นคว า) 
 

1571118 ภาษาจีนเบื้องต น                    3(2-2-5) 
(Chinese for Beginners) 

ระบบสัทศาสตร-ภาษาจีนกลาง  หลักการเบื้องต/นของตัวอักษรจีน  และฝjกทักษะการฟXง  
พูด  อ�าน  เขียนคําศัพท-  วลี  ประโยค และข/อความอย�างง�ายที่ใช/ในชีวิตประจําวัน  เช�น  การ
ทักทาย  การแนะนําตนเอง  การบอกเวลา  การซื้อของ  เป)นต/น 
          Mandarin Chinese phonetics, fundamental principle of the Chinese letters, and the  
practice of listening, speaking, reading, and writing skills in basic Chinese words, phrases,  
and sentences that are commonly used in daily life; for instance, greeting, self-introduction,  
time telling, shopping, etc 

 
1581107 ภาษามาเลย�เบื้องต น                                         3(2-2-5) 

(Malay for Beginners)  
ฝjกทักษะทั้ง 4 อย�างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ-พื้นฐาน  เน/นฝjกบท

สนทนาที่ใช/ในชีวิตประจําวัน  ได/แก�  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา  การซื้อของ  

เป)นต/น  การฝjกอ�านข/อความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได/ และเขียนประโยคง�าย ๆ ได/ 
Practice of four integrated language skills, study on basic Malay structures  and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  introductions, 
telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion and 
answering questions and simple Malay sentence writing 
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รหัสวิชา    ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                    หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค นคว า) 
 

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องต น           3(2-2-5) 
(Korean for Beginners) 

ฝjกทักษะทั้ง 4 อย�างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ-พื้นฐาน  เน/นฝjกบท
สนทนาที่ใช/ในชีวิตประจําวัน  ได/แก�  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  การซื้อของ  เป)น
ต/น  การฝjกอ�านข/อความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได/ และเขียนประโยคง�าย ๆ ได/ 

Practice of four integrated language skills, study on basic Korean structures and 
grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions, 
telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion including 
answering questions and simple Korean sentence  writing 

 
 

1671104 ภาษาลาวเบื้องต น                    3(2-2-5) 
(Lao for Beginners) 

ฝjกทักษะทั้ง 4 อย�างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ-พื้นฐาน  เน/นฝjกบท
สนทนาที่ใช/ในชีวิตประจําวัน  ได/แก�  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  การซื้อของ 

เป)นต/น  การอ�านฝjกอ�านข/อความสั้น ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได/  และเขียนประโยค
ง�าย ๆ ได/ 

Practice of four integrated language skills, study on basic Lao structures and grammar 
focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  introductions, telling 
time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion and answering 

questions and simple Lao sentence writing 
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รหัสวิชา    ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                      หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค นคว า) 
 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องต น                                         3(2-2-5) 
(Khmer for Beginners) 

ฝjกทักษะทั้ง 4 อย�างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ-พื้นฐาน    เน/นฝjกบท

สนทนาที่ใช/ในชีวิตประจําวัน  ได/แก�  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  การซื้อของ  
เป)นต/น  การอ�านฝjกอ�านข/อความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได/  และเขียนประโยคง�าย ๆ 
 ได/ 

Practice of four integrated language skills, study on basic Khmer structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions, 
telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion and 
answering questions and simple Khmer sentence writing 

 
1691103 ภาษาพม.าเบื้องต น                    3(2-2-5) 

(Burmese for Beginners) 
ฝjกทักษะทั้ง 4 อย�างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ-พื้นฐาน  เน/นฝjกบท

สนทนาที่ใช/ในชีวิตประจําวัน  ได/แก�  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา  การซื้อของ  

เป)นต/น  การอ�านฝjกอ�านข/อความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได/  และเขียนประโยคง�าย ๆ 
 ได/ 

Practice of four integrated language skills, study on basic Burmese structures and 
grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making  introductions, 

telling time and buying things, practice of reading short massages, making  conclusion and 
answering questions and simple Burmese sentence writing 
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รหัสวิชา    ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค นคว า) 
 

1711108 ภาษาเวียดนามเบื้องต น                                                3(2-2-5) 
(Vietnamese for Beginners) 

ฝjกทักษะท้ัง 4 อย�างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ-พื้นฐาน  เน/นฝjกบท

สนทนาที่ใช/ในชีวิตประจําวัน  ได/แก�  การทักทาย  การแนะนําตัว  การบอกเวลา  การซื้อของ   
เป)นต/น  การอ�านฝjกอ�านข/อความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได/  และเขียนประโยคง�าย ๆ 
ได/ 

Practice of four integrated language skills, study on basic Vietnamese structures and 

grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making introductions, 
telling time and buying things, practice of reading short massages, making conclusion and 
answering questions and simple Vietnamese  sentence writing 

 
1741101 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต น                   3(2-2-5) 

(Bahasa Indonesia  for Beginners) 
ฝjกทักษะท้ัง 4 อย�างบูรณาการ  ศึกษารูปประโยคและไวยากรณ-พื้นฐาน  เน/นฝjกบท

สนทนาที่ใช/ในชีวิตประจําวัน  ได/แก�  การทักทาย  การแนะนําตน  การบอกเวลา  การซื้อของ  

เป)นต/น  การอ�านฝjกอ�านข/อความส้ัน ๆ สามารถสรุปและตอบคําถามได/  และเขียนประโยคง�าย ๆ 
ได/ 

Practice of four integrated language skills, study on basic Bahasa Indonesia  structures 
and grammar focusing on speaking in daily life situations such as greetings, making 

introductions, telling time and buying things, practice of reading short massages, making 
conclusion and answering questions and simple Bahasa Indonesia  sentence writing 
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รหัสวิชา    ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                        หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค นคว า) 
 

             1.2  กลุ.มวิชามนุษยศาสตร� 
 

2522203 คุณธรรมนําความรู                                             3(2-2-5)    
(Virtue – lead Knowledge) 

ทฤษฎี  ความหมายความรู/และวิธีสร/างความรู/  การคิดเชิงสร/างสรรค-  การพัฒนาสุขภาพ

กายและจิต  การปลูกฝXงค�านิยมที่ดีงามตามหลักศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรมในการประกอบ
วิชาชีพ  เคารพในศักด์ิศรีและจิตวิญญาณแห�งความเป)นมนุษย-  ความภูมิใจในความเป)นไทย  มี
สํานึกรับผิดชอบต�อสังคมและประเทศชาติ  อนุรักษ-ภูมิปXญญาไทยทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล/อม  การเจริญเมตตา  ฝjกจิตภาวนา  การเขียนบันทึกความดีและสามารถบูรณาการ

หลักคุณธรรมการครองตน  ครองคนและครองงาน   ไปใช/ในการดําเนินชีวิตอย�างถูกต/องและ
เหมาะสม 

Theories, meaning, knowledge and how to build the knowledge, creative  thinking, 
physical and mental development, fostering good popularity follow by morality way, virtue 
and morality in earning a Professional livings, respecting in honor and spirit of humanity, 

proud to be Thai, having the responsible consciousness towards society and nation, preserving 
Thai wisdom, natural resources and environment, kindness meditation, mental meditation, 
writing  goodness note and can be integrated  the principles of virtues person in self-control, 
conducting oneself, and doing one’s  duty used in living correctly and appropriately 

 
1500104 ความจริงของชีวิต                                          3(3-0-6) 

(Truth of Life) 
ความหมายของชีวิต  ความจริงของชีวิต  คุณค�าและเป�าหมายของชีวิตในด/านศาสนาและ

ปรัชญา  ธรรมนูญชีวิตและหลักธรรมในการดําเนินชีวิตตามหลักศาสนา  การนําหลักธรรมมา
ใช/แก/ปXญหาชีวิตในยุคโลกาภิวัตน-  หลักการเจริญสติเพื่อเข/าใจสัจจะธรรมแห�งชีวิตตนเอง  ผู/อ่ืน  
สังคมและสรรพส่ิงตามความเป)นจริง  ดํารงชีวิตด/วยหลักสัมมาปฏิบัติ  เพื่อชีวิตสันติสุขและ
สังคมสันติภาพ 



งานหลักสูตร  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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รหัสวิชา    ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                         หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค นคว า) 
 

Meaning of life, truth of life, value and goals of life on the religion and  philosophy, 
life charter and principles of Dhamma in living according to the principles  of religion, bringing 
the principles of Dhamma to contribute in solving the life problems  in globalization, mindfulness 
meditation to understand the reality of life of oneself others society and everything as the 
truth, living with doing right for peaceful life and society 

 
1500124 เพศวิถี                                                    3(3-0-6) 

(Sexual Orientation) 
ความหมายและขอบข�ายของเพศศึกษา  ความสําคัญและความจําเป)นในการเรียน 

เพศศึกษา  ความรู/เรื่องเพศวิถีและองค-ประกอบเร่ืองเพศ  พัฒนาการของมนุษย-สัมพันธภาพ 
ทางเพศ  ทักษะส�วนบุคคล  พฤติกรรมทางเพศและการแสดงออกสุขภาพทางเพศ  สังคมและ 
วัฒนธรรมที่มีบทบาทในการหล�อหลอมวิถีทางเพศ  กระบวนการส�งเสริมการเรียนรู/เรื่องเพศ 

Meaning and scope of well-being for life and the usefulness of studying well-being  

including sexual well-being such as human growth, sexual relations, personal skills, sexual  
behavior and how to reveal sexual well-being, Social and cultural sectors affecting sexual  
well-being instructional process 

 

2000116 สุนทรียภาพของชีวิต                    3(2-2-5) 
(Aesthetic Appreciation) 

จําแนกข/อแตกต�างอารมณ-แห�งความสุข  ปรัชญาทางความคิดเชิงสร/างสรรค-จินตนาการ  
และการกล/าแสดงออก  ความหมายในสุนทรียศาสตร-เชิงการคิดกับสุนทรียศาสตร-เชิงพฤติกรรม
โดยสังเขป  ความสําคัญของการรับรู/กับความเป)นมาของศาสตร-ทางการเห็น  ศาสตร-ทางการได/
ยิน  และศาสตร-ทางการเคลื่อนไหวสู�ทัศนศิลป�  ศิลปะดนตรีและศิลปะการแสดง  ผ�านขั้นตอน
การเรียนรู/เชิงคุณค�าจาก  1) ระดับการรําลึก  2) ผ�านขั้นตอนความคุ/นเคย  และ  3) นําเข/าสู�ข้ัน

ความซาบซึ้ง  เพื่อให/ได/มาซึ่งประสบการณ-ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ  และการนําไปปรับ
ใช/ในชีวิต 



งานหลักสูตร  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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รหัสวิชา    ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                        หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค นคว า) 
 

Identification of aesthetical science, definition of thinking aesthetic and behavioral  
aesthetic in brief, importance of introductory perception of the art of imagery, the art of  
sound, the art of movement, visual arts, musical arts, and performing arts through learning  
processes of 1) precognitive level, 2) acquainted level, 3) appreciative level for getting  
experience in aesthetic appreciation 

 

2500101 พฤติกรรมมนุษย�กับการพัฒนาตน                               3(3-0-6) 
(Human Behavior and Self Development) 

พฤติกรรมมนุษย-  องค-ประกอบและสาเหตุปXจจัยแห�งพฤติกรรม  การศึกษาและพัฒนา
ตนเองของมนุษย-  การบริหารตนเอง  การสร/างมนุษย-สัมพันธ-  การส่ือสาร  การพัฒนา
พฤติกรรมการทํางานและการทํางานเป)นทีม  การเป)นผู/นําและผู/ตาม  และการอยู�ร�วมกันอย�าง
เป)นสุข 

Human behavior factors and casual of behaviors, self-study and human self-
development, self-management, human relations, communication, work development  
and teamwork, leader and follower and peaceful society 

 
                   1.3  กลุ.มวิชาสังคมศาสตร� 
                  
2500102 วิถีไทย                     3(3-0-6) 

(Thai Living) 
ลักษณะสังคมการเปล่ียนแปลงของสังคมไทยวัฒนธรรมและประเพณีไทย  อัตลักษณ-

ความเป)นไทย  การสํานึกรักความเป)นไทยและสํานึกรักษ-บ/านเกิดประวัติศาสตร-ไทยและ

ประวัติศาสตร-ท/องถิ่นลักษณะการเมืองการปกครองไทยในอดีตและปXจจุบัน  ปXญหาสังคมไทย  
กระบวนทัศน-ที่เหมาะสมกับสังคมไทย 

 The characteristics of Thai social, Thai society exchanges culture and tradition,  
     Thailand identities, awareness Thailand and love for homeland, Thai history and local  
     history, characteristics of Thai politics and government, social problems in Thailand, the 

social paradigm Thailand 



งานหลักสูตร  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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รหัสวิชา    ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                         หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค นคว า) 
 

2500107 อาเซียนศึกษา                                        3(3-0-6) 
(ASEAN Studies) 

พัฒนาการของอาเซียนในด/านการเมือง  เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรม การก�อต้ัง

ประชาคมอาเซียน  ประเมินผลความร�วมมือของอาเซียน  การวิเคราะห-ปXญหาและแนวโน/มใน
อนาคต  กรอบความร�วมมือระหว�างประเทศอ่ืน ๆ ของอาเซียน  การรวมกลุ�มประเทศอาเซียนและ
พัฒนาการของประเทศต�าง ๆ ในอาเซียน  เน/นลักษณะร�วมและความหลากหลายในมิติทาง
ประวัติศาสตร-  การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรมของประเทศเหล�าน้ัน  

Development of ASEAN in political, economic, and socio-cultural, the establishment 
of ASEAN community, evaluation of ASEAN co operations, analysis of  issues and trends, 
ASEAN’s external relations with other regional cooperation, and the  development of the 
member countries with an emphasis on the unity and diversity in  their history, politics, 
economy, and society  

 

2500103 วิถีโลก                      3(3-0-6) 
(Global Living) 

สภาพเศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกปXจจุบัน  ผลกระทบจากสภาพ
เศรษฐกิจสังคม  การเมือง  การปกครองของโลกต�อสังคมไทย  การปรับตัวของสังคมไทยต�อการ
เปล่ียนแปลงของสังคมโลก เน/นกลุ�มต�าง ๆ ในโลก (ยุโรป อาเซียน)  วิเคราะห-ทิศทางอนาคตของ

เศรษฐกิจโลกได/ 
Situations of current economy, society, politics and government, effects of global  

economy, society, politics and government on Thai society, adaptation of Thai society  
accordance with global change focusing on countries from different parts of the world  
(European countries, Asian countries), analysis of future world economic directions 



งานหลักสูตร  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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รหัสวิชา    ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                         หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค นคว า) 
 

2500108 ชีวิตกับสิ่งแวดล อม                                     3(2-2-5) 
(Human Being and Environment) 

ความหมาย  ความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดล/อม  ความสัมพันธ-เชิงระบบ

ระหว�างมนุษย-กับสิ่งแวดล/อม  การพัฒนาและการใช/ทรัพยากรธรรมชาติ  การอนุรักษ-ความ
หลากหลายทางชีวภาพในท/องถิ่น  การดําเนินกิจกรรมโดยใช/วิทยาศาสตร-  และเทคโนโลยีที่มี
ผลกระทบต�อส่ิงแวดล/อมและพลังงาน  การส�งเสริมบํารุงรักษาและคุ/มครองคุณภาพส่ิงแวดล/อม
และทรัพยากรธรรมชาติ  ให/ตระหนักถึงการใช/ทรัพยากรอย�างรู/คุณค�า  การใช/พลังงานทดแทน  

ภาวะโลกร/อน  ความเกี่ยวข/องเช่ือมโยง  ผลกระทบที่เกดิข้ึนจากภาวะโลกร/อนตามหลักการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

Definition, importance of natural resources, environment, systematic relations  between 
human being and environment, development and use of natural resources, preservation of local 
biodiversity, activity conduction by using science and technology affecting environment and 

energy, promotion, maintenance, and preservation of environment and natural resources 
quality focusing on effective and efficient use of natural resources, use of alternative 
energy, global warming, concerns and effects of global warming based on the principles of 
sustainable development 

 

2500112 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง                                    3(3-0-6)   
(Self-Economic Sufficiency) 

  วิเคราะห-  สังเคราะห-   ความสําคัญและแนวทางพัฒนาวิถีชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงอันเน่ืองมาจากพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระเจ/าอยู�หัวภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช   เพื่อให/ตระหนักในความสําคัญ  มีความรู/  ความเข/าใจในความหมายของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ภูมิปXญญาท/องถิ่น  สามารถนําหลักการ และแนวทางไปปรับใช/ในการพัฒนา
วิถีชีวิตของตนเอง  พัฒนาองค-กรและชุมชนได/อย�างพอดีพอเพียงและย่ังยืน 



งานหลักสูตร  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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รหัสวิชา    ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                         หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิค นคว า) 
 

Analysis, synthesis, importance and strategies for living development based on the 
self-economic-sufficiency philosophy of His majesty King Bhumibol Adulyadej emphasizing on 
the importance, knowledge, understanding of the philosophy, local wisdom, application of 
the principles and strategies for self-living development, sufficient and sustainable 

development for organizations and communities 

 
2500113 สิทธิและหน าท่ีพลเมือง                                             3(3-0-6) 

(Human Rights and Civic Responsibility) 
ความเป)นพลเมืองสําหรับเด็กและเยาวชนในทุกระดับการศึกษา  เสริมสร/างอุดมการณ-

และพลังความคิด  พลังความรักและพลังความสามัคคี  อยู�ร�วมกันบนพื้นฐานของการเคารพ
กติกาของสังคม  เคารพผู/อื่นและเคารพหลักการของการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
สามารถทํางานเชื่อมประสานสู�เป�าหมายเดียวกัน  การเสริมสร/างคุณธรรมจริยธรรมด/านการ

ป�องกันการทุจริต  ต�อต/านการคอรัปช่ันและมีภูมิความรู/ด/าน  หลักกฎหมายท่ัวไปที่ประชาชนทุก
ระดับควรรู/ 
          Citizenship for childhood and youth in all grades, reinforce ideology and power of  
thought, affection and unity, living together through respecting of social regulation, others  

and democratic principle, ability of working harmoniously to achieve the mutual goal, moral  
and ethical instilment on corruption prevention, resist corruption and understand general law  
requires of people at all levels 

 



งานหลักสูตร  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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รหัสวิชา    ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                       หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค นคว า) 
 

2541204 มนุษย�กับธรรมชาติ                                           3(3-0-6) 
(Man and Nature) 

วิวัฒนาการและปฏิสัมพันธ-ระหว�างสังคมมนุษย-กับธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงแนวโน/ม

ระบบธรรมชาติ  วิถีการเปล่ียนแปลงของมนุษย-และธรรมชาติ  ปXญหาระหว�างมนุษย-กับธรรมชาติ  
ภาวะวิกฤตทางธรรมชาติ  ผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  การดํารงอยู�ร�วมกันกับธรรมชาติได/
อย�างย่ังยืนและสันติสุขท่ังในระดับบุคคล  ประชาคมท/องถิ่น  ประชาคมโลก 

Evolution and interaction between man and environment, change of nature system,  

ways of change of man and nature, problems of man with nature, natural crisis, effects of  
natural disasters, sustainable and peaceful living with nature at personal, local and global  
levels 

 

             1.4  กลุ.มวิชาคณิตศาสตร�  วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
 

4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต                               3(2-2-5) 
(Information Technology for Life) 

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  คอมพิวเตอร-ที่มีอิทธิพลและมีผลกระทบต�อชีวิตและสังคม  
การใช/งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การใช/โปรแกรมประมวลผลคํา  การใช/โปรแกรมด/านการ

คํานวณและการใช/โปรแกรมนําเสนองาน  การส่ือสารข/อมูล  การแสวงหาความรู/จากฐานข/อมูล
บนระบบเครือข�ายคอมพิวเตอร-  และแหล�งข/อมูลต�าง ๆ โดยคํานึงถึงสิทธิทางปXญญา  กฎหมาย
และจริยธรรมทางคอมพิวเตอร-  เพื่อดํารงชีวิตประจําวันอย�างมีประสิทธิภาพ 

Information technology system, influence of computer on life and society, practical 

use of information technology, using word processor program, using calculation program 
by spreadsheet and using presentation program, communication, searching for information 
from computer networks and database regarding intellectual  rights, laws, and ethics for 
effective living 

 



งานหลักสูตร  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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รหัสวิชา    ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                        หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค นคว า) 
 

4000106 การคิดและการตัดสินใจ                                         3(2-2-5) 
(Thinking and Decision Making) 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย-  การคิดวิเคราะห-  ความคิดสร/างสรรค-  การ

วิเคราะห-ข/อมูลข�าวสาร  ตรรกศาสตร-และการให/เหตุผล  การตัดสินใจ  กระบวนการแสวงหา
ความรู/ทางวิทยาศาสตร-  การคิดเชิงวิพากษ-และการประยุกต-ใช/การคิดกับการแก/ปXญหาใน
ชีวิตประจําวัน 

Principles and thinking process of man, critical thinking, creative thinking, analysis of 

information and news, logics and reasons, decision making process,  searching processes of 
scientific knowledge, critical thinking and practical application  for problem solutions in daily 
life 

 

4000114 วิทยาศาสตร�เพ่ือคุณภาพชีวิต                                   3(2-2-5)  
(Science for Quality of Life) 

กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตร-เทคโนโลยี  การนําความรู/ทางวิทยาศาสตร-มาประยุกต- 

ใช/ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ให/ดํารงอยู�อย�างมีสุขมีประสิทธิภาพโดยตระหนักถึงผลกระทบของ
ความก/าวหน/าทางวิทยาศาสตร-ที่มีต�อมนุษย-  สภาพแวดล/อม  สังคม  การเมืองและวัฒนธรรม  
นําความรู/ทางวิทยาศาสตร-มาประยุกต-ใช/เพื่อคุณภาพชีวิต 

Process of scientific and technological development, application of science for life 

quality development, happy and efficient living regarding the effects of modern science 
and technology on man, environment, society, politics and culture, application of scientific 
knowledge for quality of life 
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รหัสวิชา    ช่ือและคําอธิบายรายวิชา                      หน.วยกิต(ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ค นคว า) 
 

4083202 กีฬาเพ่ือสุขภาพ                                        3(2-2-5) 
(Sports for Health) 

ความหมาย  และความสําคัญของกิจกรรมทางกาย  การออกกําลังกาย  และการเล�น

กีฬาเพื่อสุขภาพ  ประโยชน-ของการออกกําลังกายและเล�นกีฬาเพื่อสุขภาพ  สมรรถภาพทางกาย  
การทดสอบสมรรถภาพทางกาย  การเสริมสร/างกล/ามเนื้อ  การเสริมสร/างความทนทานของ
ระบบหัวใจและปอด  การควบคุมน้ําหนัก  โภชนาการกับการออกกําลังกาย  นวัตกรรมการออก
กําลังกายเพื่อสุขภาพ  สถานบริการสําหรับการส�งเสริมการออกกําลังกายและการเล�นกีฬา 

Meaning and importance of physical activities, exercise and sport for health, benefit 
of exercise and sport for health, physical competency, physical fitness test, gaining muscle, 
heart and lung system endurance gaining, weight control, nutrition with exercise, innovation 
in exercise for health, fitness center for promotion in exercise and sport  

 
 

2)  หมวดวิชาเฉพาะด าน 
               - 
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3.2 ช่ือ  ตําแหน.งและคุณวุฒิของอาจารย�  
 

3.2.1 อาจารย�ประจําหลักสูตร 

สําเร็จการศึกษาจาก ลําดับ 
ที ่

ช่ือ-สกลุ ตําแหน.งทาง  
   วิชาการ 

คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สถาบัน ปW 

  1. ชื่อ – นามสกุล   

หมายเลขบัตร
ประจําตัว

ประชาชน 

อาจารย-/ผศ.    

/รศ./ศ. 

ตัวย�อของวุฒิ/ช่ือสาขาที่จบ 

ตัวอย�าง เช�น 
บธ.บ.(การตลาด) 

บธ.บ.(การตลาด) 

ให/ระบุสถาบันที่จบการศึกษา 
ถ/าจบมหาวิทยาลัยในต�างประเทศ  

ให/ระบุประเทศท่ีจบด/วย 

ปYที่สําเร็จ     

การศึกษา 

2.      

3.      

4.      

5.      

 
3.2.2  อาจารย�ประจํา 

 

หมายเหตุ   1)  อาจารย-ประจํา  หมายถึง  อาจารย-ผู/สอน        
               2)  ให/ระบุรายชื่ออาจารย-ที่สอนในหลักสูตรตามจริงที่สอนในหลักสูตร 

สําเร็จการศึกษาจาก  

ที ่ ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 
สถาบัน ปW 

1. ชื่อ – นามสกุล   ตัวย�อของวุฒิ/ช่ือสาขาที่จบ 
ตัวอย�าง เช�น 

บธ.ม.(การตลาด) 
บธ.บ.(การตลาด) 

ให/ระบุสถาบันที่จบการศึกษา 
ถ/าจบมหาวิทยาลัยในต�างประเทศ  

ให/ระบุประเทศที่จบด/วย 

ปYที่สําเร็จ     

การศึกษา 

2. ชื่อ – นามสกุล      

3. ชื่อ – นามสกุล      

4. ชื่อ – นามสกุล      

5. ชื่อ – นามสกุล      
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  3.2.3  อาจารย�พิเศษ 

 

*** ถ าไม.มีอาจารย�พิเศษ  ให ใส.ข อความนี้ 
          พิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของวิชาเอกในแต�ละภาคการศึกษา 
 
 

 

 
    4.  องค�ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ�ภาคสนาม (การฝ^กงาน หรือ สหกิจศึกษา) 

     จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผู/ใช/บัณฑิต  มีความต/องการให/บัณฑิตมีประสบการณ-ในวิชาชีพ    
     ก�อนเข/าสู�การทํางานจริง  ดังน้ันในหลักสูตรจึงมีรายวิชาการฝjกประสบการณ-วิชาชีพ   ให/นักศึกษาได/เลือกเรียน       
     ซึ่งจะจัดอยู�ในกลุ�มวิชาฝjกประสบการณ-วิชาชีพ 

 

4.1  ผลการเรียนรู ของประสบการณ�ภาคสนาม  
       ความคาดหวังในผลการเรียนรู/ประสบการณ-ภาคสนามของนักศึกษา  มีดังน้ี 

                4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานศึกษา  ตลอดจนมีความเข/าใจในหลักการความจําเป)น  
    ในการเรียนรู/ทฤษฎีมากย่ิงขึ้น 

                 4.1.2  บูรณาการความรู/ที่เรียนมาเพื่อนําไปแก/ปXญหาการเรียนการสอน 
                 4.1.3  มีมนุษยสัมพันธ-และสามารถทํางานร�วมกับผู/อ่ืนได/ดี 
                 4.1.4  มีระเบียบวินัย  ตรงเวลา และเข/าใจวัฒนธรรมขององค-กร  ตลอดจนสามารถปรับตัวให/เข/า  
    กับสถานศึกษาได/ 
                4.1.5  มีความกล/าในการแสดงออก  และนําความคิดสร/างสรรค-ไปใช/ประโยชน-ในงานได/ 
 

4.2  ช.วงเวลา  (ของการฝ^กภาคสนาม) 
         ภาคเรียนที่ ……. ของปYการศึกษาที่ ……….. 

 

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
         จัดเต็มเวลาใน  1  ภาคการศึกษา 

สําเร็จการศึกษาจาก ที ่
ช่ือ-สกลุ คุณวุฒิ สาขาวิชา 

สถาบัน ปW 
1. ชื่อ – นามสกุล   ตัวย�อของวุฒิ/ชื่อสาขาที่จบ 

ตัวอย�าง เช�น 

บธ.ม.(การตลาด) 

ให/ระบุสถาบันท่ีจบการศึกษา 
ถ/าจบมหาวิทยาลัยในต�างประเทศ  

ให/ระบุประเทศที่จบด/วย 

ปYที่สําเร็จ     

การศึกษา 
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5. ข อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ให/เลือกอธิบายตามรายวิชาที่ระบุไว/ในแผนการเรียน) 
  หลักสูตรได/กําหนดให/ผู/เรียนมีประสบการณ-ทั้งด/านทฤษฎีและประสบการณ-จริงในการทําโครงงานหรือ

งานวิจัย  โดยให/ผู/เรียนเรียนรายวิชา  การวิจัยทางการศึกษาซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับทฤษฎีและปฏิบัติการวิจัย 
 

5.1  คําอธิบายโดยย.อ 
           โครงงานวิชาการเป)นกิจกรรมที่กําหนดให/นักศึกษาทํางานอย�างเป)นระบบ โดยการคิด วางแผน ลงมือ

ปฏิบัติ และเขียนรายงานผลการดําเนินงานด/วยตนเอง  ทั้งน้ีนักศึกษาสามารถจัดทําโครงงานเพื่อพัฒนานักเรียน
เป)นรายบุคคลหรือเป)นกลุ�มให/มีความรู/ ความสามารถทางด/านวิชาการ หรือยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 งานวิจัย เป)นกิจกรรมที่นักศึกษาบูรณาการความรู/ในศาสตร-ของวิชาเฉพาะและวิชาชีพครูมาใช/ใน
การศึกษา  ค/นคว/า  วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนหรือแก/ไขปXญหาให/แก�นักเรียนรายบุคคลหรือรายกลุ�ม  

โดยเน/นการศึกษา  วางแผน  เก็บรวบรวมและวิเคราะห-ข/อมูล  รวมทั้งเขียนรายงานวิจัยเพื่อรายงานผล  
 

5.2  ผลมาตรฐานผลการเรียนรู  
  5.2.1  มีความสามารถในการทํางานอย�างเป)นระบบ 

 5.2.2  มีความสามารถในการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน 
 5.2.3  มีทักษะกระบวนการคิดสร/างสรรค-  คิดวิเคราะห-และคิดสังเคราะห-  

 5.2.4  มีเจตคติที่ดีต�อการทํางาน  มีความรับผิดชอบ 
 

5.3   ช.วงเวลา ช.วงเวลาการทําโครงงานหรืองานวิจัย  (ดูตามแผนการเรียน) 
         ภาคเรียนที่ ….. ของปYการศึกษาที่ …… 

 

5.4   จํานวนหน.วยกิต (ของวิชาโครงงานหรือวิชาวิจัย) 
....  หน�วยกิต 

 

5.5   การเตรียมการ 
          มีการกําหนดช่ัวโมงการให/คําปรึกษา  จัดทําคู�มืองานวิจัย  อีกทั้งมีตัวอย�างงานวิจัยให/ศึกษา 

 

5.6   กระบวนการประเมินผล  
          ประเมินผลจากรายงานความก/าวหน/าในการทํางานวิจัย  รายงานที่ได/กําหนดรูปแบบการ  
  นําเสนอตามระยะเวลา  การนําเสนองานวิจัยซึ่งในการจัดสอบการนําเสนอ  โดยมีคณะกรรมการ 

  สอบไม�น/อยกว�า  2 คน  
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หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู   กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล 
 

     1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ�หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. ด/านบุคลิกภาพ 1)  มีการสอดแทรกเรื่อง  การแต�งกาย  การเข/าสังคม  เทคนิค

การเจรจา  ส่ือสาร  การมีมนุษยสัมพันธ-ที่ดี  และการวางตัวใน
การทํางาน  และจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลิกภาพให/นักศึกษา  

2. ด/านภาวะผู/นํา และความ
รับผิดชอบตลอดจนมีวินัยในตนเอง 

1) การสอดแทรกในวิชาเรียน 
2) การทํางานเป)นทีมในช้ันเรียน 

3) การทําโครงงานกลุ�ม/งานวิจัย 
4) การมอบหมายงานให/นิสิตรับผิดชอบในกิจกรรมต�าง ๆ 
5) มีกติกาที่จะสร/างวินัยในตนเอง  เช�น  การเข/าเรียน          
ตรงเวลาเข/าเรียนอย�างสมํ่าเสมอ การมีส�วนร�วมในชั้นเรียน  
เสริมความกล/าในการแสดงความคิดเห็น 

3. ด/านจิตสํานึกสาธารณะ 1) จัดกิจกรรมบริการวิชาการสําหรับสังคม  

4. ด/านทักษะการเรียนรู/ด/วยตนเอง 1) การจัดการเรียนการสอนที่มีการเรียนรู/ด/วยตนเอง  เช�น  การ
ค/นคว/าข/อมูลสารสนเทศและติดตามเทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู�
เสมอ  เป)นต/น 

5. ด/านจริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

1) การสอดแทรกในวิชาเรียน  เช�น  การประกันคุณภาพ และ
การฝjกงาน  เป)นต/น 

2) มีการให/ความรู/ถึงผลกระทบต�อสังคม  และข/อกฎหมายที่
เกี่ยวข/องกับการศึกษา 
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู ในกลุ.มมาตรฐานผลการเรียนรู  
    2.1  ผลการเรียนรู ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
           2.1.1  ด านคุณธรรม จริยธรรม 
             2.1.1.1.  ผลการเรียนรู ด านคุณธรรม จริยธรรม 

  นักศึกษาต/องมีคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อให/สามารถดําเนินชีวิตร�วมกับผู/อ่ืนในสังคมอย�างราบรื่นและ
เป)นประโยชน-ต�อส�วนรวม  ผู/พัฒนาและ/หรือผู/ประยุกต-ใช/ภูมิปXญญาท/องถิ่นร�วมกับการปฏิบัติหน/าที่  มีความ
รับผิดชอบต�อผลที่เกิดข้ึนเช�นเดียวกับการประกอบอาชีพในสาขาอ่ืน ๆ อาจารย-ที่สอนในแต�ละวิชาต/องพยายาม
สอดแทรกเร่ืองที่เกี่ยวกับสิ่งต�อไปน้ีทั้ง 5 ข/อ เพื่อให/นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมไปพร/อมกับ
วิทยาการต�าง ๆ รวมทั้งอาจารย-ต/องมีคุณสมบัติด/านคุณธรรมจริยธรรมอย�างน/อย 5 ข/อตามที่ระบุไว/ 

1)  มีวินัยและความรับผิดชอบต�อหน/าที่  มีความมุ�งมั่นในการทํางานให/สําเร็จ 
2)  มีนํ้าใจ   มีจิตอาสา จิตสาธารณะเห็นแก�ประโยชน-ส�วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู/อ่ืน 
3)  มีความพอเพียง 
4)  มีความซื่อสัตย-   เที่ยงธรรม  กตัญ�ู   

5)  สุภาพ  อ�อนน/อมถ�อมตน  รู/จักกาลเทศะ  ใจกว/าง  รับฟXงความคิดเห็นของผู/อ่ืน 
 

2.1.1.1  กลยุทธ�การสอนท่ีใช พัฒนาการเรียนรู ด านคุณธรรม จริยธรรม 

    กําหนดให/มีวัฒนธรรมองค-กร  เพื่อเป)นการปลูกฝXงให/นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเน/นการเข/า

ชั้นเรียนให/ตรงเวลาและการแต�งกายที่ถูกต/องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  นักศึกษาต/องมีความรับผิดชอบ  
โดยการทํางานกลุ�มน้ันต/องฝjกให/รู/หน/าที่ของการเป)นผู/นํากลุ�มและการเป)นสมาชิกกลุ�ม  มีความซื่อสัตย-  ต/องไม�
กระทําการทุจริตในการสอบหรือคัดลอกงานของผู/อ่ืน  เป)นต/น  นอกจากนี้อาจารย-ผู/สอนทุกคนต/องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  เน/นการเรียนรู/จากสถานการณ-จริง  รวมทั้งมีการจัดให/มีกิจกรรม

เสริมหลักสูตรที่ส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  เช�น  ค�ายคุณธรรมจริยธรรม 
 

2.1.1.2 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู ด านคุณธรรม จริยธรรม 
    1)  ประเมินจากความตรงต�อเวลาและความรับผิดชอบของนักศึกษาในการเข/าชั้นเรียน  การส�ง

งานตามกําหนดเวลาที่มอบหมายและการเข/าร�วมกิจกรรมต�าง ๆ ในรายวิชา 
  2)  ประเมินจากความมีวินัยและความพร/อมเพียงของนักศึกษาในการเข/าร�วมกิจกรรม 
  3)  การกระทําทุจริตในการสอบ 
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2.1.1.   ด านความรู  (Knowledge) 
2.1.2.1  ผลการเรียนรู ด านความรู  

   นักศึกษาต/องมีความรู/เกี่ยวกับวิชาพื้นฐาน  และความรู/เกี่ยวกับสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใช/ประกอบ
อาชีพและช�วยพัฒนาสังคม  ดังน้ันมาตรฐานความรู/ต/องครอบคลุมส่ิงต�อไปน้ี 

  1)  มีความรอบรู/อย�างกว/างขวางในศาสตร-ที่เป)นพื้นฐานของชีวิต  และสามารถนําไปใช/ในการ
ดําเนินชีวิตได/ 

2)  มีความเข/าใจกับการเปล่ียนแปลงสถานการณ-ในปXจจุบัน 
 

2.1.2.2  กลยุทธ�การสอนที่ใช พัฒนาการเรียนรู ด านความรู  
  ใช/การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบโดยเน/นการเรียนรู/แบบมีส�วนร�วมและการค/นคว/า  

การวิเคราะห-ประยุกต-ใช/ทางปฏิบัติในสภาพแวดล/อมจริง  โดยทันต�อการเปล่ียนแปลงทางสังคมและเทคโนโลยี  
ทั้งนี้ให/เป)นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดให/มีการเรียนรู/
จากสถานการณ-จริงโดยการศึกษาดูงานหรือเชิญผู/เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ-ตรงมาเป)นวิทยากรพิเศษเฉพาะ

เรื่อง   
 

2.1.2.3  กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู ด านความรู   
ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด/านต�าง ๆ คือ 

1)  การทดสอบย�อย 
2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทํา 
4)  ประเมินจากโครงงานที่นําเสนอ 

5)  ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน 
 

2.1.2. ด านทักษะทางป\ญญา (Cognitive Skills)  
2.1.3.1  ผลการเรียนรู ด านทักษะทางป\ญญา 

