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ส่วนที ่ 1 
การจัดทาํแผนพัฒนาหลักสูตร 

 
 แผนพัฒนาหลกัสูตรจะเป็นอีกหนึ่งตัวกําหนดทิศทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย
มุ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งและจุดเด่นที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  และความ
ต้องการของสังคม  ชุมชน  และท้องถิ่น  ซึ่งเป็นหัวใจสําคญัของการบริหารกิจการมหาวิทยาลัย  หลักสูตร
ทุกหลักสูตรทีจ่ะขอเปิดสอนต้องได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหลักสตูรของมหาวิทยาลัยก่อน  
กระบวนการในการจัดทําแผนพัฒนาหลักสตูรมีขั้นตอนดังผังงาน  ดังนี้ 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 ผังงานแสดงขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตร 



 ๒
 

รายละเอียดของขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรมีดังนี้ 
 1.  ภาควิชา/สาขาวิชา/คณะ  ทําการศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการจําเป็น (Needs 

Assessment) โดยสํารวจความต้องการของผู้ใช้ผลผลิตหรือบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยผลิตได้  ว่าผู้ใช้ต้องการ
ให้บัณฑิตมีคุณสมบัติและความรู้อย่างใด ผู้ใช้ดังกล่าวเป็นผู้ใช้บัณฑิตจริงมิใช่นักวิชาการ หรือผู้เชี่ยวชาญ 
ขั้นนี้จะทําให้เป็นหรือได้หลักสูตรของมวลชน (หลักสูตรของเรามิใช่หลักสูตรของฉนั)   

   นอกจากนี้ควรศึกษา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน  แผนพัฒนา
อุดมศึกษา แผนพัฒนามหาวิทยาลัย แนวโน้มสากล  แนวโน้มวิชาชีพ สภาหรือสมาคมวิชาชีพ สภาวิชาการ 
ตลอดจนความต้องการกําลังคนของประเทศ  เป็นต้น 
 2.  คณะรวบรวมผลการศึกษาเพื่อเป็นข้อมูลในการยกร่างแผนพัฒนาหลกัสูตร  (แผนระยะปาน
กลาง  5  ปี)  โดยในรายละเอียดของแผนพัฒนาหลักสูตรจะกําหนดเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะขออนุมัติหรือขอ
เปิดรับนักศึกษาในแต่ละปี  นอกจากรายละเอียดเกี่ยวกับหลกัสูตรแล้วคณะต้องจัดทําแผนรับ/แผนพฒันา
บุคลากรเพื่อรองรับการเปิดหลักสูตรด้วย  แล้วนําเสนอต่อคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา
กลั่นกรองและให้ความเห็นชอบ   
 3.  คณะเสนอแผนพัฒนาหลกัสูตรที่ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการประจําคณะต่อสภา
วิชาการเพื่อพิจารณากลั่นกรองหรือให้การทักท้วงเพื่อการแก้ไขปรับปรงุ  คณะดําเนินการแก้ไขปรับปรุง
ตามประเด็นข้อเสนอแนะหรือข้อทักท้วงของสภาวิชาการ 
 4.  นําเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรที่ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการประจําคณะและสภา
วิชาการต่อสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติและประกาศใช ้
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ส่วนที ่ 2 
การนําเสนอหลักสูตร 

 
1. ขั้นตอนการเสนอเปดิหลกัสตูรใหม ่
 
  หลักสูตรใหม่ หมายถึง หลักสูตรที่ไม่เคยเปดิสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมาก่อนใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ ซึ่งมีแนวปฏิบัติสําหรับการเสนอเปิดหลักสตูรใหม่ ดังนี ้
  หลักสูตรที่จะเปิดสอน ต้องได้รับการบรรจุในแผนพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูรของมหาวิทยาลัย 
หากเป็นหลักสตูรที่ไม่ได้ระบุไว้ในแผน ต้องเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเข้าแผนก่อน  นอกจากนั้น
หลักสูตรต้องมีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัยและความต้องการของ
ตลาดแรงงาน  โดยแสดงศักยภาพความพร้อมในการเปิดดําเนินการหลักสตูรทั้งด้านอาจารย์ ทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน และปัจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ  มีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.2 รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑ์ 
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด  โดยมีขั้นตอนการเสนอเปิดหลักสูตรใหม ่ ดังนี้ 
 
 ขั้นที่  1 ยกรา่งเอกสารหลกัสตูร 
  เริ่มจากสาขาวิชา/ภาควิชาผู้รับผิดชอบโครงการจัดทําหลักสูตรใหม ่ จะต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
   1.1 การดําเนินการพัฒนาหลักสูตร  คณะต้องเสนอโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
ต่อมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรจํานวนอย่างน้อย 5 คน 
ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 คน และหากสาขาวิชานั้นมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน  มีหน้าที่ศึกษาและยกร่างหลักสูตรให้สอดคล้องกบัความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แผนพัฒนาการศึกษาและหลักปฏิบัติต่าง ๆ เกีย่วกับการขออนุมัติเปิดหลักสตูร  

   1.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดําเนินการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร  (Program 
Specification)  ตามแบบ  มคอ. 2 

   1.3 จัดเตรียมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรจํานวน 3-5  คน  เพือ่ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกแต่งต้ังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
ช่วยพิจารณาหลักสูตร  โดยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้นให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  
เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม  เพื่อเสนอแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหลักสูตร 
 
 ขั้นที่  2  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาหลักสตูร 
  2.1 มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาหลักสูตรตามรายชื่อ
ผู้ทรงคุณวุฒิทีเ่ห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  2.2 คณะดําเนินการแจ้งใหค้ณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรนั้น ๆ ทราบคําสั่ง
โดยตรง  
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 ขั้นที่  3  เสนอร่างหลักสตูรต่อคณะกรรมการผูท้รงคณุวุฒิ  
  3.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดําเนินการเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร  โดยอาจดําเนินการดังนี้ 
   1)  จัดส่งเอกสารหลักสูตรให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาหรอืวิพากษ์เป็น
รายบุคคล  โดยขอความอนุเคราะห์ให้ส่งผลการพิจารณาหรือวิพากษ์กลับเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
   2) จัดเวทีวิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าร่วมเวทีวิพากษ์ 
  3.2  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการวิพากษ์แล้วดําเนินการแก้ไขปรบัปรุง
ตามประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
 
 ขั้นที่  4  เสนอขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการประจาํคณะ หรือคณะกรรมการ
บณัฑิตศกึษาประจําคณะ  
  4.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสนอเอกสารหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ  
เพื่อพิจารณากลั่นกรองหรือให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
  4.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ  (กรณีที่ต้องมีการปรับแก้ไข) 
 
 ขั้นที่  5  เสนอขอความเหน็ชอบต่อสภาวชิาการ 
  5.1 คณะที่มีความประสงค์จะเสนอเปิดหลักสูตรใหม ่ ใหเ้สนอรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ. 2)  ให้งานส่งเสริมวิชาการประสานการนําเข้าเสนอสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง 
  5.2  ให้คณะเจ้าของหลักสูตรจัดเตรียมตัวแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  
1  คน  นําเสนอสาระสําคัญของหลักสูตร  เช่น  เหตุผลความจําเป็นที่ต้องเปิดหลักสูตร  วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร  โครงสรา้งของหลักสูตร  เป็นต้น  กรณทีี่สภาวิชาการต้องการให้นําเสนอ 
  5.3 ดําเนินการปรับแก้ไข  (กรณีที่ต้องมีการแก้ไข)  แล้วนําส่งฉบับแก้ไขให้เลขานุการสภา
วิชาการ  เพื่อนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 ขั้นที่ 6 เสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวทิยาลัย 
  6.1 ให้เลขานกุารสภาวิชาการจัดส่งเอกสารหลักสูตรทีผ่่านการพิจารณากลั่นกรองจากสภา
วิชาการแล้วให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  6.2  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบหรืออนุมัติหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
  6.3  ให้คณะเจ้าของหลักสูตรจัดเตรียมตัวแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  
1  คน  นําเสนอสาระสําคัญของหลักสูตร  เช่น  เหตุผลความจําเป็นที่ต้องเปิดหลักสูตร  วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร  โครงสร้างของหลักสูตร  เป็นต้น  กรณทีี่สภามหาวิทยาลัยต้องการให้นําเสนอ 
 
 ขั้นที่ 7 เสนอหลกัสตูรที่ไดร้บัความเห็นชอบตอ่สํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
  7.1 งานส่งเสริมวิชาการประสานการนําหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
เสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 
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  7.2 เอกสารทีเ่สนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
   1) หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 5 เล่ม 
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 
   2) แบบเสนอข้อมูลหลักสูตร (มคอ. 02–06) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนโดยอธิการบดีลงนาม
รับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด พร้อมประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน้า 
   3) สําเนามติสภามหาวิทยาลัยที่เห็นชอบหลักสูตร 
   4) หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรืออ้างถึง เช่น ระเบียบ/ข้อบังคับให้จัดทําเอกสาร
ภาคผนวกแนบท้ายเอกสารฉบับสมบูรณ ์
 
 ขั้นที่ 8 เสนอหลกัสตูรต่อสภาวิชาชพี 
  ในกรณีที่หลักสูตรใดเกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ คณะต้องนําเสนอหลักสูตรฉบับที่ได้รับการ
รับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยต่อสภาวิชาชีพนั้นๆ เพื่อให้การรับรองหรือ
อนุมัติต่อไป 
 
2. ขั้นตอนการเสนอเปดิหลกัสตูรปรบัปรุง 
 
 หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที่เป็นการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร อาทิ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสตูร ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชา
เฉพาะและระบบการศึกษา  อาจารย์ประจําหลักสูตรหรืออาจารย์บริหารหลักสูตรจะตอ้งวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินการหลักสูตร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร เพื่อพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและ
เหมาะสมต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 
 การจัดทําหลักสูตรปรับปรุงต้องมีการทบทวนความสอดคลอ้งกับนโยบายการพัฒนาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และความต้องการกําลังคนของตลาดแรงงาน ศักยภาพและความพร้อมในการดําเนินการ
ของหลักสูตร ทั้งด้านคณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณและปัจจัยเกื้อหนุนอื่น 
หลักสูตรต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ. 2 รวมทัง้สอดคล้องกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด 
 การเสนอขอเปิดหลักสูตรปรบัปรุงมีขั้นตอนการดําเนินการ  ดังนี้   
 
 ขั้นที่  1 ยกรา่งเอกสารหลกัสตูรฉบบัปรบัปรุง 
  เริ่มจากสาขาวิชา/ภาควิชาผู้รับผิดชอบโครงการปรับปรุงหลักสูตร  จะต้องดําเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
   1.1 การดําเนินการพัฒนาหลักสูตร  คณะต้องเสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตร 
ต่อมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรจํานวนอย่างน้อย 5 คน 
ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา
ซึ่งเป็นบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 คน และหากสาขาวิชานั้นมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทน
องค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คน  มีหน้าที่ศึกษา  วิจัย  ประเมิน  และทบทวนหลักสูตรเดิม
ว่ามีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และความต้องการกําลังคนของ
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ตลาดแรงงาน ศักยภาพและความพร้อมในการดําเนินการของหลักสูตร ทั้งด้านคณาจารย์ ทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณและปัจจัยเกื้อหนุนอื่น 

   1.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดําเนินการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรปรับปรงุ  
(Program Specification)  ตามแบบ  มคอ. 2  พร้อมจัดทําตารางสรุปเปรียบเทียบรายละเอียดระหว่าง
หลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรบัปรุงและเหตุผลประกอบการปรับปรุง 

   1.3 จัดเตรียมรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันภายนอกมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตรจํานวน 3-5  คน  เพือ่ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกแต่งต้ังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ  
ช่วยพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร  โดยเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิข้างต้นให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.)  เป็นผู้พิจารณาความเหมาะสม  เพื่อเสนอแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณา
หลักสูตร 
 
 ขั้นที่  2  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุพิจิารณาปรบัปรงุหลักสตูร 
  2.1 มหาวิทยาลัยแต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรตาม
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
  2.2 คณะดําเนินการแจ้งใหค้ณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรนั้น ๆ 
ทราบคําสั่งโดยตรง  
 
 ขั้นที่  3  เสนอร่างหลักสตูรปรบัปรุงต่อคณะกรรมการผูท้รงคณุวฒุิ  
  3.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดําเนินการเสนอร่างหลักสูตรปรับปรงุต่อคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตร  โดยอาจดําเนินการดังนี้ 
   1)  จัดส่งเอกสารหลักสูตรให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ พิจารณาหรอืวิพากษ์เป็น
รายบุคคล  โดยขอความอนุเคราะห์ให้ส่งผลการพิจารณาหรือวิพากษ์กลับเมื่อพิจารณาแล้วเสร็จ 
   2) จัดเวทีวิพากษ์หลักสูตรโดยเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  เข้าร่วมเวทีวิพากษ์ 
  3.2  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรรวบรวมข้อมูลการวิพากษ์แล้วดําเนินการแก้ไขปรบัปรุง
ตามประเด็นที่ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ 
 
 ขั้นที่  4  เสนอขอความเหน็ชอบต่อคณะกรรมการประจาํคณะ หรือคณะกรรมการ
บณัฑิตศกึษาประจําคณะ  
  4.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเสนอเอกสารหลักสูตรปรับปรุงที่ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต่อคณะกรรมการประจําคณะ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ  
เพื่อพิจารณากลั่นกรองหรือให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรบัปรุง 
  4.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดําเนินการปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประจําคณะหรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจําคณะ  (กรณีที่ต้องมีการปรับแก้ไข) 
 
 ขั้นที่  5  เสนอขอความเหน็ชอบต่อสภาวชิาการ 
  5.1 คณะที่มีความประสงค์จะเสนอเปิดหลักสูตรปรับปรุง  ให้เสนอรายละเอียดของหลักสูตร 
(มคอ. 2)  ให้งานส่งเสริมวิชาการประสานการนําเข้าเสนอสภาวิชาการพิจารณากลั่นกรอง 
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  5.2  ให้คณะเจ้าของหลักสูตรจัดเตรียมตัวแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  
1  คน  นําเสนอสาระสําคัญของหลักสูตร  เช่น  เหตุผลความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักสูตร  วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร  โครงสร้างของหลักสูตร  เป็นต้น   
  5.3 ดําเนินการปรับแก้ไข  (กรณีที่ต้องมีการแก้ไข)  แล้วนําส่งฉบับแก้ไขให้เลขานุการสภา
วิชาการ  เพื่อนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 
 ขั้นที่ 6 เสนอขอความเห็นชอบต่อสภามหาวทิยาลัย 
  6.1 ให้เลขานกุารสภาวิชาการจัดส่งเอกสารหลักสูตรปรับปรุงที่ผ่านการพิจารณากลั่นกรอง
จากสภาวิชาการแล้วให้เลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 
  6.2  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเหน็ชอบหรืออนุมัติหลักสูตรใหเ้ป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานการศึกษาที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
  6.3  ให้คณะเจ้าของหลักสูตรจัดเตรียมตัวแทนคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  
1  คน  นําเสนอสาระสําคัญของหลักสูตร  เช่น  เหตุผลความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงหลักสูตร  วัตถุประสงค์
ของหลักสูตรและโครงสร้างของหลักสูตรฉบับเดิมและฉบับปรับปรุง  เป็นต้น   
 
 ขั้นที่ 7 เสนอหลกัสตูรที่ไดร้บัความเห็นชอบต่อสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 
  7.1 งานส่งเสริมวิชาการประสานการนําหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
เสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัย 
  7.2 เอกสารทีเ่สนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
   1) หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ฉบับสมบูรณ์ จํานวน 5 เล่ม 
พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 
   2) แบบเสนอข้อมูลหลักสูตร (มคอ. 02–06) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนโดยอธิการบดีลงนาม
รับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด พร้อมประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน้า 
   3) แบบเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตร 
เดิมและหลักสตูรฉบับปรับปรุง (มคอ.07) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนโดยอธิการบดีลงนามรับรองความถูกต้อง
ของข้อมูลทั้งหมด พร้อมประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน้า 
   4) สําเนามติสภามหาวิทยาลัยที่เห็นชอบหลักสูตร 
   5) หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรืออ้างถึง เช่น ระเบียบ/ข้อบังคับให้จัดทําเอกสาร
ภาคผนวกแนบท้ายเอกสารฉบับสมบูรณ ์
 
 ขั้นที่ 8 เสนอหลกัสตูรต่อสภาวิชาชพี 
  ในกรณีที่หลักสูตรใดเกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพ คณะต้องนําเสนอหลักสูตรฉบับที่ได้รับการ
รับทราบจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยต่อสภาวิชาชีพนั้นๆ เพื่อให้การรับรองหรือ
อนุมัติต่อไป 
 



 

๘

 
 

ภาพประกอบที่ ๒ แสดงขั้นตอนการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 



3.  แนวปฏบิตัแิละขัน้ตอนการปดิหลกัสตูร 
 

 3.1  การปิดหลักสูตร  มีแนวปฏิบัติดังนี้ 
  3.1.1 หลักสตูรที่จะปิดต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ  
สภาวิชาการ และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนปิดหลักสูตร 
  3.1.2 หลักเกณฑ์ที่ควรพิจารณาในการปิดหลักสูตร ได้แก่ 
   1) หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   2) หลักสูตรที่ไม่เปิดสอน หรอืจํานวนนักศึกษาต่ํากว่าแผนการรับจนไม่สามารถเปิดสอน
ได้ติดต่อกัน 3 ปีการศึกษา 
   3) หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสตูร หรือมาตรฐานสภาวิชาชีพ 
   4) หลักสูตรที่ไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนหรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ยาก 
   5) หลักสูตรทีม่ีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 
  3.1.3 ในทุกปีการศึกษาให้คณะนําผลการดําเนินงานหลักสูตรมาวิเคราะห์พิจารณา ถ้าหาก
เห็นว่าควรปิดหลักสูตรให้ของดรับนักศึกษาและจะขอปิดหลักสูตรเมื่อไม่มีนักศึกษาในหลักสูตรแล้ว 
 