  นักศึกษาต/องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพได/โดยพึ่งตนเองได/  ดังนั้นนักศึกษา
จําเป)นต/องได/รับการพัฒนาทักษะทางปXญญาไปพร/อมกับคุณธรรมจริยธรรม  และความรู/เกี่ยวกับวิชาพื้นฐาน
อาจารย-ต/องเน/นให/นักศึกษาคิดหาเหตุผล  เข/าใจที่มาและสาเหตุของปXญหา  วิธีการแก/ปXญหารวมทั้งแนวคิดด/วย

ตนเอง  ไม�สอนในลักษณะท�องจํา  นักศึกษาต/องมีคุณสมบัติต�าง ๆ จากการสอนเพื่อให/เกิดทักษะทางปXญญา  ดังนี้ 
1)  เป)นผู/ใฝLรู/  และมีความสามารถในการเรียนรู/ตลอดชีวิต 
2)  สามารถคิด  วิเคราะห-  ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผล  และมีความคิดสร/างสรรค- 
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3)  นําความรู/มาประยุกต-ใช/ในชีวิตประจําวัน  และแก/ไขปXญหาได/อย�างเหมาะสม 
 

 

2.1.3.2  กลยุทธ�การสอนที่ใช ในการพัฒนาการเรียนรู ด านทักษะทางป\ญญา 
  การสอนที่เน/นให/ผู/เรียนได/ฝjกทักษะการคิดและการแก/ไขปXญหา  ทั้งระดับบุคคลและกลุ�ม       

ในสถานการณ-ท่ัวไปและสถานการณ-ที่เกี่ยวข/อง  โดยใช/วิธีการสอนที่หลากหลาย  เช�น  การอภิปราย           

การสะท/อนคิด  การทํากรณีศึกษา  การประชุมปรึกษาปXญหา  การจัดทําโครงการและการใช/เกม เป)นต/น 
 

2.1.3.3  กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู ด านทักษะทางป\ญญา  
1)  การสอบวัดความสามารถในการคิดและแก/ไขปXญหาโดยใช/กรณีศึกษา 

   2)  การประเมินจากผลงานที่เกิดจากการใช/กระบวนการแก/ไขปXญหา  การศึกษาค/นคว/าอย�างเป)น
ระบบ  การวิเคราะห-วิจารณ-  เช�น  รายงานการวิเคราะห-วิจารณ-  กรณีศึกษา  รายงานการศึกษาปXญหา  การศึกษา
อิสระ  รายงานผลการอภิปรายกลุ�ม  การประชุมปรึกษาปXญหา  และการสัมมนา  เป)นต/น 

 

2.1.3. ด านทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal  
Skills and Responsibility) 

2.1.4.1  ผลการเรียนรู ด านทักษะความสัมพันธ�ระหว.างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ  
   1)  มีความสามารถในการทํางานเป)นทีม  ปรับตัวให/เข/ากับวัฒนธรรมองค-กร   สามารถทํางาน

ร�วมกับผู/อ่ืนได/ 
   2)  ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู/อ่ืน  และยอมรับในความแตกต�างหลากหลายของมนุษย- 
 

2.1.4.2  กลยุทธ�การสอนท่ีใช ในการพัฒนาการเรียนรู ด านทักษะความสัมพันธ� 
ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  ใช/การสอนที่มีการกําหนดกิจกรรมให/มีการทํางานเป)นกลุ�ม  การทํางานที่ต/องประสานงานกับผู/อ่ืน
หรือต/องค/นคว/าหาข/อมูลจากการสัมภาษณ-บุคคลอ่ืนหรือผู/มีประสบการณ-  โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู/
ด/านทักษะความสัมพันธ-ระหว�างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ  ดังน้ี 

          1)  กลยุทธ-การสอนที่เน/นการมีปฏิสัมพันธ-ระหว�างผู/เรียนกับผู/เรียน  ผู/เรียนกับผู/สอน  ผู/เรียนกับ 

ผู/ใช/บริการ 
   2)  สามารถปรับตัวเข/ากับสถานการณ-และวัฒนธรรมองค-กรที่ไปปฏิบัติงานได/เป)นอย�างดี 

3)  มีมนุษยสัมพันธ-ที่ดีกับผู/ร�วมงานในองค-กรและกับบุคคลท่ัวไป 
   4)  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการทํางานเป)นทีมเพื่อส�งเสริมการแสดงบทบาทของการเป)น
ผู/นําและผู/ตาม 
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2.1.4.3  กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู ด านทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
   1)  ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุ�มในชั้นเรียน  
และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร�วมกิจกรรมต�าง ๆ และความครบถ/วนชัดเจนตรงประเด็นของข/อมูลที่
ได/ 

2)  การประเมินความสามารถในการทํางานร�วมกับกลุ�มเพื่อน  และทีมงานอย�างมีประสิทธิภาพ 

และสร/างสรรค- 
 

2.1.4. ด านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ   
(Numerical  Analysis, Communication and Information Technology Skills) 

2.1.5.1  ผลการเรียนรู ด านทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและ 
การใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  สามารถใช/ภาษาในการติดต�อและส่ือความหมายได/ดี  ทั้งการฟXง  พูด  อ�าน  เขียน 
2)  สามารถวิเคราะห-เชิงตัวเลข 
3)  สามารถใช/เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ศึกษาค/นคว/าวิเคราะห-และคัดเลือก 

ข/อมูลจากแหล�งความรู/ต�าง ๆ ได/อย�างเหมาะสม 
  การวัดมาตรฐานน้ีอาจทําได/ในระหว�างการสอน  โดยให/นักศึกษาแก/ปXญหา  วิเคราะห-

ประสิทธิภาพของวิธีแก/ปXญหา  และให/นําเสนอแนวคิดของการแก/ปXญหา  ผลการวิเคราะห-ประสิทธิภาพ 
ต�อนักศึกษาในช้ันเรียนอาจมีการวิจารณ-ในเชิงวิชาการระหว�างอาจารย-และกลุ�มนักศึกษา 
 

2.1.5.2  กลยุทธ�การสอนที่ใช ในการพัฒนาการเรียนรู ด านทักษะในการวิเคราะห� 
เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน/นให/ผู/เรียนได/ฝjกทักษะการสื่อสารระหว�างบุคคล 
ทั้งการฟXง  การพูด  การอ�านและการเขียนในกลุ�มผู/เรียน  ระหว�างผู/เรียนและผู/สอน  และบุคคลที่เกี่ยวข/อง         
ในสถานการณ-ที่หลากหลาย 

  2)  การจัดประสบการณ-การเรียนรู/ที่ส�งเสริมให/ผู/เรียนได/เลือกและใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ  และ  
การสื่อสารที่หลากหลายรูปแบบและวิธีการ 
   3)  การจัดประสบการณ-การเรียนรู/ที่ส�งเสริมให/ผู/เรียนได/ใช/ความสามารถในการเลือกสารสนเทศ  
และฝjกทักษะการนําเสนอข/อสารสนเทศด/วยวิธีการที่หลากหลาย  เหมาะสมกับผู/ฟXงและเน้ือหาที่นําเสนอ 
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2.1.5.3  กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู ด านทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลข  
การสื่อสารและการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)  ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใช/ทฤษฎี  การเลือกใช/เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือคณิตศาสตร-และสถิติที่เกี่ยวข/อง 

2)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข/อจํากัด  เหตุผลในการเลือกใช/เครื่องมือต�าง ๆ  

การอภิปราย กรณีศึกษาต�าง ๆ ที่มีการนําเสนอต�อชั้นเรียน 
  3)  การประเมินผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยใช/แบบสังเกตและแบบประเมินทักษะ
การพูด  และการเขียน 

 
2.2. หมวดวิชาเฉพาะด าน 

  2.2.1  ด านคุณธรรม จริยธรรม 

2.2.1.1  ผลการเรียนรู ด านคุณธรรม จริยธรรม 
........................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
 

2.2.1.2  กลยุทธ�การสอนท่ีใช พัฒนาการเรียนรู ด านคุณธรรม จริยธรรม 
.........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 
 

 

2.2.1.3  กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู ด านคุณธรรม จริยธรรม 
               ..................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 
2.2.2  ด านความรู  

        2.2.2.1  ผลการเรียนรู ด านความรู  
                 .................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
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    2.2.2.2  กลยุทธ�การสอนที่ใช พัฒนาการเรียนรู ด านความรู  
...............................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
 

    2.2.2.3  กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู ด านความรู   
....................................................................................................................................................... 

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

       2.2.3.  ด านทักษะทางป\ญญา 
2.2.3.1  ผลการเรียนรู ด านทักษะทางป\ญญา 

.............................................................................................................................................. 

....................................................................................................................................................... 
 

2.2.3.2  กลยุทธ�การสอนที่ใช ในการพัฒนาการเรียนรู ด านทักษะทางป\ญญา 
              ............................................................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................................... 
 

 2.2.3.3  กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู ด านทักษะทางป\ญญา  
             ........................................................................................................................................................... 

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

2.2.4  ทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  2.2.4.1  ผลการเรียนรู ด านทักษะความสัมพันธ�ระหว.างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

...........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................... 
 

2.2.4.2  กลยุทธ�การสอนท่ีใช ในการพัฒนาการเรียนรู ด านทักษะความสัมพันธ�ระหว.าง      
บุคคลและความรับผิดชอบ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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2.2.4.3  กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู ด านทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคลและความ     
รับผิดชอบ 

....................................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................................................ 
 

2.2.5  ทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2.2.5.1  ผลการเรียนรู ด านทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ........................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................... 
 

2.2.5.2  กลยุทธ�การสอนที่ใช ในการพัฒนาการเรียนรู ด านทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลข   
การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

   ....................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
....................................................................................................................................................................... 

 

2.2.5.3 กลยุทธ�การประเมินผลการเรียนรู ด านทักษะในการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการสื่อสารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              ....................................................................................................................... .............................. 
..........................................................................................................................................................................

....................................................................................................  

   
     2.6  มาตรฐานที่ 6  (ถ ามี) 
              ....................................................................................................................... .............................. 
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................... 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู สู.รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
    3.1  มาตรฐานผลการเรียนรู ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 
1) มีวินัยและความรับผิดชอบต�อหน/าที่  มีความมุ�งม่ันในการทํางานให/สําเร็จ 
2) มีน้ําใจ  มีจิตอาสา  จิตสาธารณะ  เห็นแก�ประโยชน-ส�วนรวม  และเห็นอกเห็นใจผู/อ่ืน 
3) มีความพอเพียง 
4) มีความซื่อสัตย-  เที่ยงธรรม  กตัญ�ู   

5) สุภาพ  อ�อนน/อมถ�อมตน  รู/จักกาลเทศะ  ใจกว/าง  รับฟXงความคิดเห็นของผู/อ่ืน 
 

3.1.2  ความรู  
1) มีความรอบรู/อย�างกว/างขวางในศาสตร-ที่เป)นพื้นฐานของชีวิต  และสามารถนําไปใช/ในการดําเนิน

ชีวิตได/ 
2) มีความเข/าใจกับการเปล่ียนแปลงสถานการณ-ในปXจจุบัน 

 

 

 
 

3.1.3 ทักษะทางป\ญญา 
1) เป)นผู/ใฝLรู/  และมีความสามารถในการเรียนรู/ตลอดชีวิต 
2) สามารถคิด  วิเคราะห-  ตัดสินใจบนพื้นฐานของเหตุผลและมีความคิดสร/างสรรค- 

3) นําความรู/มาประยุกต-ใช/ในชีวิตประจําวันและแก/ไขปXญหาได/อย�างเหมาะสม 
 

3.1.4  ทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ 
1) มีความสามารถในการทํางานเป)นทีมปรับตัวให/เข/ากับวัฒนธรรมองค-กร  สามารถทํางานร�วมกับ

ผู/อ่ืนได/ 
2) ตระหนักถึงสิทธิของตนเองและผู/อ่ืน  และยอมรับในความแตกต�างหลากหลายของมนุษย- 

 

3.1.5  ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลขการสื่อสาร  และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สามารถใช/ภาษาในการติดต�อและส่ือความหมายได/ดี  ทั้งการฟXง  พูด  อ�าน  เขียน         

2) สามารถวิเคราะห-เชิงตัวเลข 
3) สามารถใช/เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่ือสาร  ศึกษาค/นคว/าวิเคราะห-และคัดเลือกข/อมูลจาก

แหล�งความรู/ต�าง ๆ ได/อย�างเหมาะสม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต.อผลการเรียนรู จากหลักสูตรสู.รายวิชา (Curriculum Mapping) 
� ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู  
3.ทักษะทาง

ป\ญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ�
ระหว.างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห�
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

รายวิชา 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 

 1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  1.1  กลุ.มวิชาภาษาและการสื่อสาร       
         บังคับ  
1500119 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค/นสารสนเทศ �     �  �  � �  �  � 

1500120 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  �   �  �    � �  �   

         เลือก 
1500123 ทักษะการพูดภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน �    � �    �  � �   

1500125 การอ�านและการเขียนภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน �    �  �  �   �   � 

1561115 ภาษาญี่ปุLนเบื้องต/น �     �   �  �  �   

1571118 ภาษาจีนเบื้องต/น �     �   �  �  �   

1581107 ภาษามาเลย-เบื้องต/น �     �   �  �  �   

1661108 ภาษาเกาหลีเบื้องต/น   �     �   �  �  �   

1671104 ภาษาลาวเบื้องต/น     �     �   �  �  �   
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1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู  
3.ทักษะทาง

ป\ญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ�
ระหว.างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห�
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รายวิชา 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 

1681103 ภาษาเขมรเบื้องต/น  �     �   �  �  �   

1691103 ภาษาพม�าเบื้องต/น �     �   �  �  �   

1711108 ภาษาเวียดนามเบื้องต/น  �     �   �  �  �   

1741101 ภาษาอินโดนีเซียเบื้องต/น �     �   �  �  �   

  1.2  กลุ.มวิชามนุษยศาสตร� 
          บังคับ 

2522203 คุณธรรมนําความรู/ � � � � � � � � � � � � �  � 

            เลือก 

1500104 ความจริงของชีวิต � � � � � � � � � � � � �  � 

1500124 เพศวิถี �    � � �   � �    � 

2000116 สุนทรียภาพของชีวิต  � � � �  � � � � � � � �   

2500101 พฤติกรรมมนุษย-กับการพัฒนาตน � �   � �   � � � � �   

1.3  กลุ.มวิชาสังคมศาสตร� 
   บังคับ 

2500102 วิถไีทย   � �   � � � � � � � � �  � 
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1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ความรู  
3.ทักษะทาง

ป\ญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ�
ระหว.างบคุคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวเิคราะห�
เชิงตัวเลข  การสื่อสาร
และการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
รายวิชา 

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 

2500107 อาเซียนศึกษา �      �  � � � � �  � 

        เลือก 

2500103 วิถโีลก  �    �  �  �  � �   � 

2500108 ชีวิตกับสิ่งแวดล/อม � � � � � � �  � � � �   � 

2500112 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง    �   �   � � �    � 

2500113 สิทธิและหน/าที่พลเมือง    � � � �  �  � � �   

2541204 มนุษย-กับธรรมชาติ  � �   � �  �   �   � 

  1.4 กลุ.มวิชาคณิตศาสตร� วิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี 
       บังคับ  
4000115 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต � �   � � � �  � � � �  � 

        เลือก 

4000106 การคิดและการตัดสินใจ � � � � � � � � � � � � �  � 

4000114 วิทยาศาสตร-เพื่อคุณภาพชีวิต � �    � � � � � � � �  � 

4083202 กีฬาเพื่อสุขภาพ � �   � �  � � �  � �  � 
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3.2.  มาตรฐานผลการเรียนรู ของหมวดวิชาเฉพาะด าน 
    3.2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
            ............................................................................................................................................... 
     ....................................................................................................................................................... 
     

     3.2.2  ความรู  
               ..................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

3.2.3  ทักษะทางป\ญญา 
               ..................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

    3.2.4  ทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ 
               ..................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

     3.2.5  ทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                 .................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

     
      3.2.6  (ถ ามี) 

                 .................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต.อผลการเรียนรู จากหลักสูตรสู.รายวิชา (Curriculum Mapping) 
�  ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 

 

1.คุณธรรม  จริยธรรม 2.ความรู  
3.ทักษะทาง

ป\ญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ�
ระหว.างบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห�
เชิงตัวเลข  การ
สื่อสารและการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชา 
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1.คุณธรรม  จริยธรรม 2.ความรู  
3.ทักษะทาง

ป\ญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ�
ระหว.างบคุคลและความ

รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวเิคราะห�
เชิงตัวเลข  การ
สื่อสารและการใช 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

รายวิชา 
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หมวดที ่5  หลักเกณฑ�ในการประเมนิผลนกัศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ� ในการให ระดับคะแนน (เกรด)   
การวัดผลและประเมินผลให/เป)นไปตามข/อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ว�าด/วยการวัดผล

และการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2556 
 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู ขณะนักศึกษายังไม.สําเร็จการศึกษา 

                      กําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู/ของนักศึกษาเป)นส�วนหนึ่งของระบบการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต/องทําความเข/าใจตรงกันทั้งสถาบันและนําไปดําเนินการจนบรรลุผลสัมฤทธ์ิ  

การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให/นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชานั้น ๆ ให/เป)นไปตาม
แผนการสอน  

การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถทําได/โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/และรายงานผล 

 

      2.2.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู หลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/ของนักศึกษา  ควรเน/นการทําวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต  ที่ทําอย�างต�อเนื่องและนําผลวิจัยที่ได/ย/อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียน
การสอน  และหลักสูตรแบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน�วยงาน  โดยการวิจัย

อาจจะทําดําเนินการดังตัวอย�างต�อไปนี้ 
1) ภาวะการณ-ได/งานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต�ละรุ�นที่จบการศึกษา ในด/านของระยะเวลา 

ในการหางานทําความเห็นต�อความรู/  ความสามารถ  ความม่ันใจของบัณฑิตในการประกอบการงานอาชีพ 
2) การตรวจสอบจากผู/ประกอบการ  โดยการขอเข/าสัมภาษณ-หรือการแบบส�งแบบสอบถาม           

เพื่อประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข/าทํางานในสถานประกอบการน้ัน ๆ 
3) การประเมินตําแหน�ง และหรือความก/าวหน/าในสายงานของบัณฑิต 
4) การประเมินจากศิษย-เก�า ที่ไปประกอบอาชีพ ในแง�ของความพร/อมและความรู/  จากสาขาวิชาที่เรียน  

รวมทั้งสาขาอ่ืน ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต  รวมท้ังเป�ดโอกาส

ให/เสนอข/อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให/ดีย่ิงขึ้นด/วย 
5) ความเห็นจากผู/ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาประเมินหลักสูตร  หรือเป)นอาจารย-พิเศษต�อความพร/อม 

ของนักศึกษาในการเรียน และสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข/องกับกระบวนการเรียนรู/  และการพัฒนาองค-ความรู/ของ
นักศึกษา 
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3. เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

การสําเร็จการศึกษาให/เป)นไปตามข/อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  ว�าด/วยการจัดการ 
ศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2556 

 

หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย� 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม. 
1) มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป)นครูแก�อาจารย-ใหม�  ให/มีความรู/และเข/าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย/ 

สถาบัน  คณะ  ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
2) ส�งเสริมอาจารย-ให/มีการเพิ่มพูนความรู/  สร/างเสริมประสบการณ-เพื่อส�งเสริมการสอน และการ 

ประเมินผล 

3) การสนับสนุนด/านการศึกษาต�อ  ฝjกอบรม  สัมมนา  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค-กรต�าง ๆ   
การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและต�างประเทศ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส�งเสริมการพัฒนาความรู/ของอาจารย-   
สนับสนุนการทํางานวิจัยของอาจารย-  และการเข/าร�วมเป)นคณะผู/วิจัยร�วมกับนักวิจัยอาวุโส 
 

2.  การพัฒนาความรู และทักษะให แก.คณาจารย� 
2.1.  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

1) การพัฒนาการเรียนการสอน  เช�น  การอบรมความรู/จากหน�วยงานภายในและหน�วยงานภายนอก   
รวมทั้งการประชุมสัมมนาวิชาการต�าง ๆ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต�างประเทศส�งเสริมให/มีส�วนร�วมใน
กิจกรรมชุมชน 

2) การพัฒนาวิชาการ  ส�งเสริมการจัดทําผลงานเพื่อพัฒนาเข/าสู�ตําแหน�งทางวิชาการ  ส�งให/คณาจารย- 
ไปศึกษาต�อ 

3) การพัฒนาด/านการวิจัย  การจัดเงินทุนเพื่อผลิตผลงานวิจัยเพื่อให/มีผลงานตีพิมพ-ในระดับชาติและ 
นานาชาติ 

 

2.2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด านอื่น ๆ 

1) ส�งเสริมการทําวิจัยสร/างองค-ความรู/ใหม�และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
2) มีการกระตุ/นอาจารย-ทําผลงานทางวิชาการ 
3) จัดสรรงบประมาณสําหรับการทําวิจัย 

4) ให/ผู/สอนมีส�วนร�วมในการจัดทําหลักสูตร  ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตรใหม� 
5) เป�ดโอกาสหรือจัดงบประมาณให/ผู/สอนซื้อตําราเรียนใหม� ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  รวมทั้ง 
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อํานวยความสะดวกในด/านการจัดหาอุปกรณ-ปฏิบัติการในห/องปฏิบัติการให/เพียงพอ 
 
 

หมวดที่  7 การประกนัคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การกํากับมาตรฐาน 

            อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให/เป)นไปตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช/และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 

2.  บันฑิต 

            อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  ผลลัพธ-การเรียนรู/      
การทํางานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  ผลงานของนักศึกษาและผู/สําเร็จการศึกษา 
 
 

 

3. นักศึกษา 

            อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร/อมก�อนเข/าศึกษา การควบคุมการดูแล  การให/
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว  การคงอยู�  การสําเร็จการศึกษา  ความพึงพอใจและผลการจัดการข/อร/องเรียน
ของนักศึกษา 
 
 

4. อาจารย� 
            อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย-  ตั้งแต�ระบบการรับอาจารย-ใหม�  การคัดเลือกอาจารย-  
คุณสมบัติ  ความรู/  ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก/าวหน/าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย- 
 

 
 

 

 
 

5. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู เรียน 

            อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให/มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย�างต�อเนื่อง  การออกแบบ
หลักสูตร  ควบคุม  กํากับการจัดทํารายวิชา  การวางระบบผู/สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต�ละ

รายวิชา  การประเมินผู/เรียน  การกํากับให/มีการประเมินตามสภาพจริง  มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
 

6.  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู  
          อธิบายระบบการดําเนินงานของภาควิชา  คณะ  สถาบัน  เพื่อความพร/อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ทั้ง
ความพร/อมทางกายภาพและความพร/อมของอุปกรณ-เทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือ
ต�อการเรียนรู/  โดยการมีส�วนร�วมของอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย-ประจําหลักสูตร
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7.  ดัชนีบ.งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
     ผลการดําเนินการบรรลุเป�าหมายตัวบ�งชี้ทั้งหมดอยู�ในเกณฑ-ดีต�อเนื่อง  2  ปYการศึกษาเพื่อติดตามการ

ดําเนินการตาม TQF  ต�อไป  ทั้งนี้เกณฑ-การประเมินผ�าน  คือ  อย�างน/อยร/อยละ 80  ของตัวบ�งชี้ผลการ
ดําเนินงานที่ระบุไว/ในแต�ละปY  (สําหรับระดับปริญญาตรี  4 ปY ให/เพิ่มเป)นปYที่ 5  ส�วนปริญญาตรี  5  ปY  ให/เพิ่ม

เป)นปYที่ 6  หรือเป)นไปตามมาตรฐานแต�ละสาขา) 
 

ดัชนีบ.งชี้ผลการดําเนินงาน ปWท่ี 1 ปWท่ี 2 ปWที่ 3 ปWที่ 4 ปWท่ี 5 
1)  อาจารย-ประจําหลักสูตรอย�างน/อยร/อยละ 80 มีส�วนร�วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม  และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร 

� � � � - 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 

ที่สอดคล/องกับมาตรฐานคุณวุฒิแห�งชาติ/หรือมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ/ามี) 

� � � � - 

3)  มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดประสบการณ-
ภาคสนาม (ถ/ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4  อย�างน/อย
ก�อนการเป�ดสอนในแต�ละภาคการศึกษาให/ครบทุกรายวิชา 

� � � � - 

4)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ

ประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6  
ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาให/ครบทุกรายวิชา 

� � � � - 

5)  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังส้ินสุดปYการศึกษา 

� � � � - 

6)  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผล

การเรียนรู/ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4  (ถ/ามี) อย�างน/อย
ร/อยละ 25  ของรายวิชาที่เป�ดสอนในแต�ละภาคการศึกษา 

� � � � - 

7)  มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กล
ยุทธ-การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู/  จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7  ปYที่แล/ว 

 � � � - 

8)  อาจารย-ใหม� (ถ/ามี)  ได/รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด/านการจัดการเรียนการสอน 
 

� � � � - 
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ดัชนีบ.งชี้ผลการดําเนินงาน ปWท่ี 1 ปWท่ี 2 ปWที่ 3 ปWที่ 4 ปWท่ี 5 
9)  อาจารย-ประจําทุกคนได/รับการพัฒนาทางวิชาการ  และ/

หรือวิชาชีพอย�างน/อยปYละหน่ึงคร้ัง 

� � � � - 

10)  จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ/ามี)  
ได/รับการพัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม�น/อยกว�าร/อยละ 
50  ต�อปY 

� � � � - 

11)  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปYสุดท/าย/บัณฑิตใหม�ที่
มีต�อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม�น/อยกว�า  3.5  จากคะแนน  

5.0 

- - - � � 

12)  ระดับความพึงพอใจของผู/ใชับัณฑิตที่มีต�อบัณฑิตใหม�  
เฉล่ียไม�น/อยกว�า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0  

- - - - � 
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หมวดที ่ 8  การประเมนิ และปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสตูร  
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1.  การประเมินกลยุทธ�การสอน 

         คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดให/ผู/สอนจัดการเรียนการสอนตาม มคอ. 3  ของแต�ละรายวิชา 
และให/ผู/ประสานรายวิชาประเมินกลยุทธ-การสอนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ  การสอนในครั้งต�อไป  จากนั้นให/

นําเสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อดําเนินการต�อไป 
 

1.2.  การประเมินทักษะของอาจารย�ในการใช แผนกลยุทธ�การสอน 
            การประเมินทักษะดังกล�าวสามารถกระทําได/  ดังน้ี  

 1.2.1  ประเมินโดยนักศึกษาในแต�ละรายวิชา 
  1.2.2  ประเมินตนเองโดยอาจารย-ผู/สอน 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
       การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจข/อมูลจาก 
     2.1  นักศึกษาและบัณฑิต 
     2.2  ผู/ใช/บัณฑิต 

     2.3  ผู/ทรงคุณวุฒิ 
     2.4  อาจารย-ผู/สอน 
     2.5  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
        สาขาวิชาผ�านการประเมินจากหน�วยงานประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของ
สาขาวิชาตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 
 

 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ�การสอน 
 4.1  รวบรวมข/อเสนอแนะ  ข/อมูลจากการประเมินจากนักศึกษา  ผู/ใช/บัณฑิต  ผู/ทรงคุณวุฒิ 
 4.2  วิเคราะห-ทบทวนข/อมูลข/างต/น  โดยคณะกรรมการผู/รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3  เสนอการปรับปรุงหลักสูตร  และกําหนดแผนกลยุทธ- 
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          หมายเหต ุ

                ถ าเปVนหลักสูตรปรับปรุงจะต องมีตรารางเปรียบเทียบระหว.างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตร
ปรับปรุง  ถ าเปVนหลักสูตรใหม.ไม.ต องทําตรารางเปรียบเทียบ 

สาระในการปรับปรุงแก ไขและโครงสร างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุง  ( ตัวอย.าง ) 
  1. ปรับปรุงคําอธิบายรายวิชาให/ทันสมัย สอดคล/องกับวิชาชีพและการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี 
  2. จัดกลุ�มรายวิชาเฉพาะด/านใหม� เพื่อให/สอดคล/องกับวิชาชีพ 

  3. เพื่อเพิ่มรายวิชาที่จําเป)นกับวิชาชีพ 
  4. เพื่อตัดรายวิชาที่ไม�จําเป)นออก 
  5. เพื่อปรับหน�วยกิตของแต�ละรายวิชาให/เหมาะสม 
  6. ปรับโครงสร/างหลักสูตรให/สอดคล/องกับเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558          

 
    1. โครงสร างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรฉบับปรับปรุง  ( ตัวอย.าง )  (ให/ทําตารางเป)นแนวนอน) 
 1.1  หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25xx  กําหนดจํานวนหน�วยกิต ของหลักสูตรไม�น/อยกว�า  xxx  หน�วยกิต 

        1.2  หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 25xx กําหนดจํานวนหน�วยกิต รวมของหลักสูตรไม�น/อยกว�า  xxx หน�วย
กิต  และมีการเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดดังต�อไปน้ี 

 

 หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 25xx  หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 25xx เหตุผลทีป่รับปรุง 

1.  ช่ือหลักสูตร 1.  ช่ือหลักสูตร 
   ชื่อภาษาไทย        : หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต 

     ชื่อภาษาไทย     : หลักสูตรนิติศาสตร
บัณฑิต 

   ชื่อภาษาอังกฤษ   : Bachelor  of Laws  
                            Program      ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor  of Laws  

    

 เพื่อให/สอดคล/องกับสภาวการณ-ปXจจุบัน 
ให/สอดคล/องกับแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลของชาติเพื่อให/เป)นไปตามเกณฑ-
มาตราหลักสูตร พ.ศ. 2558 

2. ชื่อปริญญา   2. ชื่อปริญญา   

  ชื่อเต็มภาษาไทย     :  นิติศาสตรบัณฑิต     ชื่อเต็มภาษาไทย     :  นิติศาสตรบัณฑิต 

  ชื่อภาษาอังกฤษ      : Bachelor  of Laws      ชื่อภาษาอังกฤษ     : Bachelor  of Laws  

  ชื่อย�อภาษาไทย      : น.บ.     ชื่อย�อภาษาไทย      : น.บ. 
  ชื่อย�อภาษาอังกฤษ : LL.B     ชื่อย�อภาษาอังกฤษ  : LL.B 

เพื่อให/เป)นไปตามเกณฑ-มาตราหลักสูตร 
พ.ศ. 2558 
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หลักสูตรเดิม  พ.ศ. 25xx หลักสูตรปรับปรุง   พ.ศ. 25 xx 

รหัสวิชา รายวิชา หน.วยกิต รหัสวิชา รายวิชา หน.วยกิต 
เหตุผลที่
ปรับปรุง 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  เรียนไม�น/อยกว�า 30 หน�วยกิต 

           1) กลุ.มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
                     เรียน    12 - 15    หน�วยกิต 
                     บังคับ          9     หน�วยกิต 

1. หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป เรียนไม�น/อยกว�า 30 หน�วยกิต 

         1) กลุ.มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
                     เรียน    12    หน�วยกิต 
                     บังคับ    9    หน�วยกิต 

 

1500112 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการ
สืบค/น   
(Thai for Communication and 
Information  Retrieval) 
การพัฒนาทักษะภาษาไทยโดยให/
เห็นความสําคัญของภาษาไทยที่เป)น
เคร่ืองมือการสื่อสารและการ
สืบค/นสารต�าง ๆ จากรัพยากร
สารนิเทศการสรุปการตีความการ
ขยายความและการนาํเสนอผล
การสืบค/นจากสารที่เก่ียวข/อง 
กับชีวิตประจาํวัน  โดยเน/น
กระบวนการทักษะสัมพันธ-ทาง
ภาษา 

 3(2-2-5) xxxxxxx ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและ
การสืบค/น   
(Thai for Communication 
and Information  Retrieval) 
การพัฒนาทักษะทางด/าน
ภาษาไทยในด/านการฟXง การ
พูด การอ�านและการเขียน โดย
เน/นกระบวนการทักษะสัมพันธ-
ทางภาษาและสามารถสืบค/น
สารสนเทศต�าง ๆ จาก
ทรัพยากรสารสนเทศ 
เคร่ืองมือช�วยค/นโดยใช/
เทคโนโลยีสมัยใหม� สามารถ
เขียนรายงานได/อย�างถูกต/อง
ตามหลักวิชาการ  

 

3(2-2-5) ปรับปรุง
คําอธิบาย
เพื่อให/เป)น

ตาม
สภาวการณ- 
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ภาคผนวก  ก 
การคิดหน.วยกิตและการกําหนดรหัสวิชา
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1.  การคิดหน.วยกิต 
       1)  รายวิชาภาคทฤษฏี  ที่ใช/เวลาบรรยายหรืออภิปรายปXญหาไม�น/อยกว�า  15  ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติ  
ให/มีค�าเท�ากับ  1  หน�วยกิตระบบทวิภาค 
       2)  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช/เวลาฝjกหรือทดลองไม�น/อยกว�า  30 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติให/มีค�า

เท�ากับ  1 หน�วยกิตระบบทวิภาค 
         3)  การฝjกงานหรือการฝjกภาคสนาม  ที่ใช/เวลาฝjกไม�น/อยกว�า  45 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติ  ให/มีค�า
เท�ากับ  1  หน�วยกิตระบบทวิภาค 
        4)  การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได/รับมอบหมายที่ใช/เวลาทําโครงการหรือกิจกรรม

นั้น ๆ ไม�น/อยกว�า 45 ช่ัวโมงต�อภาคการศึกษาปกติ  ให/มีค�าเท�ากับ 1 หน�วยกิตระบบทวิภาค                  

                ตัวอย.าง  หน.วยกิตและช่ัวโมงเรียน 
                หน�วยกิต                    ( ทฤษฏี – ปฏิบัติ – ศึกษาค/นคว/าด/วยตนเอง) 
                     3                                                     ( 3 – 0 – 6 ) 
                     3                                                     ( 2 – 2 – 5 ) 
                     1                                                      ( 0 – 3 – 2 ) 

                     3                                                      ( 2 – 3 – 6 ) 
 

2.  การกําหนดรหัสวิชา  
      รหัสวิชายืดพื้นฐานของระบบรหัสเดิมโดยประกอบด/วยตัวเลข  7  ตัว  ดังนี้ 

ลําดับเลข 3 ตัวแรก  หมายถึงสาขาวิชา 

เลขตัวที่ 4              หมายถึงระดับความยากง�ายหรือชั้นปY 
เลขตัวที่ 5              หมายถึงลักษณะเน้ือหาวิชา 
เลขตัวที่ 6,7           หมายถึงลําดับก�อนหลังของวิชา 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ลําดับก�อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง�าย หรือช้ันปY 

หมวดวิชาและหมู�วิชา 
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3.  หมวดวิชาและหมู.วิชาของรหัสตัวเลข 3 ตัวแรก 
100-149   หมวดวิชาและหมู�วิชาครุศาสตร-   มี   9   หมู�วิชา 
150-199   หมวดวิชาและหมู�วิชามนุษย-ศาสตร-   มี 20   หมู�วิชา 
200-249   หมวดวิชาและหมู�วิชาศิลปกรรมศาสตร-  มี   7   หมู�วิชา 

250-299   หมวดวิชาและหมู�วิชาสังคมศาสตร-   มี  8   หมู�วิชา 
300-349   หมวดวิชาและหมู�วิชานิเทศศาสตร-   มี  8   หมู�วิชา 
350-399   หมวดวิชาและหมู�วิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ มี 10   หมู�วิชา 
400-449   หมวดวิชาและหมู�วิชาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี มี 12   หมู�วิชา 

450-499   หมวดวิชาและหมู�วิชาคหกรรมศาสตร-  มี  7   หมู�วิชา 
500-549   หมวดวิชาและหมู�วิชาเกษตรศาสตร-   มี 15   หมู�วิชา 
550-559   หมวดวิชาและหมู�วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 15   หมู�วิชา 
 
 

 

4.  หมู.วิชาของหมวดวิชาต.าง ๆ 
          หมวดวิชาครุศาสตร� (100 – 149) 

100  หมู�วิชาที่ไม�สามารถจัดเข/าหมู�วิชาใดได/ 
101  หมู�วิชาหลักการศึกษา 
102  หมู�วิชาหลักสูตรและการสอน 

103  หมู�วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
104  หมู�วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
105  หมู�วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
106  หมู�วิชาการบริหารการศึกษา 

107  หมู�วิชาการศึกษาปฐมวัย 
108  หมู�วิชาการศึกษาพิเศษ 

 

         หมวดวิชามนุษย�ศาสตร� (150 – 199) 
150  หมู�วิชาที่ไม�สามารถจัดเข/าหมู�วิชาใดได/ในหมวดวิชามนุษยศาสตร- 

151  หมู�วิชาปรัชญา 
152  หมู�วิชาศาสนาและเทววิทยา 
153  หมู�วิชาภาษาศาสตร- 
154  หมู�วิชาภาษาไทย 

155  หมู�วิชาภาษาอังกฤษ 
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156  หมู�วิชาภาษาญ่ีปุLน 
157  หมู�วิชาภาษาจีน 
158  หมู�วิชาภาษามาเลย- 

159  หมู�วิชาภาษาฝรั่งเศส 
161  หมู�วิชาภาษาเยอรมัน 
162  หมู�วิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
163  หมู�วิชาบรรณารักษ-และสารนิเทศ 

164  หมู�วิชาประวัติศาสตร- 
165  หมู�วิชาภาษารัสเชีย 
166  หมู�วิชาภาษาเกาหลี 
167  หมู�วิชาภาษาลาว 

168  หมู�วิชาภาษาเขมร 
169  หมู�วิชาภาษาพม�า 
171  หมู�วิชาภาษาเวียดนาม 
172  หมู�วิชาภาษาสเปน 
173  หมู�วิชาภาษาอาหรับ 

 

         หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร� (200 – 249)  

200  หมู�วิชาที่ไม�สามารถจัดเข/าหมู�วิชาใดได/ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร- 
201  หมู�วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข/าใจทางศิลปกรรม 

202  หมู�วิชาวิจิตรศิลป� 
203  หมู�วิชาประยุกต-ศิลป� ออกแบบ 2 มิติ 
204  หมู�วิชาประยุกต-ศิลป� ออกแบบ 3 มิติ 
205  หมู�วิชานาฎศิลป�และการแสดง 
206  หมู�วิชาดุริยางคศิลป� 

   

         หมวดวิชาสังคมศาสตร� (250 – 299) 
          250  หมู�วิชาที่ไม�สามารถจัดเข/าหมู�วิชาใดได/ในหมวดวิชาสังคมศาสตร- 
          251  หมู�วิชาจิตวิทยา 

          252  หมู�วิชามานุษยวิทยา 
          253  หมู�วิชาสังคมวิทยา 
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          254  หมู�วิชาภูมิศาสตร- 
          255  หมู�วิชารัฐศาสตร- 
          256  หมู�วิชานิติศาสตร- 

          257  หมู�วิชาเศรษฐศาสตร- 
 

 

           หมวดวิชานิเทศศาสตร� (300 – 349) 
           300  หมู�วิชาที่ไม�สามารถจัดเข/าหมู�วิชาใดได/ในหมวดวิชานิเทศศาสตร- 
           301  หมู�วิชาการส่ือสาร 
           302  หมู�วิชาส่ิงพิมพ- 
           303  หมู�วิชาการประชาสัมพันธ- 

           304  หมู�วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน- 
           305  หมู�วิชาการโฆษณา 
           306  หมู�วิชาการถ�ายภาพ 
           307  หมู�วิชาภาพยนตร- 
 

          หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350 – 399) 
          350  หมู�วิชาที่ไม�สามารถจัดเข/าหมู�วิชาใดได/ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
          351  หมู�วิชาเลขานุการ 

          352  หมู�วิชาการบัญชี 
          353  หมู�วิชาการเงินและการธนาคาร 
          354  หมู�วิชาการตลาด 
          355  หมู�วิชาการสหกรณ- 
         356  หมู�วิชาการบริหารธุรกิจ 

         357  หมู�วิชาธุรกิจบริการ 
         358  หมู�วิชาประกันภัยและวินาศภัย 
         359  หมู�วิชาเศรษฐศาสตร-ธุรกิจ 
 

หมวดวิชาวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี (400 – 449) 
400  หมู�วิชาที่ไม�สามารถจัดเข/าหมู�วิชาใดได/ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร-และเทคโนโลยี 
401  หมู�วิชาฟ�สิกส- 
402  หมู�วิชาเคมี 
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403  หมู�วิชาชีววิทยา 
404  หมู�วิชาดาราศาสตร- 
405  หมู�วิชาวิทยาศาสตร-เกี่ยวกับโลก 

406  หมู�วิชาวิทยาศาสตร-ส่ิงแวดล/อม 
407  หมู�วิชาวิทยาศาสตร-สุขภาพ 
408  หมู�วิชาวิทยาศาสตร-การกีฬา 
409  หมู�วิชาคณิตศาสตร- 

                    411  หมู�วิชาสถิติประยุกต- 
                    412  หมู�วิชาคอมพิวเตอร- 
 

 

          หมวดวิชาคหกรรมศาสตร� (450 – 499) 
                    450 หมู�วิชาที่ไม�สามารถจัดเข/าหมู�วิชาใดได/ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร- 

451  หมู�วิชาอาหารและโภชนาการ 

452  หมู�วิชาผ/าและเครื่องแต�งกาย 
453  หมู�วิชาบ/านและการบริหารงานบ/าน                          

          454  หมู�วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก          
455  หมู�วิชาศิลปประดิษฐ- 

456  หมู�วิชาสิ่งทอ 
 

             หมวดวิชาเกษตรศาสตร� (500 – 549) 
          500  หมู�วิชาที่ไม�สามารถจัดเข/าหมู�วิชาใดได/ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร- 

          501  หมู�วิชาปฐพีวิทยา 
502  หมู�วิชาพืชไร� 
503  หมู�วิชาพืชสวน 
504  หมู�วิชาสัตวบาล 
505  หมู�วิชาสัตวรักษ- 

506  หมู�วิชาการประมง 
507  หมู�วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
508  หมู�วิชากีฏวิทยา โรคพืช และวัชพืช 
509  หมู�วิชาวนศาสตร- 
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510  หมู�วิชาการชลประทาน 
511  หมู�วิชาเกษตรกลวิธาน 
512  หมู�วิชาส�งเสริมการเกษตร 

513  หมู�วิชาส่ือสารการเกษตร 
514  หมู�วิชาเกษตรศึกษา 

 

         หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (550 – 599) 
550  หมู�วิชาที่ไม�สามารถจัดเข/าหมู�วิชาใดได/ในหมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
551  หมู�วิชาอุตสาหการ 
552  หมู�วิชาเซรามิกส- 
553  หมู�วิชาศิลปหัตถกรรม 

554  หมู�วิชาออกแบบผลิตภัณฑ-อุตสาหกรรม 
555  หมู�วิชาออกแบบ – เขียนแบบสถาปXตยกรรม 
556  หมู�วิชาก�อสร/าง – โยธา 
557  หมู�วิชาไฟฟ�ากําลัง 

558  หมู�วิชาอิเล็กทรอนิกส- 
559  หมู�วิชาเครื่องกล 
561  หมู�วิชาเทคนิคการพิมพ- 
562  หมู�วิชาเทคโนโลยีการพิมพ- 
563  หมู�วิชาสถาปXตยกรรมภายใน 

564 หมู�วิชาเทคโนโลยีฟ�สิกส-ประยุกต-ในอุตสาหกรรม 
255 หมู�วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร-อุตสาหกรรม 
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ภาคผนวก  ข 
        ตัวอย.างเอกสารการนําเสนอหลักสตูรต.อสภาวิชาการ 

/สภามหาวิทยาลัย               
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หลักสูตร.......................................................... 
สาขาวิชา......................................................... 