 3.2  ขั้นตอนการนําเสนอปิดหลักสูตร  มดัีงนี้ 
  3.2.1  คณะเสนอปิดหลักสตูรที่เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนดต่อกลุ่มส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน 
  3.2.2  กลุ่มสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
การปิดหลักสูตร 
  3.2.3  สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติปิดหลักสูตร 
  3.2.4  กลุ่มสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ภายใน 30 วันนับแต่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
  3.2.5  กลุ่มสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียน บันทึกข้อมูลการอนุมัติปิดหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙
 

ส่วนที่  3 
รปูแบบหลกัสตูรเพื่อนําเสนอสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา 

 
รายละเอียดเนือ้หาด้านใน 
 การตัง้คา่หนา้กระดาษ 
  ขนาดกระดาษ   A4 แนวตั้ง 
  รูปแบบตัวอักษร  TH SarabunPSK 
  ขนาดตัวอักษร   16" 
  ระยะขอบกระดาษ  ด้านบน 1.5" 
        ด้านล่าง 1" 
        ด้านซ้าย 1.5" 
        ด้านขวา 1" 
 การแทรกเลขหน้า 
  เลขหน้า ชิดขวา ห่างจากหัวกระดาษ 1" รูปแบบ TH SarabunPSK 16" 
 ขนาดอกัษร 
  หัวข้อหลกั    ขนาด 18" ตัวหนา 
  หัวข้อรอง    ขนาด 16" ตัวหนา 
  เนื้อความ    ขนาด 16" ธรรมดา 
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รปูแบบปก  (เสนอสภาวิชาการ/สภามหาวิทยาลัย) 
 
 
 
 
 
 

(ร่าง) 
หลักสูตร............................................................ 
สาขาวิชา........................................................... 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง  พ.ศ.  25…….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
คณะ....................................................... 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TH SARABUN PSK 24”B 

TH SARABUN PSK 24”B 
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สารบญั 
 
 หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินงาน และโครงสร้างของหลักสูตร 
 หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ 
 หมวดที่ 5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา 
 หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 หมวดที่ 8 กระบวนการการประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
 ภาคผนวก 
  ภาคผนวก ก ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษา 
  ภาคผนวก ข ระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียน 
  ภาคผนวก ค สรุปรายงานการประชุมเกี่ยวกับการจัดทําหลักสูตร รวมถึงการวิพากษ์หลักสูตร 
  ภาคผนวก ง คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (ตามเกณฑ์มาตรฐาน TQF) 
  ภาคผนวก จ หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  ภาคผนวก ฉ อ่ืนๆ 
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(ร่าง) 
รายละเอียดของหลักสูตร 

หลกัสตูร ....................................................................... 
สาขาวิชา....................................................................... 
หลกัสตูรใหม่/ปรบัปรุง พ.ศ........................................... 

 
ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภฏักาฬสินธุ์  
คณะ : …………………………………………………………………. 
 

หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
1. รหัสและชือ่หลักสตูร 
 ภาษาไทย : หลักสูตร……………………………...........สาขาวิชา........……………………………… 
 ภาษาอังกฤษ : Bachelor/Master/Doctor of……………………Program in…………………… 
 
2. ชื่อปรญิญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ช่ือเต็ม : ………………………………………………………………………………………….. 
      ช่ือย่อ : ………………………………………………… (……………………………………..) 
 ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม : ……………………….. ……………………….(…………………….…………........) 
      ช่ือย่อ : ..…………………………………………….….(……………………………….........) 
 
3. วิชาเอก (ถา้มี) ……………………………………………………………………………................................ 
 
4. จํานวนหนว่ยกติทีเ่รียนตลอดหลกัสตูร 
 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า …….…..หน่วยกิต 
 
5. รปูแบบของหลกัสตูร 
 5.1 รปูแบบ 
  เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ……..….. ปี 
 5.2 ภาษาทีใ่ช้ 
  � ภาษาไทย 
  � ภาษาต่างประเทศ (ระบภุาษาต่างประเทศที่ใช้) ………………………………………………………. 
 5.3 การรบัเขา้ศกึษา 
  � นักศึกษาไทย 
  � นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
  � นักศึกษาต่างชาติ 



 ๑๓
 

 5.4 ความร่วมมือกบัสถาบนัอื่น 
  � เป็นหลักสตูรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุที่จัดการเรียนการสอน 
  � เป็นหลักสตูรร่วมกับสถาบันอื่น 
   ช่ือสถาบัน ……………………………………ประเทศ ……………………………………........................ 
   รูปแบบของความร่วมมือ 
    � ร่วมมือกันโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุเป็นผู้ให้ปริญญา 
    � ร่วมมือกันโดยผู้ศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
กาฬสินธ์ุ และ (ระบุสถาบัน) ………………………………………………………………. 
 5.5 การใหป้รญิญาแก่ผูส้ําเร็จการศกึษา 
  กรณีหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
   �ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
   �ให้ปริญญาสองสาขาวิชา/สาขาวิชา.......................................และสาขาวิชา……….......... 
  กรณีหลักสูตรร่วมมือกับสถาบันอื่น 
   �ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
   �ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว และเป็นปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยราชกาฬสินธ์ุ 
กับ (ระบุสถาบนั) ………………………………………………………………. 
   �ให้ปริญญาสองสาขาวิชา/สาขาวิชา.......................................และสาขาวิชา…………....... 
 
6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลกัสตูร 
 � หลักสูตรใหม่ พ.ศ........................ 
 � หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ................. 
  เริ่มใช้หลักสูตรนี้ต้ังแต่ภาคการศึกษาที…่……………….ปีการศึกษา …………………………………….. 
 � สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
  ครั้งที่ ........../......... เมื่อวันที่........................เดือน..............พ.ศ…....... 
 � สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 
  .............../………....เมื่อวันที่...................เดือน....................พ.ศ.................. 
 � สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ให้การรับรอง เมื่อวันที่..............เดือน.................พ.ศ.....………. 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพรห่ลักสตูรทีมี่คณุภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดม 
ศึกษาแห่งชาต ิในปีการศึกษา พ.ศ. ............. (ระดับปริญญาตรีนับจากวันเปิดทําการจัดการเรียนการสอน 2 
ปี ระดับปริญญาโท/เอก นับจากวันเปิดทําการเรียนการสอน 1 ปี) 
 
 
 
 



 ๑๔
 

8. อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลังสาํเร็จการศกึษา (สมัพนัธก์บัสาขาวิชา) 
 8.1 …………………………………………………………………………………………….. 
 8.2 …………………………………………………………………………………………….. 
 8.3 …………………………………………………………………………………………….. 
 8.4 ………………………………………………………………………………………….. 
 
9. ชื่อ ตาํแหน่ง และคณุวฒุกิารศกึษาของอาจารยผ์ู้รบัผดิชอบ 
 ช่ือ-สกุล คณุวุฒิการศึกษา (สาขาวิชา), (ระบุตําแหน่งทางวิชาการ และชื่อ เรียงตามตัวอักษร) 
สถาบันที่สําเรจ็, ปีที่สําเร็จการศึกษา (โดยเรียงตาม ป.เอก/โท/ตรี) 
 
10. สถานที่จดัการเรียนการสอน 
 � ในสถานทีต้ั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
 � นอกสถานที่ต้ัง ได้แก่ ……………………………………………………………………… 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาที่จาํเปน็ต้องนาํมาพิจารณาในการวางแผนหลกัสตูร 
 (สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผน 
หลักสูตร) 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..………………… 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..………………… 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพฒันาหลกัสตูรและความเกี่ยวข้องกบัพนัธกิจของ 
มหาวทิยาลัย 
 12.1.การพัฒนาหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………….………………………………….………………… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..………………… 
 12.2.ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..………………… 
13. ความสัมพนัธ์กบัหลกัสตูรอืน่ที่เปดิสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบนั 
 (หลักสูตรนีม้ีรายวิชาที่กําหนดให้นักศกึษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม่ ถ้ามีจะดําเนินการอย่างไร) 
 13.1.กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
  � หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
  � หมวดวิชาเฉพาะ 
  � หมวดวิชาเลือกเสร ี
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 13.2.รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นมาเรียน (ให้มีคําอธิบาย) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..………………… 
 

หมวดที่ 2  
ข้อมูลเฉพาะของหลกัสตูร 

 
1. ปรัชญา ความสําคญั และวัตถุประสงค์ของหลกัสตูร 
 1.1 ปรัชญา (ให้มีคําอธิบาย) 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..………………… 
 1.2 ความสําคญั (ให้มคีําอธิบาย) 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..………………… 
 1.3 วัตถุประสงค์ (ให้มีคําอธิบาย) 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..………………… 
…………………………………………………………………………………………….………………………………..………………… 
 
2. แผนพฒันาปรบัปรุง 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1………………………………………….. 1………………………………………….. 

2………………………………………….. 
3………………………………………….. 
4………………………………………….. 

1…………………………………………. 

2………………………………………….. 1………………………………………….. 
2………………………………………….. 
3………………………………………….. 
4………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๖
 

หมวดที่ 3 
ระบบการจดัการศกึษา การดําเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 

 
1. ระบบการจัดการศกึษา 
 1.1 ระบบ 
  � ระบบทวิภาค โดย 1 ภาคการศึกษาเรียนไม่น้อยกว่า .................................... สัปดาห์ 
  � ระบบไตรภาค 
  � ระบบจตุรภาค 
 1.2 การจดัการศกึษาภาคฤดูร้อน 
  � มีภาคฤดูร้อน 
  � ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวภิาค (ในกรณทีี่มใิช่ระบบทวภิาค - ระบุรายละเอียด) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. การดําเนนิการหลกัสตูร 
 2.1 วัน-เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน 
  � (ระบุระบบการจัดการศึกษา)...................ภาคการศึกษาที่................ปีการศึกษาที่....... 
  � ในเวลาราชการ 
  � นอกเวลาราชการ โปรดระบุ...................................................................... 
 2.2 คุณสมบตัิของผูเ้ข้าศกึษา 
  (ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรทีส่อดคล้องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศกึษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผูส้มัครเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี ในกรณทีี่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 2.3 ปญัหาของนักศกึษาแรกเข้า 
  ระบุปัญหา และลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรทีน่ํามาประกอบการ 
พิจารณาเพื่อกําหนดหลักสูตร (ใหม้ีคําอธิบาย) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 2.4 กลยทุธใ์นการดําเนนิการเพือ่แก้ไขปญัหา / ข้อจาํกดัของนกัศกึษาในข้อ 2.3 
  ระบุกลยุทธ์ในการดํา เนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํา กัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
(ให้มีคําอธิบาย) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 ๑๗
 

 2.5 แผนการรบันกัศกึษาและผู้สาํเร็จการศกึษา (เลือกตารางตามหลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุง) 
 

ปีการศึกษา จํานวนนักศึกษา 25….. 25….. 25….. 25….. 25….. รวม 
ช้ันปีที่ 1       
ช้ันปีที่ 2       
ช้ันปีที่ 3       
ช้ันปีที่ 4       
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา       
 
 2.6 งบประมาณตามแผน (ดูวิธีการคํานวณงบประมาณ ดังรายละเอียดข้างล่าง แล้วนําข้อมูลที่
ได้ไปกรอกรายละเอียดในตารางของ ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน) 

รายละเอียดการคดิงบประมาณการค่าใช้จา่ยในการผลติบณัฑิตต่อหลกัสตูรเปน็รายป ี
 รายรับค่าธรรมเนียมและค่าบํารุงการศึกษาตลอดหลักสูตร 
  = ( จํานวนนักศึกษาที่รับ X ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย/ภาคเรียน X 8 ภาคเรยีน ) 
 ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
  1. ค่าตอบแทน (จํานวนหน่วยกิต X 200 บาท X 15 ครั้ง ) ............................ บาท 
  2. ค่าสาธารณูปโภค (1,500 บาท X 48 เดือน ) 72,000 บาท 
  3. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ( 48 ตร.ม. X 200 บาท X 48 เดือน ) 460,000 บาท 
  4. ค่าครุภัณฑ ์(คิดจากครุภัณฑ์ที่จําเป็นตลอดหลักสูตร ) ............................. บาท 
  5. ค่าวัสดุ ( จาํนวนนักศึกษา X ค่าวัสดุเฉลีย่ต่อหัวตลอดหลักสูตร ) ............................. บาท 
  6. ค่าใช้สอย ( จํานวนนักศึกษา X ค่าใช้สอยเฉลี่ยต่อหัวตลอดหลักสูตร ).......................บาท 
  7. ค่าดําเนินการ ( 20% ของรายรับที่เก็บจากนักศึกษา ) ............................. บาท 
          ค่าใช้จ่ายรวม ............................บาท 
 
 งบประมาณตามแผน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. หมวดรายได้ 25….. 25….. 25….. 25….. 
หมวดค่าใช้จ่าย 
   -ค่าตอบแทน 
   -ค่าใช้สอย 
   -ค่าวัสดุ 

    

รวมงบดําเนินการ     
รวมงบครุภัณฑ์     
รวมงบลงทุน     
รวมทั้งสิ้น     
 
 ประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต .........................บาท/คน/ปี 



 ๑๘
 

 2.7 ระบบการศกึษา 
  � แบบช้ันเรียน 
  � แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพมิพ์เป็นหลัก 
  � แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  � แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  � แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
  � อ่ืนๆ (ระบุ) 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรียนขา้มมหาวทิยาลัย (ถ้ามี) 
  2.8.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
  2.8.2 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ  ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
และยกเว้นรายวิชา พ.ศ. 2549 
 
3. หลกัสตูรและอาจารยผ์ู้สอน 
 3.1 หลักสตูร 
  3.1.1 จํานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ……………….. หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสรา้งหลักสูตร 
   1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า  ......หน่วยกิต 
    - กลุม่วิชาภาษาและการสื่อสาร   ......หน่วยกิต 
    - กลุม่วิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ......หน่วยกิต 
    - กลุม่วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ......หน่วยกิต 
   2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่น้อยกว่า   ......หน่วยกิต 
    - กลุม่วิชาเนื้อหา     ......หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาบังคับ     ......หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาเลือก     ......หน่วยกิต 
    - กลุม่วิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ......หน่วยกิต 
   3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า   ......หน่วยกิต 
 3.1.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ 
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนไม่น้อยกว่า   ......หน่วยกิต 
   ใช้หลักสูตรกลางของมหาวิทยาลัย (ภาคผนวก .....) 
  2) หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม่น้อยกว่า  .......หน่วยกิต 
   - กลุม่วิชาเนื้อหา จํานวนไม่น้อยกว่า   .......หน่วยกิต 
   - กลุม่วิชาบังคับ บังคับเรียนไม่น้อยกว่า   ........หน่วยกิต 
 
 
 
 
 



 ๑๙
 

     รหัส   ช่ือวิชา    หน่วยกิต 
     …………………………………………………………………………………... 
     …………………………………………………………………………………... 
    กลุ่มวิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า   .......หน่วยกิต 
     รหัส   ช่ือวิชา    หน่วยกิต 
     …………………………………………………………………………………... 
     …………………………………………………………………………………... 
   -กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า .....หน่วยกิต 
     รหัส   ช่ือวิชา    หน่วยกิต 
     …………………………………………………………………………………... 
     …………………………………………………………………………………... 
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม่น้อยกว่า   ......หนว่ยกิต 
     รหัส   ช่ือวิชา    หน่วยกิต 
     …………………………………………………………………………………........ 
     .……………………………………………………………………...................... 
 หมายเหต ุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
    รหัสรายวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
     เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
     เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
     เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
     เลขตัวที่ 6 , 7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 
    ความหมายของหมวดวิชาและหมู่วิชาในหลักสูตร 
     xxx หมู่วิชา…………… 
     xxx หมู่วิชา…………… 
 
  3.1.4 การจดัแผนการศกึษา (ระบุรายวิชาที่จะให้นักศึกษาเรียนทุกหมวดวิชาในแผนการ 
จัดการศึกษา) 

ชั้นปทีี่ 1 ภาคการศกึษาที่ 1 
หมวดวิชา รหสัวิชา                   ชื่อวิชา หน่วยกติ 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 9000xxx 
9000xxx 
9000xxx 

3(3-0-6) 
3(3-0-6) 
3(3-0-6) 

 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกบังคับ) 

XXXXXX 
XXXXXX 

3(3-0-6) 
3(_-_- _) 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาเอกเลือก) 

XXXXXX 
XXXXXX 

3(_-_- _) 
3(_-_- _) 

รวม ไม่เกิน 22 หน่วยกติ 
 



 ๒๐
 

  3.1.5 คําอธบิายรายวิชา (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามรูปแบบดังนี้) 
 ตัวอย่าง 
   รหสั    คําอธบิายรายวิชา    น(ท-ป-ศ) 
   9000101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6) 
       Thai for communication 
   …………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 3.2 ชื่อ ตําแหน่งและคณุวฒุิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจําหลกัสตูร (เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ. โดยเรียง 
ตามตัวอักษรของชื่อ) 
   

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/ปี
การศึกษา ลําดับ 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งวิชาการ สาขา สถาบัน รายวิชาที่รับผิดชอบ 
25..  25.. 25.. 25.. 

          
          
          
          
          
 
  3.2.2 อาจารย์ประจํา (ใส่ได้เท่าที่มีโดยเรียงตามตัวอักษรของชื่อ) 

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/ปี
การศึกษา ลําดับ 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งวิชาการ สาขา สถาบัน รายวิชาที่รับผิดชอบ 
25..  25.. 25.. 25.. 