                                        หลักสูตร  �   ปรับปรุง 
           �  ใหม.   พุทธศักราช   25..... 

ระดับปริญญาตรี  ... ปW 
เกณฑ�มาตรฐานหลักสูตรปรญิญาตรี หลักสูตรที่เสนอ 

1. ช่ือปริญญา 
    ก. ภาษาไทย  ให/ใช/ช่ือตามเกณฑ-ของ สกอ. 
   ข. ภาษาอังกฤษให/สอดคล/องกับชื่อภาษาไทย 

1. ช่ือปริญญา 
    ................................................................... 
     ………………………………………………... 

2. คุณสมบัติผู เข าศึกษา 2. คุณสมบัติผู เข าศึกษา 
    ก. หลักสูตรปริญญาตรี สําเร็จ  ม.ปลาย หรือเทียบเท�า  2.1 สําเร็จการศึกษาช�วงช้ันที่  4  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้น 
     ข. หลักสูตรปริญญาตรี  (ต�อเนื่อง)สําเร็จ ปวส.หรือ   
        เทียบเท�า 

    ฐาน หรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�าจากสถาบันการ  
    ศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�าจาสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวง 

3.  ระยะเวลาการศึกษา     ศึกษารับรอง 

     ทวิภาค ปYละ 2 ภาคการศึกษา ๆ  ละไม�น/อยกว�า   
15 สัปดาห- 

 2.2 มีคุณสมบัติครบถ/วนตามระเบียบและประกาศของ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 

      3. ระบบการศึกษา 
4.  ระยะเวลาการศึกษา      ทวิภาคปYละ  2  ภาคการศึกษา ๆ ละไม�น/อยกว�า  15 สัปดาห- 

    ก.  หลกัสูตร  4 ปY  ไม�น/อยกว�า  6  ภาคการศึกษาไม�เกิน 4. ระยะเวลาการศึกษา 
      8  ภาคการศึกษา     กําหนดการศึกษาอย�างน/อย  ภาคการศึกษาปกติ  หรือ 3 ปY 
    ข.  หลักสูตร  5  ปY  ไม�น/อยกว�า  8  ภาคการศึกษา ไม�     การศึกษาและไม�เกิน  8 ปYการศึกษา 
      เกิน  10  ภาคการศึกษา 5. การลงทะเบียนเรียน 
    ค.  หลักสูตรต�อเน่ือง  ไม�น/อยกว�า  4  ภาคการศึกษา     ภาคการศึกษาละ  9 – 22  หน�วยกิต 
    ไม�เกิน  4  ภาคการศึกษา 6. จํานวนหน.วยกิต 
5.  การลงทะเบียนเรียน    เรียนไม�น/อยกว�า  136  หน�วยกิต 

      ภาคการศึกษาละ  9 – 22  หน�วยกิต 7. จํานวนคุณวุฒิของอาจารย� (โปรดระบุชื่อและคุณวุฒิ วิชาเอก) 

6. จํานวนหน.วยกิต   7.1 ………………………. 

    ก.  หลกัสูตร  4 ปY  ไม�น/อยกว�า  120  หน�วยกิต   7.2……………………….. 
    ข.  หลักสูตร  5  ปY ไม�น/อยกว�า  150  หน�วยกิต   7.3……………………….. 
    ค.  หลกัสูตรต�อเน่ือง  ไม�น/อยกว�า  72 หน�วยกิต   7.4……………………….. 

7. จํานวนคุณวุฒิของอาจารย�   7.5……………………….. 

    จํานวนไม�น/อยกว�า  5  คน  โดยมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือผศ. 2คน  
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8.  โครงสร างของหลักสูตร 

 

9.  สาระการปรับปรุงหลักสูตร 

รายการ หลักสูตรเดิม หลักสูตรปรับปรุง 
9.1  ชื่อหลักสูตร   

9.2  ชื่อปริญญา   

9.3  หน�วยกิตรวม (....................................) (....................................) 

     -  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (....................................) (....................................) 

     -  หมวดวิชาเฉพาะ (....................................) (....................................) 

    -  หมวดวิชาเลือกเสรี (....................................) (....................................) 

9.4 การปรับปรุงเน้ือหารายวิชา  �  เปลี่ยนรหัส  จํานวน...................................รายวิชา 

  �  เปลี่ยนชื่อวิชา  จํานวน.................................รายวิชา 

  �  เปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา  จํานวน........................รายวิชา 

  �  เปลี่ยนจํานวนหน�วยกิตต�อช่ัวโมง  จํานวน......................จํานวน 

  �  เพิ่มรายวิชา  จํานวน ........................รายวิชา 

  �  ตัดรายวิชา  จํานวน..........................รายวิชา 

  �  อื่น ๆ  ...............................จํานวน.......................รายวิชา 

หมวดวิชาและกลุ.มวิชา เกณฑ�ของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โครงสร างเดิม โครงสร างใหม. 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  1.1 กลุ�มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
    1.2 กลุ�มวิชามนุษยศาสตร-และ
สังคมศาสตร- 
    1.3 กลุ�มวิชาคณิตศาสตร- 
วิทยาศาสตร- และเทคโนโลย ี

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
   2.1 กลุ�มวิชาเอกบังคับ 

ไม.น อยกว.า  30  หน.วยกิต 
12 – 15 

 
3 - 6 
3 - 6 
6 - 9 

 
ไม.น อยกว.า  84  หน.วยกิต 

 33 หน.วยกิต 
9 
 
9 
6 
9 

 
106 หน.วยกิต 

ไม.น อยกว.า  30 หน.วยกิต 
xx – xx 

 
xx - xx 
xx - xx 
xx - xx 

 

ไม.น อยกว.า 90 หน.วยกิต 
   2.2 กลุ�มวิชาเอกเลือก - - - 
   2.3 กลุ�มวิชาปฏิบัติการและฝjกประ 
สบการณ-วิชาชีพ 

- 

 
 7 หน�วยกิต 
 

                   6   หน�วยกิต 

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม.น อยกว.า    6  หน.วยกิต 10   หน.วยกิต ไม.น อยกว.า  6   หน.วยกิต 

รวม ไม.น อยกว.า 120 หน.วยกิต 149 หน.วยกิต ไม.น อยกว.า 126 หน.วยกิต 
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ภาคผนวก  ค   
แบบรายงานการป8ดหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
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ภาคผนวก  ฉ  
    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  พ.ศ. 2552 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

-------------------------------------------------------------- 
             ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก/ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๔๕ 
หมวด ๖  มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗  กําหนดให/มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  ประกอบด/วยระบบการประกันคุณภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  จึงเห็นสมควรให/จัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ
ขึ้น  เพื่อให/เป)นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  และเพื่อเป)นการประกันคุณภาพของบัณฑิตในแต�ละระดับ

คุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใช/เป)นหลักในการจัดทํามาตรฐานด/านต�าง ๆ เพื่อให/การจัดการศึกษามุ�งสู�
เป�าหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตได/อย�างมีคุณภาพ 
            ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห�งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา ในคราวประชุมคร้ังที ่๖/๒๕๕๒  เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  จึงออกประกาศไว/ดังนี้ 
             ๑. ประกาศนี้เรียกว�า “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” 
            ๒. ให/ใช/ประกาศนี้สําหรับการกําหนดเป�าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อให/บัณฑิต   มีคุณภาพตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาตใินทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาและให/ใช/บังคับตั้งแต�วัน
ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เป)นต/นไป 
           ๓. วัตถุประสงค- 
                เพื่อเป)นกรอบมาตรฐานให/สถาบันอุดมศึกษาใช/เป)นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร   
การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ให/สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและเพื่อ

ประโยชน-ต�อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒใินระดับอุดมศึกษา 
           ๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  ประกอบด/วย 
               ๔.๑  ระดับคุณวุฒิ ได/แก� 
                       ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ปY) 
                       ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี 
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                               ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
                               ระดับที่ ๔ ปริญญาโท 
                               ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

                               ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก 
                  ๔.๒ คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาต�าง ๆ ต/องเป)นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู/ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและต/องครอบคลุมอย�างน/อย ๕ ด/าน คือ 
                         (๑)  ด/านคุณธรรม จริยธรรม 

                         (๒)  ด/านความรู/ 
                         (๓)  ด/านทักษะทางปXญญา 
                         (๔)  ด/านทักษะความสัมพันธ-ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                        (๕)  ด/านทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน/นทักษะทางปฏิบัติต/องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู/ด/านทักษะพิสัย  โดยมาตรฐานผล
การเรียนรู/แต�ละด/านของแต�ละระดับคุณวุฒิและลักษณะของหลักสูตรอย�างน/อยต/องเป)นไปตามที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดไว/ในแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
                    ๔.๓ ชื่อปริญญา จํานวนหน�วยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบโอนผลการเรียนรู/ให/
เป)นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

               ๕. ให/คณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  ไปพัฒนา
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต�างๆ ของแต�ละระดับคุณวุฒิ เพื่อสถาบันอุดมศึกษาได/ใช/เป)น แนวทางในการ
พัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อให/คุณภาพของบัณฑิตที่ผลิตในสาขา/
สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได/ทั้งในระดับชาติและระดับสากล 

              ๖. ให/สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
ว�าด/วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแต�ละสาขา/สาขาวิชา  โดยจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียด 
ของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี)  รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงาน
ผลการดําเนินการของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร  โดยมีหัวข/อ

อย�างน/อยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา กําหนด และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและ
การประเมินผลเพื่อให/ม่ันใจว�าบัณฑิตมีมาตรฐานผลการเรียนรู/ตามข/อ ๔.๒ 
             ๗. ให/สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีตัวบ�งชี้การประกัน
คุณภาพของหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอน และเกณฑ-การประเมินตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการว�า
ด/วยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาน้ัน ๆ 

            ๘. ให/สถาบันอุดมศึกษาจัดให/มีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย�างต�อเน่ืองอย�างน/อย ทุก ๆ ๕ ปY 
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          ๙.  ให/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร�หลักสูตรที่ดําเนินการได/มาตรฐานตามประกาศน้ี 
ต�อสาธารณะตามหลักเกณฑ-ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

         ๑๐. ให/สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหม�เป)นคร้ังแรกต้ังแต�ปYการศึกษา ๒๕๕๓  

เป)นต/นไปตามประกาศนี้  สําหรับหลักสูตรที่เป�ดสอนอยู�แล/วต/องปรับปรุงให/สอดคล/องกับประกาศนี้ภายในปY
การศึกษา ๒๕๕๕ 
         ๑๑. ให/คณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เพื่อให/การจัด
การศึกษาเป)นไปอย�างมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณ-ของประกาศน้ี 

         ๑๒. ในกรณีที่ไม�สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ-ข/างต/นได/ หรือมีความจําเป)นต/องปฏิบัตินอกเหนือจากที่
กําหนดไว/ในประกาศนี้ ให/อยู�ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา   และให/ถือคําวินิจฉัย
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป)นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 
 
 

(นายจุรินทร- ลักษณวิศิษฏ-) 
รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการ
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ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

-------------------------------- 
           เพื่ออนุวัติให/เป)นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษาในการประชุมคร้ังที่ ๖/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๔ มิถุนายน 

พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกประกาศแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 
๒๕๕๒  ไว/ดังต�อไปนี้ 
           ๑. คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะเสนอมาตรฐานคุณวุฒิของแต�ละระดับและสาขา/สาขาวิชาซึ่ง
ครอบคลุมหัวข/อต�างๆ ตามแบบ มคอ.๑ ท/ายประกาศนี้ เพื่อให/รัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศ     
ให/สถาบันอุดมศึกษาใช/เป)นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรต�อไป 

           ๒. ให/สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ได/สองวิธี ดังนี้ 
                 ๒.๑ ใช/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น 
เป)นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร 

                ๒.๒ ใช/ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๕๒  เป)นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการยังมิได/ประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น 
          ๓. ให/สถาบันอุดมศึกษาจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ให/ชัดเจน โดยครอบคลุมหัวข/อต�าง ๆ ตามแบบ มคอ. ๒  มคอ. ๓ และ มคอ. ๔  

ท/ายประกาศนี้ 
         ๔. ให/สภาสถาบันอุดมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร  และต/อง
อนุมัติหลักสูตรซึ่งได/จัดทําอย�างถูกต/องสมบูรณ-แล/วก�อนเป�ดสอน 
        ๕. ให/สถาบันอุดมศึกษาเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให/เป�ดสอนแล/วให/สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต�สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ 
        ๖. ให/สถาบันอุดมศึกษาบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อให/บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานผลการเรียนรู/   
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ กรณีที่
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กระทรวงศึกษาธิการยังมิได/ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้นๆ และธํารงไว/ซึ่ง
คุณภาพมาตรฐานดังกล�าว โดยดําเนินการ ดังนี้ 
          ๖.๑  พัฒนาอาจารย-ทั้งด/านวิชาการ วิธีการสอนและวิธีการวัดผลอย�างต�อเนื่อง 

          ๖.๒  จัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให/เพียงพออย�างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสาน
กับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน�วยงานอ่ืนเพื่อใช/ทรัพยากรร�วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให/มี
คุณภาพ 
          ๖.๓  จัดให/มีการประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู/ในทุก ๆ ด/าน

ตามที่กําหนดไว/ในรายละเอียดของหลักสูตรนั้นๆ 
          ๖.๔  จัดให/มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป)นรายวิชา  ประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ทุกภาค
การศึกษา และเป)นรายหลักสูตรทุกปYการศึกษา โดยมีหัวข/อตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ และ มคอ.๗ ตามลําดับ   
ที่แนบท/ายประกาศนี้ 

          ๖.๕  ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการอย�างต�อเน่ือง และรายงานผลการจัดการศึกษา
ต�อสภาสถาบันอุดมศึกษาทุกปYการศึกษา 
          ๖.๖  ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย�างต�อเนื่องอย�างน/อยทุก ๆ ๕ ปY 
   ๗. ให/สถาบันอุดมศึกษาประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย�างต�อเน่ืองทุกหลักสูตร   
โดยดําเนินการดังน้ี 

        ๗.๑  กําหนดตัวบ�งช้ีและเกณฑ-การประเมินที่สะท/อนการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห�งชาติ 
       ๗.๒  ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร 
       ๗.๓  รายงานผลการดําเนินการต�อสภาสถาบันอุดมศึกษา  คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสาธารณะ 

       ๗.๔  นําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให/มีคุณภาพและทันสมัยอยู�เสมอ 
  ๘.  ให/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพร�หลักสูตรใหม�/ปรับปรุงที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ เมื่อสถาบันอุดมศึกษาได/เป�ดสอนไปแล/วอย�างน/อยคร่ึง
ระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ-ต�อไปน้ี 

        ๘.๑ เป)นหลักสูตรที่ได/รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก�อนเป�ดสอนและได/แจ/งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต�สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 
       ๘.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ�งชี้ที่กําหนดไว/ในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคล/องกับ
การประกันคุณภาพภายในจะต/องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต�อเน่ืองกัน ๒ ปY  นับตั้งแต�เป�ดสอนหลักสูตรที่ได/
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ เว/นแต�หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชาได/กําหนดตัวบ�งชี้และ/หรือเกณฑ-การประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต/องเป)นไปตาม



งานหลักสูตรและแผนการเรียน  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

 

156 

หลักเกณฑ-ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ กําหนด  จึงจะได/รับการเผยแพร� กรณีหลักสูตรใดมีครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปY หรือน/อยกว�าให/พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปYแรกที่เป�ดสอนด/วย
หลักเกณฑ-เดียวกัน 
       ๘.๓  หลักสูตรใดที่ไม�ได/รับการเผยแพร�  ให/สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต�อไป 
      ๘.๔  กรณีหลักสูตรใดได/รับการเผยแพร�แล/ว สถาบันอุดมศึกษาจะต/องกํากับดูแลให/มีการรักษาคุณภาพให/
มีมาตรฐานอยู�เสมอ  โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต/องมีคะแนนเฉลี่ยอยู�ในระดับดีข้ึนไป  หรือเป)นไปตามที่

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันกําหนดทุกปYหลังจากได/รับการเผยแพร�  หากต�อมาปรากฏว�าผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม�เป)นไปตามที่กําหนดให/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร�หลักสูตรนั้น จนกว�าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได/
มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  ๙.  คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะติดตามการดําเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ
อย�างต�อเน่ือง กรณีที่พบว�าไม�เป)นไปตามแนวทางที่กําหนด ให/มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 
๑๐. ขั้นตอนการดําเนินการและรายละเอียดที่เกี่ยวข/องปรากฏในเอกสารกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห�งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  และแนวทางการปฏิบัติที่แนบท/ายประกาศน้ี 

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 
 

(ศาสตราจารย-วิจารณ- พานิช) 
ประธานกรรมการ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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ส.วนท่ี ๑ 
สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ 

 

             โลกยุคปXจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดต�อสื่อสารเป)นอย�างมาก ในด/านการศึกษา 

เกิดการเคล่ือนย/ายของนักศึกษา ครู อาจารย- และบุคลากรเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู/จากต�างสถาบันอุดมศึกษาทั้ง
ในและต�างประเทศ นอกจากนี้ ผู/ที่ทํางานและต/องการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานมีจํานวนมาก
ขึ้น  จึงจําเป)นต/องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล�าว คือ การปรับปรุงระบบ
การศึกษาเพื่อส�งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให/มีความใกล/เคียงกัน

กับถาบันอุดมศึกษาที่ดีอ่ืนๆ เพื่อให/เกิดความสะดวกแก�การเคล่ือนย/ายของนักศึกษาและการเทียบโอนหน�วยกิต 
และนับต้ังแต�การประชุมรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาของประเทศต�างๆ ในทวีปยุโรปที่เมือง Bologna ประเทศ
อิตาลีเม่ือปY พ.ศ. ๒๕๔๒ จนเกิดข/อตกลง  Bologna Process ประเทศต�างๆ ในทวีปยุโรปจึงปรับเปล่ียน ระบบการจัด
การศึกษา ที่มุ�งเน/นมาตรฐานผลการเรียนรู/ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ในแต�ละคุณวุฒิ และขยายผลการ
ดําเนินการไปตามประเทศต�าง ๆ ท่ัวโลก 

           สําหรับประเทศไทยการประกาศใช/พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก/ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ส�งผลกระทบให/เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับ มีการเน/นหนักให/ปรับปรุงหลักสูตร
และปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให/คิดเป)น  แก/ปXญหาเป)นและเห็นคุณค�าของวัฒนธรรมไทย  มีการ
ยกระดับของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเป)นมหาวิทยาลัย การเป�ดดําเนินการของวิทยาลัย

ชุมชน และให/อิสระในการดําเนินการแก�สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึ้น  การเปลี่ยนแปลงเหล�านี้ทําให/สถาบัน 
อุดมศึกษามีความหลากหลาย มีการขยายตัวเพื่อให/ประชาชนมีโอกาสเข/าเรียนในระดับอุดมศึกษากันได/อย�าง
ท่ัวถึง ท�ามกลางส่ิงต�าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล�านี้ก�อให/เกิดปXญหาตามมา  กล�าวคือ  จะทําอย�างไรให/สังคมเชื่อมั่นได/ว�า
คุณวุฒิที่บัณฑิตได/รับจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห�งมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได/ 

        สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เป)นหน�วยงานกํากับและส�งเสริมการดําเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษาจึงได/ดําเนินการโครงการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย (Thai 
Qualifications Framework for Higher Education; TQF:HEd)  เพื่อเป)นเครื่องมือในการนํานโยบายที่ปรากฏใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติเกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาตใินส�วนของมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู�
การปฏิบัตใินสถาบันอุดมศึกษาอย�างเป)นรูปธรรม  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ�งเน/นเป�าหมายการ

จัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู/ (Learning Outcomes) ของนักศึกษา ซึ่งเป)นการประกันคุณภาพบัณฑิตที่ได/รับคุณวุฒิ
แต�ละคุณวุฒิ และส่ือสารให/สังคม ชุมชน รวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต�างประเทศเข/าใจได/ตรงกันและเช่ือม่ัน
ถึงผลการเรียนรู/ที่บัณฑิตได/รับการพัฒนาว�ามีมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได/กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งใน
และต�างประเทศ
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๑. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ 
        กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education: TQF : HEd)  หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศ  ซึ่งประกอบ 
ด/วย ระดับคุณวุฒิ  การแบ�งสายวิชา  ความเชื่อมโยงต�อเน่ืองจากคุณวุฒิระดับหน่ึงไปสู�ระดับที่สูงขึ้น  มาตรฐาน
ผลการเรียนรู/ของแต�ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต�ละระดับคุณวุฒิ 
ปริมาณการเรียนรู/ที่สอดคล/องกับเวลาที่ต/องใช/  การเป�ดโอกาสให/เทียบโอนผล  การเรียนรู/จากประสบการณ-  
ซึ่งเป)นการส�งเสริมการเรียนรู/ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบและกลไกที่ให/ความม่ันใจ  ในประสิทธิผลการดําเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว�าสามารถผลิตบัณฑิตให/บรรลุ
คุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู/ 
 

๒. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ 
        ๒.๑ ยึดหลักความสอดคล/องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก/ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา  โดยมุ�งให/กรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิเป)นเคร่ืองมือในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาตามที่
กําหนดไว/ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ   มาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา
ไปสู�การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได/อย�างเป)นรูปธรรม   เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามี
แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร  การปรับเปล่ียนกลวิธีการสอนของอาจารย- การเรียนรู/ของนักศึกษา 
ตลอดจนการวัดและประเมินผลการเรียนรู/เพื่อให/มั่นใจว�าบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู/ตามที่มุ�งหวังได/

จริง 
       ๒.๒  มุ�งเน/นที่มาตรฐานผลการเรียนรู/ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป)นมาตรฐานขั้นต่ําเชิงคุณภาพ 
เพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสารให/หน�วยงานและผู/ที่เกี่ยวข/องได/เข/าใจและม่ันใจถึงกระบวนการผลิตบัณฑิต 
โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธ-ของการจัดการศึกษา คือ กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู/ของบัณฑิตที่คาดหวังไว/

ก�อน หลังจากนั้นจึงพิจารณาถึงองค-ประกอบอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข/องในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่จะส�งเสริม
ให/บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู/นั้นอย�างสอดคล/องและส�งเสริมกันอย�างเป)นระบบ 
      ๒.๓  มุ�งที่จะประมวลกฎเกณฑ-และประกาศต�าง ๆ ที่ได/ดําเนินการไว/แล/วเข/าด/วยกันและเชื่อมโยงเป)นเรื่อง
เดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายให/ผู/เกี่ยวข/องได/เข/าใจอย�างชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและความมีมาตรฐานในการ

จัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับต�าง ๆ 
     ๒.๔  มุ�งให/คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใด ๆ  ของประเทศไทยเป)นที่ยอมรับและเทียบเคียงกัน
ได/กับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและต�างประเทศ เนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะช�วยกําหนด
ความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอย�างเป)นระบบ  โดยเป�ดโอกาสให/สถาบันอุดมศึกษาสามารถ
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จัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได/อย�างหลากหลายโดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดท/ายของการจัด
การศึกษา คือ คุณภาพของบัณฑิตซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู/ตามที่มุ�งหวัง  สามารถประกอบอาชีพได/    
อย�างมีความสุขและภาคภูมิใจ  เป)นที่พึงพอใจของผู/ใช/บัณฑิต และเป)นคนดีของสังคม ช�วยเพิ่มความเข/มแข็ง   

และขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 
 

๓.  วัตถุประสงค�ของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ 
      ๓.๑. เพื่อเป)นกลไกหรือเคร่ืองมือในการนําแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ตามที่

กําหนดไว/ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก/ไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู�การปฏิบัติได/อย�างเป)นรูปธรรม ด/วยการ 
นําไปเป)นหลักในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษา 
      ๓.๒. เพื่อกําหนดเป�าหมายในการผลิตบัณฑิตให/ชัดเจนโดยกําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู/ของบัณฑิตที่

คาดหวังในแต�ละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต�างๆ และเพื่อให/สถาบันอุดมศึกษาและผู/ทรงคุณวุฒิ/
ผู/เช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชาได/ใช/เป)นหลัก และเป)นแนวทางในการวางแผน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการ
จัดการศึกษา เช�น การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปล่ียนกลวิธีการสอน วิธีการเรียนรู/ ตลอดจนกระบวนการวัด
และการประเมินผลนักศึกษา 
       ๓.๓.  เพื่อเชื่อมโยงระดับต�างๆของคุณวุฒใินระดับอุดมศึกษาให/เป)นระบบ  เพื่อบุคคลจะได/มีโอกาสเพิ่มพูน

ความรู/ได/อย�างต�อเน่ืองและหลากหลายตามหลักการศึกษาตลอดชีวิต มีความชัดเจนและโปร�งใสสามารถ
เทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒใินระดับต�าง ๆ กับนานาประเทศได/ 
      ๓.๔.  เพื่อช�วยให/เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษาและเป)นกลไกในการประกันคุณภาพภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห�ง  และใช/เป)นกรอบอ/างอิงสําหรับผู/ประเมินของการประกันคุณภาพภายนอก

เกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอน 
      ๓.๕.  เพื่อเป)นกรอบของการส่ือสารที่มีประสิทธิภาพในการสร/างความเข/าใจและความมั่นใจในกลุ�มผู/ที่เกี่ยวข/อง  
อาทิ  นักศึกษา  ผู/ปกครอง  ผู/ประกอบการ  ชุมชน  สังคมและสถาบันอ่ืน ๆ ทั้งในและต�างประเทศ  เกี่ยวกับ
ความหมายของคุณวุฒิ คุณธรรม จริยธรรม  ความรู/ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการทํางาน  รวมทั้ง

คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่คาดว�าบัณฑิตจะพึงมี 
    ๓.๖. เพื่อประโยชน-ในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิระหว�างสถาบันอุดมศึกษา  ทั้งในและต�างประเทศใน
การย/ายโอนนักศึกษาระหว�างสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข/ามสถาบัน และการรับรองคุณวุฒิผู/สําเร็จ
การศึกษาทั้งในและต�างประเทศ 
   ๓.๗. เพื่อให/มีการกํากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแต�ละสาขา/สาขาวิชา 

    ๓.๘. เพื่อนําไปสู�การลดข้ันตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดําเนินการให/กับสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเข/มแข็ง 
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๔.  โครงสร างและองค�ประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ 
     ๔.๑  ระดับคุณวุฒิ  (Levels of Qualifications) 
          ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปXญญาที่ต/องการ และความซับซ/อนของการเรียนรู/ที่
คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  ยังกําหนดคุณลักษณะของนักศึกษาระดับ
แรกเข/าหลังจากสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานด/วย  เพราะเป)นพื้นฐานความรู/  ความสามารถที่สําคัญในการศึกษา
ต�อในระดับอุดมศึกษาคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มต/นที่ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ปY) และส้ินสุดที่ระดับที่ ๖  
ปริญญาเอก  ดังน้ี 
                                  ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ปY) 
                                  ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี 

                                  ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
                                  ระดับที่ ๔ ปริญญาโท 
                                  ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
                                  ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก 
 

       บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่งสามารถเข/าศึกษาต�อในระดับที่สูงข้ึน  แต�ทั้งน้ีขึ้นอยู�กับหลัก 
เกณฑ-การเข/าศึกษาต�อของแต�ละสถาบันอุดมศึกษาซึ่งอาจข้ึนอยู�กับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเงื่อนไขอ่ืนเพื่อให/
ม่ันใจว�าผู/สมัครเข/าศึกษาต�อจะมีโอกาสประสบความสําเร็จในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและซับซ/อนย่ิงขึ้น 
       กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแบ�งสายวิชาเป)น ๒ สาย  ได/แก�  สายวิชาการ เน/นศาสตร-บริสุทธ์ิทางด/านศิลปะ
ศาสตร-หรือด/านวิทยาศาสตร- โดยมุ�งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร-สาขาวิชานั้น ๆ เป)นหลัก ไม�ได/สัมพันธ-

โดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซึ่งมุ�งเน/นการศึกษาในลักษณะของศาสตร-เชิงประยุกต- เพื่อให/
นักศึกษามีความรู/และทักษะระดับสูงซึ่งจําเป)นต�อการประกอบอาชีพ และนําไปสู�การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 
       การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่สําคัญทั้งในการทํางานและการดํารงชีพในชีวิตประจําวัน 
 ส�วนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวข/องกับความเข/าใจ  การวิจัยและความรู/ทางทฤษฎีในสาขา/สาขาวิชาและ

สาขา/สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข/องอย�างทั่วถึง  และพัฒนาความสามารถในการคิดและการแก/ไขปXญหาที่เหมาะสม 
กับทุกสถานการณ-  อย�างไรก็ตามหลักสูตรทั้งสองสายดังกล�าวมีจุดเน/นที่แตกต�างกัน ซึ่งควรสะท/อนให/เห็นใน
รายละเอียดของเนื้อหาสาระสําคัญและในชื่อปริญญา ผู/สําเร็จการศึกษาในสายวิชาหน่ึงสามารถเปลี่ยนไปศึกษา
ต�อระดับสูงข้ึนในอีกสายวิชาหน่ึงได/ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกําหนดเงื่อนไขบางประการของการเข/าศึกษาได/ 
เพื่อให/ผู/เรียนมีพื้นฐานความรู/และทักษะที่จําเป)นเพียงพอสําหรับการศึกษาต�อในระดับน้ัน ๆ และบรรลุผลการ

เรียนรู/ตามที่หลักสูตรนั้น ๆ คาดหวัง 
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๔.๒  การเรียนรู และมาตรฐานผลการเรียนรู ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศ
ไทย 
      การเรียนรู  หมายถึง การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเอง จากประสบการณ-ที่ได/รับ

ระหว�างการศึกษา กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติกําหนดผลการเรียนรู/ที่คาดหวังให/บัณฑิตมี  
อย�างน/อย ๕ ด/าน ดังนี้ 

     (๑) ด านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย�างมีคุณธรรม 

จริยธรรม และด/วยความรับผิดชอบทั้งในส�วนตนและส�วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแย/ง

ทางค�านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส�วนตัวและสังคม 

    (๒) ด านความรู  (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข/าใจ การนึกคิด และการนําเสนอข/อมูลการ

วิเคราะห-และจําแนกข/อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต�าง ๆ และสามารถเรียนรู/ด/วยตนเองได/ 

    (๓) ด านทักษะทางป\ญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห-สถานการณ-และใช/

ความรู/ ความเข/าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต�าง ๆ ในการคิดวิเคราะห-และการแก/ปXญหา  
เมื่อต/องเผชิญกับสถานการณ-ใหม� ๆ ที่ไม�ได/คาดคิดมาก�อน 

   (๔) ด านทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility) 

หมายถึง ความสามารถในการทํางานเป)นกลุ�ม  การแสดงถึงภาวะผู/นําความรับผิดชอบต�อตนเองและสังคม 
ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู/ของตนเอง 

   (๕) ด านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical 

Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง  ความสามารถในการวิเคราะห-เชิงตัวเลข 
ความสามารถในการใช/เทคนิคทางคณิตศาสตร-และสถิติ  ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด  การเขียน และ
การใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ  นอกจากผลการเรียนรู/ทั้ง ๕ ด/านน้ี  บางสาขาวิชาต/องการทักษะทางกายภาพสูง 
เช�น การเต/นรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย- และวิทยาศาสตร-การแพทย-  จึงต/องเพิ่ม

การเรียนรู/ทางด านทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 
     มาตรฐานผลการเรียนรู  คือ ข/อกําหนดเฉพาะซึ่งเป)นผลที่มุ�งหวังให/ผู/เรียนพัฒนาขึ้นจากการเรียนรู/ทั้ง 5 ด/าน 

ที่ได/รับการพัฒนาดังกล�าว  และแสดงออกถึงความรู/  ความเข/าใจและความสามารถจากการเรียนรู/เหล�าน้ันได/
อย�างเป)นที่เชื่อถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรน้ันแล/วมาตรฐานผลการเรียนรู/ซึ่งมีอย�างน/อย ๕ ด/าน 
ดังกล�าวข/างต/น  เป)นมาตรฐานผลการเรียนรู/ของบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแต�ละด/านจะมีระดับความ
ซับซ/อนเพิ่มขึ้น  เม่ือระดับคุณวุฒิสูงขึ้น ทักษะและความรู/จะเป)นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ตํ่ากว�าสู�ระดับที่
สูงขึ้น ดังน้ัน  มาตรฐานผลการเรียนรู/ของระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหน่ึงจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู/ในสาขา/

สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ตํ่ากว�าด/วย 
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     มาตรฐานผลการเรียนรู ด านคุณธรรม จริยธรรม ใช/กับนักศึกษาทุกคน แม/ว�าบางสาขา/สาขาวิชา