          
          
          
          
          
 
  3.2.3 อาจารยพ์ิเศษ (เรียงตามตัวอักษรของชื่อ) 

ภาระการสอน(ชม.ต่อสัปดาห์)/ปี
การศึกษา ลําดับ 

 ชื่อ-นามสกุล ตําแหน่งวิชาการ สาขา สถาบัน รายวิชาที่รับผิดชอบ 
25..  25.. 25.. 25.. 

          
          
          
          
          
 
 
 



 ๒๑
 

4. องคป์ระกอบเกี่ยวกบัประสบการณภ์าคสนาม (การฝกึงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 (สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือฝึกสหกิจศึกษาที่กําหนดไว้ในหลักสูตร) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณภ์าคสนาม 
  (ระบุผลการเรยีนรู้ประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 4.2 ช่วงเวลา 
 (ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรทีจ่ัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา เช่น ปี ภาคการศึกษาที่จัด) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 4.3 การจดัเวลาและตารางสอน 
  (ระบุจํานวนคาบต่อสัปดาห์ และระบุระยะเวลาการเรียนภาคสนาม) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 
5. ข้อกาํหนดเกี่ยวกบัการทาํโครงงานหรอืงานวิจัย 
 (ข้อมูลโดยสรปุเกี่ยวกับข้อกําหนดในการทําโครงงานหรือวิทยานิพนธ์) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 5.1 คาํอธบิายโดยย่อ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  (ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูห้ลักๆ ที่ต้องการจากการทําโครงงานหรืองานวิจัย) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 5.3 ช่วงเวลา 
  (ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดให้ทําโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปี ภาคการศึกษา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 5.4 จํานวนหน่วยกติ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 
 
 



 ๒๒
 

 5.5 การเตรียมการ 
  (อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้คาํแนะนําและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่ 
นักศึกษา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
  (อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 

หมวดที่ 4  
ผลการเรยีนรูแ้ละกลยทุธก์ารสอนและการประเมนิผล 

 
1. การพฒันาคณุลักษณะพเิศษของนักศกึษา (ระบุลกัษณะพิเศษที่นอกเหนือไปจากความคาดหวัง 
โดยทั่วๆ ไปทีส่ถาบัน คณะหรือสาขาวิชาพยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้) 
 

คณุลักษณะพเิศษ กลยทุธก์ารสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 
  
  
  
  
  
 
2. การพฒันาผลการเรยีนรูใ้นแตล่ะดา้น 
 2.1 คณุธรรม จริยธรรม 
  2.1.1 การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
  2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 
 
 
 
 



 ๒๓
 

 2.2 ความรู้ 
  2.2.1 การเรียนรู้ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 2.3 ทกัษะทางปญัญา 
  2.3.1 การเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
  2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
  2.3.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 2.4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหวา่งบคุคลและความรบัผดิชอบ 
  2.4.1 การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ 
รับผิดชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
  2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผดิชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
  2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 2.5 ทกัษะในการวเิคราะหเ์ชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 



 ๒๔
 

  2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
  2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 2.6 ทกัษะพสิยั (สําหรับสาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้าน
ทักษะพิสัย) 
  2.6.1 การเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
  2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
  2.6.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………...............………………………………………………………....................... 
 
3. แผนทีแ่สดงการกระจายความรบัผดิชอบผลการเรียนรู้สูก่ระบวนวิชา (Curriculum mapping)  
(ดูรายละเอียดการเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 และแนวทางการปฏิบัติ ข้อ4.2) 

ความรู้ คุณธรรม 
จริยธรรม 

ทักษะทาง
ปัญญา 

 

ทักษะ 
ความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลฯ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

เชิงตัวเลขฯ 

ทักษะพิสัย 
 รายวิชา 

 
                        

                         
                         
                         
 
หมายเหต ุหากคณะไหนไม่มขี้อมูลด้านทักษะพิสัย เวลาที่ print out ก็จะไม่ปรากฏช่อง ทักษะพิสัย 
   ความรับผิดชอบหลัก                 ความรบัผิดชอบรอง 
 

 
 
 
 
 



 ๒๕
 

หมวดที่ 5  
หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศกึษา 

 
1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการใหร้ะดบัคะแนน (ผลการเรียน) 
 1.1 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (สําหรับระดับปริญญาตรี)  หรือ 
 1.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 (สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศึกษา 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนกัศกึษายังไม่สําเร็จการศกึษา 
  2.1.1 การทวนสอบในระดับกระบวนวิชา............................................................................. 
  2.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร................................................................................... 
   1) ภาวะการได้งานทําของบัณฑิต ทํางานตรงสาขา 
   2) การทวนสอบจากผู้ประกอบการ 
   3) การทวนสอบจากสถานศึกษาอื่น 
  2.1.3 อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................ 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนกัศกึษาสําเร็จการศกึษา 
  2.2.1 ประเมนิจากบัณฑิตที่จบ 
  2.2.2 ประเมนิจากผู้ใช้บัณฑิต 
  2.2.3 อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................... 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศกึษาตามหลักสตูร 
 3.1 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (สําหรับระดับปริญญาตรี)  หรือ 
 3.2 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 (สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๖
 

หมวดที่ 6  
การพฒันาคณาจารย ์

 
1. การเตรียมการสําหรบัอาจารย์ใหม ่
(อธิบายกระบวนการที่ใช้สําหรับการปฐมนเิทศ และ/หรือการแนะนําอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้มั่นใจ
ได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสตูรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ) 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 
2. การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้กค่ณาจารย์ (อธิบายถึงสิ่งที่ดําเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้ 
พัฒนา) 
 2.1 การพฒันาทักษะการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมนิผล 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 2.2 การพฒันาวิชาการและวิชาชพีดา้นอืน่ๆ 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 

หมวดที่ 7  
การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

 
1. การบรหิารหลกัสตูร ระบบและกลไกในการบรหิารหลกัสตูรมีดงันี ้
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 
2. การบรหิารทรพัยากรการเรียนการสอนและการจดัการ 
 2.1 การบรหิารงบประมาณ 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 2.2 ทรพัยากรการเรยีนการสอนที่มีอยูเ่ดมิ 
(ระบุความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่จําเป็น เช่น  
ตํา รา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ รวมทัง้สื่ออิเลคทรอนิกส์อ่ืนๆ เป็นต้น) 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 
 
 
 



 ๒๗
 

 2.3 การจดัหาทรพัยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
(ระบุกระบวนการวางแผนและการจัดหาตํารา หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอื่นๆ 
รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกส์อ่ืนๆ) 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 
3. การบรหิารคณาจารย ์
 3.1 การรบัอาจารย์ใหม ่
(ระบุกระบวนการย่อๆในการรับอาจารย์ใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์
เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน) 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 3.2 การมสี่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตามและทบทวนหลกัสตูร 
(อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการติดตามคุณภาพ
หลักสูตร การทบทวนประจําปี และการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร) 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 3.3 การแต่งตั้งอาจารยพ์เิศษ 
(สรุปย่อๆ ถึงนโยบายในการแต่งต้ังอาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ เช่นวิธีการอนุมัติกระบวนการ
เลือกสรร และสัดส่วนต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทั้งหลักสูตร) 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 
4. การบรหิารบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 
 4.1 การกําหนดคณุสมบตัเิฉพาะสําหรบัตําแหน่ง 
(ควรกําหนดคุณสมบัติบุคลากรให้ครอบคลมุภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ โดยคณะกรรมการคัดเลือก
บุคลากร ก่อนรับเข้าทํางาน) 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 4.2 การเพิ่มทกัษะความรูเ้พื่อการปฏบิตังิาน (เช่นการฝึกอบรม ทศันศึกษา หรือการฝึกการทํา
วิจัยร่วมกับอาจารย์เป็นต้น) 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 



 ๒๘
 

5. การสนบัสนุนและการใหค้ําแนะนํานกัศึกษา 
 5.1 การใหค้าํปรึกษาด้านวชิาการ และอื่นๆ แกน่ักศกึษา 
(อธิบายถึงการจัดการที่ได้ดําเนินการให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษารวมถงึตารางการทํางาน
ของอาจารย์ และการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและการวางแผนสําหรับอาชีพ) 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 5.2 การอทุธรณ์ของนักศกึษา 
(อธิบายถึงการวิธีการ ขั้นตอน การอุทธรณข์องนักศึกษา พร้อมทั้งแนบกฎ ระเบียบ สาํหรับการอุทธรณ์ของ
นักศึกษาในเรือ่งที่เกี่ยวกับวิชาการรวมทั้งกระบวนการในการอุทธรณ์เหล่านั้น) 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใชบ้ณัฑิต 
(ให้อธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยต้องสํารวจความต้องการทั้ง 
เชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต) 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 
7. ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 
(ระบุตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ใช้ในการตดิตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจําปีที่ระบุ
ไว้ในหมวด 1-6 ข้างต้น เช่นจํานวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กําหนด จํานวนนักศึกษาที่ตกออก (Retire) 
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การดําเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่กําหนดเป็นต้นโดยตัวบ่งชี้
อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก) 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 