นักศึกษาจําเป)นต/องพัฒนาเป)นการเฉพาะ เช�น จรรยาบรรณของแพทย- นักบัญชี และนักกฎหมาย เป)นต/น 

     มาตรฐานผลการเรียนรู ด านความรู  และด านทักษะทางป\ญญา จะเกี่ยวข/องโดยตรงกับสาขา/สาขาวิชา 

ที่เรียน ซึ่งต/องระบุรายละเอียดของความรู/และทักษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสมกับระดับคุณวุฒิไว/ใน
รายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา 

      มาตรฐานผลการเรียนรู ด านทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ มุ�งหวังให/

นักศึกษาทุกคนไม�ว�าจะเป)นระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใด ต/องบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู/ด/านเหล�านี้ 

     มาตรฐานผลการเรียนรู ด านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยี
สารสนเทศ มุ�งหวังให/นักศึกษาทุกคนไม�ว�าจะเป)นระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ต/องบรรลุมาตรฐานผลการ

เรียนรู/ด/านน้ี แต�สําหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข/องโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรู/นี้จะต/อง
เน/นให/มีความชํานาญมากกว�านักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอ่ืนๆ เช�น  นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จะต/องมีความชํานาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู/ด/านความรู/และด/านทักษะทางปXญญาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.๓  มาตรฐานผลการเรียนรู แต.ละด านของแต.ละระดับคุณวุฒิ 
        มาตรฐานผลการเรียนรู ท่ีคาดหวังในระดับแรกเข า (สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯมีแนวคิดพื้นฐานว�านักเรียนที่เข/าเรียนในระดับอุดมศึกษาจะต/องสําเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท�าที่มีพื้นฐานความรู/และทักษะ เพียงพอที่จะเข/าศึกษาต�อในระดับอุดมศึกษา
อย�างมีประสิทธิภาพ พื้นฐานในที่น้ีรวมถึงความรู/ความสามารถในสาระการเรียนรู/ทั้ง ๘ กลุ�ม ตามที่ได/กําหนดไว/
ในมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดอย�างสร/างสรรค- และประยุกต-ใช/ความรู/และทักษะ
ทางปXญญาเหล�าน้ันเข/ากับสาขา/สาขาวิชาที่จะเรียนในสถานการณ-ใหม� ๆ ได/  ซึ่งนักเรียนบางคนอาจมีพื้นความรู/
และทักษะที่จําเป)นสําหรับสาขาวิชาที่เข/าเรียนไม�เพียงพอ ต/องเสริมความรู/พื้นฐานเพื่อให/ม่ันใจว�านักเรียนมีทักษะ
ที่จําเป)นทางภาษา ทักษะทางการเรียน และพื้นฐานทางวิชาการเพียงพอที่จะศึกษาต�อในระดับอุดม ศึกษาได/
สําเร็จ ผู/สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะต/องมีมาตรฐานผลการเรียนรู/ในแต�ละด/าน ดังนี้ 

       (๑)  ด านคุณธรรม จริยธรรม 
                มีความเข/าใจและซาบซึ้งในค�านิยมของไทยและระบบของคุณธรรม จริยธรรมสามารถปฏิบัติตนได/
อย�างกลมกลืนกับความเชื่อและค�านิยมส�วนตัวด/วยความรับผิดชอบต�อครอบครัว ชุมชน และสังคมไทยมีความ 
สามารถในการวิเคราะห-ประเด็นปXญหาซึ่งเป)นความขัดแย/งทางค�านิยม สามารถสรุปผลการโต/แย/งและยอม
รับผิดชอบต�อการตัดสินใจที่ได/ทําลงไป 
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      (๒)  ด านความรู  
                มีความเข/าใจอย�างครอบคลุมถึงความรู/ และทักษะที่สําคัญในกลุ�มสาระการเรียนรู/ทั้ง ๘ กลุ�ม  ได/แก� 
ภาษาไทย  คณิตศาสตร-  วิทยาศาสตร-  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  กลุ�มพัฒนา  บุคลิกภาพ (สุขศึกษา
และพลานามัย) ศิลปะดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยีและภาษาต�างประเทศ มีการเพิ่มเติม  องค-ความรู/ใน

กลุ�มสาระ/สาขาวิชาที่เลือกเรียนเพื่อเตรียมความพร/อมในการศึกษาต�อในระดับอาชีวศึกษาหรือในระดับอุดมศึกษา 

     (๓)  ด านทักษะทางป\ญญา 
               มีความเข/าใจในแนวคิด หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในวิชาที่ศึกษา  มีความสามารถในการประยุกต- 
ใช/ความรู/ความเข/าใจที่ลึกซึ้งในการวิเคราะห-ข/อโต/แย/งและปXญหาใหม� ๆ ในวิชาต�าง ๆ ที่เรียนและในชีวิตประจําวัน 
ตระหนักในประเด็นปXญหาสําคัญที่เกี่ยวข/องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการมีปฏิสัมพันธ-

กับประเทศอ่ืนๆ สามารถประยุกต-ความเข/าใจ อันถ�องแท/จากการศึกษาเล�าเรียนมาใช/ในการวิเคราะห-ปXญหา
เหล�าน้ัน 

    (๔)  ด านทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ 
              มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะริเริ่มและพัฒนาการเรียนรู/
ทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอ่ืนๆ ของตนเองได/โดยมีการแนะนําบ/างเล็กน/อยสามารถที่จะไว/วางใจให/
ทํางานได/อย�างอิสระและทํางานที่มอบหมายให/แล/วเสร็จ โดยอาศัย การแนะนําปรึกษาแต�เพียงเล็กน/อย สามารถ

ทํางานกลุ�มได/อย�างมีประสิทธิภาพเพื่อจุดมุ�งหมายร�วมกัน 

    (๕)  ด านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            สามารถใช/ข/อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร- ตลอดจนใช/ทักษะทางคณิตศาสตร-ขั้นพื้นฐาน
ในการแก/ไขปXญหาในการศึกษาในการทํางาน และในสภาพแวดล/อมของสังคมสามารถสื่อสารได/อย�างมี
ประสิทธิภาพในการพูดและเขียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

ระดับท่ี ๑ อนุปริญญา (๓ ปW) 
  มาตรฐานผลการเรียนรู แต.ละด านของคุณวุฒิระดับท่ี ๑ อนุปริญญา (๓ ปW) อย�างน/อยต/องเป)นดังนี้ 

    (๑) ด านคุณธรรม จริยธรรม 
           มีความรับผิดชอบต�อการกระทําของตนหรือของกลุ�ม  ตระหนักและประพฤติปฏิบัตไิด/อย�างสอดคล/อง
กับระเบียบข/อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยขอคําปรึกษาเมื่อจําเป)น  สามารถระบุและประเมินผลกระทบ 
จากการกระทําของตนที่มีต�อผู/อ่ืนในสถานการณ-ที่อาจนําไปสู�ข/อขัดแย/งทางค�านิยมหรือความสําคัญก�อนหลังก็
สามารถอธิบายลักษณะของความขัดแย/งนั้นได/อย�างชัดเจน  และสามารถตัดสินใจเลือกส่ิงที่ควรกระทําได/ 
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       (๒)  ด านความรู  
             มีความรู/ทั่วไปเกี่ยวกับขอบข�ายและลักษณะของสาขาวิชาที่เรียน และรู/ลึกในความรู/บางส�วนในสาขา 
รวมถึงทฤษฏี  แนวคิด  และหลักการที่สําคัญ  มีความเข/าใจในปXญหาและงานวิจัยใหม� ๆ สําหรับหลักสูตรที่มี
การเตรียมนักศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพหรือผู/ช�วยนักวิชาชีพ นักศึกษาจะต/องมีความรู/  เกี่ยวกับพัฒนาการใหม� 
ๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ตลอดถึงความรู/เกี่ยวกับข/อกําหนดทางเทคนิคและข/อบังคับที่เกี่ยวข/องกับสาขาวิชาชีพ 

       (๓) ด านทักษะทางป\ญญา 
              สามารถวิเคราะห-และแปลความหมายข/อมูลทางเทคนิคและข/อมูลการวิจัย  และใช/ในการปฏิบัติโดย
อาศัยคําแนะนําเพียงเล็กน/อย สามารถใช/ความรู/ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข/องในการทํางานในการ
วิเคราะห-ปXญหา  ประเมินทางเลือกและเสนอแนะวิธีในการแก/ไข รวมถึงสามารถอธิบายผลกระทบของการ
ตัดสินใจ 

       (๔)  ด านทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ 
               สามารถคิดและแสดงออกได/อย�างเสรี มีปฏิสัมพันธ-อย�างสร/างสรรค-ในกลุ�มทํางานที่มีจุดมุ�งหมาย

ร�วมกัน  มีภาวะผู/นําในกลุ�มขนาดเล็ก และความรับผิดชอบในภาระที่ได/รับมอบหมาย  สามารถค/นหาข/อบกพร�อง
ในความรู/และทักษะของตนเอง  มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อการเรียนรู/อย�างต�อเน่ือง 

      (๕) ด านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              สามารถใช/เทคนิคทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตร-พื้นฐานในการศึกษาค/นคว/าและเสนอแนะแนวทาง
ในการแก/ไขปXญหา สามารถใช/เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการวิเคราะห-ปXญหา  ค/นคว/าหาข/อมูล 
และการจัดทําการนําเสนออย�างมีประสิทธิภาพ สามารถส่ือสารได/อย�างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด  การเขียน  

การอภิปราย  เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะห-และสรุปผลอย�างกระชับในรูปแบบที่ถูกต/อง 
 

ระดับท่ี ๒ ปริญญาตรี 
    มาตรฐานผลการเรียนรู แต.ละด านของคุณวุฒิระดับท่ี ๒ ปริญญาตรี  อย�างน/อยต/องเป)นดังน้ี 

       (๑) ด านคุณธรรม จริยธรรม 
              สามารถจัดการปXญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช/ดุลยพินิจ ทางค�านิยม ความรู/สึก

ของผู/อ่ืน ค�านิยมพื้นฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด/าน  คุณธรรมและจริยธรรม  
อาทิ มีวินัย  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย-สุจริต เสียสละ เป)นแบบอย�างที่ดี เข/าใจผู/อ่ืน และเข/าใจโลก  เป)นต/น 

       (๒) ด านความรู  
              มีองค-ความรู/ในสาขาวิชาอย�างกว/างขวางและเป)นระบบ ตระหนัก รู/หลักการและทฤษฎีในองค-ความรู/
ที่เกี่ยวข/อง สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข/าใจเกี่ยวกับความก/าวหน/าของความรู/เฉพาะด/านในสาขาวิชา  และ
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ตระหนักถึงงานวิจัยในปXจจุบันที่เกี่ยวข/องกับการแก/ปXญหาและการต�อยอดองค-ความรู/  ส�วนหลักสูตรวิชาชีพที่
เน/นการปฏิบัติ  จะต/องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ  กฎระเบียบ  ข/อบังคับ  ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ- 
 

    (๓)  ด านทักษะทางป\ญญา 
           สามารถค/นหาข/อเท็จจริง ทําความเข/าใจและสามารถประเมินข/อมูลแนวคิดและหลักฐานใหม� ๆ จาก
แหล�งข/อมูลที่หลากหลาย และใช/ข/อมูลที่ได/ในการแก/ไขปXญหาและงานอ่ืนๆ ด/วยตนเอง สามารถศึกษาปXญหาที่
ค�อนข/างซับซ/อนและเสนอแนะแนวทางในการแก/ไขได/อย�างสร/างสรรค-  โดยคํานึงถึงความรู/ทางภาคทฤษฎี 

ประสบการณ-ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช/ทักษะและความเข/าใจอันถ�องแท/ใน
เนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สําหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช/วิธีการปฏิบัติงานประจําและหา
แนวทางใหม�ในการแก/ไขปXญหาได/อย�างเหมาะสม 

   (๔)  ด านทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ 
         มีส�วนช�วยและเอ้ือต�อการแก/ปXญหาในกลุ�มได/อย�างสร/างสรรค-  ไม�ว�าจะเป)นผู/นําหรือสมาชิกของกลุ�ม 
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู/นําในสถานการณ-ที่ไม�ชัดเจนและต/องใช/นวัตกรรมใหม� ๆ ในการแก/ปXญหา  มีความ 
คิดริเริ่มในการวิเคราะห-ปXญหาได/อย�างเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ�มรับผิดชอบในการเรียนรู/อย�าง
ต�อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 

   (๕)  ด านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          สามารถศึกษาและทําความเข/าใจในประเด็นปXญหา  สามารถเลือกและประยุกต-ใช/เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร-ที่เกี่ยวข/องอย�างเหมาะสมในการศึกษาค/นคว/าและเสนอแนะแนวทางในการแก/ไขปXญหาใช/เทคโนโลยี
สารสนเทศในการเก็บรวบรวมข/อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และนําเสนอข/อมูลสารสนเทศอย�างสม่ําเสมอ 
สามารถส่ือสารได/อย�างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด  การเขียน  สามารถเลือกใช/รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสม
สําหรับกลุ�มบุคคลที่แตกต�างกันได/ 
  

ระดับท่ี ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
    มาตรฐานผลการเรียนรู แต.ละด านของคุณวุฒิระดับท่ี ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  อย�างน/อยต/องเป)นดังนี้ 

       (๑)  ด านคุณธรรม จริยธรรม 
                สามารถจัดการปXญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และทางวิชาชีพโดยใช/การวินิจฉัยทางค�านิยมทาง
ศีลธรรม ทางความรู/สึกของผู/อ่ืน ทางค�านิยมพื้นฐานและทางจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออก  ซึ่งพฤติกรรม
ทางด/านคุณธรรม จริยธรรมระดับสูงในสถานการณ-ที่เกี่ยวข/องกับความขัดแย/งทางค�านิยม และความสําคัญ
ก�อนหลัง แสดงออกซึ่งความซื่อสัตย-สุจริตอย�างสมํ่าเสมอโดยคํานึงถึงความเหมาะสมระหว�างเป�าหมายและ
จุดประสงค-ส�วนตัวและส�วนรวม เป)นแบบอย�างและเป)นผู/นําในการทํางานทั้งในระดับครอบครัวและชุมชน 
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     (๒)  ด านความรู  
           มีความรู/ระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในวิชาการหรือวิชาชีพ  ตลอดจนมีความรู/ในสาขาอ่ืนที่
เกี่ยวข/องหรือสัมพันธ-กัน  มีความรู/เกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมใหม�ๆ  ในการปฏิบัติงานวิชาชีพตลอดจน
ผลกระทบของความก/าวหน/าต�อทฤษฎีและการปฏิบัติที่ได/รับการยอมรับ 

    (๓)  ด านทักษะทางป\ญญา 
           สามารถใช/ความรู/ทางภาคทฤษฎี และประสบการณ-ทางภาคปฏิบัติ เพื่อศึกษาประเด็นหรือปXญหาที่
ซับซ/อน สามารถระบุแหล�งข/อมูลหรือเทคนิคการวิเคราะห-เพิ่มเติมตามที่ต/องการและคํานึงถึงสถานการณ-จริงที่
แตกต�างกันในการวิเคราะห-ประเด็น สรุปผลและการจัดทําข/อเสนอในการแก/ไขปXญหาหรือกลยุทธ-ในการปฏิบัติ 

    (๔)  ด านทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ 
            สามารถทํางานอย�างมีประสิทธิภาพด/วยตนเองและเป)นกลุ�มในสถานการณ-ที่หลากหลายรวมทั้ง
สถานการณ-ใหม�หรือที่ต/องการไหวพริบและความฉับไวอย�างสูง แสดงความรับผิดชอบอย�างสูงในหน/าที่การงาน
หรือสถานการณ-อ่ืนๆทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะใหม� ๆ และความรู/ที่ต/องการ  ทั้งหน/าที่
การงานในปXจจุบันและการพัฒนาในอนาคต 

    (๕)  ด านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            สามารถประยุกต-ใช/เทคนิคการวิเคราะห-ที่หลากหลายอย�างชาญฉลาดในการศึกษาค/นคว/าและเสนอ
แนวทางแก/ไขปXญหา สามารถสื่อสารได/อย�างมีประสิทธิภาพในการพูด  การเขียน รวมทั้งการใช/เทคโนโลยีการ

สื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส-  มีการประเมินความสําเร็จของการส่ือสารต�อกลุ�มบุคคลต�าง ๆ เพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพให/ดีย่ิงขึ้นอย�างต�อเน่ือง 
 

ระดับท่ี ๔ ปริญญาโท 
    มาตรฐานผลการเรียนรู แต.ละด านของคุณวุฒิระดับท่ี ๔ ปริญญาโท  อย�างน/อยต/องเป)น  ดังน้ี 

      (๑)  ด านคุณธรรม จริยธรรม 
              สามารถจัดการปXญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ/อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ  โดยคํานึงถึงความรู/สึก

ของผู/อ่ืน และเม่ือไม�มีข/อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม�มีระเบียบข/อบังคับ  เพียงพอที่จะจัดการกับปXญหาที่
เกิดขึ้น  ก็สามารถวินิจฉัยอย�างผู/รู/ด/วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน และตอบสนองปXญหาเหล�านั้นตาม
หลักการ เหตุผล และค�านิยมอันดีงาม  ให/ข/อสรุปของปXญหาด/วยความไวต�อความรู/สึกของผู/ที่ได/รับผลกระทบ ริเริ่ม
ในการยกปXญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู�เพื่อการทบทวนและแก/ไข  สนับสนุนอย�างจริงจังให/ผู/อ่ืนใช/การวินิจฉัย

ทางด/านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับข/อโต/แย/งและปXญหาที่มีผลกระทบต�อตนเองและผู/อ่ืน แสดงออก
ซึ่งภาวะผู/นําในการส�งเสริมให/มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  ในสภาพแวดล/อมของการ
ทํางานและในชุมชนที่กว/างขวางข้ึน 
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      (๒)  ด านความรู  
              มีความรู/และความเข/าใจอย�างถ�องแท/ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา  ตลอดจนหลักการและทฤษฎี
ที่สําคัญและนํามาประยุกต-ในการศึกษาค/นคว/าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ  มีความเข/าใจทฤษฎี  การ
วิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย�างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ�มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน/า มีความเข/าใจในวิธีการ

พัฒนาความรู/ใหม�ๆและการประยุกต- ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัย ในปXจจุบันที่มีต�อองค-ความรู/ใน
สาขาวิชาและต�อการปฏิบัติในวิชาชีพ ตระหนักในระเบียบข/อบังคับที่ใช/อยู�ในสภาพแวดล/อมของระดับชาติและ
นานาชาติที่อาจมีผลกระทบต�อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปล่ียนแปลงที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 

     (๓)  ด านทักษะทางป\ญญา 
             ใช/ความรู/ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม�ที่ไม�คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 

และพัฒนาแนวคิดริเริ ่มและสร/างสรรค-เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปXญหา  สามารถใช/ดุลยพินิจในการ
ตัดสินใจในสถานการณ-ที่มีข/อมูลไม�เพียงพอ  สามารถสังเคราะห-และใช/ผลงานวิจัย  สิ่งตีพิมพ-ทางวิชาการ  
หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม� ๆ โดยการบูรณาการให/เข/ากับองค-ความรู/เดิมหรือเสนอ  เป)น
ความรู/ใหม�ที่ท/าทายสามารถใช/เทคนิคท่ัวไปหรือเฉพาะทาง ในการวิเคราะห-ประเด็นหรือปXญหาที่ซับซ/อนได/อย�าง
สร/างสรรค- รวมถึงพัฒนาข/อสรุปและข/อเสนอแนะที่เกี่ยวข/องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและ

ดําเนินการโครงการสําคัญหรือโครงการวิจัยค/นคว/าทางวิชาการได/ด/วยตนเอง โดยการใช/ความรู/ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ ตลอดถึงการใช/เทคนิคการวิจัย และให/ข/อสรุปที่สมบูรณ-ซึ่งขยายองค-ความรู/หรือแนวทางการ
ปฏิบัตใินวิชาชีพที่มีอยู�เดิมได/อย�างมีนัยสําคัญ 

     (๔)  ทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ 
              สามารถแก/ไขปXญหาที่มีความซับซ/อน หรือความยุ�งยากระดับสูงทางวิชาชีพได/ด/วยตนเองสามารถ

ตัดสินใจในการดําเนินงานด/วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได/  รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให/มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได/  มีความรับผิดชอบในการดําเนินงานของตนเอง  และร�วมมือกับผู/อ่ืน
อย�างเต็มที่ในการจัดการข/อโต/แย/งและปXญหาต�าง ๆ แสดงออกทักษะการเป)นผู/นําได/อย�างเหมาะสมตามโอกาส
และสถานการณ-เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทํางานของกลุ�ม 

    (๕)  ด านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              สามารถคัดกรองข/อมูลทางคณิตศาสตร-และสถิติเพื่อนํามาใช/ในการศึกษาค/นคว/าปXญหาสรุปปXญหา

และเสนอแนะแก/ไขปXญหาในด/านต�าง ๆ สามารถส่ือสารอย�างมีประสิทธิภาพ ได/อย�างเหมาะสมกับกลุ�มบุคคล
ต�าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป)นทางการ
และไม�เป)นทางการผ�านสิ่งตีพิมพ-ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ-หรือโครงการค/นคว/าที่สําคัญ 
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ระดับท่ี ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
    มาตรฐานผลการเรียนรู แต.ละด านของคุณวุฒิระดับท่ี ๕ ประกาศนียบัตรช้ันสูง อย�างน/อยต/องเป)น ดังน้ี 

       (๑) ด านคุณธรรม จริยธรรม 
            สามารถจัดการกับปXญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ/อนในเชิงวิชาการและวิชาชีพได/  ในกรณีที่
ปXญหาใดมีกฎ ระเบียบ หรือข/อมูลทางจรรยาบรรณในการปฏิบัติไม�เพียงพอ ก็สามารถวินิจฉัยได/อย�างเที่ยงตรง
และยุติธรรมบนพื้นฐานของค�านิยมและหลักการที่ดี แสดงออกหรือส่ือสารข/อสรุปโดยคํานึงถึงผลกระทบที่จะ

เกิดขึ้น ริเร่ิมการยกปXญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู�เพื่อการทบทวนและปรับปรุงแก/ไข ส�งเสริมผู/อ่ืนอย�างจริงจังใน
การใช/จารณญาณที่ประกอบด/วยคุณธรรม จริยธรรมเพื่อแก/ไขปXญหาที่มีผลกระทบต�อตนเองและผู/อ่ืน แสดง
ภาวะผู/นําในการส�งเสริมความมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งในที่ทํางานและในชุมชนที่กว/างขวางข้ึน 

       (๒) ด านความรู  
              มีความรู/อย�างลึกซึ้งและทันสมัยเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติในสาขาวิชาเฉพาะ
ของตนเองและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข/องที่มีผลกระทบต�อสาขาวิชา ตระหนักถึงการดําเนินการวิจัยในปXจจุบันและ

ทฤษฎีที่จะเกิดข้ึน และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซึ่งจะมีผลต�อความเชื่อม่ันในการตัดสินใจอย�างมืออาชีพ 
มีความรู/และความเข/าใจในกฎ ระเบียบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย�างลึกซึ้งในสาขาวิชา 

      (๓) ด านทักษะทางป\ญญา 
               สามารถวิเคราะห-สถานการณ-ใหม�ๆ ที่ซับซ/อน และใช/ความรู/ทางการวิจัยและการปฏิบัติล�าสุดในการ
พัฒนาและใช/วิธีการแก/ไขปXญหาที่เหมาะสมที่สุดในแต�ละกรณี สามารถริเริ่มและวิเคราะห-ปXญหาที่ซับซ/อนได/

อย�างเข/มข/นโดยรวบรวมและประเมินคําแนะนําของผู/เชี่ยวชาญจากแหล�งต�าง ๆ ตามความเหมาะสม สามารถ
ติดตามผลที่เกิดข้ึนพร/อมทั้งแปลความหมาย และแปลงผลที่เกิดข้ึนน้ีให/เป)นความรู/ทั่วไปที่จะช�วยพัฒนาการ
ปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใช/ทักษะทางปXญญาอย�างสมํ่าเสมอเม่ือต/องปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ 

      (๔)  ด านทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ 
              สามารถปฏิบัติหน/าที่ได/อย�างเป)นอิสระ และสามารถริเริ่มกิจกรรมทางวิชาชีพในสาขาวิชาของตน
รับผิดชอบกิจกรรมของตนเองได/อย�างเต็มที่ มีการประเมินผลและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเองได/อย�างมี

ประสิทธิภาพ ด/วยการประเมินวัตถุประสงค-ในการทํางานและวางแผนสําหรับการปรับปรุง  ปฏิบัติต�อผู/อ่ืนและ
ผู/ร�วมงานในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สร/างปฏิสัมพันธ-ในกิจกรรมกลุ�มอย�างสร/างสรรค- และ
แสดงออกความเป)นผู/นําในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ/อน 
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      (๕)  ด านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
              สามารถคัดกรองข/อมูลทางคณิตศาสตร-และสถิติเพื่อนํามาใช/ในการศึกษาค/นคว/าปXญหาสรุปปXญหา
และเสนอแนะแก/ไขปXญหาในด/านต�าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะสามารถส่ือสารอย�างมีประสิทธิภาพด/วย
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ�มบุคคลต�าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป  โดยการ

นําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป)นทางการและไม�เป)นทางการผ�านส่ิงตีพิมพ-ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
วิทยานิพนธ-หรือโครงการค/นคว/าที่สําคัญ 
 

ระดับท่ี ๖ ปริญญาเอก 
     มาตรฐานผลการเรียนรู แต.ละด านของคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอก  อย�างน/อยต/องเป)น ดังนี้ 

        (๑) ด านคุณธรรม จริยธรรม 
              สามารถจัดการเกี่ยวกับปXญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ/อนในบริบททางวิชาการหรือวิชาชีพ ใน
กรณีที่ไม�มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม�มีระเบียบข/อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปXญหาที่เกิดข้ึนได/ ก็สามารถใช/
ดุลยพินิจอย�างผู/รู/ ด/วยความยุติธรรม ด/วยหลักฐาน ด/วยหลักการที่มีเหตุผลและค�านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือ
สื่อสารข/อสรุปของปXญหาโดยคํานึงถึงความรู/สึกของผู/อ่ืนที่จะได/รับผลกระทบ  ริเริ่มชี้ให/เห็นข/อบกพร�องของ
จรรยาบรรณที่ใช/อยู�ในปXจจุบันเพื่อทบทวนและแก/ไข  สนับสนุนอย�างจริงจังให/ผู/อ่ืนใช/ดุลยพินิจทางด/านคุณธรรม 

จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย/งและปXญหาที่มีผลกระทบต�อตนเองและผู/อ่ืน แสดงออกซึ่งภาวะผู/นําใน
การส�งเสริมให/มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทํางานและในชุมชนที่กว/างขวางขึ้น 

      (๒) ด านความรู  
                สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร/างองค-ความรู/ใหม� มีความเข/าใจอย�างถ�องแท/และลึกซึ้งในองค-
ความรู/ที่เป)นแก�นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งข/อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและแนวคิดที่เป)นรากฐาน 

มีความรู/ที่เป)นปXจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปXญหาสําคัญที่จะเกิดขึ้น รู/เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข/อสรุป
ซึ่งเป)นที่ยอมรับในสาขาวิชาได/อย�างชาญฉลาด  สําหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ  จะต/องมีความเข/าใจอย�าง
ลึกซึ้งและกว/างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปล่ียนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติการพัฒนา
สาขาวิชาที่เกี่ยวข/องซึ่งอาจมีผลกระทบต�อสาขาวิชาที่ศึกษาค/นคว/า 

     (๓) ด านทักษะทางป\ญญา 
             สามารถใช/ความเข/าใจอันถ�องแท/ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู/ในการวิเคราะห-ประเด็นและ

ปXญหาสําคัญได/อย�างสร/างสรรค- และพัฒนาแนวทางการแก/ไขปXญหาด/วยวิธีการใหม�ๆ สามารถสังเคราะห-ผลงาน
การวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู/ความเข/าใจใหม�ที่สร/างสรรค- โดยบูรณาการแนวคิดต�าง ๆ ทั้งจากภายใน
และภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในข้ันสูง สามารถออกแบบและดํา เนินการโครงการวิจัยที่สําคัญในเรื่องที่ซับซ/อน
ที่เกี่ยวกับการพัฒนา องค-ความรู/ใหม� หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย�างมีนัยสําคัญ  
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   (๔)  ด านทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ 
           มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผนวิเคราะห-และแก/ปXญหา
ที่ซับซ/อนสูงมากด/วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค-กรได/อย�างมีประสิทธิภาพ  สร/าง
ปฏิสัมพันธ-ในกิจกรรมกลุ�มอย�างสร/างสรรค- และแสดงออกถึงความโดดเด�นในการเป)นผู/นําในทางวิชาการหรือ

วิชาชีพ และสังคมที่ซับซ/อน 

   (๕)  ด านทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
            สามารถคัดกรองข/อมูลทางคณิตศาสตร-และสถิติเพื่อนํามาใช/ในการศึกษาค/นคว/าในประเด็นปXญหาที่
สําคัญและซับซ/อน สรุปปXญหาและเสนอแนะแก/ไขปXญหาในด/านต�าง ๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถ
สื่อสารอย�างมีประสิทธิภาพด/วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ�มบุคคลต�าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ  

รวมถึงชุมชนทั่วไป  โดยการนําเสนอรายงานทั้งในรูปแบบ ที่เป)นทางการและไม�เป)นทางการผ�านสิ่งตีพิมพ-ทาง
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ-หรือโครงการค/นคว/าที่สําคัญ 

 ๔.๔ ลักษณะของหลักสูตรในแต.ละระดับคุณวุฒิ 
         จากมาตรฐานผลการเรียนรู/ของแต�ละคุณวุฒใินข/อ ๔.๓ จะนําไปสู�การพัฒนาหลักสูตรในแต�ละระดับ
คุณวุฒิ  ซึ่งมีลักษณะวัตถุประสงค-แตกต�างกัน  หลักสูตรของแต�ละคุณวุฒิควรมีลักษณะอย�างน/อย ดังน้ี 

     (๑)  หลักสูตรคุณวุฒิระดับท่ี ๑ อนุปริญญา (๓ ปW ) 
            หลักสูตรในระดับอนุปริญญา (๓ ปY) ต/องออกแบบมาเพื่อพัฒนาทั้งคุณธรรมจริยธรรม  ความรู/ และ

ทักษะที่จําเป)นต�อการทํางานในสาขา/สาขาวิชาทางด/านการบริหารหรือทางด/านสนับสนุนนักวิชาชีพ  เป)นการ
พัฒนาความรู/ทางทฤษฎีและการวิจัยเพื่อเป)นพื้นฐานในการศึกษาต�อในระดับปริญญาตรี 

    (๒)  หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๒ ปริญญาตรี 
             หลักสูตรระดับปริญญาตรี ต/องออกแบบมาเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ความรู/ความเข/าใจใน
สาขาวิชาอย�างกว/าง ๆ เน/นให/รู/ลึกในบางส�วนที่เกี่ยวข/องกับการวิเคราะห- การพัฒนาและผลการวิจัยล�าสุด  
นักศึกษาควรตระหนักถึงความรู/และทฤษฎีในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข/องสัมพันธ-กัน ปริญญาตรี  เป)นคุณวุฒิขั้น

พื้นฐานสําหรับการเข/าสู�อาชีพในสาขาต�าง ๆ ที่ใช/ทักษะความชํานาญสูงและการศึกษาต�อในระดับที่สูงข้ึน ดังนั้น
หลักสูตรจะต/องพัฒนาผู/เรียนทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู/ และทักษะที่จําเป)นต�อการปฏิบัติในวิชาชีพ และพื้น
ฐานความรู/ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏี และการวิจัยที่จําเป)นต�อการศึกษาต�อด/วย 

  (๓)  หลักสูตรคุณวุฒิระดับท่ี ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
            หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเป)นหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง  สําหรับนักศึกษาที่สําเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต/องการปรับปรุงความรู/  และทักษะทางวิชาชีพ  แต�ขาดคุณสมบัติในการเข/าศึกษา
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ต�อหรือไม�ต/องการที่จะศึกษาต�อระดับปริญญาโท  แต�เมื่อสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
แล/ว ก็สามารถที่จะศึกษาต�อในระดับปริญญาโทได/ โดยอาจต/องเรียนรายวิชาเพิ่มเติม 

   (๔) หลักสูตรคุณวุฒิระดับท่ี ๔ ปริญญาโท 
          หลักสูตรปริญญาโทมีจุดมุ�งหมายที่จะให/มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู/และทักษะทางด/านวิชาการและ

วิชาชีพในระดับที่สูงมากแก�ผู/สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี โดยมุ�งเน/นการพัฒนาความ
ชํานาญทางด/านการวิจัย หรือพัฒนาความชํานาญระดับสูงทางวิชาชีพหลักสูตรจึงอาจเน/นการค/นคว/าวิจัยที่
นําไปสู�การทําวิทยานิพนธ- หรืออาจผสมผสานระหว�างการศึกษารายวิชากับวิทยานิพนธ- หรือการศึกษารายวิชา
และการค/นคว/าอิสระ 

   (๕)  หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
           หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูงเป)นคุณวุฒิวิชาชีพระดับสูงที่เป�ดสอนในสาขาวิชาชีพเฉพาะบาง
สาขาที่กําหนดให/มีคุณวุฒิระหว�างปริญญาโทและปริญญาเอก  ส�วนมากเป)นหลักสูตรที่เป�ดสอนทางด/าน
การแพทย-และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข/อง เช�น เภสัชศาสตร- และวิทยาศาสตร-การแพทย- 

   (๖)  หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอก 
           หลักสูตรปริญญาเอกเป)นหลักสูตรที่เน/นให/นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม  และมีการศึกษาค/นคว/าที่ลุ�ม
ลึกในระดับสูงอย�างมีอิสระ มีความเชี่ยวชาญในพัฒนาการล�าสุดขององค-ความรู/ ในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา

ค/นคว/า ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกต-ใช/ความรู/เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชาของ
สาขา/สาขาวิชาและวิชาชีพ หลักสูตรอาจจะเน/นการค/นคว/าวิจัยที่นําไปสู�การทําวิทยานิพนธ-เพื่อเพิ่มพูนองค-
ความรู/ที่มีอยู� หรืออาจผสมผสานระหว�างวิทยานิพนธ-กับการศึกษารายวิชาระดับสูงในสาขาวิชาชีพหรือสาขา/
สาขาวิชาประยุกต- 

   ๔.๕  จํานวนหน.วยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา 
             ระบบหน�วยกิตเป)นระบบที่ใช/เพื่ออธิบายปริมาณการเรียนรู/ที่คาดหวังว�านักศึกษา  จะได/รับในการศึกษา

แต�ละระดับคุณวุฒิ ระยะเวลาการศึกษาและจํานวนหน�วยกิตที่กําหนดไว/ในหลักสูตรที่สาขา/สาขาวิชาต�างกันแม/
ในระดับเดียวกันอาจแตกต�างกันได/ เช�น ระยะเวลาศึกษา ในระดับคุณวุฒิปริญญาตรีอาจจะเป)น ๔ ปY ๕ ปY หรือ 
๖ ปY ขึ้นอยู�กับปริมาณการเรียนรู/ที่คาดหวัง และระดับความซับซ/อนของสาขาวิชาน้ัน ๆ และระยะเวลาเรียน
เท�ากันในหลักสูตรที่ต�างกัน อาจนําไปสู�คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทได/ เพียงแต�การเรียนในระดับ

ปริญญาโทจะเข/มข/นกว�าระดับคุณวุฒิจะข้ึนอยู�กับระดับของการเรียนหรือความซับซ/อนของการเรียนมากกว�าที่
จะขึ้นอยู�กับระยะ เวลาที่เรียน  แม/ว�าจะมีการกําหนดหน�วยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรไว/ก็ตาม (จํานวนหน�วยกิตและ 
ระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตรในแต�ละระดับคุณวุฒิเป)นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ-
มาตรฐานหลักสูตร) 
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   ๔.๖  การกําหนดช่ือคุณวุฒิ 
            ช่ือคุณวุฒิที่ผู/สําเร็จการศึกษาได/รับ แสดงถึง 
            (๑) ระดับคุณวุฒไิด/แก� อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก ซึ่งสัมพันธ-กับความซับซ/อนของการเรียนรู/ 

            (๒) สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) เช�น สายวิชาการของศาสตร-ด/านศิลปศาสตร- จะใช/ช่ือคุณวุฒิว�า 
“ศิลปศาสตรบัณฑิต” การแสดงช่ือในระดับน้ีเป)นการแสดงช่ือท่ัวไป 
           (๓) สาขาวิชาหรือเนื้อหาหลักของการเรียนรู/ ซึ่งอาจเป)นสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขา วิชาในสัดส�วนที่
เท�ากัน สองสาขาวิชาในสัดส�วนที่ไม�เท�ากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือ หลายสาขา วิชาร�วมกันเป)นสหวิทยาการ 

เช�น สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเป)นสาขาวิชาเดี่ยว ใช/ชื่อคุณวุฒิว�า “ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การจัดการ)” การแสดง
ชื่อในระดับนี้เป)นการแสดงชื่อเฉพาะสําหรับสาขาวิชา 
          สิ่งสําคัญ คือ การกําหนดชื่อคุณวุฒิหรือปริญญาในสาขาวิชาต�าง ๆ ต/องเป)นมาตรฐานสากลถูกต/อง 
แม�นยํา หลักเกณฑ-การกําหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาต�าง ๆ เป)นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

  ๔.๗  การเทียบโอนความรู หรือประสบการณ� 
           นักศึกษาที่สามารถแสดงได/ว�ามีความรู/ ทักษะเพียงพอและเทียบเคียงได/กับผลการเรียนรู/ที่กําหนดไว/ใน

รายวิชาหรือกลุ�มรายวิชาของหลักสูตรที่นักศึกษาศึกษาหรือประสงค-จะศึกษา  ควรได/รับการประเมินเพื่อการ
เทียบโอนความรู/หรือประสบการณ-ที่มีเพื่อการส�งเสริมการเรียนรู/ตลอดชีวิตและไม�ต/องเสียเวลาเรียนส่ิงที่ตนรู/อยู�
แล/วอีก การเทียบโอนความรู/หรือประสบการณ-ให/เป)นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ-การ
เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข/าสู�การศึกษาในระบบ และเรื่อง  ข/อแนะนําเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดีในการ

เทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข/าสู�การศึกษาในระบบ
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               หมายเหตุ : * ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตร 

                                  X  เครื่องหมาย X  ที่มีจํานวนมากน/อยต�างกัน หมายถึง การพัฒนาคุณธรรม 
                                  จริยธรรม ความรู/ และทักษะต�าง ๆ ในลักษณะสะสมของแต�ละคุณวุฒิ
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๖.  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค�ของแต.ละระดับคุณวุฒิ 
      ๖.๑  ระดับท่ี ๑ อนุปริญญา (๓ ปW) 
             ผู/สําเร็จการศึกษาระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ปY) โดยท่ัวไปจะมีความรู/ความสามารถอย�างน/อยต�อไปนี้ 
          (๑)  ความรู/เกี่ยวกับข/อเท็จจริง หลักการและทฤษฎีที่สําคัญในสาขา/สาขาวิชาที่เรียนรวมถึงระเบียบและ
วิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข/องกับวิชาชีพ 
          (๒)  ความสามารถในการประยุกต-แนวคิด ทฤษฎี และกระบวนการสืบค/น เพื่อใช/ในการแก/ไขข/อขัดแย/ง
และปXญหาที่เกี่ยวข/องกับสาขา/สาขาวิชาที่เรียนและ/หรือการทํางาน ตลอดจนการพัฒนาแนวทางที่ดใีนการแก/ 
ปXญหาบนพื้นฐานแห�งการวิเคราะห- 
          (๓) ความสามารถในการแปลความหมาย และประเมินผลข/อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และ

นําเสนอข/อสรุปทั้งแบบปากเปล�าและการเขียน โดยการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารที่เหมาะสม 
          (๔) ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน/าที่การงานที่รับผิดชอบในสาขาวิชาที่เรียน 

         คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
          (๑)  คิดและแสดงออกอย�างอิสระ รวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพันธ-ในการทํางานร�วมกับกลุ�ม หรือทีมงาน
อย�างสร/างสรรค-ให/บรรลุวัตถุประสงค- 
          (๒) ยอมรับข/อจํากัดในความรู/ที่ตนมีและผลกระทบที่เกิดจากการนําความรู/ที่มีจํากัดมาใช/ในการวิเคราะห-

และตีความ พร/อมที่จะแสวงหาความรู//คําแนะนําจากแหล�งต�างๆ เพิ่มเติมเมื่อจําเป)น 
          (๓)  มีความคิดริเริ่มในการวางแผนเพื่อเพิ่มพูนความรู/และทักษะของตน 
          (๔)  สามารถแยกแยะผลการกระทําที่กระทบต�อผู/อ่ืน และใช/หลักการด/านคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประเมินการกระทําของตน พร/อมรับผิดชอบในการกระทําของตนเองหรือของกลุ�ม 

      ๖.๒ ระดับท่ี ๒ ปริญญาตรี 
           ผู/สําเร็จการศึกษาระดับที่ ๒ ปริญญาตรี  โดยท่ัวไปจะมีความรู/ความสามารถ  อย�างน/อยต�อไปน้ี 

            (๑)  ความรู/ที่ครอบคลุม สอดคล/อง และเป)นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา  ตลอดถึงความเข/าใจใน
ทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข/อง 
            (๒)  ความสามารถที่จะตรวจสอบปXญหาที่ซับซ/อนและพัฒนาแนวทางในการแก/ปXญหาได/อย�าง
สร/างสรรค-จากความเข/าใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู/จากสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข/องโดยอาศัยคําแนะนําแต�เพียง

เล็กน/อย 
            (๓)  ความสามารถในการค/นหา การใช/เทคนิคทางคณิตศาสตร-และสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห- 
และแก/ปXญหาที่ซับซ/อน  ตลอดจนการเลือกใช/กลไกที่เหมาะสมในการส่ือผลการวิเคราะห-ต�อผู/รับข/อมูลข�าวสาร
กลุ�มต�าง ๆ 
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            (๔) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ  สิ่งสําคัญคือ  ความรู/และทักษะที่จําเป)นต�อการปฏิบัติงานอย�างมี
ประสิทธิภาพในวิชาชีพน้ัน ๆ 
             (๕) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไม�มุ�งเน/นการปฏิบัติในวิชาชีพ สิ่งสําคัญคือ ความรู/ ความเข/าใจ

อย�างลึกซึ้งในผลงานวิจัยต�าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชาน้ัน ความสามารถในการแปลความหมาย การวิเคราะห-และ
ประเมินความสําคัญของการวิจัยในการขยายองค-ความรู/ในสาขา/สาขาวิชา 

       คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
            (๑)  มีความคิดริเร่ิมในการแก/ไขปXญหา  และข/อโต/แย/งทั้งในสถานการณ-ส�วนบุคคลและของกลุ�ม     
โดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู/นําในการแสวงหาทางเลือกใหม�ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได/ 

             (๒)  สามารถประยุกต-ความเข/าใจอันถ�องแท/ในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาค/นคว/าในสาขาวิชาของ
ตนเพื่อใช/ในการแก/ปXญหาและข/อโต/แย/งในสถานการณ-อ่ืน ๆ 
             (๓)  สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก/ปXญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพ       
โดยยอมรับข/อจํากัดของธรรมชาติของความรู/ในสาขาวิชาของตน 
             (๔)  มีส�วนร�วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร-ของตนให/ทันสมัย และเพิ่มพูนความรู/และความเข/าใจ

ของตนอยู�เสมอ 
             (๕)  มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการในวิชาชีพและชุมชนอย�างสมํ่าเสมอ 

  ๖.๓  ระดับท่ี ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
             ผู/สําเร็จการศึกษาระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  โดยท่ัวไปจะมีความรู/ความสามารถอย�างน/อย
ต�อไปน้ี 

              (๑) ความรู/ระดับสูงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และมีประสบการณ-ในสาขาวิชา  ทั้งด/านวิชาการ
หรือวิชาชีพเป)นอย�างมาก 
              (๒) ความสามารถในการประยุกต-ทฤษฎีและการปฏิบัตไิด/อย�างสร/างสรรค-ในการวางแผนและการวิจัย 
ด/วยความรู/ความเข/าใจที่ลึกซึ้งทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 
              (๓) ความสามารถในการเลือกใช/เทคนิคต�าง ๆ ทางคณิตศาสตร- และเทคนิคเชิงวิเคราะห-อ่ืน ๆ ในการ

ค/นคว/าและรายงานผลเกี่ยวกับประเด็นปXญหาต�าง ๆ ตลอดจนเสนอแนะความคิดริเริ่มใหม� ๆ ด/วยปากเปล�า ด/วย
การเขียน และการใช/ส่ืออิเล็กทรอนิกส-เพื่อส่ือสารกับผู/ฟXงกลุ�มต�าง ๆ ได/แก�  กลุ�มวิชาการ  กลุ�มวิชาชีพและชุมชน 
              (๔)  ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสูงเพื่อรับภาระความรับผิดชอบในหน/าที่การงานและการประกอบ
วิชาชีพ 

       คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
             (๑) สามารถนําความรู/ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติทั้งในและนอกสาขาวิชามาประยุกต-ใช/อย�างกว/างขวาง
ในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปXญหาใหม� ๆ 
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          (๒)  แสดงออกซึ่งภาวะผู/นําที่มีประสิทธิภาพในการริเริ่มดําเนินการเร่ืองสําคัญ ๆ ในที่ทํางาน และใน
ชุมชนโดยคํานึงถึงผู/อ่ืน โดยสอดคล/องกับค�านิยมและหลักแห�งจริยธรรม 
          (๓)  ปฏิบัติตนเป)นแบบอย�างในทางบวกต�อผู/อ่ืน และมีภาวะผู/นําในการดํารงชีวิตในวงวิชาชีพและชุมชน 

          (๔)  มีส�วนร�วมและช�วยในการริเริ่มวางแผนให/ผู/อ่ืน  เพื่อให/ผู/คนเหล�าน้ันมีพัฒนา  การที่ทันต�อความ 
ก/าวหน/าในสาขาวิชาชีพของตน 

   ๖.๔  ระดับ ๔ ปริญญาโท 
           ผู/สําเร็จการศึกษาระดับที่ ๔ ปริญญาโท  โดยทั่วไปจะมีความรู/ความสามารถ  อย�างน/อยต�อไปนี้ 
           (๑)  ความเข/าใจอย�างถ�องแท/ ในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการล�าสุดในระดับแนวหน/าทางวิชาการ

หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ และสิ่งที่เกี่ยวข/องกับพัฒนาการเหล�านี้ต�อองค-ความรู/ในสาขาวิชา 
           (๒)  ความรอบรู/และความสามารถในการใช/เทคนิคการวิจัย  เพื่อศึกษาค/นคว/าในระดับสูง เพื่อใช/ในวิชาการ
หรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ  และจะใช/เทคนิคเหล�านี้ในการดําเนินการวิจัย ที่สําคัญหรือทําโครงการค/นคว/าใน
วิชาชีพ 
           (๓) ความสามารถในการสังเคราะห- และประยุกต-ใช/ผลของการวิจัยและพัฒนาการใหม� ๆ ในการปฏิบัติ

ทางวิชาชีพในการวิเคราะห-พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการแก/ไขปXญหาทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
          (๔)  ความสามารถในการส่ือถึงผลการศึกษาค/นคว/าและการวิจัย  โดยการเผยแพร�ในรูปแบบของส่ือต�าง ๆ 
ต�อกลุ�มนักวิชาการ  นักวิชาชีพและบุคคลอ่ืน ๆ ในชุมชน 
 

    คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
        (๑)  ศึกษาค/นคว/าปXญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ/อนอย�างสมํ่าเสมอ  สามารถแก/ไขปXญหาอย�าง
สร/างสรรค-ด/วยดุลยพินิจที่เหมาะสม  และใช/ทักษะเหล�านี้ได/ในสถานการณ-ที่จําเป)นได/แม/ไม�มีข/อมูลที่เกี่ยวข/องกับ

ประเด็นปXญหาน้ัน ๆ 
         (๒)  สามารถแสดงออกอย�างเป)นอิสระในการจัดการและแก/ไขปXญหาทั้งที่คาดการณ-ได/และคาดการณ-
ไม�ได/  ทํางานร�วมกับผู/อ่ืนได/  และแสดงออกซึ่งภาวะผู/นําในกลุ�มได/อย�างเหมาะสม 
         (๓) ติดตามและกระตือรือร/นในการสนับสนุนให/ผู/อ่ืนรู/จักประยุกต-ใช/ดุลยพินิจอย�างมีคุณธรรมและจริยธรรม

อันเหมาะสมในการดําเนินการเกี่ยวกับปXญหาที่ยุ�งยากซับซ/อนและละเอียดอ�อน  ซึ่งอาจจะเกี่ยวข/องกับความขัดแย/ง
ทางค�านิยม 
         (๔)  มีความรับผิดชอบอย�างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู/ด/วยตนเอง  และมีภาวะผู/นําในการให/โอกาสและ
สนับสนุนผู/อ่ืนให/มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย�างต�อเน่ือง 
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  ๖.๕  ระดับ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
          ผู/สําเร็จการศึกษาระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง โดยท่ัวไปจะมีความรู/ความสามารถอย�างน/อย
ต�อไปน้ี 
         (๑)  การประยุกต-ใช/ความรู/ที่ทันสมัยและใช/ความเข/าใจอย�างถ�องแท/จากผลงานวิจัยที่มีอยู�ในการวิเคราะห-
และแก/ไขปXญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได/ 

         (๒)  การประสานความร�วมมือกับผู/อ่ืนทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนได/อย�างเหมาะสมใน
การจัดการกับประเด็นปXญหาต�าง ๆ ด/วยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการให/คําแนะนําของตนเอง 
         (๓)  การมีส�วนร�วมอย�างเต็มที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุ�มที่จัดขึ้น  เพื่อดํารงไว/และขยาย
องค-ความรู/ ประสบการณ-ในวิชาชีพของตนให/กว/างขวางย่ิงขึ้น แสดงภาวะผู/นําและสนับสนุนการพัฒนาผู/ร�วมงาน
ในวิชาชีพอย�างต�อเน่ือง 

         (๔)  การติดตามและส�งเสริมผู/อ่ืนอย�างเข/มแข็งในการประยุกต-ใช/การวินิจฉัยด/วยคุณธรรมจริยธรรมเพื่อ
จัดการกับปXญหาที่ซับซ/อนและมีความละเอียดอ�อนซึ่งอาจเกี่ยวข/องกับความขัดแย/งทางค�านิยม 
 

   คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
        (๑)  สามารถประยุกต-ใช/ความรู/ที่ทันสมัยและใช/ความเข/าใจผลงานวิจัยที่มีอยู�อย�างถ�องแท/ในการวิเคราะห-
และแก/ไขปXญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได/ 
        (๒) สามารถประสานความร�วมมือกับผู/อ่ืนทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนได/อย�างเหมาะสม
ในการจัดการกับประเด็นปXญหาต�าง ๆ ด/วยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการให/คําแนะนําของตนเอง 

       (๓)  มีกิจกรรมของตนเองและมีส�วนร�วมในกิจกรรมของกลุ�มที่จัดขึ้นอย�างเต็มที่เพื่อดํารงไว/และขยายองค-
ความรู/ และประสบการณ-ในวิชาชีพของตนให/กว/างขวางย่ิงข้ึน  แสดงภาวะผู/นําและสนับสนุนการพัฒนาผู/ร�วมงานใน
วิชาชีพอย�างต�อเนื่อง 
      (๔)  ติดตามและส�งเสริมผู/อ่ืนอย�างจริงจังในการประยุกต-ใช/การวินิจฉัยอย�างมีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อ

จัดการกับปXญหาที่ซับซ/อนและละเอียดอ�อนซึ่งอาจเกี่ยวกับความขัดแย/งทางค�านิยม 
 

๖.๖  ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก 
        ผู/สําเร็จการศึกษาระดับที่ ๖ ปริญญาเอก โดยทั่วไปจะมีความรู/ความสามารถอย�างน/อยต�อไปน้ี 
           (๑)  ความเข/าใจอันถ�องแท/ในองค-ความรู/ระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
           (๒)  ความคุ/นเคยกับประเด็นปXญหาที่กําลังเกิดข้ึนในระดับแนวหน/าของสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ  
รวมทั้งความท/าทายของประเด็นปXญหาเหล�านั้นต�อการปฏิบัติหน/าที่ในปXจจุบัน และต�อข/อสรุปที่เป)นที่ยอมรับ   

กันอยู�แล/ว 
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          (๓)  การศึกษาค/นคว/าระดับสูงที่เกี่ยวข/องกับการสังเคราะห-ทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวข/อง 
รวมถึงการสร/างองค-ความรู/และแปลความหมายขององค-ความรู/ใหม�ทางการวิจัยที่มีลักษณะสร/างสรรค-  โดยเฉพาะ 
หรือการใช/ทฤษฎีและการวิจัยที่ก�อให/เกิดคุณประโยชน-ที่สําคัญต�อการปฏิบัตใินวิชาชีพ 

          (๔)  ความเข/าใจอย�างถ�องแท/ในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกต-ใช/ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
          (๕)  ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ- หรือจากรายงานผลของโครงการและ 
จากส่ิงตีพิมพ-หรือสื่อต�าง ๆ ที่อ/างอิงได/ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค� 
        (๑) สามารถประยุกต-ใช/ความรู/ระดับสูงและ/หรือความเข/าใจในวิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู/และการปฏิบัตใิน
สาขาวิชาชีพของตนให/ก/าวหน/าย่ิงข้ึน และให/การสนับสนุนอย�างเต็มกําลังเพื่อพัฒนาความรู/ความเข/าใจและกล
ยุทธ-ใหม� ๆ 

        (๒) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู/นําในสาขาวิชาของตนในการแก/ไขปXญหาสําคัญที่เกิดข้ึนรวมทั้งแสดง
ความคิดเห็นและข/อสรุปต�อกลุ�มผู/เชี่ยวชาญและกลุ�มที่ไม�ใช�ผู/เชี่ยวชาญในสาขาวิชาได/อย�างมีประสิทธิภาพ 
       (๓)  สามารถจัดการกับปXญหาทางจริยธรรมที่ซับซ/อนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพได/มั่นคงและรวดเร็ว  
มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม  เพื่อแก/ไขปXญหาที่มีผลกระทบต�อชุมชน 
 

๗. การทวนสอบมาตรฐาน 
      กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกําหนดกรอบแนวทางให/แก�คณาจารย-  นักศึกษา ผู/ใช/บัณฑิต  และผู/ประเมินภายนอก
รับรู/ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู/ที่คาดหวังของบัณฑิตในด/านความรู/ ทักษะ และคุณลักษณะส�วนบุคคลของนักศึกษา

ในระดับคุณวุฒิต�าง ๆ อย�างไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรู/เหล�านี้จะมีลักษณะกว/าง ๆ และจะต/องแปลความหมาย
โดยผู/มีประสบการณ-ที่คุ/นเคยกับสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ทั้งยังต/องมีความรู/ ความเข/าใจในมาตรฐานผลการเรียนรู/
ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  ซึ่งรวมถึงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีด/วย 
       การทวนสอบ หมายถึง การดําเนินการหาหลักฐานด/วยวิธีการใด ๆ เช�น การสังเกต  การตรวจสอบ  การ
ประเมิน การสัมภาษณ- ฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจน-ว�า  ส่ิงที่กําหนดขึ้นนั้นได/มีการดําเนินการและบรรลุเป�าหมายตาม

วัตถุประสงค-  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/ของนักศึกษาเป)นส�วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห�งซึ่งจะต/องดําเนินการที่ให/ความมั่นใจได/ว�า มาตรฐานผลการ
เรียนรู/ที่คาดหวังเป)นที่เข/าใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ นั้น
คือต/องมีการทวนสอบ ซึ่งผู/ประเมินภายนอกอาจต/องการตรวจสอบด/วยว�าได/มีการทวนสอบมาตรฐานผลการ

เรียนรู/อย�างเพียงพอและเชื่อถือได/ 
       กลยุทธ-ที่ใช/โดยปกติท่ัวไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/ของนักศึกษา ได/แก� 
การตรวจสอบการให/คะแนนจากกระดาษคําตอบข/อสอบของนักศึกษาและงานที่รับมอบหมาย การประเมิน
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หลักสูตรโดยนักศึกษาและผู/สําเร็จการศึกษา การประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการ
ราย-งานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผู/ใช/บัณฑิต การทวนสอบมาตรฐานบางส�วนอาจจะดําเนินการโดยถาบัน
อุดมศึกษาอ่ืนๆ ที่มีความร�วมมือทางการศึกษา แต�จะมีกระบวนการอย�างไรน้ัน ขึ้นอยู�กับรายละเอียดของการ

จัดการและความมีประสิทธิภาพของการดําเนินการร�วมกันอย�างไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่เป�ดสอนจะต/อง
รับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อให/มั่นใจว�าจะรักษามาตรฐานไว/ได/อย�างสม่ําเสมอ 
 

๘. ป\จจัยสู.ความสําเร็จท่ีจําเปVนต.อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู ในแต.ละด าน 
           การเรียนรู/ของมาตรฐานผลการเรียนรู/แต�ละด/านเกิดขึ้นได/หลายวิธี ดังน้ัน การบรรลุผลสําเร็จในมาตรฐาน

ผลการเรียนรู/แต�ละด/านจะต�างกัน การสอนจะต/องใช/กลยุทธ-การสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบต�าง ๆ ของการเรียนรู/ 
รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ-การสอนน้ัน ๆ อย�างต�อเนื่อง ปXจจัยดังกล�าวจะเป)นสัดส�วนสําคัญ
ของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพื่อให/มั่นใจว�าปXจจัยสู�ความสําเร็จเหล�านี้เป)นที่เข/าใจของคณาจารย-
ผู/เกี่ยวข/อง และนําไปใช/ในการเรียนการสอน 
 

    ป\จจัยสู.ความสําเร็จท่ีจําเปVนต.อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู ในแต.ละด าน  มีดังนี้ 

       ๘.๑  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
                การพัฒนาด/านน้ีเกี่ยวข/องกับการผสมผสานความรู/เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและปฏิบัติตน
อย�างถูกต/องตามกาลเทศะ  ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจ  ยุทธศาสตร-ที่ใช/ในการพัฒนาจะรวมถึง
การเป)นแบบอย�างที่ดี การวิเคราะห-และสะท/อนพฤติกรรมของตนเองและของผู/อ่ืนในสถานการณ-ต�าง ๆ กัน   

การอภิปรายเป)นกลุ�มในเร่ืองความขัดแย/งทางความคิดอย�างง�าย ๆ และที่ซับซ/อนมากขึ้น จะช�วยให/นักศึกษาเห็น
ค�านิยมของตนเองได/ชัดเจนย่ิงขึ้น และเกิดความคิดโดยใช/หลักการทั่วไปว�า ส่ิงที่ตนเช่ือควรเป)นแนวทางกําหนด
พฤติกรรมของตนเองได/ หลักในการถ�ายทอดการเรียนรู/ จะต/องมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ-ที่เป)นไปได/
ต�าง ๆ รวมถึงสถานการณ-ที่นักศึกษาจะต/องเผชิญในชีวิตภายหน/าและในการทํางานแม/ว�าผลการเรียนรู/ด/านน้ีอาจ

ถูกจัดเป)นรายวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะ แต�ควรใช/ทุกโอกาสในการเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุก
รายวิชาที่สอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

       ๘.๒  การแสวงหาความรู  
               ปXจจัยสําคัญ คือ การจัดภาพรวมอย�างกว/าง ๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสร/างและเน้ือหาสาระในการเรียน 
การสอนไว/ล�วงหน/า และเมื่อมีข/อมูลใหม�เพิ่มข้ึนควรจะเชื่อมโยงกับเน้ือหาที่จัดไว/นั้น และเชื่อมโยงกับความรู/เดิม
ของนักศึกษา  เพื่อให/ง�ายต�อการทําความเข/าใจและนํามาใช/  การใช/เครื่องมือช�วยจําและการทบทวนเน้ือหาที่

สําคัญเป)นระยะ ๆ จะช�วยให/มั่นใจได/ว�าข/อมูลนั้นจะอยู�ในความทรงจําได/ในระยะยาว 
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       ๘.๓  การพัฒนาทักษะทางป\ญญา 
                ปXจจัยสู�ความสําเร็จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและการฝjกปฏิบัติ 
การวิเคราะห-สถานการณ-และแก/ไขปXญหาต�าง ๆ เป)นลําดับข้ันตอนตามแผนที่วางไว/ และต/องฝjกปฏิบัติในหลาย
สถานการณ- รวมทั้งที่คล/ายคลึงกับสถานการณ-ที่คาดว�าจะได/ใช/ในอนาคตเพื่อช�วยในการถ�ายทอดความรู/และ
นําไปใช/ในสถานการณ-ต�างๆตามความเหมาะสม การพัฒนาความสามารถในการกําหนดและใช/ทักษะทางปXญญา

ในการแก/ไขปXญหาใหม� ๆ ที่ไม�คาดคิดมาก�อน จําเป)นต/องมีการทํางานในการแก/ปXญหาแบบปลายเป�ดโดยให/ความ
ช�วยเหลือในการจําแนกแยกแยะ และการประยุกต-ใช/ความรู/ความเข/าใจเพื่อเป)นการพัฒนาความสามารถในการ
คิดและแก/ไขปXญหาได/อย�างสร/างสรรค- นักศึกษาควรถูกฝjกให/สามารถสะท/อนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบ
กับงานใหม� ๆ ที่ท/าทายและสามารถพัฒนาการจัดการกลยุทธ-ในการคิดของตนเองเมื่อต/องแก/ไขประเด็นปXญหา
ในลักษณะต�าง ๆ 
 

       ๘.๔  การพัฒนาทักษะความสัมพันธ�ระหว.างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                ปXจจัยสู�ความสําเร็จ คือ การมีโอกาสในการเข/าร�วมกิจกรรมกลุ�มและได/รับข/อมูลป�อนกลับต�อผล

การทํางานที่สร/างสรรค- ข/อมูลป�อนกลับดังกล�าวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ/านักศึกษาได/วิเคราะห-พฤติกรรมของ
ตนเองในสภาพแวดล/อมที่เอ้ือ และสามารถพัฒนาเป)นหลักในการแสดงพฤติกรรมของตนเองการพัฒนา
ความสามารถและความรับผิดชอบสําหรับการเรียนรู/อย�างต�อเน่ือง จําเป)นต/องมอบหมายงานให/นักศึกษาที่จะ
พัฒนาและกระตุ/นความสามารถเหล�านั้นด/วยความมุ�งหวังให/มีผลงานที่ก/าวหน/าขึ้นตามลําดับ 
 

      ๘.๕  การพัฒนาทักษะการวิเคราะห�เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ 
               ปXจจัยสู�ความสําเร็จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝjกปฏิบัติเป)นลําดับข้ันตอนตามที่วางแผนไว/พร/อมทั้ง
ให/ข/อมูลย/อนกลับและคําแนะนําในการปรับปรุงทักษะที่จําเป)นทางด/านการคํานวณอย�างง�าย ๆ แก�นักศึกษา  เพื่อ
ปรับปรุงทักษะที่จําเป)นทางคณิตศาสตร-อย�างง�าย ๆ และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นักศึกษาที่

เข/าเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถต�างกันในการใช/ทักษะด/านการวิเคราะห-เชิงตัวเลขและการสื่อสาร 
ซึ่งบางคนต/องได/รับการสอนเป)นพิเศษ ทั้งน้ีอาจทําได/โดยการสอนโดยตรงร�วมกับการฝjกปฏิบัติ  และควรให/
ความช�วยเหลือในการพัฒนาทักษะเหล�านี้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู/ที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามลําดับ 
 

๙. สถาบันท่ีจัดการเรียนการสอนและให คุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ 
            สถาบันที่จะจัดการเรียนการสอนและให/คุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
จะต/องเป)นสถาบันอุดมศึกษาที่มีอํานาจหน/าที่ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตามที่กฎหมายกําหนด 
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๑๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
       ต/องสอดคล/องกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอก โดยคณะผู/เช่ียวชาญของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ หรือสถาบันสามารถ
กําหนดตัวบ�งชี้และเกณฑ-การประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว/ในการประกันคุณภาพภายในและการประกัน

คุณภาพภายนอก 
 
ส.วนที่  ๒ 

ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห.งชาติ 
 

๑. การพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต.าง ๆ ในแต.ละระดับคุณวุฒิ 
     มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา เป)นส�วนหนึ่งของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย 
ซึ่งเป)นกลไกในการนําแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนดไว/ในพระราช 

บัญญัติการศึกษาแห�งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก/ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไปสู�การปฏิบัตใิห/เป)นรูปธรรม  
โดยเฉพาะด/านมาตรฐานผลการเรียนรู/ของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาสาขา/สาขาวิชาน้ัน ๆ 
     ผลการเรียนรู/ของผู/สําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือบัณฑิตมีความสําคัญในสังคมปXจจุบันที่เป)นสังคม
ฐานความรู/  เนื่องจากบัณฑิตจะต/องใช/ความรู/ในการประกอบอาชีพสร/างความม่ันคงให/แก�ตนเองสังคม และ

ประเทศชาติ และผู/ที่สําเร็จการศึกษาในสาขา/สาขาวิชาหน่ึงอย�างน/อยต/องมีมาตรฐานผลการเรียนรู/ขั้นตํ่าของ
สาขา/สาขาวิชาน้ัน ๆ เพื่อให/ความม่ันใจแก�สังคมได/ว�า ผู/สําเร็จการศึกษาทุกคนมีความรู/ความสามารถที่เพียงพอ
ในการทํางานตามสาขา/สาขาวิชาน้ันได/อย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระทรวงศึกษาธิการจึงได/สนับสนุน
การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต�าง ๆ 
      มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ี ให/หลักประกันมาตรฐานผลการเรียนรู/ของทุกหลักสูตร ที่ดําเนินการตาม

แนวคิดของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิน้ี และเป)นประโยชน-ในการให/แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอนในสาขา/สาขาวิชา และให/ข/อมูลประกอบการตัดสินใจแก�ผู/เรียนที่สนใจเข/าศึกษาในสาขา/สาขาวิชา 
ผู/ต/องการใช/บัณฑิต และผู/ประเมินหลักสูตร 
     ๑.๑  มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา 

            หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู/ของบัณฑิตในแต�ละระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา
หนึ่ง ซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้น ปริญญา และองค-ความรู/ที่เป)นเนื้อหาที่จําเป)น
จะต/องมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิน้ันๆ เพื่อเป)นหลักประกันว�าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันอุดมศึกษาต�าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู/ไม�น/อยกว�าที่กําหนด ใน
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ขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะเป8ดกว างและส.งเสริมให สถาบันอุดมศึกษาต.าง ๆ มี
โอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาในส.วนที่นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว ได อย.างอิสระ เหมาะสม และตรงกับความ
ต องการหรือเอกลักษณ�ของแต.ละสถาบันฯ ซึ่งจะทําให สถาบันฯ ต.างๆ สามารถพัฒนาหลักสูตรได อย.าง
หลากหลาย แต�มีมาตรฐานผลการเรียนรู/ของหลักสูตรในระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกันที่เทียบเคียง

กันได/ (มีหัวข/อตามแบบ มคอ.๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา........ในภาคผนวก) 
      ๑.๒  การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมอบหมายให/คณะ
ผู/เช่ียวชาญในแต�ละสาขา/สาขาวิชาร�วมกันพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิของแต�ละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา 

โดยใช/กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  เป)นแนวทางพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา ซึ่งต/องคงลักษณะทางวิชาการของสาขา/สาขาวิชา สอดคล/องตามมาตรฐานของสาขา/สาขาวิชา
เดียวกันในระดับคุณวุฒิเดียวกันกับประเทศต�าง ๆ และคํานึงถึงความต/องการของผู/มีส�วนได/ส�วนเสียหรือ
ผู/เกี่ยวข/อง ได/แก� สถาบันอุดมศึกษาที่เป�ดสอนสาขา/สาขาวิชานั้นนักศึกษา ผู/ทรงคุณวุฒิทางวิชาการ องค-กร
วิชาชีพ ผู/ใช/บัณฑิต ฯลฯ และให/ผู/มีส�วนได/ส�วนเสียเหล�านี้ได/มีส�วนร�วมในการให/ความคิดเห็น/จัดทํามาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา โดยจะมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงให/เหมาะสมทันสมัย ทุก ๕ ปY ผู/มีส�วนได/ส�วนเสียหรือ
ผู/สนใจสามารถร�วมแสดงความคิดเห็นและให/ข/อเสนอแนะต�อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ
ประโยชน-ในการปรับปรุงครั้งต�อไป 
     ๑.๓  องค-ประกอบของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  มีดังน้ี 

             (๑)  ชื่อมาตรฐานคุณวุฒิ 
                   ชื่อของมาตรฐานคุณวุฒิต/องแสดงระดับและช่ือสาขาวิชา เช�น “มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรีสาขาวิชาพยาบาลศาสตร-” ในกรณีที่เป)นกลุ�มสาขาวิชาที่มีจุดร�วม ใช/ชื่อเป)น สาขา เช�น “มาตรฐานคุณวุฒิ
ปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร-” 
            (๒)  ชื่อสาขาวิชา 

                    ชื่อของสาขาวิชาต/องเป)นสากล เป)นที่ยอมรับโดยท่ัวไป 
            (๓)  ชื่อปริญญา 
                  ชื่อของปริญญาต/องเป)นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง หลักเกณฑ-การเรียกชื่อปริญญา 
ซึ่งแสดงถึงระดับคุณวุฒิและสายวิชา (สายวิชาการ/วิชาชีพ) ให/แสดงชื่อทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งช่ือเต็ม

และชื่อย�อ อาจแสดงช่ือสาขาวิชาตามที่ใช/ในหลักสูตรต�อท/าย เช�น ช่ือเต็ม “ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี” ชื่อย�อ “วท.บ.(เคมี)” 
            (๔)  ลักษณะของสาขาวิชา 
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                    ลักษณะของสาขาวิชาต/องมีความเฉพาะเจาะจงตามสาขาวิชา มีความซับซ/อนของเนื้อหาสาระ 
ระดับสติปXญญาที่ต/องใช/ และปริมาณการเรียนรู/ สอดคล/องกับระดับคุณวุฒิการศึกษาและแสดงถึงความเกี่ยวข/อง
กับศาสตร-ด/านอ่ืน ๆ และการประกอบอาชีพ 

          (๕)  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค- 
                    คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค- เป)นลักษณะที่คาดหวังในตัวผู/จบการศึกษา ที่หล�อหลอมจาก
การเรียนรู/ตามที่กําหนดไว/ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา จึงต/องครอบคลุมลักษณะที่คาดหวังจากผลการเรียนรู/
ทั้ง ๕ ด/าน เป)นอย�างน/อย 

         (๖)  มาตรฐานผลการเรียนรู/ 
                มาตรฐานผลการเรียนรู/ของสาขาวิชา  เป)นมาตรฐานที่พัฒนาเชื่อมโยงมาจากมาตรฐานผลการ
เรียนรู/อย�างน/อย ๕ ด/าน ตามที่กําหนดไว/ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  ให/มีรายละเอียด
เฉพาะเจาะจงกับสาขาวิชา สาขาวิชาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู/ที่จําเป)นของสาขา เช�น มาตรฐานผล

การเรียนรู/ด/านทักษะพิสัยในสาขาวิชาดนตรี สาขาวิชาพลศึกษา เป)นต/น 
         (๗)  องค-กรวิชาชีพที่เกี่ยวข/อง 
                องค-กรวิชาชีพที่เกี่ยวข/อง หมายถึง องค-กรตามกฎหมาย ซึ่งกํากับมาตรฐานที่เกี่ยวข/องกับการ
ประกอบอาชีพของผู/สําเร็จการศึกษา เช�น การรับรองมาตรฐานหลักสูตร  การขึ้นทะเบียน/การออกแบบ
ใบอนุญาตการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ 

        (๘)  โครงสร/างหลักสูตร 
               โครงสร/างของหลักสูตรต/องสอดคล/องกับเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมี
เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาอย�างครบถ/วน ถ/าต/องมีประสบการณ-  ภาคสนาม เช�น ฝjกงาน หรือสหกิจศึกษา 
ต/องระบุให/ชัดเจน 

       (๙)  เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
              เนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชาต/องสัมพันธ-กับลักษณะของสาขาวิชา  และมาตรฐานผลการเรียนรู/ 
โดยกําหนดเป)นกลุ�มเน้ือหาสาระ  ไม�ระบุเป)นชื่อรายวิชา เพื่อความเป)นอิสระในการจัดรายวิชาในหลักสูตร 
สาขาวิชาที่จําเป)น อาจกําหนดปริมาณการเรียนรู/ขั้นต่ําของแต�ละกลุ�มเนื้อหาสาระ  เป)นจํานวนหน�วยกิตหรือ

สัดส�วนหน�วยกิตในหลักสูตร ตามลักษณะของแต�ละสาขาวิชา 
     (๑๐)  กลยุทธ-การสอนและการประเมินผลการเรียนรู/ 
              กลยุทธ-การสอน หมายความรวมถึง การจัดเง่ือนไขการเรียนรู/ วิธีการสอน  เทคนิค  การสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให/นักศึกษาเกิดการเรียนรู/ นอกจากต/องเลือกใช/กลยุทธ-ที่เหมาะสมกับการเรียนรู/
แต�ละด/านแล/ว การเรียนรู/ด/านเดียวกันในแต�ละสาขาวิชา และแต�ละระดับคุณวุฒิอาจมีความแตกต�างกัน มาตรฐาน

คุณวุฒิสาขาวิชาจึงควรแสดงความสําคัญ ของกลยุทธ-การสอน  พร/อมทั้งให/ตัวอย�างกลยุทธ-การสอนที่เหมาะสม 
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ให/สามารถเลือกใช/ได/  การประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษาเป)นการวัดผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาว�าได/พัฒนาการ
เรียนรู/ได/ในระดับต�าง ๆ ที่ไม�ต่ํากว�ามาตรฐานผลการเรียนรู/  มาตรฐานคุณวุฒิจึงต/องให/แนวทางในการประเมิน  
ซึ่งสอดคล/องกับสภาพการเรียนรู/ตามกลยุทธ-ที่ใช/และอิงพัฒนาการของผู/เรียนและแสดงถึงระดับผลสัมฤทธ์ิของ

นักศึกษาแต�ละคนได/ 
      (๑๑)  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/ 
                การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู/  หมายถึง  กระบวนการหาหลักฐานเพื่อยืนยันหรือสนับสนุน
ว�า นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู/เป)นอย�างน/อย  ซึ่งอาจได/จากผลการ

ประเมินข/อสอบว�าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู/ การให/คะแนนตรงตามความจริง การให/ข/อมูลย/อนกลับของ
ผู/สําเร็จการศึกษา การประสบความสําเร็จในการทํางานของผู/สําเร็จการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิต/องให/แนวทาง
ในการทวนสอบที่สถาบันการศึกษาสามารถเลือกใช/หรืออาจกําหนดวิธีการทวนสอบร�วมกัน เช�น การสอบออก
(Exit Exam) โดยใช/ข/อสอบซึ่งคณาจารย-สถาบันต�าง ๆ ในสาขาวิชาร�วมกันจัดทํา 