หมวดที่ 8 
กระบวนการการประเมนิและปรบัปรุงหลกัสตูร 

 
 ควรคํานึงถึงประเด็นต่างๆ ในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นสําคัญๆ ทีส่ะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนํามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร ่
 
1. การประเมนิประสทิธิผลของการสอน 
 1.1 กระบวนการประเมินและปรบัปรุงแผนกลยทุธก์ารสอน 
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้สําหรับการพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ต่างๆ เช่นการประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม การนํากลยุทธ์
การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของ



 ๒๙
 

นักศึกษาและหลักสูตรการฝกึอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบาย
กระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน) 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 
 1.2 กระบวนการประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน 
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใชก้ลยุทธ์ตามท่ีได้วางแผนไว้ เช่น การ
ประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือหัวหน้าภาค 
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลกัสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสตูร
เดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่
นักศึกษาต้องการ) 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 
2. การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม 
(อธิบายกระบวนการที่ใช้เพื่อจะได้ข้อมูลต่างๆ ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน 
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1) นักศึกษาและบัณฑิต 2) 
ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3)ผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ) 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 
3. การประเมนิผลการดาํเนนิงานตามรายละเอียดหลกัสตูร 
(ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุในหมวดที ่7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 
คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน ควรเป็นคณะกรรมการประเมิน
ชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรบัปรุง 
(อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมนิที่ได้จากอาจารยแ์ละนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการใน 
การวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยทุธ์) 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
...…………………………..........................................................…………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหวา่งหลักสูตรเดิมและหลักสูตรที่ปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒
 

ตารางเปรยีบเทียบข้อแตกตา่งระหวา่งหลกัสตูรเดิมและหลกัสตูรทีป่รบัปรุง 
 

หลกัสตูรเดิม พ.ศ. 25………. หลกัสตูรทีป่รบัปรุง พ.ศ. 25......... 
� เปรียบเทยีบโครงสร้าง 
 
 
 
 

� เปรียบเทยีบโครงสร้าง 

� เปรียบเทยีบคําอธบิายรายวิชา (รายวิชา) 
 
 
 
 
 

� เปรียบเทยีบคําอธบิายรายวิชา (รายวิชา) 

� เปรียบเทยีบรายละเอียดอื่นๆ ที่ได้รบัการ 
ปรบัปรุง 
 
 
 
 

� เปรียบเทยีบรายละเอียดอื่นๆ ที่ได้รบัการ 
ปรบัปรุง 

 
หมายเหต ุเฉพาะหลักสูตรปรับปรุง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๓
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หลักการกําหนดรหัสวิชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๔
 

 
หลกัการกําหนดรหสัวิชา 

 
 1. ระบบรหัสวิชายึดพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิม 
 2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International 
Standard Classification Education) เป็นแนวทาง 
 3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการคือ 
  3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา 
  3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา 
  3.3 อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 
 4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
  เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6 , 7 บ่งบอกถึงลําดับก่อนหลังของวิชา 
 5. หมวดวิชาและหมู่วิชาของรหัสตัวเลข 3 ตัวแรก 
  100 – 149 หมวดวิชาและหมู่วิชาครุศาสตร์ ม ี9 หมู่วิชา 
  150 – 199 หมวดวิชาและหมู่วิชามนุษย์ศาสตร์ มี 20 หมู่วิชา 
  200 – 249 หมวดวิชาและหมู่วิชาศิลปกรรมศาสตร ์มี 7 หมู่วิชา 
  250 – 299 หมวดวิชาและหมู่วิชาสังคมศาสตร์ ม ี8 หมู่วิชา 
  300 – 349 หมวดวิชาและหมู่วิชานิเทศศาสตร์ ม ี8 หมู่วิชา 
  350 – 399 หมวดวิชาและหมู่วิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ ม ี11 หมู่วิชา 
  400 – 449 หมวดวิชาและหมู่วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 12 หมู่วิชา 
  450 – 499 หมวดวิชาและหมู่วิชาคหกรรมศาสตร ์มี 7 หมู่วิชา 
  500 – 549 หมวดวิชาและหมู่วิชาเกษตรศาสตร์ มี 15 หมู่วิชา 
  550 – 559 หมวดวิชาและหมู่วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 15 หมู่วิชา 
 6. หมู่วิชาของหมวดวิชาต่างๆ 
  หมวดวิชาครศุาสตร ์(100 – 149) 
   100 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วิชาใดได้ 
   101 หมู่วิชาหลักการศึกษา 
   102 หมู่วิชาหลักสูตรและการสอน 

103 หมู่วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
104 หมู่วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
105 หมู่วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
106 หมู่วิชาการบริหารการศึกษา 
107 หมู่วิชาการศึกษาปฐมวยั 
108 หมู่วิชาการศึกษาพิเศษ 

 
 



 ๓๕
 

 
  หมวดวิชามนษุยศ์าสตร ์(150 – 199) 

150 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชามนุษยศาสตร ์
151 หมู่วิชาปรัชญา 
152 หมู่วิชาศาสนาและเทววิทยา 
153 หมู่วิชาภาษาศาสตร์ 
154 หมู่วิชาภาษาไทย 
155 หมู่วิชาภาษาอังกฤษ 
156 หมู่วิชาภาษาญี่ปุ่น 
157 หมู่วิชาภาษาจีน 
158 หมู่วิชาภาษามาเลย์ 
159 หมู่วิชาภาษาฝรั่งเศส 
161 หมู่วิชาภาษาเยอรมัน 
162 หมู่วิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
163 หมู่วิชาบรรณารักษ์และสารนิเทศ 
164 หมู่วิชาประวัติศาสตร์ 
165 หมู่วิชาภาษารัสเซีย 
166 หมู่วิชาภาษาเกาหลี 
167 หมู่วิชาภาษาลาว 
168 หมู่วิชาภาษาเขมร 
169 หมู่วิชาภาษาพม่า 
171 หมู่วิชาภาษาเวียดนาม 
172 หมู่วิชาภาษาสเปน 
173 หมู่วิชาภาษาอาหรับ 
174 หมู่วิชาสารสนเทศ 

  หมวดวิชาศลิปกรรมศาสตร ์(200–249) 
200 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร์ 
201 หมู่วิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม 
202 หมู่วิชาวิจิตรศิลป์ 
203 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 2 มิติ 
204 หมู่วิชาประยุกต์ศิลป์ ออกแบบ 3 มิติ 
205 หมู่วิชานาฏศิลป์และการแสดง 
206 หมู่วิชาดุริยางคศิลป์ 

  หมวดวิชาสังคมศาสตร ์(250 – 299) 
250 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาสังคมศาสตร ์
251 หมู่วิชาจิตวิทยา 
252 หมู่วิชามานุษยวิทยา 
253 หมู่วิชาสังคมวิทยา 
254 หมู่วิชาภูมิศาสตร์ 



 ๓๖
 

255 หมู่วิชารัฐศาสตร ์
256 หมู่วิชานิติศาสตร์ 
257 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร ์

  หมวดวิชานเิทศศาสตร ์(300 – 362) 
300 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชานิเทศศาสตร์ 
301 หมู่วิชาการสื่อสาร 
302 หมู่วิชาสิ่งพิมพ์ 
303 หมู่วิชาการประชาสัมพันธ์ 
304 หมู่วิชาวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน ์
305 หมู่วิชาการโฆษณา 
306 หมู่วิชาการถ่ายภาพ 
307 หมู่วิชาภาพยนตร์ 

  หมวดวิชาบรหิารธรุกิจและการจดัการ (350 – 399) 
350 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
351 หมู่วิชาเลขานุการ 
352 หมู่วิชาการบัญชี 
353 หมู่วิชาการเงินและการธนาคาร 
354 หมู่วิชาการตลาด 
355 หมู่วิชาการสหกรณ ์
356 หมู่วิชาการบริหารธุรกิจ 
357 หมู่วิชาธุรกิจบริการ 
358 หมู่วิชาประกันภัยและวินาศภัย 
359 หมู่วิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
360 หมู่วิชาการจัดการการบิน 
361 หมู่วิชาการจัดการค้าปลีก 
362 หมู่วิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน 

  หมวดวิชาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(400 – 449) 
400 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ฯ 
401 หมู่วิชาฟิสิกส ์
402 หมู่วิชาเคม ี
403 หมู่วิชาชีววิทยา 
404 หมู่วิชาดาราศาสตร์ 
405 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับโลก 
406 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
407 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
408 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
409 หมู่วิชาคณิตศาสตร์ 
411 หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
412 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 



 ๓๗
 

 
  หมวดวิชาคหกรรมศาสตร ์(450 – 499) 

450 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร์ 
451 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการ 
452 หมู่วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 
453 หมู่วิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน 
454 หมู่วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
455 หมู่วิชาศิลปประดิษฐ ์
456 หมู่วิชาสิ่งทอ 