      (๑๒)  คุณสมบัติผู/เข/าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู/ 
               คุณสมบัติผู/เข/าศึกษาเป)นปXจจัยสําคัญในการศึกษาจนจบการศึกษาและประกอบอาชีพตรงตามสาขาวิชา 
ผู/เข/าศึกษาจึงต/องมีความสามารถและความเหมาะสม การกําหนดคุณสมบัติจึงมีลักษณะเป)นเงื่อนไขและอาจให/
ข/อแนะนําเพิ่มเติม ส�วนการเทียบโอนผลการเรียนรู/ควรให/แนวทางเพื่อประโยชน-ต�อการเคล่ือนย/ายของนักศึกษา 
การเทียบโอนหน�วยกิต  และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิตที่นักศึกษาได/ประโยชน-ตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู/เช�นเดียวกับนักศึกษาในการเรียนรู/ตามระบบปกติ 
      (๑๓)  อาจารย-และบุคลากรสนับสนุน 
              อาจารย-ประจําเป)นปXจจัยสําคัญต�อการพัฒนาการเรียนรู/ของนักศึกษา  มาตรฐานคุณวุฒิต/อง
กําหนดจํานวนและคุณสมบัติของอาจารย-ที่เหมาะสมสําหรับสาขาวิชา  ไม�ด/อยกว�าหลักเกณฑ-ที่กําหนดใน

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ-มาตรฐานหลักสูตร นอกจากน้ี  ต/องกําหนดสัดส�วนจํานวนอาจารย-ต�อ
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าที่เหมาะสม ซึ่งอาจแตกต�างจากเกณฑ-การประกันคุณภาพภายใน และสัดส�วน
จํานวนบุคลากรสนับสนุนต�อจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท�าที่เหมาะสม  เพื่อให/การบริหารจัดการเรียนการสอน
เป)นไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

     (๑๔)  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
              ระบุทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนที่จําเป)นต�อการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และแนวทาง
ในการจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู�  การจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมให/สามารถใช/ทรัพยากรสนับสนุนได/เต็มประสิทธิภาพ
และอย�างเพียงพอ 
    (๑๕)  แนวทางในการพัฒนาอาจารย- 
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             ให/ความสําคัญต�อการพัฒนาอาจารย-  ทั้งอาจารย-ใหม�และอาจารย-เก�า  ทั้งด/านวิชาการและวิชาชีพ 
โดยเฉพาะการพัฒนาด/านทักษะการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ-การสอน  การวัดและประเมินผลการสอน  
โดยกําหนดจํานวนครั้งหรือจํานวนช่ัวโมงที่อาจารย-ควรได/รับการพัฒนาในแต�ละปY 

  (๑๖)  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
           มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ต/องกําหนดหลักเกณฑ-การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการ
เรียนการสอน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  โดยการกําหนดตัวบ�งชี้ที่แสดงถึงประเด็นต�าง ๆ 
ดังนี้ 

       ๑๖.๑  การดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล/องในทุกประเด็นกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
       ๑๖.๒  การวางแผนดําเนินการหลักสูตร โดยมีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ตามแบบ มคอ.๒  มคอ.๓ และ มคอ.๔ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก) 

       ๑๖.๓. การดําเนินการตามแผน โดยมีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา  รายงานผลการดําเนิน 
การของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๕ มคอ.๖ 
และ มคอ.๗ ตามลําดับ (ดูภาคผนวก) 
      ๑๖.๔. การพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ-การสอน การประเมินผลการเรียนรู/ จากผล
การประเมินการดําเนินงานที่รายงานปYก�อนหน/า 

     ๑๖.๕. การทวนสอบว�า นักศึกษาบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู/ตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาเป)นอย�างน/อย 
(๑๗) การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาสู�การปฏิบัติในหลักสูตร/โปรแกรมเป)นไปตามหลักเกณฑ-ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

(๑๘) การเผยแพร�หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาระดับอุดมศึกษาเป)นไปตามหลักเกณฑ-ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กําหนด 
(๑๙)  รายช่ือคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  ระบุช่ือบุคคลและตําแหน�งทางวิชาการ (ถ/า
มี) พร/อมสถานที่ทํางานของคณะกรรมการ 

   ๑.๔ การจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด คณะผู/เชี่ยวชาญต/องศึกษาทําความเข/าใจมาตรฐานผลการ
เรียนรู/แต�ละด/านของระดับคุณวุฒิที่จะจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ รวมทั้งลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค-ของระดับคุณวุฒิน้ันตามที่ได/กล�าวไว/ในส�วนที่ ๑ โดยอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู/ที่
คณะผู/เชี่ยวชาญต/องการให/บัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาของตนมีคุณลักษณะเด�นหรือพิเศษกว�าบัณฑิตในสาขา/
สาขาวิชาอ่ืนในระดับคุณวุฒิเดียวกัน นอกจากน้ีคณะผู/เช่ียวชาญอาจกําหนดตัวบ�งช้ีและเกณฑ-การประเมิน
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เพิ่มเติมจากที่กําหนดไว/ในการประกันคุณภาพภายในและประกันคุณภาพภายนอก รวมถึงเพิ่มเติมหลักเกณฑ-
การประเมินเพื่อการเผยแพร�หลักสูตรจากที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว/ด/วยก็ได/ 
   ๑.๕  เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................สาขา/สาขาวิชาใดแล/วจะ

เสนอแนะรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช/เพื่อให/สถาบันอุดมศึกษา ใช/เป)นแนวทางในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตรของระดับคุณวุฒใินสาขา/สาขาวิชาน้ัน ๆ ต�อไป 
 

๒. การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programmer Specification) 
         ๒.๑ รายละเอียดของหลักสูตร (Programmer Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของการ

จัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําให/บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู/ของหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะถ�ายทอด
ผลมาตรฐานการเรียนรู/ที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไว/ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับชาติ และ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับ........ของสาขา/สาขาวิชา......ไปสู�การปฏิบัติในหลักสูตร  ซึ่งแต�ละสถาบันอุดมศึกษา
สามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กําหนดไว/ได/อย�างอิสระ  เหมาะสมตรงกับความต/องการหรือ
เอกลักษณ-ของสถาบันฯ โดยคณาจารย-ผู/สอนจะต/องร�วมมือกันวางแผนการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร   
รายละเอียดของหลักสูตรจะช�วยอธิบายให/นักศึกษาทราบว�าตนต/องเรียนวิชาอะไรบ/างเข/าใจถึงวิธีการสอน  
วิธีการเรียนรู/  ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําให/มั่นใจว�าเมื่อเรียนสําเร็จแล/วจะบรรลุผลการเรียนรู/

ตามที่กําหนดไว/ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ-ของหลักสูตรกับองค-ประกอบในการเรียนเพื่อนําไปสู�
คุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตรจะช�วยให/นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่
เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู/และความต/องการของตนเองได/ รวมทั้งผู/ใช/บัณฑิตสามารถใช/ประกอบการพิจารณา
รับบัณฑิตเข/าทํางาน 

        ๒.๒  การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรในระยะแรก ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการยังมิได/ประกาศ

มาตรฐานคุณวุฒิแต�ละระดับของทุกสาขา/สาขาวิชา จะมีวิธีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ๒ วิธีดังน้ี 

         วิธีท่ี ๑ กรณีท่ีกระทรวงศึกษาธิการได ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของระดับคุณวุฒิของสาขา/
สาขาวิชานั้นแล/ว 

           เม่ือสถาบันอุดมศึกษาประสงค-จะเป�ดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒใิดของสาขา/สาขาวิชาใดให/
ดําเนินการดังน้ี 
          (๑)  พิจารณาความพร/อมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวข/อ
ต�าง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ....... สาขา/สาขาวิชา................. 

          (๒)  แต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ..............สาขา/สาขาวิชา..........ตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ.......สาขา/สาขาวิชา.............. อย�างน/อย ๕ คน ซึ่งประกอบด/วยอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรอย�างน/อย ๒ 
คน ผู/ทรงคุณวุฒิหรือผู/เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเป)นบุคคลภายนอกอย�างน/อย ๒ คน หากมีองค-กร



งานหลักสูตรและแผนการเรียน  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

 

188 

วิชาชีพให/มีผู/แทนองค-กรวิชาชีพร�วมเป)นกรรมการด/วยอย�างน/อย ๑ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให/
สอดคล/องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ ......สาขา/สาขาวิชา.............โดยมีหัวข/อของหลักสูตรอย�างน/อยตามที่
กําหนดไว/ในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก) 

           (๓) การพัฒนาหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา ............ตามข/อ (๒) น้ัน ในหัวข/อผลการเรียนรู/ที่
คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู/ที่กําหนดไว/ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.....สาขา/สาขาวิชา...........นั้นแล/ว 

สถาบันฯอาจเพ่ิมเติมผลการเรียนรู ซ่ึงสถาบันฯต องการให บัณฑิตสาขา/สาขาวิชา............ในระดับ
คุณวุฒินั้นของตนมีคุณลักษณะเด.นหรือพิเศษกว.าบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกัน
ของสถาบันฯอื่นๆ เพื่อให เปVนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเปVนท่ีสนใจของบุคคลท่ีจะ
เลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯหรือผู ใช บัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเข าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา 
โดยให แสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบต.อผลการเรียนรู จากหลักสูตรสู.รายวิชา (Curriculum 
Mapping) เพ่ือให เห็นว.าแต.ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต.อ
มาตรฐานผลการเรียนรู ด านใด 
       วิธีท่ี ๒ กรณีท่ีกระทรวงศึกษาธิการยังมไิด ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.............สาขา/สาขาวิชา
นั้น 
           เม่ือสถาบันอุดมศึกษาประสงค-จะเป�ดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรระดับคุณวุฒใิดของสาขา/สาขาวิชาใดให/
ดําเนินการดังน้ี 
             (๑) พิจารณาความพร/อมและศักยภาพของสถาบันฯในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวคิดของกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

             (๒) แต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาใดในระดับคุณวุฒิใดระดับหนึ่งตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ ซึ่งประกอบด/วยอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรอย�างน/อย ๒ คน 
ทรงคุณวุฒิหรือผู/เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเป)นบุคคลภายนอกอย�างน/อย ๒ คน หากมีองค-กรวิชาชีพ
ให/มีผู/แทนองค-กรวิชาชีพร�วมเป)นกรรมการอย�างน/อย ๑ คนด/วย เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในระดับคุณวุฒิ

ของสาขา/สาขาวิชานั้นตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  โดยมีหัวข/ออย�างน/อยตามที่กําหนด
ไว/ในแบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร (ดูภาคผนวก) 
             (๓) การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระดับ........สาขา/สาขาวิชา................ตามข/อ (๒) นั้น 
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต/องศึกษาทําความเข/าใจมาตรฐานผลการเรียนรู/แต�ละด/านของระดับคุณวุฒิที่จะ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค-ของระดับ  คุณวุฒินั้น

ตามที่ได/กล�าวไว/ในส�วนที่ ๑ สถาบันอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู ซึ่งสถาบันฯ  ต องการให บัณฑิตใน
ระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา....................ของตนมีคุณลักษณะเด.นหรือพิเศษกว.าบัณฑิตในระดับ
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คุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอื่นๆ เพ่ือให เปVนไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบัน 
และเปVนท่ีสนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันหรือผู ใช บัณฑิตสนใจจะรับบัณฑิตเข า
ทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต.อผลการเรียนรู จาก
หลักสูตรสู.รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือให เห็นว.าแต.ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบ
หลักหรือรับผิดชอบรองต.อมาตรฐานผลการเรียนรู ด านใดบ าง นอกจากนี้สถาบันอาจกําหนดตัวบ.งชี้และ
เกณฑ�การประเมินเพ่ิมเติมจากที่กําหนดไว ในการประกันคุณภาพภายใน และการประกันคุณภาพ
ภายนอก รวมท้ังเพ่ิมเติมหลักเกณฑ�การประเมินเพ่ือการเผยแพร.หลักสูตรจากที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนดไว ด วยก็ได  
 

 ๓. การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) และรายละเอียดของประสบการณ� 
ภาคสนาม (Field Experience Specification) 
                ๓.๑ รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ข/อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต�ละรายวิชา
เพื่อให/การจัดการเรียนการสอนสอดคล/องและเป)นไปตามที่วางแผนไว/ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งแต�ละรายวิชา
จะกําหนดไว/อย�างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค-และรายละเอียดของเนื้อหาความรู/ในรายวิชา แนวทางการปลูกฝXง

ทักษะต�าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได/รับการพัฒนาให/ประสบความสําเร็จตามจุดมุ�งหมายของ
รายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช/ในการเรียน วิธีการเรียน  การสอน  การวัดและประเมินผล
ในรายวิชา ตลอดจนหนังสืออ/างอิงที่นักศึกษาจะสามารถค/นคว/าได/  นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตร-ในการ
ประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

       ๓.๒ รายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม หมายถึง ข/อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชา
หรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต/องออกฝjกงาน  ออกฝjกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา  ซึ่งจะต/องวางแผนให/สอดคล/อง
และเป)นไปตามที่กําหนดไว/ในรายละเอียดของหลักสูตร  โดยจะกําหนดไว/อย�างชัดเจนถึงวัตถุประสงค-และ
รายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมนั้น ๆ ตลอดจนความรู/ ความเข/าใจที่นักศึกษาจะได/รับจากการออก

ฝjก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝXงทักษะต�าง ๆ ตลอดจน  คุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะ
ได/รับการพัฒนาให/ประสบความสําเร็จตามจุดมุ�งหมายรวมทั้งเกณฑ-การวัดและประเมินผลนักศึกษาและการ
ประเมินการดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม 
      ๓.๓  สถาบันฯ ต/องมอบหมายให/อาจารย-ผู/สอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา
ในหลักสูตร  และรายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) โดยมีหัวข/ออย�างน/อยตามแบบ มคอ. ๓ 

รายละเอียดของรายวิชา และแบบ มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม (ดูภาคผนวก) 
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๔.  การขออนุมัติหลักสูตรต.อสภาสถาบันอุดมศึกษา 
          สถาบันอุดมศึกษาต/องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร  ซึ่งได/จัดทําอย�างถูกต/องสมบูรณ-แล/ว

ก�อนเป�ดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร 
รายละเอียดรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ-ภาคสนามหรือฝjกงาน (ถ/ามี) ให/ชัดเจน 
 

๕.  การเสนอหลักสูตรต.อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
           สถาบันอุดมศึกษาต/องเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให/เป�ดสอนแล/วให/สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแต�สภาสถาบันฯอนุมัติ 
 

๖.  การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
     ๖.๑  สถาบันอุดมศึกษาต/องพัฒนาอาจารย-ทั้งด/านวิชาการและวิธีการสอนที่มุ�งเน/นการพัฒนามาตรฐาน 
ผลการเรียนรู/ของบัณฑิตอย�างน/อยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติกําหนดอย�างต�อเนื่อง 
โดยมีการประกาศหลักเกณฑ-การพัฒนาอาจารย-อย�างชัดเจน 
     ๖.๒  สถาบันอุดมศึกษาต/องจัดสรรทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให/เพียงพอที่จะจัดการศึกษาได/
อย�างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ/หรือหน�วยงานอ่ืนเพื่อใช/ทรัพยากรร�วมกันในการ

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนให/มีคุณภาพ 
     ๖.๓ สถาบันอุดมศึกษาต/องจัดให/มีการประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการ
เรียนรู/ในทุก ๆ ด/านตามที่กําหนดไว/ในรายละเอียดของหลักสูตรน้ัน ๆ 
 

๗. การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) รายงานผลการดําเนินการของ 
ประสบการณ�ภาคสนาม (Field Experience Report) (ถ ามี) และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
(Programmer Report) 
     ๗.๑  การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง การรายงานผลการจัดการ

เรียนการสอนของอาจารย-ผู/สอนแต�ละรายวิชาเม่ือส้ินภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนใน
วิชานั้น ๆ ว�าได/ดําเนินการสอนอย�างครอบคลุมและเป)นไปตามแผนที่วางไว/ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม� 
และหากไม�เป)นไปตามแผนที่วางไว/ ต/องให/เหตุผลและข/อเสนอ แนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาดังกล�าวในคร้ังต�อไป  รายงานน้ีจะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแต�เริ่ม

เรียนจนสิ้นสุด ปXญหาในด/านการบริหารจัดการและส่ิงอํานวยความสะดวก การวิเคราะห-ผลการประเมินรายวิชา
ของนักศึกษา/หัวหน/าภาค/หรือผู/ประเมินภายนอกรวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผู/ใช/บัณฑิต การวางแผน
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และให/ข/อเสนอแนะต�อผู/ประสานงานหลักสูตรหรือผู/รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา โดยมี
หัวข/ออย�างน/อยตามแบบ มคอ. ๕ รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (ดูภาคผนวก) 

    ๗.๒ การรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ�ภาคสนาม (Field Experience Report) หมายถึง 

การรายงานผลการฝjกงาน  ออกฝjกภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ว�าได/บรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไว/ใน

รายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนามหรือไม� และหากไม�เป)นไปตามแผนต/องให/เหตุผลและข/อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการฝjกงาน ออกฝjกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษาในครั้งต�อไปรายงาน น้ีจะครอบคลุมถึงการฝjกประสบการณ-
ภาคสนามต้ังแต�เริ่มจนสิ้นสุด  ปXญหาด/านการบริหารจัดการและส่ิงอํานวยความสะดวก  การวิเคราะห-ผลการ
ประเมิน  การฝjกของนักศึกษา/อาจารย-ผู/รับผิดชอบ/พนักงานพี่เล้ียง โดยมีหัวข/ออย�างน/อยตามแบบ มคอ.๖ 

รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ-ภาคสนาม (ดูภาคผนวก) 

   ๗.๓ การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programmer Report)  หมายถึง  การรายงานผล

ประจําปYโดยผู/ประสานงานหลักสูตรหรือผู/รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร เช�น ข/อมูล
ทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร  สภาพแวดล/อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต�อหลักสูตร 
สรุปภาพรวมของรายงานผลการดําเนินการของรายวิชาในหลักสูตรประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผล
การเรียนรู/แต�ละด/าน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่มี สรุปผลการประเมินหลักสูตรจาก

ความเห็นของผู/สําเร็จการศึกษา ผู/ใช/บัณฑิต ตลอดจนข/อเสนอในการวางแผนและพัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
ในการพัฒนาคณาจารย-และบุคลากรที่เกี่ยวข/องการรายงานผลดังกล�าวจะส�งไปยังหัวหน/าภาควิชา/คณบดี และ
ใช/เป)นข/อมูลในการศึกษาด/วยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป)นระยะ ๆ และเป)นข/อมูลในการรับรอง
หลักสูตรจากผู/ประเมินภายนอกได/ด/วย 

        (๑) เมื่อสิ้นสุดการจดัการการเรียนการสอนของแต.ละภาคการศึกษา/ปWการศึกษา 
เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู/ของแต�ละรายวิชาและ

ประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ในแต�ละภาคการศึกษาให/อาจารย-ผู/สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชาที่สอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรู/ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร/อมปXญหา/อุปสรรค
และข/อเสนอแนะให/อาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห-ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงาน
และจัดทํารายงานประจําภาคการศึกษาของแต�ละภาคการศึกษา  โดยมีหัวข/ออย�างน/อยตามแบบ มคอ. ๕ 

(รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ตาม
แบบ มคอ.๖ และเม่ือส้ินปYการศึกษาให/จัดทํารายงานในภาพรวมประจําปYการศึกษา  เพื่อใช/ในการปรับปรุงและ
พัฒนากลยุทธ-การสอน กลยุทธ-การประเมินผลและแก/ไขปXญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึนและหากจําเป)นจะต/องปรับปรุง
หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได/ โดยมีหัวข/ออย�างน/อยตามแบบ มคอ.๗  (รายงานผล

การดําเนินการของหลักสูตร) 
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(๒) เมื่อครบรอบหลักสูตร (เช�น หลักสูตร ๔ ปY ครบรอบหลักสูตรคือ ๔ ปY) ให/ผู/รับผิดชอบหลักสูตร  

หรือผู/ที่ได/รับมอบหมาย วิเคราะห-ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว�า
บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู/ตามที่คาดหวังไว/หรือไม� และนําผลการวิเคราะห-มาปรับปรุงและพัฒนาต�อไป  โดยมี
หัวข/ออย�างน/อยตามแบบ มคอ.๗  เช�นเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของแต�ละภาคการศึกษาหรือปY

การศึกษา 
 

๘.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
       ๘.๑ สถาบันอุดมศึกษาต/องจัดให/มีการประกันคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตรอย�างต�อเน่ือง แต�ละหลักสูตร

จะต/องมีตัวบ�งชี้ที่เกี่ยวข/องและเกณฑ-การประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพ
ภายนอกกําหนดเป)นอย�างน/อย  โดยสถาบันฯจะกําหนดตัวบ�งชี้และเกณฑ-การประเมินเพิ่มเติมก็ได/ 
       ๘.๒ กรณีที่สาขา/สาขาวิชาใดกระทรวงศึกษาธิการได/ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับคุณวุฒิของสาขา/
สาขาวิชาน้ันแล/ว นอกจากตัวบ�งชี้ที่เกี่ยวข/องและเกณฑ-การประเมินตามที่การประกันคุณภาพภายในและการ
ประกันคุณภาพภายนอกกําหนดแล/ว อาจมีตัวบ�งชี้และเกณฑ-การประเมินเพิ่มเติมตามที่กําหนดไว/ในมาตรฐาน
ระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้นซึ่งสถาบันฯจะกําหนดตัวบ�งช้ีและเกณฑ-การประเมินเพิ่มเติมจากที่กําหนดไว/
ในมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาน้ัน ๆ ด/วยก็ได/ 
       ๘.๓  สถาบันฯจะต/องรายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน ซึ่งรวมถึง  การประกันคุณภาพ
หลักสูตรตาม ๘.๑ และ/หรือ ๘.๒ ด/วย ต�อสภาสถาบันฯ ต�อคณะกรรมการการอุดมศึกษา และต�อสาธารณะ 

       ๘.๔  สถาบันฯจะต/องนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให/
บัณฑิตมีผลการเรียนรู/ตามที่คาดหวังเสมอ 
 

๙. การเผยแพร.หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข อมูล 
หลักสูตรเพ่ือการเผยแพร. (Thai Qualifications Register: TQR) 
         เพื่อประโยชน-ต�อการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษาการรับรอง
คุณวุฒิเพื่อกําหนดอัตราเงินเดือนในการเข/ารับราชการของคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน (ก.พ.) การรับรอง
คุณวุฒิเพื่อการศึกษาต�อหรือทํางานในต�างประเทศ และเป)นข/อมูลสําหรับผู/ประกอบการสังคม และผู/มีส�วนได/
ส�วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได/โดยสะดวกให/สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเผยแพร�หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกในฐานข/อมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร� (Thai Qualifications Register: TQR)  เม่ือสถาบันฯได/เป�ดสอนไปแล/วอย�างน/อยครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ-ต�อไปน้ี 
         ๙.๑  เป)นหลักสูตรที่ได/รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก�อนเป�ดสอนและได/แจ/งสํานักงานคณะกรรมการ 
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การอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต�สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 
        ๙.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ�งชี้ที่กําหนดไว/ในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคล/องกับ
การประกันคุณภาพภายในจะต/องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีข้ึนไปต�อเนื่องกัน ๒ ปYนับต้ังแต�เป�ดสอนหลักสูตรที่ได/

พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ เว/นแต�หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาได/กําหนดตัวบ�งชี้และ/หรือเกณฑ-การประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต/องเป)นไปตาม
หลักเกณฑ-ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ กําหนด จึงจะได/รับการเผยแพร� กรณีหลักสูตรใดมีครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปYหรือน/อยกว�าให/พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปYแรกที่เป�ดสอนด/วย

หลักเกณฑ-เดียวกัน 
        ๙.๓  หลักสูตรใดที่ไม�ได/รับการเผยแพร�  ให/สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต�อไป 
        ๙.๔  กรณีหลักสูตรใดได/รับการเผยแพร�แล/ว สถาบันอุดมศึกษาจะต/องกํากับดูแลให/มีการรักษาคุณภาพให/

มีมาตรฐานอยู�เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต/องมีคะแนนเฉลี่ยอยู�ในระดับดีข้ึนไป หรือเป)นไปตามที่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันกําหนดทุกปYหลังจากได/รับการเผยแพร� หากต�อมาปรากฏว�าผลการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม�เป)นไปตามที่กําหนด ให/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร�หลักสูตรนั้น จนกว�าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได/
มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

๑๐. การกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
        คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการให/มีการกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติเพื่อให/การจัดการศึกษาเป)น ไปอย�างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

ตามเจตนารมณ-และแนวปฏิบัติของประกาศฉบับน้ี 
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มคอ. ๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา......... 
 

      มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หมายถึง กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู/ของบัณฑิตในแต�ละ

ระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหนึ่งซึ่งจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาปริญญา และองค-
ความรู/ที่เป)นเน้ือหาเท�าที่จําเป)นจะต/องมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิน้ันๆ เพื่อเป)นหลักประกันว�า

ผู/ที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต�างๆ  ในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู/

ไม�น/อยกว�าที่กําหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาจะเป8ดกว างและส.งเสริมให สถาบันต.าง ๆ 
มีโอกาสบรรจุเนื้อหาวิชาในส.วนท่ีนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว ได อย.างอิสระ เหมาะสม และตรงกับความ
ต องการหรือเอกลักษณ�ของแต.ละสถาบัน ซึ่งจะทําให/สถาบันต�าง ๆ สามารถพัฒนาหลักสูตรได/อย�างหลากหลาย  

แต�มีมาตรฐานผลการเรียนรู/ของหลักสูตรในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงกันได/ 
       นอกจากน้ี มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชายังได/กําหนดเงื่อนไข  ข/อแนะนําในการบริหารจัดการการ
เรียนการสอนที่ถาบันอุดมศึกษาต/องนําไปปฏิบัติ  เพื่อให/หลักประกันว�าหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนสามารถ
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู/ที่คาดหวัง  

       มคอ.๑ เป)นแบบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดให/คณะผู/เช่ียวชาญใช/ในการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาต�าง ๆ ให/สอดคล/องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห�งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒  
       เม่ือคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตามที่คณะผู/เชี่ยวชาญ
เสนอแล/ว จะเสนอรัฐมนตรีว�าการกระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช/เพื่อให/สถาบันอุดมศึกษาใช/มาตรฐาน

คุณวุฒิดังกล�าวเป)นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรใหม�หรือหลักสูตรปรับปรุง ตามแบบ มคอ. ๒ รายละเอียด
ของหลักสูตร 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา………… 
 

๑. ช่ือสาขา/สาขาวิชา 
๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
      ให/ระบุชื่อเต็มและอักษรย�อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให/สอดคล/องกัน สําหรับช่ือภาษาไทย
ให/ใช/ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด/วยช่ือปริญญาในสาขาวิชา อักษรย�อสําหรับสาขาวิชาของสถาบันฯ (กรณี

มหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามข/อบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล/องตามหลักเกณฑ-การกําหนดชื่อปริญญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑ-  การกําหนดชื่อปริญญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 

๓.  ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา 
       ระบุลักษณะสาขา/สาขาวิชา และความเกี่ยวข/องกับสาขา/สาขาวิชาอ่ืน (ถ/ามี) 

๔.  คุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค� 
       ต/องสอดคล/องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค-ของระดับคุณวุฒิที่จะกําหนดมาตรฐานตามที่ระบุไว/
ในส�วนที่ ๑ ข/อ ๖ 

๕.  มาตรฐานผลการเรียนรู  
        ให/ระบุคุณลักษณะ ทักษะ ความรู/ ความสามารถของบัณฑิตซึ่งเป)นผลการเรียนรู/ (Learning Outcomes) ขั้น
ต่ําที่มุ�งหวังของมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา และต/องสะท/อนให/เห็นว�าได/นํามาตรฐานผลการเรียนรู/อย�าง
น/อย ๕ ด/านตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติพัฒนาไปสู�มาตรฐานผลการเรียนรู/ในมาตรฐาน

คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาในระดับคุณวุฒิที่ต/องการพัฒนามาตรฐาน (รายละเอียดปรากฏในส�วนที่ ๑ ข/อ ๔.๓) โดย
อาจเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้น ๆ ที่แตกต�างจากบัณฑิตระดับ
คุณวุฒิเดียวกันของสาขา/สาขาวิชาอ่ืน 

๖. องค�กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข อง (ถ/ามี) 

        ให/ระบุเฉพาะองค-กรวิชาชีพที่รับรองหลักสูตรตามกฎหมาย 

๗. โครงสร างหลักสูตร 
        ต/องสอดคล/องกับเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ถ/าต/องมีประสบการณ- ภาคสนาม 

เช�น ฝjกงานหรือสหกิจศึกษา  ให/ระบุให/ชัดเจน 
๘. เนื้อหาสาระสําคัญของสาขา/สาขาวิชา 

        ให/กําหนดปริมาณเนื้อหาสาระสําคัญขั้นต่ํา  เป)นสัดส�วนหรือหน�วยกิตตามลักษณะของแต�ละสาขา/สาขาวิชา 

๙. กลยุทธ�การสอนและการประเมินผลการเรียนรู   ให/ระบุ ดังน้ี 
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        ๙.๑  กลยุทธ-การสอน ให/แสดงความสัมพันธ-เกี่ยวข/องระหว�างกระบวนการเรียนการสอนที่จะปลูกฝXงให/ 
นักศึกษาในสาขา/สาขาวิชามีคุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรู/ (ข/อ ๕)                                                     
        ๙.๒  กลยุทธ-การประเมินผลการเรียนรู/ ให/ระบุแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู/ ด/านต�าง ๆ อย�าง

ครบถ/วน เพื่อให/มั่นใจว�าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู/ตามที่มุ�งหวัง 

๑๐.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  
       สถาบันอุดมศึกษาต/องกําหนดให/มีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันว�านักศึกษาและผู/สําเร็จ
การศึกษาทุกคน มีผลการเรียนรู/ทุกด/านตามที่กําหนดไว/ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ............สาขา/สาขาวิชา...... 
เป)นอย�างน/อย โดยอาจจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และระดับหลักสูตร เมื่อได/

ดําเนินการทวนสอบแล/ว ให/จัดทํารายงานผลการทวนสอบเพื่อเป)นหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู/ 

๑๑.  คุณสมบัติผู เข าศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู  
       กําหนดคุณสมบัติผู/เข/าศึกษาให/ชัดเจนและกําหนดแนวทางเพื่อประโยชน-ต�อการเคลื่อนย/ายของนักศึกษา 
การเทียบโอนหน�วยกิต และแนวทางสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต โดยที่นักศึกษา ได/ประโยชน-และมีมาตรฐาน
ผลการเรียนรู/เช�นเดียวกับนักศึกษาที่เรียนตามระบบปกติ 

๑๒. คณาจารย�และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
       ให/แสดงข/อมูลของคณาจารย-ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยให/กําหนดคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสัดส�วน

อาจารย-ต�อนักศึกษาในสาขา/สาขาวิชา ให/ระบุสัดส�วนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนต�อนักศึกษา (ถ/ามี) 

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ 
       ให/ระบุทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนการสอนและการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 

๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย� 
        ให/ระบุแนวทางการพัฒนาคณาจารย- โดยเฉพาะด/านกลยุทธ-การสอนและการประเมินผลการเรียนรู/ 

๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
        ให/ระบุตัวบ�งช้ีที่เกี่ยวข/องและเกณฑ-การประเมินการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอน 

๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา..............สู.การปฏิบัติ 
        ระบุกระบวนการที่สถาบันอุดมศึกษานํามาตรฐานคุณวุฒิระดับ.................................สาขา/สาขา 
วิชา................สู�การพัฒนาหลักสูตรใหม�หรือหลักสูตรปรับปรุง ดังน้ี 
       ๑๖.๑ ให/สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาความพร/อมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตร   
ในหัวข/อต�าง ๆ ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา................. 
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        ๑๖.๒  แต�งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับ......สาขา/สาขาวิชา.......ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
.............. สาขา/สาขาวิชา.............. ซึ่งประกอบด/วยกรรมการอย�างน/อย ๕ คน โดยมีอาจารย-ผู/รับผิดชอบ
หลักสูตรอย�างน/อย ๒ คน ผู/ทรงคุณวุฒิหรือผู/เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชา.............ซึ่งเป)นบุคคลภายนอกอย�าง

น/อย ๒ คน เพื่อดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให/สอดคล/องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.........สาขา/สาขาวิชา.............
โดยมีหัวข/อของหลักสูตรอย�างน/อยตามที่กําหนดไว/ในแบบ  มคอ.๒  รายละเอียดของหลักสูตร (ภาคผนวก) 
        ๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับ...........สาขา/สาขาวิชา ............ตามข/อ ๑๖.๒ นั้น ในหัวข/อมาตรฐานผล
การเรียนรู/ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู/ที่กําหนดไว/ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขา

วิชา...........แล/ว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพิ่มเติมมาตรฐานผลการเรียนรู/ซึ่งสถาบันฯ  ต/องการให/บัณฑิตระดับ
................สาขา/สาขาวิชา .............ของตนมีคุณลักษณะเด�นหรือพิเศษกว�าบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชา
เดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพื่อให/เป)นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ  และเป)นที่สนใจของบุคคลที่จะ
เลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ หรือผู/ที่สนใจจะรับบัณฑิตเข/าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา โดยให/แสดงแผนที่
การกระจายความรับผิดชอบต�อมาตรฐานผลการเรียนรู/จากหลักสูตรสู�รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อให/

เห็นว�าแต�ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต�อมาตรฐานผลการเรียนรู/ด/าน
ใด 
       ๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ตามที่กําหนดไว/ใน
หลักสูตร โดยมีหัวข/ออย�างน/อยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔  (รายละเอียด

ของประสบการณ-ภาคสนาม) ตามลําดับ พร/อมทั้งแสดงให/เห็นว�า แต�ละรายวิชาจะทําให/เกิดผลการเรียนรู/ที่
คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯต/องมอบหมายให/ภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา 
รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ให/เสร็จเรียบร/อยก�อนการเป�ดสอน 
        ๑๖.๕  สถาบันอุดมศึกษาต/องเสนอสภาสถาบันฯอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งได/จัดทําอย�างถูกต/อง

สมบูรณ-แล/วก�อนเป�ดสอน  โดยสภาสถาบันฯควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ให/ชัดเจน 
        ๑๖.๖  สถาบันอุดมศึกษาต/องเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสภาสถาบันฯอนุมัติให/เป�ดสอนแล/วให/
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต�สภาสถาบันฯอนุมัติ 
        ๑๖.๗  เม่ือสภาสถาบันฯ อนุมัติตามข/อ ๑๖.๕ แล/วให/มอบหมายอาจารย-ผู/สอนแต�ละรายวิชาดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนตามกลยุทธ-การสอนและการประเมินผลที่กําหนดไว/ในรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม (ถ/ามี) ให/บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู/ที่คาดหวังของ
สาขา/สาขาวิชา 
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       ๑๖.๘. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู/ของแต�ละรายวิชาและ
ประสบการณ-ภาคสนามในแต�ละภาคการศึกษาแล/ว ให/อาจารย-ผู/สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
ซึ่งรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชา ที่ตนรับผิดชอบพร/อมปXญหา/อุปสรรคและ

ข/อเสนอแนะ โดยมีหัวข/ออย�างน/อยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ 
(รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ-ภาคสนาม) ให/อาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะห-
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวม
ประจําปYการศึกษาเม่ือส้ินปYการศึกษา  โดยมีหัวข/ออย�างน/อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของ

หลักสูตร)  เพื่อใช/ในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ-การสอน กลยุทธ-การประเมินผลและแก/ไขปXญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเป)นจะต/องปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได/ 
    ๑๖.๙.  เมื่อครบรอบหลักสูตร  ให/จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวข/อและรายละเอียด
อย�างน/อยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เช�นเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการ
ของหลักสูตรในแต�ละปYการศึกษา และวิเคราะห-ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรใน

ภาพรวม ว�าบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู/ตามที่คาดหวังไว/หรือไม� รวมทั้งให/นําผลการวิเคราะห-มา
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการของหลักสูตรต�อไป 

๑๗. การเผยแพร.หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึกใน
ฐานข อมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร. (Thai Qualifications Register: TQR) 
       เพื่อประโยชน-ต�อการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  การรับรอง
คุณวุฒิเพื่อกําหนด อัตราเงินเดือนในการเข/ารับราชการของคณะกรรมการข/าราชการพลเรือน (ก.พ.)  การรับรอง

คุณวุฒิเพื่อการศึกษาต�อหรือทํางานในต�างประเทศ และเป)นข/อมูลสําหรับผู/ประกอบการ สังคมและผู/มีส�วนได/
ส�วนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ได/โดยสะดวก ให/สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเผยแพร�หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ  ซึ่งบันทึกในฐานข/อมูล
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร� (Thai Qualifications Register: TQR)  เม่ือสถาบันฯได/เป�ดสอนไปแล/วอย�างน/อยครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ-ต�อไปน้ี 

      ๑๗.๑  เป)นหลักสูตรที่ได/รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก�อนเป�ดสอนและได/แจ/งสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแต�สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรน้ัน 
      ๑๗.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ�งช้ีที่กําหนดไว/ในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคล/องกับ
การประกันคุณภาพภายในจะต/องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต�อเน่ืองกัน ๒ ปY  นับตั้งแต�เป�ดสอนหลักสูตรที่ได/

พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ เว/นแต�หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาได/ 
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กําหนดตัวบ�งช้ีและ/หรือเกณฑ-การประเมินเพิ่มเติม ผลการประเมิน คุณภาพจะต/องเป)นไปตามหลักเกณฑ-ที่

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ กําหนด จึงจะได/รับการเผยแพร� กรณีหลักสูตรใดมีคร่ึงระยะเวลาของ
หลักสูตร ๑ ปYหรือน/อยกว�าให/พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปYแรกที่เป�ดสอนด/วยหลักเกณฑ-
เดียวกัน 
         ๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไม�ได/รับการเผยแพร� ให/สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่

คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต�อไป 
         ๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดได/รับการเผยแพร�แล/ว สถาบันอุดมศึกษาจะต/องกํากับดูแลให/มีการรักษาคุณภาพ
ให/มีมาตรฐานอยู�เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต/องมีคะแนนเฉลี่ยอยู�ในระดับดีข้ึนไปหรือเป)นไปตามที่
มาตรฐาน  คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้นกําหนดทุกปYหลังจากได/รับการเผยแพร�  หากต�อมาปรากฏว�าผลการประเมิน

คุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไม�เป)นไปตามที่กําหนด ให/สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อพิจารณาถอนการเผยแพร�หลักสูตรนั้น จนกว�าสถาบันอุดมศึกษานั้นจะได/
มีการปรับปรุงตามเงื่อนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๘. รายช่ือและหน.วยงานของคณะกรรมการจัดทํามาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา…..สาขา/สาขาวิชา 
๑๙. ภาคผนวก (ถ ามี) 
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มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
 

                รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง คําอธิบายภาพรวมของการ

จัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทําให/บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู/ของหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะถ�ายทอด
ผลการเรียนรู/ที่คาดหวังของบัณฑิตที่กําหนดไว/ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ และมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสู�การปฏิบัติในหลักสูตร  ซึ่งแต�ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเน้ือหาวิชาเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่กําหนดไว/ได/อย�างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต/องการหรือเอกลักษณ-ของสถาบันฯ โดย
คณาจารย-ผู/สอนจะต/องร�วมมือกันวางแผนและจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร 

                   รายละเอียดของหลักสูตรจะช�วยอธิบายให/นักศึกษาทราบว�าตนต/องเรียนวิชาอะไรบ/าง  เข/าใจถึง
วิธีการสอน วิธีการเรียนรู/ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทําให/มั่นใจว�าเมื่อเรียนสําเร็จแล/วจะบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู/ตามที่กําหนดไว/ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ-ของหลักสูตรกับองค-ประกอบใน
การเรียนเพื่อนําไปสู�คุณวุฒิตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตรจะช�วยให/นักศึกษาเลือก

เรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู/และความต/องการของตนเองได/รวมทั้งผู/ใช/บัณฑิตสามารถใช/เป)น
ข/อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข/าทํางาน 

 
 

ประกอบด วย ๘ หมวดต.อไปนี ้
 

หมวดที่ ๑ ข/อมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒ ข/อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร/างของหลักสูตร 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู/ กลยุทธ-การสอนและประเมินผล 

หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ-ในการประเมินผลนักศึกษา 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย- 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
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รายละเอียดของหลักสูตร 
                            หลักสูตร ....................................................................... 
                      สาขา/สาขาวิชา...................................................................... 
       หลักสูตรใหม./ปรับปรุง พ.ศ ..................................................................... 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที ่๑. ข อมูลทัว่ไป 
๑. รหัสและช่ือหลักสูตร 
       ระบุรหัส (ถ/ามี)/ชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่เป�ดสอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให/
สอดคล/องกัน 

๒. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
       ให/ระบุชื่อเต็มและอักษรย�อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให/สอดคล/องกัน สําหรับช่ือภาษาไทย
ให/ใช/ตามพระราชกฤษฎีกาว�าด/วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย�อสําหรับสาขาวิชาของสถาบัน (กรณี

มหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามข/อบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล/องตามหลักเกณฑ-การกําหนดชื่อปริญญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในกํากับ) หรือตามหลักเกณฑ-การกําหนดชื่อปริญญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 

๓. วิชาเอก (ถ ามี) 
๔. จํานวนหน.วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
      ๕.๑  รูปแบบ ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เป�ดสอนว�าเป)นหลักสูตรระดับคุณวุฒใิดตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

        ๕.๒  ประเภทของหลักสูตร(เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)*** 
              ระบุประเภทหลักสูตรทางวิชาการ  หรือแบบก/าวหน/าทางวิชาการ  หรือหลักสูตรปริญญาตรีทาง

วิชาชีพหรือปฏิบัติการ  หรือหลักสูตรปริญญาตรีแบบก/าวหน/าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

       ๕.๓  ภาษาท่ีใช  ระบุภาษาที่ใช/ในการจัดการเรียนการสอนว�าเป)นภาษาไทยหรือภาษาต�างประเทศภาษาใด 

       ๕.๔  การรับเข าศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเข/าศึกษาในหลักสูตรว�ารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือต�างประเทศ 

หรือรับทั้งสองกลุ�มเข/าศึกษา 
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      ๕.๕  ความร.วมมือกับสถาบันอื่น ระบุว�าเป)นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

หรือเป)นหลักสูตรความร�วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน�วยงานอ่ืน ๆ โดยต/องระบุชื่อสถาบันการศึกษา/หน�วยงาน
ที่ทําความร�วมมือด/วย สําหรับความร�วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน�วยงานอ่ืน ๆ ในต�างประเทศต/องสอดคล/อง
กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางความตกลงร�วมมือทางวิชาการระหว�างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับ

ถาบันอุดมศึกษาต�างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐                                                                                         
     ๕.๖  การให ปริญญาแก.ผู สําเร็จการศึกษา ระบุว�าให/ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให/ปริญญามากกว�า 

๑ สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอ่ืน ๆ ในช�วงกลางของหลักสูตร หรือเป)นปริญญาร�วมระหว�าง
สถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข/อตกลงความร�วมมือ 

   ๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
          ระบุว�าเป)นหลักสูตรใหม�หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใช/หลักสูตรน้ี (ภาคการศึกษาและ
ปYการศึกษา) พร/อมทั้งให/ระบุวันเดือนปYที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอย�างอ่ืน (ระบุช่ือ) 
และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ได/รับการรับรองหลักสูตรโดยองค-กรวิชาชีพหรือองค-กรอ่ืน
ใดด/วย ให/ระบุองค-กรที่ให/การรับรอง และวันเดือนปYที่ได/รับการรับรองด/วย 

* ๗.  ความพร อมในการเผยแพร.หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
           ระบุปYที่คาดว�าจะได/รับการเผยแพร�ว�าเป)นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 

* ๘. อาชีพท่ีสามารถประกอบได หลังสําเร็จการศึกษา 
          ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได/หลังสําเร็จการศึกษา 

* ๙. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน.ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย�ผู รับผิดชอบหลักสูตร 

         อาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรต/องมีคุณสมบัติสอดคล/องตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตร  สําหรับหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ซึ่งเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรไม�ได/ระบุอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรไว/ ให/อาจารย-ประจํา

หลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไม�ต่ํากว�าปริญญาโทหรือเทียบเท�าในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ-กับสาขาวิชาที่เป�ด
สอนหรือเป)นผู/ดํารงตําแหน�งทางวิชาการไม�ตํ่ากว�าผู/ช�วยศาสตราจารย- อย�างน/อย ๒ คน  เป)นอาจารย-รับผิดชอบ 
หลักสูตร โดยให/ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา และปYที่สําเร็จ พร/อมทั้งเลขประจําตัวประชาชน ถ/าจัดการเรียนการสอน
มากกว�า ๑ แห�งให/แสดงอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรของแต�ละแห�ง  ซึ่งต/องเป)นอาจารย-คนละชุดกัน 

* ๑๐. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 
          ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให/ชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอ่ืน ๆ หรือสอนมากกว�า ๑ แห�งระบุ 
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ข/อมูลให/ครบถ/วน 

 

* ๑๑. สถานการณ�ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปVนต องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
              ๑๑.๑  สถานการณ�หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
              ๑๑.๒  สถานการณ�หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

* ๑๒. ผลกระทบจาก ข อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต.อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข องกับพันธกิจ 
ของสถาบัน                                                                                         
              ๑๒.๑  การพัฒนาหลักสูตร 
              ๑๒.๒  ความเกี่ยวข องกับพันธกิจของสถาบัน 

* ๑๓. ความสัมพันธ� (ถ ามี) กับหลักสูตรอื่นท่ีเป8ดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  (เช.น รายวิชา 
ท่ีเป8ดสอนเพ่ือให บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
       อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร�วมมือหรือประสานงานร�วมกับภาควิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข/อง  เช�น 

หลักสูตรน้ีมีรายวิชาที่กําหนดให/นักศึกษาในหลักสูตรอ่ืนเรียนหรือไม� ถ/ามีจะดําเนินการอย�างไรเพื่อให/มั่นใจว�า
รายวิชาดังกล�าวสนองตอบต�อความต/องการของนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน 
 
หมายเหตุ ไม�มใีนเอกสารหลักสูตร (รูปแบบเดิม) และแบบ สมอ * . (แบบฟอร-มที่ใช/ในการวิเคราะห-หลักสูตร) 
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หมวดที ่๒. ข อมูลเฉพาะของหลกัสตูร 

* ๑.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค�ของหลักสูตร 

          ระบุปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค-ของหลักสูตรโดยต/องสอดคล/องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให/มีคุณลักษณะ และความรู/ความสามารถ
อย�างไร 

* ๒.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

         ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปล่ียนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พร/อมระบุเวลาคาดว�าจะดําเนินการ
แล/วเสร็จ (เช�น ภายใน ๕ ปY) โดยให/ระบุกลยุทธ-สําคัญที่ต/องดําเนินการเพื่อความสําเร็จของแผนนั้นๆ รวมทั้งตัว

บ�งชี้ความสําเร็จ โดยตัวบ�งชี้ควรจะเป)นส�วนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ ด/วย 
         ๒.๑  แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
         ๒.๒  กลยุทธ- 
         ๒.๓  หลักฐาน/ตัวบ�งชี้ 

 

       หมวดที ่๓. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร างของหลักสูตร 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 
      ๑.๑  ระบบ 
                  ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช/ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว�าเป)นระบบทวิภาค 
ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป)นต/น ตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

      ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร อน 
                  ระบุว�ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร/อนหรือไม� 

       ๑.๓  การเทียบเคียงหน.วยกิตในระบบทวิภาค 
                   ถ/ามีการจัดการศึกษาที่ใช/ระบบอ่ืน ๆ ที่มิใช�การใช/ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน 
การสอนให/แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให/ชัดเจน 

๒.  การดําเนินการหลักสูตร 
   ๒.๑  วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
                ระบุช�วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให/นักศึกษาเรียน 
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    ๒.๒  คุณสมบัติของผู เข าศึกษา 
            ระบุคุณสมบัติผู/เข/าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล/องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ-มาตรฐาน หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผู/สมัครเข/าศึกษาต�อในหลักสูตร

ระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑ-คุณสมบัติเพิ่มเติมต/องระบุให/ครบและชัดเจน                                                                                                                       

    *๒.๓  ป\ญหาของนักศึกษาแรกเข า 
       ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข/าเรียนในหลักสูตร ที่ต/องนํามาประกอบการพิจารณา เพื่อการ
กําหนดหลักสูตร (เช�น นักศึกษาที่มีข/อจํากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร- หรือการปรับตัวในการเรียน) 

     ๒.๔  กลยุทธ�ในการดําเนินการเพ่ือแก ไขป\ญหา / ข อจํากัดของนักศึกษาในข อ ๒.๓ 
     ๒.๕  แผนการรับนักศกึษาและผู สําเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปW 
             ระบุจํานวนผู/ที่คาดว�าจะรับเข/าศึกษาในหลักสูตรและจํานวนที่คาดว�าจะมีผู/สําเร็จการศึกษาในแต�ละปY 
การศึกษาในระยะเวลา ๕ ปY 

     ๒.๖  งบประมาณตามแผน 
            แสดงงบประมาณ โดยจําแนกรายละเอียดตามหัวข/อการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ 
ค�าใช/จ�ายต�อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรน้ัน 

    ๒.๗ ระบบการศึกษา 
                    �  แบบชั้นเรียน 
                    �  แบบทางไกลผ�านส่ือส่ิงพิมพ-เป)นหลัก 
                    �  แบบทางไกลผ�านส่ือแพร�ภาพและเสียงเป)นสื่อหลัก 
                    �  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส-เป)นสื่อหลัก (E-learning) 
                    �  แบบทางไกลทางอินเตอร-เน็ต 
                    � อ่ืน ๆ (ระบุ) 
   ๒.๘ การเทียบโอนหน.วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข ามมหาวิทยาลัย (ถ ามี) 
๓. หลักสูตรและอาจารย�ผู สอน 
          ระบุจํานวนหน�วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการสําเร็จการศึกษาในแต�ละแบบที่สัมพันธ-กับ
การเลือกเรียนของนักศึกษา ซึ่งกําหนดเป)นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลาและสอดคล/อง

กับเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต�ละระดับ 

    ๓.๑  หลักสูตร  ให/ระบุรายละเอียดดังต�อไปนี้ 

           ๓.๑.๑ จํานวนหน.วยกิต  ให/ระบุหน�วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
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      ๓.๑.๒  โครงสร างหลักสูตร ให/แสดงโครงสร/างหรือองค-ประกอบของหลักสูตร  โดยแบ�งเป)นหมวดวิชาให/

สอดคล/องกับที่กําหนดไว/ในเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

        ๓.๑.๓  รายวิชา 
                     ให/ระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาด/วย) ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จํานวนหน�วยกิต จํานวนช่ัวโมงบรรยาย จํานวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจํานวนช่ัวโมงศึกษาด/วยตนเอง 

        ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา 
        ๓.๑.๕ คําอธิบายรายวิชา 
 

๓.๒ ช่ือ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน.งและคุณวุฒิของอาจารย� 
        ระบุจํานวนอาจารย-ประจําหลักสูตร อาจารย-ประจําและอาจารย-พิเศษ แยกจากกันโดยระบุรหัสเลข
ประจําตัวประชาชน รายชื่อซึ่งประกอบด/วยตําแหน�งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สําเร็จการศึกษา 
(โดยต/องสอดคล/องตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา)  ผลงานทางวิชาการ  การค/นคว/า วิจัย หรือ

การแต�งตํารา (ถ/ามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยู�แล/ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ (รายละเอียดทั้งหมดไว/ที่น่ีหรือ
ภาคผนวกก็ได/) 
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     ๓.๒.๑  อาจารย�ประจําหลักสูตร 
                ระบุอาจารย-ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ-กับสาขาวิชาที่เป�ดสอนโดยให/มีคุณวุฒิและจํานวน
สอดคล/องกับเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตร 

    ๓.๒.๒  อาจารย�ประจํา 
               ระบุอาจารย-ซึ่งมีหน/าที่หลักด/านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน/าที่เต็มเวลาในสถาบันอุดมศึกษา                                                                                                                 
     ๓.๒.๓ อาจารย�พิเศษ 
 

๔. องค�ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ�ภาคสนาม (การฝ^กงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ ามี) 
            สรุปโดยย�อเกี่ยวกับการฝjกปฏิบัติ ฝjกตามคลินิกหรือฝjกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กําหนดไว/ในหลักสูต 

    ๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู ของประสบการณ�ภาคสนาม 
            ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู/จากประสบการณ-ภาคสนามที่ต/องการ 

    ๔.๒ ช.วงเวลา 
           ระบุช�วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ-ภาคสนามให/นักศึกษา เช�น ปY ภาคการศึกษาที่จัด 

    ๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน 
           เช�น ๓ วันต�อสัปดาห-เป)นเวลา ๔ สัปดาห- หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา 

*๕. ข อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ ามี) 
           ข/อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข/อกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ- นอกเหนือจากโครงงานหรือ 
งานวิจัยในรายวิชาอ่ืน ๆ ควรแนบข/อกําหนดสําหรับการทําโครงงานด/วย 

   ๕.๑  คําอธิบายโดยย.อ 
   ๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู  
           ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู/หลัก ๆ ที่ต/องการจากการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

  ๕.๓  ช.วงเวลา 
          ระบุช�วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดให/ทําโครงงานหรืองานวิจัย เช�น ปY ภาคการศึกษา 

  ๕.๔  จํานวนหน.วยกิต 
  ๕.๕  การเตรียมการ 
         อธิบายอย�างย�อเกี่ยวกับการเตรียมการให/คําแนะนําและช�วยเหลือทางด/านวิชาการแก�นักศึกษา 

  ๕.๖  กระบวนการประเมินผล 
         อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน 
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                    หมวดที ่๔. ผลการเรียนรู  กลยุทธ�การสอนและการประเมินผล 

*๑.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
        ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่สถาบัน คณะหรือภาควิชา 
พยายามพัฒนาให/มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรน้ี เช�น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก/ไข
ปXญหาได/อย�างสร/างสรรค- มีความสามารถในความเป)นผู/นําอย�างโดดเด�น หรือมีความมุ�งมั่นในการให/บริการ

สาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแต�ละคุณลักษณะดังกล�าว ช้ีให/เห็นถึงกลยุทธ-การสอนและกิจกรรม
นักศึกษาที่จะใช/ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล�าน้ัน 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

*๒.  การพัฒนาผลการเรียนรู ในแต.ละด าน 
         อธิบายผลการเรียนรู/แต�ละด/าน ตามหัวข/อต�อไปนี้ 
        (๑)  คําอธิบายทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับความรู/หรือทักษะในหลักสูตรที่ต/องการจะพัฒนาและระดับของความรู/และ
ทักษะน้ัน ๆ ให/สอดคล/องกับมาตรฐานผลการเรียนรู/ที่สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ กําหนดเป)นอย�างน/อย  (ดูประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาน้ัน ๆ ข/อ  ๕  มาตรฐานผลการ
เรียนรู/) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได/ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่จะพัฒนา/ปรับปรุงให/

สถาบันอุดมศึกษาทําความเข/าใจมาตรฐานผลการเรียนแต�ละด/านของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงจาก
คําอธิบายในส�วนที่ ๒  ข/อ ๒.๒  วิธีที่ ๒ 
         (๒)  คําอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ-การสอนที่จะใช/ในรายวิชาต�าง ๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู/และทักษะ
เหล�าน้ัน (ควรเป)นคําอธิบายท่ัว ๆ ไปของวิธีการที่จะใช/ตลอดหลักสูตร โดยใช/การจัดการเรียนการสอนที่เน/น

ผู/เรียนเป)นสําคัญ แต�ถ/ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกําหนดให/มใีนรายวิชาใดวิชาหน่ึงโดยเฉพาะให/แสดงไว/
ด/วย) 
          (๓)  วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช/ในรายวิชาต�าง ๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู/ในกลุ�มที่
เกี่ยวข/อง (ซึ่งอาจรวมกลยุทธ-สําหรับการประเมินหลักสูตรเช�นเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา)  ถ/ามีการ

เปล่ียนแปลงกลยุทธ-หรือวิธีการในช�วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให/เห็นด/วย ตัวอย�างเช�น กิจกรรมต�าง 
ๆ  ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช/ความรู/และทักษะที่
กําหนดอาจจะรวมไว/ในระยะเวลาต�อมา 
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* ๓. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสู.รายวิชา  

(Curriculum Mapping) 
              แสดงให/เห็นว�าแต�ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต�อมาตรฐานผลการเรียนรู/ใดบ/าง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ ๔ ข/อ ๒)  โดยระบุว�าเป)นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  ซึ่งบางรายวิชาอาจไม�นําสู�มาตรฐาน

ผลการเรียนรู/บางเรื่องก็ได/ (จะแสดงเป)นเอกสารแนบท/ายก็ได/) 
 
 

หมวดที ่๕. หลักเกณฑ�ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 

   ๑.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ�ในการให ระดับคะแนน (เกรด) 
         ถ/าสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให/ระดับ
คะแนน (เกรด) นักศึกษา ให/กล�าวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้นๆ หรือแนบเอกสารดังกล�าว 

* ๒.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
         อธิบายกระบวนการที่ใช/ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู/ 

แต�ละรายวิชา เช�น ทวนสอบจากคะแนนข/อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต�างกันไปสําหรับ
รายวิชา                                                                                                                                       
ที่แตกต�างกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู/แต�ละด/าน 
 

  ๓.  เกณฑ�การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
         ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ-การสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต/องสอดคล/องกับเกณฑ-มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
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                                   หมวดที ่ ๖.  การพัฒนาคณาจารย� 

* ๑. การเตรียมการสําหรับอาจารย�ใหม. 
        อธิบายกระบวนการที่ใช/สําหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารย-ใหม�และอาจารย-พิเศษให/มั่นใจ

ได/ว�าอาจารย-เข/าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต�าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน 

* ๒. การพัฒนาความรู และทักษะให แก.คณาจารย� 
              อธิบายถึงสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อช�วยให/คณาจารย-ได/พัฒนา 

            ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
            ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด านอื่น ๆ 
 

หมวดที ่๗.  การประกนัคุณภาพหลกัสตูร 
๑. การกํากับมาตรฐาน 

            อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให/เป)นไปตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช/และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  ตลอดระยะเวลาที่มีการ

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 

๒. บันฑิต 

            อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  ผลลัพธ-การเรียนรู/      

การทํางานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  ผลงานของนักศึกษาและผู/สําเร็จการศึกษา 
 
 

 

๓.  นักศึกษา 

            อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร/อมก�อนเข/าศึกษา การควบคุมการดูแล  การให/
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว  การคงอยู�  การสําเร็จการศึกษา  ความพึงพอใจและผลการจัดการข/อร/องเรียน
ของนักศึกษา 
 
 

๔.  อาจารย� 
            อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย-  ต้ังแต�ระบบการรับอาจารย-ใหม�  การคัดเลือกอาจารย-  
คุณสมบัติ  ความรู/  ความเช่ียวชาญทางสาขาวิชาและมีความก/าวหน/าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย- 
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๕. หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู เรียน 

     อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให/มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย�างต�อเนื่อง  การออกแบบหลักสูตร  
ควบคุม  กํากับการจัดทํารายวิชา  การวางระบบผู/สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต�ละรายวิชา  
การประเมินผู/เรียน  การกํากับให/มีการประเมินตามสภาพจริง  มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย  การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน  ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ 
 

๖.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
     อธิบายระบบการดําเนินงานของภาควิชา  คณะ  สถาบัน  เพื่อความพร/อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ทั้ง

ความพร/อมทางกายภาพและความพร/อมของอุปกรณ-เทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือ
ต�อการเรียนรู/  โดยการมีส�วนร�วมของอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย-ประจําหลักสูตร 
 

* ๗.  ตัวบ.งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
      ระบุตัวบ�งช้ีผลการดําเนินงานที่ใช/ในการติดตาม  ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปYตามตัว

บ�งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ  หรือตัวบ�งช้ีที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุม 
หมวด ๑ -  หมวด ๖ 
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หมวดที ่๘.  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลกัสูตร 
 

      ควรคํานึงถึงประเด็นต�าง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสู�การประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็นสําคัญ 
ๆ ที่สะท/อนถึงคุณภาพของบณัฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล�าน้ีจะถูกนํามาใช/ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของ
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร� 

* ๑.  การประเมนิประสทิธิผลของการสอน 

         ๑.๑  การประเมินกลยทุธ�การสอน 
                 อธิบายกระบวนการที่ใช/ในการประเมินกลยุทธ-การสอนที่ได/วางแผนไว/สําหรับการพัฒนาการเรียนรู/ในด/าน

ต�าง ๆ เช�น การประเมินความเห็นหรือข/อเสนอแนะของอาจารย-ภายหลังการเข/ารับการอบรม การนํากลยุทธ-การสอนไป
ใช/  การปรึกษาหารือกับผู/เช่ียวชาญด/านหลักสูตรหรือวิธีการสอน  การวิเคราะห-ผลการประเมินของนักศึกษาและ

หลักสูตรฝjกอบรมด/านทฤษฎีการเรียนรู/และวิธีการสอนที่เก่ียวข/อง และอธิบายกระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่
ได/มาปรับปรุงแผนกลยุทธ-การสอน 

        ๑.๒  การประเมินทกัษะของอาจารย�ในการใช แผนกลยทุธ�การสอน 
               อธิบายกระบวนการที่ใช/ในการประเมินทักษะของคณาจารย-ในการใช/กลยุทธ-ตามที่ได/วางแผนไว/  เช�น  การ

ประเมินของนักศึกษาในแต�ละรายวิชา การสังเกตการณ-ของอาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน/าภาค การทดสอบผล
การเรียนรู/ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  การจัดอันดับเกี่ยวกับ
กระบวนการในการพัฒนาความรู/และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต/องการ 

* ๒. การประเมนิหลกัสูตรในภาพรวม 

             อธิบายกระบวนการที่จะใช/เพื่อจะได/ข/อมูลต�าง ๆ ย/อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม
และการบรรลุผลการเรียนรู/ที่คาดหวังจากกลุ�มบุคคล ดังน้ี  ๑) นักศึกษาและบัณฑิต   ๒) ผู/ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู/

ประเมินภายนอก  ๓)  ผู/ใช/บณัฑิตและ/หรือผู/มีส�วนได/ส�วนเสียอ่ืนๆ 

* ๓. การประเมนิผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสูตร 
             ให/ประเมินตามตัวบ�งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข/อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย�างน/อย ๓ 

คน  ประกอบด/วยผู/ทรงคุณวฒุใินสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย�างน/อย ๑ คน (ควรเป)นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับ

การประกันคุณภาพภายใน) 

*๔. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุง 
            อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได/จากอาจารย-และนักศึกษา  รวมทั้งกระบวนการในการวางแผน

ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ- 

เอกสารแนบ     ให/แนบเอกสารที่ระบุไว/ให/ครบถ/วน 
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มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา 
         รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) หมายถึง ข/อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการ

ของแต�ละรายวิชาเพื่อให/การจัดการเรียนการสอนสอดคล/องและเป)นไปตามที่วางแผนไว/ในรายละเอียดของ
หลักสูตร ซึ่งแต�ละรายวิชาจะกําหนดไว/อย�างชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค-และรายละเอียดของเนื้อหาความรู/ใน

รายวิชา แนวทางการปลูกฝXงทักษะต�าง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืน ๆ ที่นักศึกษาจะได/รับการพัฒนาให/ประสบ
ความสําเร็จตามจุดมุ�งหมายของรายวิชา มีการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช/ในการเรียน วิธีการ
เรียน การสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือส่ือทางวิชาการอ่ืน ๆ ที่จําเป)นสําหรับการ
เรียนรู/ นอกจากนี้ยังกําหนดยุทธศาสตร-ในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง 

 

ประกอบด วย ๗ หมวด ดังนี ้
หมวดที่ ๑  ข/อมูลท่ัวไป 
หมวดที่ ๒  จุดมุ�งหมายและวัตถุประสงค- 
หมวดที่ ๓  ลักษณะและการดําเนินการ 

หมวดที่ ๔  การพัฒนาผลการเรียนรู/ของนักศึกษา 
หมวดที่ ๕  แผนการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่ ๖  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
หมวดที่ ๗  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวชิา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที ่๑ ข อมูลทัว่ไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
๒. จํานวนหน.วยกิต 
              บรรยาย-ปฏิบัติ 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
              ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช/รายวิชาน้ี ยกเว/นวิชาที่เป�ดเป)นวิชาเลือกทั่วไป ให/ใช/ “หลายหลักสูตร” และให/

ระบุว�าเป)นวิชาศึกษาท่ัวไปหรือวิชาเฉพาะ เช�น วิชาแกน วิชาเฉพาะด/าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพหรือวิชาชีพ วิชาเอก 
วิชาเอกเลือก เป)นต/น 

๔. อาจารย�ผู รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย�ผู สอน 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปWท่ีเรียน 
            ภาคการศึกษา / ชั้นปYที่เรียน ตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 

๖. รายวิชาที่ต องเรียนมาก.อน (Pre-requisite) (ถ ามี) 
๗. รายวิชาท่ีต องเรียนพร อมกัน (Co-requisites) (ถ ามี) 
๘. สถานที่เรียน 
              ระบุสถานที่เรียนทุกแห�งทั้งในและนอกที่ต้ังหลักของมหาวิทยาลัยให/ครบถ/วน 

๙. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล.าสุด 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ.งหมายและวัตถุประสงค� 
๑. จุดมุ.งหมายของรายวิชา 
๒. วัตถุประสงค�ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
           อธิบายโดยย�อเกี่ยวกับวัตถุประสงค-ในการพัฒนารายวิชาน้ีหรือการเปล่ียนแปลงสําคัญ ๆ ที่เกิดข้ึน เช�น 

เพิ่มการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ web based การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป)นผล 

จากงานวิจัยใหม� ๆ ในสาขา
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หมวดที ่๓ ลักษณะและการดําเนนิการ 
๑.  คําอธิบายรายวิชา 
         ตามที่ระบุไว/ในรายละเอียดหลักสูตร 

๒.  จํานวนชั่วโมงที่ใช ต.อภาคการศึกษา 
          ระบุจํานวนช่ัวโมงบรรยาย สอนเสริม การฝjกปฏิบัติงานภาคสนาม/การฝjกงาน และการศึกษาด/วยตนเอง 

๓.  จํานวนชั่วโมงต.อสัปดาห�ท่ีอาจารย�ให คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก.นักศึกษาเปVนรายบุคคล 
           ระบุจํานวนช่ัวโมงต�อสัปดาห-ที่จะให/คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก�นักศึกษานอกช้ันเรียนและ
วิธีการสื่อสารให/นักศึกษาได/ทราบกําหนดเวลาล�วงหน/า 
 

หมวดที ่๔ การพัฒนาผลการเรียนรู ของนักศึกษา 
            การพัฒนาผลการเรียนรู/ในมาตรฐานผลการเรียนรู/แต�ละด/านที่มุ�งหวัง ซึ่งต/องสอดคล/องกับที่ระบุไว/ใน
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต�อมาตรฐานผลการเรียนรู/จากหลักสูตรสู�รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร  โดยมาตรฐานการเรียนรู/แต�ละด/าน ให/แสดงข/อมูล  ต�อไปนี้ 

           ๑. สรุปส้ันๆ เกี่ยวกับความรู/ หรือทักษะที่รายวิชามุ�งหวังที่จะพัฒนานักศึกษา 
           ๒. คําอธิบายเกี่ยวกับวิธีการสอนที่จะใช/ในรายวิชาเพื่อพัฒนาความรู/ หรือทักษะในข/อ ๑ 
           ๓. วิธีการที่จะใช/วัดและประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษาในรายวิชาน้ีเพื่อประเมินผลการเรียนรู/ใน 
มาตรฐานการเรียนรู/แต�ละด/านที่เกี่ยวข/อง 

๑. คุณธรรม จริยธรรม 
           ๑.๑  คุณธรรม จริยธรรมที่ต/องพัฒนา 
           ๑.๒  วิธีการสอน 
           ๑.๓  วิธีการประเมินผล 
๒. ความรู/ 

             ๒.๑ ความรู/ที่ต/องได/รับ 
             ๒.๒ วิธีการสอน 
             ๒.๓ วิธีการประเมินผล 
๓. ทักษะทางปXญญา 

             ๓.๑ ทักษะทางปXญญาที่ต/องพัฒนา 
             ๓.๒  วิธีการสอน 
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             ๓.๓ วิธีการประเมินผล 
๔. ทักษะความสัมพันธ-ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          ๔.๑ ทักษะความสัมพันธ-ระหว�างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต/องพัฒนา 
          ๔.๒ วิธีการสอน 
          ๔.๓ วิธีการประเมินผล 
 ๕. ทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ 

          ๕.๑ ทักษะการวิเคราะห-เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต/องพัฒนา 
          ๕.๒ วิธีการสอน 
          ๕.๓ วิธีการประเมินผล 
 

หมวดที ่๕ แผนการสอนและการประเมนิผล 
๑. แผนการสอน 
         ระบุหัวข/อ/รายละเอียด สัปดาห-ที่สอน จํานวนช่ัวโมงการสอน (ซึ่งต/องสอดคล/องกับจํานวนหน�วยกิต) 
กิจกรรมการเรียนการสอนและส่ือที่ใช/ รวมทั้งอาจารย-ผู/สอน ในแต�ละหัวข/อ/รายละเอียดของรายวิชา 

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู  
          ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู/หัวข/อย�อยแต�ละหัวข/อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่กําหนดในรายละเอียดของหลักสูตร สัปดาห-ที่ประเมิน และ

สัดส�วนของการประเมิน 
 

หมวดที ่๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
๑. ตําราและเอกสารหลัก 
          ระบุตําราและเอกสารหลักที่ใช/ในการเรียนการสอน 

๒. เอกสารและข อมูลสําคัญ 
          ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส- เว็บไซต- กฎระเบียบต�าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร-และ
แหล�งอ/างอิงที่สําคัญอ่ืน ๆ ซึ่งนักศึกษาจําเป)นต/องศึกษาเพิ่มเติม 

๓. เอกสารและข อมูลแนะนํา 
          ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน ส่ืออิเล็กทรอนิกส- เว็บไซต- กฎระเบียบต�าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร-และ
แหล�งอ/างอิงที่สําคัญอ่ืน ๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม 
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หมวดที ่๗  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 

๑.  กลยุทธ�การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
๒.  กลยุทธ�การประเมินการสอน 
        ระบุวิธีการประเมินที่จะได/ข/อมูลการสอน  เช�น จากผู/สังเกตการณ-  หรือทีมผู/สอน  หรือผลการเรียน 
ของนักศึกษา เป)นต/น 

๓.  การปรับปรุงการสอน 
        อธิบายกลไกและวิธีการปรับปรุงการสอน เช�น คณะ/ภาควิชามีการกําหนดกลไกและวิธีการปรับปรุงการ

สอนไว/อย�างไรบ/าง การวิจัยในชั้นเรียน การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  เป)นต/น 

๔.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
         อธิบายกระบวนการที่ใช/ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู/
ของรายวิชา เช�น ทวนสอบจากคะแนนข/อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต�างกันไปสําหรับ
รายวิชาที่แตกต�างกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู/แต�ละด/าน 

๕.  การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
         อธิบายกระบวนการในการนําข/อมูลที่ได/จากการประเมินจากข/อ ๑ และ ๒ มาวางแผนเพื่อปรับปรุง

คุณภาพ 
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มคอ.๔  รายละเอยีดของประสบการณ�ภาคสนาม 
 

               รายละเอียดของประสบการณ�ภาคสนาม (Field Experience Specification)  หมายถึง ข/อมูล

เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต/องออกฝjกงานออกฝjกภาคสนาม หรือ 
สหกิจศึกษา ซึ่งจะต/องวางแผนให/สอดคล/องและเป)นไปตามที่กําหนดไว/ในรายละเอียดของหลักสูตร  โดยจะ
กําหนดไว/อย�างชัดเจนถึงวัตถุประสงค-และรายละเอียดของการดําเนินการของกิจกรรมน้ัน ๆ ตลอดจนความรู/ 
ความเข/าใจที่นักศึกษาจะได/รับจากการออกฝjก มีการกําหนดกระบวนการหรือวิธีการในการปลูกฝXงทักษะต�าง ๆ

ตลอดจนคุณลักษณะอ่ืนๆที่นักศึกษาจะได/รับการพัฒนาให/ประสบความสําเร็จตามจุดมุ�งหมายรวมทั้งเกณฑ-การ
วัดและประเมินผลนักศึกษา และการประเมินการดําเนินการตามรายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนาม 
 
 

ประกอบด วย ๗ หมวด ดังนี ้
หมวดที่ ๑ ข/อมูลทั่วไป 
หมวดที่ ๒ จุดมุ�งหมายและวัตถุประสงค- 
หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู/ 
หมวดที่ ๔ ลักษณะและการดําเนินการ 

หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ 
หมวดที่ ๖ การประเมินนักศึกษา 
หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝjกประสบการณ-ภาคสนาม
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รายละเอียดของประสบการณ�ภาคสนาม 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 

หมวดที ่๑ ข อมูลทัว่ไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
๒. จํานวนหน.วยกิต หรือจํานวนชั่วโมง 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
               ระบุชื่อหลักสูตรที่ใช/รายวิชาน้ี และระบุว�าเป)นวิชาบังคับหรือวิชาเลือก 

๔. อาจารย�ผู รับผิดชอบ / อาจารย�ท่ีปรึกษาการฝ^กประสบการณ�ภาคสนาม 
๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปWท่ีกําหนดให มีการฝ^กประสบการณ�ภาคสนามตามแผนการศึกษาของหลักสูตร 
๖. วันท่ีจัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ�ภาคสนามครั้งล.าสุด 
 

หมวดที ่๒ จุดมุ.งหมายและวัตถุประสงค� 
๑. จุดมุ.งหมายของประสบการณ�ภาคสนาม 
๒. วัตถุประสงค�ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ�ภาคสนาม 
           อธิบายโดยย�อถึงวัตถุประสงค-การพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ-ภาคสนามหรือการเปลี่ยนแปลง

สําคัญ ๆ ที่เกิดขึ้นและการกระทําที่จะให/บรรลุวัตถุประสงค- 
 

หมวดที ่๓ การพัฒนาผลการเรียนรู  
           การพัฒนาผลการเรียนรู/ในมาตรฐานผลการเรียนรู/แต�ละด/านที่มุ�งหวังต/องสอดคล/องกับที่ระบุไว/ใน
รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ.๒) โดยมาตรฐานผลการเรียนรู/แต�ละด/าน ให/แสดงข/อมูลต�อไปน้ี 
      ๑  สรุปเกี่ยวกับความรู/หรือทักษะที่ต/องการจะพัฒนาจากประสบการณ-ที่ได/จากการฝjกภาคสนาม/ฝjกใน
สถานประกอบการ 

      ๒  อธิบายกระบวนการหรือกิจกรรมต�าง ๆ ที่จะพัฒนาความรู/หรือทักษะในข/อ ๑ 
      ๓  วิธีการที่จะใช/ในการประเมินผลการเรียนรู/ในมาตรฐานผลการเรียนรู/แต�ละด/านที่เกี่ยวข/อง 
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หมวดที ่๔ ลักษณะและการดําเนนิการ 
๑. คําอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ�ภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 
           ระบุคําอธิบายตามที่ระบุในรายละเอียดของหลักสูตร 

๒. กิจกรรมของนักศึกษา 
              ระบุกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข/องกับนักศึกษาระหว�างฝjกประสบการณ-ภาคสนาม 

๓. รายงานหรืองานที่นักศึกษาได รับมอบหมาย 
          ระบุรายงานหรืองานที่มอบหมายนักศึกษา และกําหนดส�ง 

๔. การติดตามผลการเรียนรู การฝ^กประสบการณ�ภาคสนามของนักศึกษา 
          ระบุกิจกรรมที่ใช/ในการติดตามผลการเรียนรู/ทั้งระหว�างฝjกและเมื่อสิ้นสุดการฝjกประสบการณ-ภาคสนาม 

๕. หน าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมใน 
ภาคสนาม 
           เช�น การวางแผนกิจกรรมสําหรับการพัฒนาทักษะของนักศึกษา การให/คําแนะนําแก�นักศึกษาการ
ประเมินผลการฝjกประสบการณ- 