  หมวดวิชาเกษตรศาสตร ์(500 – 549) 
500 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร์ 
501 หมู่วิชาปฐพีวิทยา 
502 หมู่วิชาพืชไร่ 
503 หมู่วิชาพืชสวน 
504 หมู่วิชาสัตวบาล 
505 หมู่วิชาสัตวรักษ์ 
506 หมู่วิชาการประมง 
507 หมู่วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
508 หมู่วิชากีฎวิทยา โรคพืช และวัชพืช 
509 หมู่วิชาวนศาสตร์ 
511 หมู่วิชาการชลประทาน 
512 หมู่วิชาเกษตรกลวิธาน 
513 หมู่วิชาส่งเสริมการเกษตร 
514 หมู่วิชาสื่อสารการเกษตร 
515 หมู่วิชาเกษตรศึกษา 

  หมวดวิชาเทคโนโลยีอตุสาหกรรม (550 – 599) 
550 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจดัเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาเทคโนโลยีฯ 
551 หมู่วิชาอุตสาหการ 
552 หมู่วิชาเซรามิกส ์
553 หมู่วิชาศิลปหัตถกรรม 
554 หมู่วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
555 หมู่วิชาออกแบบ – เขียนแบบสถาปัตยกรรม 
556 หมู่วิชาก่อสร้าง – โยธา 
557 หมู่วิชาไฟฟ้ากําลัง 
558 หมู่วิชาอิเล็กทรอนิกส ์
559 หมู่วิชาเครื่องกล 
561 หมู่วิชาเทคนิคการพิมพ์ 
562 หมู่วิชาเทคโนโลยีการพิมพ์ 
563 หมู่วิชาสถาปัตยกรรมภายใน 



 ๓๘
 

564 หมู่วิชาเทคโนโลยีฟิสิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 
565 หมู่วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม 
660 หมู่วิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป 
   900 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๓๙
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบรายงานการพิจารณารายละเอยีดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดบัปรญิญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๐
 

 
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ 

ระดับปรญิญาตร ี
ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควชิา………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือหลักสูตร 
 (ภาษาไทย).............................................................................................................................. 
 (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................... 
2. ช่ือปริญญา 
 (ภาษาไทย)............................................................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................................... 
     อักษรย่อปริญญา 
 (ภาษาไทย)............................................................................................................................... 
 (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................................... 
     หลักเกณฑ์ในการเรียกช่ือปริญญา 
 �  เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ช่ือ.........................................................พ.ศ. ……… 
 �  เป็นไปตามเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
 �  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ช่ือปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ....... 
3. สถานสภาพของหลักสูตร 

�  หลักสูตรใหม่ กําหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
�  หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปิดสอน เดือน.......................พ.ศ. ....................... 
�  ปรับปรุงจากหลักสูตร ช่ือ................................. 
�  เริ่มใช้มาต้ังแต่ปีการศึกษา....................................... 
�  ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา................................................................. 

4. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 �  ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ............................................................. 
                  เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................ 
 �  ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่................. 
                  เมื่อวันที่.............เดือน........................... พ.ศ. ............... 
5. แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร 
 �  เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 �  เป็นไปตามมาตรฐานคณุวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่....................... 
6. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

�  เฉพาะในสถาบัน 
�  วิทยาเขต (ระบุ) ................................................................................................... 
�  นอกสถานที่ต้ัง (ระบุ) ........................................................................................... 



 ๔๑
 

 
7. รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ 
  �  หลักสูตรปริญญาตร ี(ต่อเนื่อง) หลักสูตรปริญญาตร ี4 ปี 
  �  หลักสูตรปริญญาตร ี5 ปี หลักสูตรปรญิญาตรี 6 ปี 
  �  อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 
 7.2 ภาษาที่ใช้ 
  �  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  �  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
  �  หลักสูตรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)............. 
 7.3 การรับผู้เข้าศึกษา 

�  รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
�  รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
�  รับทั้งนักศกึษาไทยและนกัศึกษาต่างชาติ 

 7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
  �  เป็นหลักสตูรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  �  เป็นหลักสตูรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบนัอื่น 
   ช่ือสถาบัน...................................................................................... 
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน........................................... 
  �  เป็นหลักสตูรร่วมกับสถาบันอื่น 
   ช่ือสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
   รูปแบบของการร่วม 

�  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
�  ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เป็นผู้ให้ปริญญา 
�  ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2 สถาบนั) 

 7.5 การให้ปริญญา แก่ผูส้ําเร็จการศึกษา 
�  ให้ปรญิญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
�  ให้ปรญิญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
�  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................... 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
1. ............................ 2. ............................ 3. ............................. 4 ................ 
 

หมวดที ่2  
ข้อมูลเฉพาะของหลกัสตูร 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
�  สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 
�  สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
�  สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 
�  สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 



 ๔๒
 

�  สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 
�  เน้นการผลิตบัณฑิตให้มคีุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 
�  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................. 

2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสตูร 
�  มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
�  มีกลยุทธ์ในการดําเนินการ 
�  มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความสําเร็จ 

 
หมวดที ่3 

ระบบการจดัการศกึษา การดําเนนิการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

�  ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
�  ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
�  ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
�  ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)........................................................... 

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีทีม่ิใช่ระบบทวิภาค - ระบุ 
รายละเอียด) .................................................................................................................................... 
 1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

�  มีภาคฤดูร้อน จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห์ 
�  ไม่มีภาคฤดูร้อน 

2. การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1 วัน – เวลาดําเนินการ 

�  วัน – เวลาราชการปกติ 
�  นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 

 2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศกึษา 
�  เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
�  เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
�  ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
�  เป็นผู้สําเรจ็การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
�  เป็นผู้สําเรจ็การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรอือนุปริญญา 
�  มีเกณฑ์คณุสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)........................................... 

 2.4 จํานวนผู้เข้าศึกษาในหลกัสูตร ....................... คน 
 2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

�  แบบช้ันเรียน 
�  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพมิพ์เป็นหลัก 
�  แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
�  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 



 ๔๓
 

�  แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
�  อ่ืนๆ (ระบุ) …………………….. 

 2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  (ถ้าม)ี 
�  มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 
�  มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1 จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
  จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกิต 
   �  แบบศึกษาเต็มเวลา  ให้ศึกษาได้ไม่เกิน................ปีการศึกษา 
         สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน..........ภาคการศึกษา 
   �  แบบศึกษาบางเวลา  ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปีการศึกษา 
         สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน.....ภาคการศึกษา 
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป......................................... หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ................................................. หน่วยกิต 
   วิชาแกน........................................................ หน่วยกิต 
   วิชาเอก......................................................... หน่วยกิต 
   วิชาโท........................................................... หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือกเสรี.............................. …………… หน่วยกิต 
 3.3 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.3.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   �  เลขประจําตัวประชาชน  
   �  ตําแหน่งทางวิชาการ  
   �  ช่ือ – สกุล  
   �  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 
   �  สาขาวิชา  
   �  สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
   �  ปีที่สําเร็จการศึกษา 
  3.3.2 อาจารย์ประจําหลักสตูร 
   �  เลขประจําตัวประชาชน  
   �  ตําแหน่งทางวิชาการ  
   �  ช่ือ – สกุล  
   �  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) 
   �  สาขาวิชา  
   �  สําเร็จการศึกษาจากสถาบัน 
   �  ปีที่สําเร็จการศึกษา 
 
หมายเหต ุให้แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ประจําหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดผลงาน
วิชาการและประสบการณ์สอน 



 ๔๔
 

4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
�  ม ี(ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออื่นๆ)............................................ 
�  ไม่ม ี

5. การทําโครงงานหรือการวิจัย 
�  ม ี(ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)............................................................................... 
�  ไม่ม ี

 
หมวดที ่4  

มาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคณุวฒุ ิ
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจาก 
ความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของ 
หลักสูตรนี)้ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

�  มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน 
�  มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพิ่มเติม ............ ด้าน (ระบุ) ……………………………………………….. 

3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) เพื่อแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลกัสูตรในการเพื่อพัฒนา 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา 

�  ม ี
�  ไม่ม ี

 
หมวด 5 

หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนกัศกึษา 
1. เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 

�  เกณฑ์การวัดผล (ระบุ)......................................................................................... 
�  เกณฑ์ขั้นตํ่ารายวิชา (ถ้ามี – ระบุ).................................................................... 
�  เกณฑ์อ่ืน ๆ (ถ้าม ี– บุ)........................................................................................ 

2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 
�  ม ี(ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) …………………………………………………. 
�  ไม่ม ี

3. เกณฑ์การสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 การสําเร็จการศึกษา 

�  เรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร 
�  ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นตํ่า..............................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
�  เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................. 