๖. หน าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย�ท่ีปรึกษา/อาจารย�นิเทศก� 
           เช�น การให/คําปรึกษา การประสานและร�วมวางแผนกับพนักงานพี่เล้ียงในสถานประกอบการการ
ประเมินผลนักศึกษา การวางแผนสําหรับการออกนิเทศก-นักศึกษา 

๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช.วยเหลือนักศึกษา 
๘. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต องการจากสถานที่ท่ีจัดประสบการณ�ภาคสนาม/ 
สถานประกอบการ 
           เช�น ที่พัก การเดินทาง วัสดุอุปกรณ-สนับสนุนอ่ืน ๆ เช�น เบี้ยเลี้ยง 

 

หมวดที ่๕ การวางแผนและการเตรียมการ 
๑. การกําหนดสถานท่ีฝ^ก 
๒. การเตรียมนักศึกษา 
๓. การเตรียมอาจารย�ที่ปรึกษา/อาจารย�นิเทศก� 
๔. การเตรียมพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานท่ีฝ^ก 
๕. การจัดการความเสี่ยง 
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                                                                                                                                        มคอ. ๔ 
หมวดที ่๖ การประเมนินักศึกษา 

๑. หลักเกณฑ�การประเมิน 
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเลี้ยงต.อการประเมินนักศึกษา 
๔. ความรับผิดชอบของอาจารย�ผู รับผิดชอบประสบการณ�ภาคสนามต.อการประเมินนักศึกษา 
๕. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต.าง 
 

หมวดที ่๗ การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของการฝ^กประสบการณ�ภาคสนาม 
๑. กระบวนการประเมินการฝ^กประสบการณ�ภาคสนามจากผู เกี่ยวข องต.อไปนี้ 
        ๑.๑  นักศึกษา 
        ๑.๒  พนักงานพ่ีเลี้ยงหรือผู ประกอบการ 
        ๑.๓  อาจารย�ท่ีดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
        ๑.๔  อื่น ๆ เช.น บัณฑิตจบใหม. 
๒.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
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มคอ. ๕ รายงานผลการดาํเนนิการของรายวิชา 

 
               รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (Course Report) หมายถึง รายงานผล การจัดการเรียน

การสอนของอาจารย-ผู/สอนแต�ละรายวิชาเม่ือส้ินภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด การเรียนการสอนในวิชา
นั้น ๆ ว�าได/ดําเนินการสอนอย�างครอบคลุมและเป)นไปตามแผนที่วางไว/ ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม� และ
หากไม�เป)นไปตามแผนที่วางไว/ ต/องให/เหตุผลและข/อเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาดังกล�าวในครั้งต�อไป รายงานน้ีจะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จํานวนนักศึกษาตั้งแต�เริ่มเรียน

จนสิ้นสุด ปXญหาในด/านการบริหารจัดการและ ส่ิงอํานวยความสะดวก การวิเคราะห-ผลการประเมินรายวิชาของ
นักศึกษา/หัวหน/าภาค/หรือผู/ประเมินภายนอก รวมทั้งการสํารวจความคิดเห็นของผู/ใช/บัณฑิต การวางแผนและให/
ข/อเสนอแนะ ต�อผู/ประสานงานหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา 
 

ประกอบด วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดที ่๑ ข อมูลทัว่ไป 
หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
หมวดที ่๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
หมวดที ่๔ ป\ญหาและผลกระทบต.อการดําเนนิการ 
หมวดที ่๕ การประเมนิรายวิชา 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง
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                                                                                                                             มคอ. ๕     

รายงานผลการดาํเนนิการของรายวิชา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ ภาควิชา 

หมวดที ่๑ ข อมูลทัว่ไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
๒. รายวิชาท่ีต องเรียนก.อนรายวิชานี้ (ถ ามี) 
๓. อาจารย�ผู รับผิดชอบ อาจารย�ผู สอนและกลุ.มเรียน (Section) 
         ให/รายงานเป)นรายกลุ�ม 

๔. ภาคการศึกษา/ปWการศึกษาที่เป8ดสอนรายวิชา 
๕. สถานท่ีเรียน 
             ระบุสถานที่เรียนทุกแห�งทั้งในและนอกที่ต้ังหลักของมหาวิทยาลัยให/ครบถ/วน 
 

หมวดที ่๒ การจัดการเรียนการสอนทีเ่ปรียบเทียบกับแผนการสอน 
๑. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 
       ระบุหัวข/อ จํานวนช่ัวโมงตามแผนการสอน  จํานวนช่ัวโมงที่สอนจริง  ระบุเหตุผลที่การสอนจริงต�างจาก

แผนการสอนหากมีความแตกต�างเกิน ๒๕ % 

๒. หัวข อที่สอนไม.ครอบคลุมตามแผน 
       ระบุหัวข/อที่สอนไม�ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยสําคัญของหัวข/อต�อผลการเรียนรู/ของรายวิชาและ
หลักสูตร ในกรณีที่มีนัยสําคัญให/เสนอแนวทางชดเชย 

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีทําให เกิดผลการเรียนรู ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
       ระบุว�าวิธีสอนเพื่อให/บรรลุผลการเรียนรู/แต�ละด/านตามที่ระบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผลหรือไม�มี 

และปXญหาของวิธีสอนที่ใช/(ถ/ามี) พร/อมข/อเสนอแนะในการแก/ไข 

๔. ข อเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
       ระบุข/อเสนอเพื่อการปรับปรุงวิธีสอน ซึ่งได/จากปXญหาที่พบในข/อ ๓ 
 

หมวดที ่๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน  (ณ วันหมดกําหนดการเพิ่มถอน ) 

๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู.เมื่อสิน้สุดภาคการศึกษา 
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มคอ. ๕         
๓.  จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 
๔.  การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)   ระบุจํานวนและร/อยละของนักศึกษาในแต�ละระดับคะแนน                                                                                                                                                   

๕.  ป\จจัยที่ทําให ระดับคะแนนผิดปกต ิ(ถ ามี) 
๖.  ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไว ในรายละเอียดรายวิชา 
       ระบุความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินผลการเรียนรู/ที่กําหนดไว/ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข/อ ๒ 

      ๖.๑  ความคลาดเคลื่อนด านกําหนดเวลาการประเมิน 
        ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนพร/อมเหตุผล 

      ๖.๒  ความคลาดเคลื่อนด านวิธีการประเมินผลการเรียนรู  (ถ ามี) 
        ระบุความคาดเคลื่อนที่เกิดข้ึนพร/อมเหตุผล 

๗.  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
        ระบุวิธีการทวนสอบ และสรุปผลการทวนสอบ 
 

หมวดที ่๔ ป\ญหาและผลกระทบต.อการดําเนนิการ 
๑. ประเด็นด านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 
        ระบุปXญหาในการใช/ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน(ถ/ามี) และผลกระทบ 

๒. ประเด็นด านการบริหารและองค�กร 
        ระบุปXญหาด/านการบริหารและองค-กร(ถ/ามี) และผลกระทบต�อผลการเรียนรู/ของนักศึกษา 
 

หมวดที ่๕ การประเมนิรายวิชา 
๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 

      ๑.๑  ข อวิพากษ�ที่สําคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
              ระบุข/อวิพากษ-ทั้งที่เป)นจุดแข็งและจุดอ�อน 

      ๑.๒  ความเห็นของอาจารย�ผู สอนต.อข อวิพากษ�ตามข อ ๑.๑ 
๒. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
     ๒.๑ ข อวิพากษ�ท่ีสําคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
             ระบุข/อวิพากษ-ทั้งที่เป)นจุดแข็งและจุดอ�อน 

     ๒.๒ ความเห็นของอาจารย�ผู สอนต.อข อวิพากษ�ตามข อ ๒.๑ 
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มคอ. ๕         

หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 
๑.  ความก าวหน าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวิชาครั้งที่ผ.านมา 
         ระบุแผนการปรับปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปYการศึกษาที่ผ�านมาและอธิบายผลการดําเนินการตามแผน 
ถ/าไม�ได/ดําเนินการหรือไม�เสร็จสมบูรณ-ให/ระบุเหตุผล                                                                   
๒.  การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
          อธิบายการปรับปรุงโดยย�อ เช�น ปรับเปล่ียนวิธีการสอนสําหรับภาคการศึกษา/ปYการศึกษาน้ี การใช/

อุปกรณ-การสอนแบบใหม� เป)นต/น 

๓.  ข อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปWการศึกษาต.อไป 
          ระบุข/อเสนอพร/อมกําหนดเวลาที่ควรแล/วเสร็จและผู/รับผิดชอบ 

๔.  ข อเสนอแนะของอาจารย�ผู รับผิดชอบรายวิชาต.ออาจารย�ผู รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ชื่ออาจารย-ผู/รับผิดชอบรายวิชา:……………………………………………………………………………… 
ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ............................................................. 

ชื่อผู/รับผิดชอบหลักสูตร: …………………………………………………………………………………….. 
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ......................................................... 
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มคอ. ๖ รายงานผลการดาํเนนิการของประสบการณ�ภาคสนาม 
 

             รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ�ภาคสนาม (Field Experience Report)  หมายถึง 

รายงานผลการฝjกงาน ออกฝjกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษา ว�าได/บรรลุผลการเรียนตามแผนที่วางไว/ใน
รายละเอียดของประสบการณ-ภาคสนามหรือไม� และหากไม�เป)นไปตามแผนต/องให/เหตุผลและข/อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการฝjกงาน ออกฝjกภาคสนาม หรือ สหกิจศึกษาในครั้งต�อไป รายงานน้ีจะครอบคลุมถึงการฝjก
ประสบการณ-ภาคสนามตั้งแต�เริ่มจนสิ้นสุด ปXญหาด/านการบริหารจัดการและส่ิงอํานวยความสะดวก การ
วิเคราะห-ผลการประเมิน การฝjกของนักศึกษา/อาจารย-ผู/รับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี้ยง 

 

ประกอบด วย ๖ หมวด ดงันี ้
 

หมวดที ่๑ ข อมูลทัว่ไป 
หมวดที ่๒ การดําเนินการที่ต.างไปจากแผนการฝ^กประสบการณ�ภาคสนาม 
หมวดที ่๓ ผลการดําเนินการ 
หมวดที ่๔ ป\ญหา และผลกระทบด านการบรหิาร 
หมวดที ่๕ การประเมนิการฝ^กประสบการณ�ภาคสนาม 
หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 
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รายงานผลการดาํเนนิการของประสบการณ�ภาคสนาม 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที ่๑ ข อมูลทัว่ไป 
๑. รหัสและช่ือรายวิชา 
๒. หลักสูตร 
๓. อาจารย�ผู รับผิดชอบ / อาจารย�ท่ีปรึกษาการฝ^กประสบการณ�ภาคสนาม 
๔. ภาคการศึกษา / ปWการศึกษาท่ีฝ^กประสบการณ�ภาคสนาม 
 

หมวดที ่๒ การดําเนินการที่ต.างจากแผนการฝ^กประสบการณ�ภาคสนาม 
๑. การเตรียมนักศึกษา ) (ถ ามี) 
             ระบุว�าการเตรียมนักศึกษาต�างจากแผนอย�างไร และให/ข/อเสนอแนะ/ข/อคิดเห็นเพื่อการวางแผนใน
อนาคต 

๒. การเตรียมอาจารย�ที่ปรึกษา/อาจารย�นิเทศก� 
              ระบุว�าการเตรียมอาจารย-ที่ปรึกษา/อาจารย-นิเทศก-ต�างจากแผนอย�างไรและให/ข/อเสนอแนะ
ข/อเสนอแนะ/ 
ข/อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต 

๓. การเตรียมพนักงานพ่ีเลี้ยง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถ ามี) 
              ระบุว�าการเตรียมพนักงานพี่เล้ียงจากสถานประกอบการต�างจากแผนอย�างไรและให/ 
ข/อเสนอแนะ/ข/อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต 

๔. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝ^กประสบการณ�ภาคสนาม (ถ ามี) 
              ระบุการเปล่ียนแปลงต�อไปน้ีที่ต�างจากแผนและให/ข/อเสนอแนะ/ข/อคิดเห็นเพื่อการวางแผน 

           ๔.๑ การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานท่ีมอบหมายให นักศึกษา 
           ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงสิ่งอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา 
           ๔.๓ การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ (ถ ามี) 
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หมวดที ่๓ ผลการดําเนินการ 

๑. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/ส.งไปฝ^กประสบการณ�ภาคสนาม 
๒. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู.เมื่อสิน้สุดการฝ^กประสบการณ�ภาคสนาม 
๓. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W) 
๔. การกระจายระดับคะแนน (เกรด)  ระบุจํานวนและร/อยละของนักศึกษาในแต�ละระดับคะแนน                                                                                                                                                         

๕. ป\จจยัที่มีผลกระทบต.อผลการฝ^กประสบการณ�ภาคสนาม (ถ ามี) 
๕. ป\จจยัที่มีผลกระทบต.อผลการฝ^กประสบการณ�ภาคสนาม (ถ ามี) 
 

หมวดที ่๔ ป\ญหาและผลกระทบด านการบรหิาร 
๑. ป\ญหาด านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝ^ก 
๒. ผลกระทบต.อผลการเรียนรู ของนักศึกษา 
๓. การเปลี่ยนแปลงท่ีจําเปVนเพ่ือหลีกเลี่ยงป\ญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถ ามี) 
 

หมวดที ่๕ การประเมนิการฝ^กประสบการณ�ภาคสนาม 
๑. การประเมินการฝ^กประสบการณ�ภาคสนามโดยนักศึกษา (ให แนบผลการสํารวจ) 
     ๑.๑ ข อวิพากษ�ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
              ระบุข/อวิพากษ-ทั้งที่เป)นจุดแข็งและจุดอ�อน 

     ๑.๒ ความเห็นของอาจารย�ผู รับผิดชอบ / อาจารย�ท่ีปรึกษาการฝ^กประสบการณ�ภาคสนาม 
๒. การประเมินการฝ^กประสบการณ�ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพ่ีเลี้ยง 
     ๒.๑ ข อวิพากษ�ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน 
            ระบุข/อวิพากษ-ทั้งที่เป)นจุดแข็งและจุดอ�อน 

    ๒.๒ ความเห็นของอาจารย�ผู รับผิดชอบ / อาจารย�ท่ีปรึกษาการฝ^กประสบการณ�ภาคสนาม 
 

หมวดที ่๖ แผนการปรับปรุง 
๑. การดําเนินการเพ่ือปรับปรุงการฝ^กประสบการณ�ภาคสนามครั้งที่ผ.านมา 
          สรุปย�อการพัฒนาที่สําคัญในปXจจุบัน อาทิ การพัฒนาอย�างมืออาชีพสําหรับคณะหรือที่ปรึกษา
ประสบการณ-ภาคสนาม การปรับประสบการณ-ภาคสนาม และแนวทางใหม�ของการจัดการเชิงคุณภาพ 



งานหลักสูตรและแผนการเรียน  กลุ�มงานส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 

 

231 

                                                                                                                                       มคอ. ๖ 
 

๒. ความก าวหน าของการปรับปรุงการฝ^กประสบการณ�ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก.อน 
         ระบุประเด็นที่ระบุไว/ในครั้งที่ผ�านมาสําหรับการปรับปรุงนอกเหนือจากข/อ ๑ และอธิบายถึงความสําเร็จ 
ผลกระทบ ในกรณีที่ไม�สําเร็จให/ระบุเหตุผล 

๓. ข อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปWการศึกษาต.อไป 
         ระบุข/อเสนอพร/อมกําหนดเวลาที่ควรแล/วเสร็จและผู/รับผิดชอบ 

๔. ข อเสนอแนะของอาจารย�ผู รับผิดชอบการฝ^กประสบการณ�ภาคสนาม เสนอต.ออาจารย�ผู รับผิดชอบ
หลักสูตร 
         ระบุข/อเสนอแนะต�ออาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตร หากมีกิจกรรมหรือการดําเนินงานใด ๆ ที่ต/องได/รับ 
ความเห็นชอบจากภาควิชาหรือสถาบัน หรืออาจจะมีผลกระทบต�อรายวิชาอ่ืน ๆ ในหลักสูตรชื่ออาจารย-

ผู/รับผิดชอบ/อาจารย-ที่ปรึกษาการฝjกประสบการณ-ภาคสนาม:…………………………… 
ลงชื่อ.................................................. วันที่รายงาน ...................................................... 
ชื่อผู/รับผิดชอบหลักสูตร: ……………………………………………………………………………….. 
ลงชื่อ.................................................. วันที่รับรายงาน ...................................................  
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มคอ. ๗ รายงานผลการดาํเนนิการของหลักสูตร 
 

       การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผลประจําปY

โดยผู/ประสานงานหลักสูตรหรือผู/รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร  เช�น  ข/อมูลทางสถิติ 
ของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร  สภาพแวดล/อมภายในและภายนอกสถาบันที่มีผลกระทบต�อหลักสูตร  สรุป

ภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร  ประสิทธิภาพของการสอนในมาตรฐานผลการเรียนรู/แต�ละด/าน  
การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่มี  สรุปผลการประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู/สําเร็จ
การศึกษา  ผู/ใช/บัณฑิต ตลอดจนข/อเสนอในการวางแผนและพัฒนา  รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย-
และบุคลากรที่เกี่ยวข/อง การรายงานผลดังกล�าวจะส�งไปยังหัวหน/าภาควิชา/คณบดี และใช/เป)นข/อมูลในการศึกษา

ด/วยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป)นระยะ ๆ และเป)นข/อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู/ประเมิน
ภายนอกได/ด/วย 
 

ประกอบด วย ๙ หมวด ดงันี ้
หมวดที ่๑ ข อมูลทัว่ไป 
หมวดที ่๒ ข อมูลเชิงสถิติ 
หมวดที ่๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต.อหลกัสตูร 
หมวดที ่๔ ข อมูลสรุปรายวิชาของหลักสตูร 
หมวดที ่๕ การบริหารหลกัสูตร 
หมวดที ่๖ สรุปการประเมนิหลักสตูร 
หมวดที ่๗ คุณภาพของการสอน 
หมวดที ่๘ ข อคิดเหน็และข อเสนอแนะเกี่ยวกบัคุณภาพหลักสูตรจากผู ประเมินอิสระ 
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หมวดที ่๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลกัสตูร     
 

รายงานผลการดําเนนิการของหลกัสตูร..........................ประจําปWการศึกษา.............. 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที ่๑ ข อมูลทัว่ไป 
๑. หลักสูตร 
๒. ระดับคุณวุฒิ 
๓. อาจารย�ผู รับผิดชอบหลักสูตร 
๔. วันท่ีรายงาน 
๕. ปWการศึกษาที่รายงาน 
๖. สถานท่ีตั้ง 
       (ระบุสถานที่ตั้งที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอ่ืน ๆ หากมีการเป�ดสอนในหลายวิทยาเขต) 
 

หมวดที ่๒ ข อมูลเชิงสถิติ 
๑. จํานวนนักศึกษาชั้นปWที่ ๑ ที่รับเข าในปWการศึกษาท่ีรายงาน 
๒. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปWท่ีรายงาน 
๒.๑. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาก.อนกําหนดเวลาของหลักสูตร 
๒.๒. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร 
๒.๓. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาหลังกําหนดเวลาของหลักสูตร 
๒.๔. จํานวนนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต.าง ๆ (ระบุ) 
สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน ............... คน 
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน 
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน 
๓. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 
    ๓.๑ ร อยละของนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
       คํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามข/อ ๒.๑ และจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที่รับเข/าในหลักสูตร
ของรุ�น 
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       ข/อสังเกตเกี่ยวกับปXจจัยหลัก หรือ สาเหตุที่มีผลกระทบอย�างเด�นชัดต�อการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
(เช�น การเปล่ียนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุ�มประกาศนียบัตรเป)นปริญญาบัตร หรือการย/ายสาขาวิชา ฯ) 

๔. จํานวนและร อยละของนักศึกษาท่ีสอบผ.านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต.ละปW                                                                                                                                       
๕. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแต.ละปWการศึกษา 
     สัดส�วนของนักศึกษาที่สอบผ�านตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต�อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับ

จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ�นในปYที่ผ�านมา 

         นักศึกษาชั้นปWท่ี ๑ ท่ีเรียนต.อช้ันปWท่ี ๒ ......................... % 
         นักศึกษาชั้นปWท่ี ๒ ท่ีเรียนต.อชั้นปWที ่๓ ......................... % 
         นักศึกษาชั้นปWท่ี ๓ ท่ีเรียนต.อชั้นปWที ่๔ ......................... % 
๖. ป\จจัย/สาเหตุท่ีมีผลกระทบต.อจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
๗. ภาวะการได งานทําของบัณฑิตภายในระยะ ๑ ปW หลังสําเร็จการศึกษา 
วันท่ีสํารวจ ............................................................จํานวนแบบสอบถามที่ส.ง ........................................ 
จํานวนแบบสอบถามท่ีตอบกลับ ........................ร อยละของผู ตอบแบบสอบถาม …………………………. 

 
๘. การวิเคราะห�ผลที่ได  
         วิเคราะห-ผลการเปล่ียนแปลงหรือแนวโน/มของการได/งานทํา โดยใช/ข/อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะ
เศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข/อมูลที่ผ�านมาและสถาบันอ่ืนที่เป�ดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพื่อเป)นข/อมูลใน
การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

หมวดที ่๓ การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต.อหลกัสูตร 
๑. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ ามี) ท่ีมีผลกระทบต.อหลักสูตรในช.วง ๒ ปWที่ผ.านมา 
๒. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ ามี) ท่ีมีผลกระทบต.อหลักสูตรในช.วง ๒ ปWท่ีผ.านมา 
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หมวดที ่๔ ข อมูลสรุปรายวิชาของหลักสตูร 
๑. สรุปผลรายวิชาที่เป8ดสอนในภาคการศึกษา/ปWการศึกษา 
       ระบุรายวิชาที่เป�ดสอนทั้งหมดพร/อมจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จํานวนนักศึกษาที่สอบผ�านแต�ละ
รายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน 
 

๒. การวิเคราะห�รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม.ปกต ิ
      ระบุรหัสและช่ือรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม�ปกติ เช�น นักศึกษาได/ระดับคะแนนสูงมากหรือต่ํา

เกินไป หรือต�างไปจากเกณฑ-มาตรฐานการให/ระดับคะแนนในแต�ละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตกมากเกินไป 
การสอนไม�ตรงกับเนื้อหาที่กําหนดของรายวิชา เป)นต/น นอกจากนี้ให/ระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ 
เหตุผลที่ทําให/เกิดความไม�ปกติจากข/อกําหนดหรือเกณฑ-ที่ตั้งไว/ และมาตรการแก/ไขที่ได/ดําเนินการไปแล/ว (หาก
จําเป)นให/แนบข/อสรุปการประเมินและแนวทางการแก/ไข ที่ได/ดําเนินการมาแล/วด/วย) 

๓. การเป8ดรายวิชาในภาคหรือปWการศึกษา 
     ๓.๑ รายวิชาที่ไม.ได เป8ดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม.ได เป8ดสอน 
             ให/ระบุรหัสและช่ือรายวิชาที่ไม�ได/เป�ดสอนตามแผนการศึกษา พร/อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม�ได/เป�ดสอน
และมาตรการทดแทนที่ได/ดําเนินการ (ถ/ามี) เช�น เป)นรายวิชาแกนที่ต/องเป�ดตามแผนการศึกษาแต�ขาดผู/สอนหรือ
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน/อยเกินไป และได/ดําเนินการปรับแผนการเป�ดรายวิชาเพื่อเป)นการประกันว�า 
นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได/ในภาคการศึกษาต�อไป 

     ๓.๒ วิธีแก ไขกรณีท่ีมีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม.ครบถ วน 
               ให/ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข/อที่ขาด สาเหตุที่ไม�ได/สอนสาระหรือหัวข/อดังกล�าวพร/อม

วิธีแก/ไข (ถ/ามี) เช�น สาระที่ขาดและจําเป)นต/องสอนเพื่อใช/เป)นพื้นฐานของรายวิชาอ่ืนได/เพิ่มหัวข/อหรือสาระที่ขาด
ในรายวิชาที่สูงข้ึน 
 

หมวดที ่๕ การบริหารหลกัสตูร 
๕.๑  การบริหารหลักสูตร 
                ให/ระบุปXญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปXญหาต�อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค-ของ
หลักสูตร แนวทางการป�องกันและแก/ไขปXญหาในอนาคต 
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หมวดที ่๖  สรุปการประเมินหลักสตูร 
๑. การประเมินจากผู ท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปWที่สํารวจ) 
    วันท่ีสํารวจ ............................. (ให�แนบผลการสํารวจมาประกอบด�วย) 

     ๑.๑. ข อวิพากษ�ท่ีสําคัญจากผลการประเมิน และข อคิดเห็นของคณาจารย�ต.อผลการประเมิน 
     ๑.๒. ข อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข อ ๑.๑ 
๒. การประเมินจากผู มีส.วนเกี่ยวข อง 
        อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผู/ใช/บัณฑิต หรือ ผู/มีส�วนเกี่ยวข/อง และจากภายนอก 

      ๒.๑. ข อวิพากษ�ที่สําคัญจากผลการประเมิน และข อคิดเห็นของคณาจารย�ต.อผลการประเมิน 
      ๒.๒. ข อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข อ ๒.๑ (ถ ามี)                                                                                                                               
๓. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
 

หมวดที ่๗  คุณภาพของการสอน 
๑. การประเมินรายวิชาที่เป8ดสอนในปWท่ีรายงาน 
          ๑.๑ รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
                   ระบุรหัสและช่ือรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพร/อมวิธีการประเมิน  เช�น  ประเมินโดย 
นักศึกษา เป)นต/น และแผนปฏิบัติการที่ได/ดําเนินการไปแล/ว 

          ๑.๒ ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
๒. ประสิทธิผลของกลยุทธ�การสอน 
             ระบุข/อคิดเห็นต�อแผนการสอน กลยุทธ-และวิธีการสอนที่ใช/ในรายวิชาเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู/ต�าง ๆ 
ที่กําหนดในรายวิชา ให/ดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) หมวด ๘ กระบวนการประเมินและปรับปรุง
หลักสูตรประกอบ อย�างไรก็ตามไม�ได/เป)นการประเมินผู/สอน แต�เป)นการประเมินภาพรวมของการสอนจาก

ข/อคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อนําผลมาปรับกลยุทธ-และวิธีการสอนต�อไป 

        ๒.๑ สรุปข อคิดเห็นของผู สอน และข อมูลป�อนกลับจากแหล.งต.าง ๆ 
           สรุปข/อเสนอแนะของผู/สอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกต�อสัมฤทธิผลของการสอนและมาตรฐาน
ผลการเรียนรู/แต�ละด/าน ให/ระบุปXญหาที่พบพร/อมทั้งข/อเสนอแนะในการแก/ไขปXญหาหรืออุปสรรคให/ดีข้ึน 
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          ๒.๒  แนวทางแก ไข/ปรับปรุง 
          แผนดําเนินการในการตอบสนองต�อข/อเสนอแนะ (เช�น การฝjกอบรมหรือการให/คําแนะนํา หรือการ
แก/ปXญหาวิธีการอ่ืนให/ผู/สอน รวมทั้งการปรับเปล่ียนแผนกําหนดการศึกษา) ควรระบุรายวิชาที่ได/แก/ไขหรือ

ปรับเปลี่ยน 

๓. การปฐมนิเทศอาจารย�ใหม. 
    การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร  � มี   � ไม�มี 
หากมีการปฐมนิเทศให/ระบุจํานวนอาจารย-ใหม�   จํานวนอาจารย-ที่เข/าร�วมปฐมนิเทศ 
      ๓.๑. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 

      ๓.๒. สรุปการประเมินจากอาจารย-ที่เข/าร�วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
      ๓.๓. หากไม�มีการจัดปฐมนิเทศ ให/แสดงเหตุผลที่ไม�ได/ดําเนินการ 
๔. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย�และบุคลากรสายสนับสนุน 
     ๔.๑. กิจกรรมที่จัดหรือเข/าร�วม 
ให/ระบุกิจกรรมที่สถาบันฯจัดหรือหน�วยอ่ืนที่ไม�ใช�สถาบันฯจัด จํานวนอาจารย- และบุคลากร 
สายสนับสนุนที่เข/าร�วมแต�ละกิจกรรม 

    ๔.๒. สรุปข/อคิดเห็น และประโยชน-ที่ผู/เข/าร�วมกิจกรรมได/รับ (สรุปจากผลการประเมินของผู/เข/าร�วมกิจกรรม) 
 

หมวดที ่๘ ข อคิดเหน็ และข อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสตูรจากผู ประเมินอสิระ 
๑. ข อคิดเห็นหรือสาระท่ีได รับการเสนอแนะจากผู ประเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผู รับผิดชอบ   
    หลักสูตรต.อข อคิดเห็นหรือสาระท่ีได รับการเสนอแนะ 
๒. การนําไปดําเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 

หมวดที ่๙ แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลกัสตูร 
๑. ความก าวหน าของการดําเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปWที่ผ.านมา 
          ระบุแผนการดําเนินการแต�ละแผน กําหนดเวลาที่แล/วเสร็จ ผู/รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน และ
เหตุผลที่ไม�สามารถดําเนินการได/สําเร็จ 

๒. ข อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร  
          ๒.๑. ข/อเสนอในการปรับโครงสร/างหลักสูตร ( จํานวนหน�วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ ) 
          ๒.๒. ข/อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา (การเปล่ียนแปลง เพิ่มหรือลดเน้ือหาในรายวิชาการ

เปล่ียนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ) 
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           ๒.๓. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย-และบุคลากรสายสนับสนุน 

๓. แผนปฏิบัติการใหม.สําหรับปW ............. 
           ระบุแผนปฏิบัติการแต�ละแผน วันที่คาดว�าจะส้ินสุดแผน และผู/รับผิดชอบ 

อาจารย-ผู/รับผิดชอบหลักสูตร :________________________________ 
ลายเซ็น :__________________________ วันที่รายงาน:____________ 
ประธานหลักสูตร :______________________________ 
ลายเซ็น :__________________________ วันที่รายงาน:____________ 

เห็นชอบโดย ________________________ (หัวหน/าภาควิชา) 
ลายเซ็น :__________________________ วันที่:____________ 
เห็นชอบโดย ________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : __________________________ วันที่ :____________ 

เอกสารประกอบรายงาน 
๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 

๒. วิธีการให/คะแนนตามกําหนดเกณฑ-มาตรฐานที่ใช/ในการประเมิน 
๓. ข/อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปYที่ประเมิน 
๔. ข/อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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ภาคผนวก  ช 
 

แนวปฏิบัตใินการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต.อ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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แนวปฏิบัตใินการนําเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต.อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

          สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได/กําหนดแนวปฏิบัติในการนําเสนอหลักสูตระดับอุดมศึกษาทั้ง 
ที่เป)นหลักสูตรใหม�  หลักสูตรปรับปรุง  ที่จะเสนอต�อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดังน้ี 
            1.  หลักสูตรใหม�  (หลักสูตรที่ไม�เคยเป�ดสอนในระดับและสาขาวิชาน้ันมาก�อน) 
                 1.1  หลักสูตรที่จะเป�ดสอนควรสอดคล/องนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาประเทศและความต/องการ

กําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม 
                1.2  หลักสูตรที่จะเป�ดสอนควรผ�านการพิจารณากลั่นกรอง  จากคณะกรรมการระดับคณะ  
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  หรือคณะกรรมการที่มีหน/าที่พิจารณาแต�เรียกชื่ออย�างอ่ืน 
                1.3  หลักสูตรที่เป�ดสอน  ต/องมโีครงสร/างและมาตรฐานตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวง

ศึกษากําหนด  รวมทั้งสอดคล/องกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑ-ที่กระทรวงศึกษากําหนด (ถ/ามี) 
                1.4  สถาบันอุดมศึกษาควรมีศักยภาพและความพร/อมในการเป�ดดําเนินการหลักสูตรทั้งด/าน
คณาจารย-  ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน  และปXจจัยเกื้อหนุนอ่ืน ๆ 
                1.5  หลักสูตรที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต/องได/รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันก�อนเป�ดสอน 

                1.6  หลักสูตรที่ได/รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันแล/วต/องเสนอ
ให/คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน  30  วัน  นับต้ังแต�วันที่ได/รับความเห็นชอบหรืออนุมัติเพื่อพิจารณา
รับทราบหรือรับรองหลักสูตร  หากไม�ได/ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไม�ได/รับการพิจารณารับทราบ
หรือรับรองหลักสูตร 

                 1.7  เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประกอบด/วย 
                    1.7.1  หลักสูตรที่เสนอต/องมีหัวข/อและรายเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนดตามเกณฑ- 
                     1.7.2  แบบเสนอข/อมูลหลักสูตรที่กรอกข/อมูลครบถ/วน  โดยอธิการลงนามรับรองความถูกต/อง 

ของข/อมูลทั้งหมด  พร/อมประทับตราสถาบันทุกหน/า 
                    1.7.3  สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร 
                    1.7.4  เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ-  จํานวน   4  เล�ม  พร/อมแผ�นบันทึกข/อมูล ( CD ) 
                    1.7.5  หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ/างอิง  อาทิระเบียบหรือข/อบังคับให/จําทําเป)น
เอกสารผนวกแนบท/ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ- 
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                  1.8  ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต/อง  ครบถ/วนและสมบูรณ-ตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษากําหนดแล/ว  ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให/คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  พิจารณารับรองหลักสูตรภายใน  120  วัน 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

        2)  หลักสูตรปรับปรุง 
 

             2.1  หลักสูตรปรับปรุง (เป)นการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร  อาทิ  วัตถุประสงค-ของหลักสูตร  

โครงสร/างหลักสูตร  ช่ือหลักสูตร  ชื่อปริญญาเนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา) 
                2.1.1  หลักสูตรปรับปรุงควรผ�านการพิจารณากล่ันกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ  
คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  หรือคณะกรรมการที่มีหน/าที่พิจารณาแต�เรียกชื่อเป)นอย�างอ่ืน   
                 2.1.2  หลักสูตรที่ปรับปรุงก�อนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต/องได/รับความเห็นชอบ
หรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
                 2.1.3  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  ต/องมโีครงสร/างและมาตรฐานตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตร

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
                2.1.4  หลักสูตรที่ได/รับความเห็นชอบหรืออนุมัติแล/ว  ต/องเสนอให/คณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต�วันที่ได/รับความเห็นชอบหรืออนุมัติ  เพื่อพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร   
หากไม�ได/ดําเนินการตามระยะเวลาที่กําหนดอาจจะไม�ได/รับการพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร

สถาบันอุดมศึกษาจะต/องเป)นผู/รับผิดชอบ 
                2.1.5   เอกสารที่เสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประกอบด/วย 
                         1)  หลักสูตรที่เสนอต/องมีหัวข/อและรายละเอียดการจัดทําเอกสารหลักสูตรตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  และจัดทําตารางเปรียบเทียบข/อแตกต�างระหว�างหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรปรับปรุง 

                         2)  แบบเสนอข/อมูลหลักสูตรที่กรอกข/อมูลครบถ/วน  โดยอธิการบดีลงนามรับรองความ
ถูกต/องของข/อมูลพร/อมประทับตราสถาบันทุกหน/า 

                         3)  สําเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

                         4)  เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุงจํานวน  4  เล�ม  พร/อมแผ�นบันทึกข/อมูล (CD-R) 
                         5)  หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ/างอิง  อาทิระเบียบหรือข/อบังคับ  ให/จัดทําเป)น

สารผนวกแนบท/าย 
               2.1.6  ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต/อง  ครบถ/วนและสมบูรณ-  ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให/
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คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะดําเนินการเสนอให/คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรอง
หลักสูตรปรับปรุงภายใน  120 วัน 
 

       2.2  หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน อย (เป)นการปรับปรุงในระดับรายวิชา  อาทิ  การเปล่ียนชื่อรายวิชาการ

เปล่ียนรหัสรายวิชา  การเพิ่มรายวิชาเลือก  และการปรับปรุงคําอธิบายรายวิชา  โดยไม�กระทบโครงสร/างหลักสูตร
และเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ)  
               2.2.1  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  ควรผ�านพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ  
คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  หรือคณะกรรมการที่มีหน/าที่พิจารณาแต�เรียกชื่อเป)นอย�างอ่ืน 
               2.2.2  หลักสูตรฉบับปรับปรุงก�อนเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต/องได/รับความ
เห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาบันมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน 
               2.2.3  เอกสารที่เสนอต/องมีหัวข/อและรายละเอียดสาระของหลักสูตรในส�วนที่ต/องการปรับปรุง

แก/ไขตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
               2.2.4  ให/สถาบันอุดมศึกษาจัดทําเอกสารการปรับปรุงแก/ไขหลักสูตรและแจ/งให/สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองเป)นรายภาคการศึกษา 
               2.2.5  ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแก/ไขหลายคร้ัง  ให/รวบรวมและสรุปจัดทําเป)นเอกสาร

ฉบับเดียว 
                2.2.6  ให/ส�งเอกสารตามข/อ  2.2.5   จํานวน  4  ฉบับ  พร/อมแผ�นบันทึกข/อมูล (CD/…..) 
 

                อนึ่งการรับทราบหรือรับรองหลักสูตรใหม�  หรือหลักสูตรปรับปรุงจะเป)นไปภายใต/เงื่อนไขที่ว�า
มหาวิทยาลัย/สถาบันได/จัดทําหลักสูตรสอดคล/องตามเกณฑ-มาตรฐานหลักสูตรนโยบายและหรือหลักเกณฑ-ที่
กําหนดเท�าน้ัน  หากมิได/เป)นตามเงื่อนไขดังกล�าว  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไม�อาจส�งหลักสูตร
ดังกล�าวไปให/สํานักงาน  ก.พ.  พิจารณารับรองคุณวุฒิผู/สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  เพื่อประโยชน-ในการ
บรรจุและการแต�งตั้งข/าราชการพลเรือน  รวมทั้งกําหนดเงินเดือนที่ควรได/รับและระดับตําแหน�งที่ควรแต�งตั้ง 

 