 
 
 



 ๔๕
 

 3.2 อนุปริญญา - มีการให้อนุปริญญา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม่ 
�  ม ีเงื่อนไข (ระบุ)....................................................................................... 
�  ไม่ม ี

 
หมวดที ่6 

การพฒันาคณาจารย ์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่

�  ม ี(ระบุ)............................................................................................................. 
�  ไม่ม ี

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
�  มีการพัฒนาด้านวิชาการ 
�  มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ 
�  มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
�  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 

 
หมวดที ่7 

การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 หลักสูตรได้กําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
1. การบริหารหลักสูตร เช่น 
 �  มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเป็นผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนาํตลอดจนแนวปฏิบัติ
ให้แก่อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 �  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหารของคณะและ
อาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูล สําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสตูร โดยกระทํา ทุกปี
อย่างต่อเนื่อง 
 �  มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสตูรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา 
 �  อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................ 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน เช่น 
 �  คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจําปี เพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการสอนโสตทัศนูปกรณ ์
และ วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อ่ืนๆ อย่างเพียงพอ 
 �  คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผา่นฐานข้อมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่
มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สบืค้น 
 �  อ่ืนๆ (ระบุ) 
3. การบริหารคณาจารย์ เช่น 
 �  มีระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย์ใหม ่
 �  มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการ
ติดตามและทบทวนหลักสูตร 

�  มีหลักเกณฑ์ในการแต่งต้ังคณาจารย์พิเศษ 
�  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 



 ๔๖
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เช่น 
�  มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
�  มีการวางแผนและดําเนินการเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
�  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

5. การสนับสนุนและการใหค้ําแนะนํานักศึกษา ระบุ).......................................................................... 
6. การสํารวจความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสตูร 
(ระบุ) .................................................................... 
7. การกําหนดตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจํานวน.............ตัวบ่งชี้ 
ดังนี้ (ถ้ามีมากกว่าที่กําหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) 
 7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ………….ตัวบ่งชี้ 
 7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชา ……… 
จํานวน ........................... ตัวบ่งชี้ 
 7.3 มีตัวบ่งชี้เพิ่มเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก .................................................. ตัวบ่งชี้ 

 
หมวดที ่8 

การประเมินและการปรบัปรงุการดําเนนิการของหลกัสตูร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
 1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 

�  การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
�  การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอคาํแนะนํา 
�  การสอบถามจากนักศึกษา 
�  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

 1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  �  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอนการตรง
ต่อเวลา การช้ีแจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและประเมินผลและการใช้สื่อการสอน 
  �  ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพื่อนร่วมงาน 
  �  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของ 
หลักสูตรในภาพรวม เช่น 

�  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 
�  ประชุมผู้แทนนักศึกษากบัผู้แทนอาจารย์ 
�  ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
�  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่นๆ 
�  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

 
 
 
 



 ๔๗
 

3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 
�  คณาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
�  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
�  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น 
�  การนําข้อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
�  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
�  ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 
�  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 

 
 
          รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
         (ลงชื่อ) 
                (.......................................................) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 

                                                      วันที.่.......เดือน............พ.ศ. ........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๘
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
แบบรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.07) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๔๙
 

การรายงานผลการดําเนนิการของหลักสูตร 
 
 การรายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูร (Programme Report) หมายถึง การรายงานผล 
ประจําปีโดยผู้ประสานงานหลักสูตรหรือผู้รบัผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวกับผลการบริหารจดัการหลักสูตร 
เช่น ข้อมูลทางสถิติของนักศึกษาที่เรียนในหลักสูตร สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกสถาบันที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตร สรุปภาพรวมของรายงานผลของรายวิชาในหลักสูตร ประสิทธิภาพของการสอน 
ในมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน การเทียบเคียงผลการดําเนินการกับมาตรฐานอื่นๆที่ม ีสรุปผล 
การประเมินหลักสูตรจากความเห็นของผู้สาํเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต ตลอดจนข้อเสนอในการวางแผนและ
พัฒนา รวมทั้งแผนปฏิบัติการในการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การรายงานผลดังกล่าวจะ
ส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี และใช้เป็นข้อมูลในการศกึษาด้วยตนเองเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตร
เป็นระยะๆ และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกได้ด้วย  ประกอบด้วย 9 หมวด 
ดังนี้ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ 
หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสตูร 
หมวดที่ 6 สรปุการประเมินหลักสูตร 
หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน 
หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
หมวดที่ 9 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๐
 

รายงานผลการดาํเนินการของหลกัสตูร..........................ประจําปกีารศกึษา.............. 
 
ชื่อสถาบนัอดุมศึกษา…………………………………………………………… 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา……………………………………………………… 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. หลักสูตร 
2. ระดับคุณวุฒิ 
3. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
4. วันที่รายงาน 
5. ปีการศึกษาที่รายงาน 
6. สถานที่ต้ัง 
 ระบุสถานที่ต้ังที่วิทยาเขตหลักและวิทยาเขตอื่น ๆ หากมีการเปิดสอนในหลายวิทยาเขต 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเชิงสถิติ 
 
1. จํานวนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน 
2. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปีทีร่ายงาน 
 2.1. จํานวนนักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาก่อนกําหนดเวลาของหลักสูตร 
 2.2. จํานวนนักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาตามกําหนดเวลาของหลักสูตร 
 2.3. จํานวนนักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาหลงักําหนดเวลาของหลักสูตร 
 2.4. จํานวนนักศึกษาที่สําเรจ็การศึกษาในสาขาวิชาเอกต่าง ๆ (ระบุ) 

สาขา/สาขาวิชา……………………………………...จํานวน ............... คน 
สาขา/สาขาวิชา………………………………………จํานวน ............... คน 
สาขา/สาขาวิชา……………………………………….จํานวน ................ คน 

3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 
 3.1 ร้อยละของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
  คํานวณจากจํานวนนักศึกษาที่จบการศึกษาตามข้อ 2.2 และจํานวนนักศึกษาทั้งหมดที ่
รับเข้าในหลักสูตรของรุ่น 
  ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลัก หรือ สาเหตุทีม่ีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการสําเร็จการศึกษา 
ของนักศึกษา (เช่น การเปลี่ยนสถานภาพของนักศึกษาจากกลุ่มประกาศนียบัตรเป็นปริญญาบัตร 
หรือการย้ายสาขาวิชา ฯ) 
4. จํานวนและร้อยละของนักศึกษาที่สอบผา่นตามแผนการศึกษาของหลกัสูตรในแต่ละปี 
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
 สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผา่นตามแผนกําหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตร 
เปรียบเทียบกับจํานวนนักศึกษาทั้งหมดของรุ่นในปีที่ผ่านมา 
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  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 2 ...................% 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 3 ................... % 
  นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เรียนต่อชั้นปีที่ 4 ................... % 
6. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
7. ภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี หลังสําเร็จการศึกษา 
 วันที่สํารวจ ............................................................................. 
 จํานวนแบบสอบถามที่ส่ง ....................... จํานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ........................ 
 ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม …………………………. 
 

การกระจายภาวการณ์ได้งานทําเทียบกับจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ได้งานทําแล้ว ไม่ประสงค์จะทํางาน การได้งานทํา ตรงสาขา ไม่ตรงสาขา ศึกษาต่อ สาเหตุอ่ืน ยังไม่ได้งานทํา 

จํานวน      
ร้อยละ      
 
8. การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
 วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานทํา โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน 
ภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน 
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสตูร 
 

หมวดที ่3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสตูร 
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
 

หมวดที ่4 ข้อมูลสรปุรายวชิาของหลักสตูร 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
 ระบุรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดพร้อมจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน จํานวนนักศึกษาที่ 
สอบผ่านแต่ละรายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน 
2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 ระบุรหัสและชือ่รายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูง 
มากหรือตํ่าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนกัศึกษา 
สอบตกมากเกินไป การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่กําหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุวิธีการ 
ตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ เหตุผลที่ทาํให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกําหนดหรือเกณฑ์ที่ต้ังไว้ และ 
มาตรการแก้ไขที่ได้ดําเนินการไปแล้ว (หากจําเป็นให้แนบข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไข 
ที่ได้ดําเนินการมาแล้วด้วย) 
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3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
 3.1 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศกึษา และเหตผุลที่ไม่ได้เปิดสอน 
  ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศกึษา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้ 
เปิดสอนและมาตรการทดแทนที่ได้ดําเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่
ขาดผู้สอน หรือจํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ดําเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชา 
เพื่อเป็นการประกันว่า นักศกึษาสามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศกึษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 
 3.2 วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน 
  ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อ 
ดังกล่าว พร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี) เช่น สาระที่ขาดและจําเป็นต้องสอนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของรายวิชาอื่น 
ได้เพิ่มหัวข้อหรือสาระที่ขาดในรายวิชาที่สูงขึ้น 
 

หมวดที ่5 การบรหิารหลักสตูร 
1. การบริหารหลักสูตร 
 ให้ระบุปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต 

 
หมวดที ่6 สรปุการประเมนิหลกัสตูร 

1. การประเมินจากผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สํารวจ) 
 วันที่สํารวจ ............................. (ให้แนบผลการสํารวจมาประกอบด้วย) 
 1.1. ข้อวิพากษ์ที่สําคญัจากผลการประเมนิ และข้อคิดเหน็ของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 1.2. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1 
2. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต หรือ ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง และจาก 
ภายนอก 
 2.1. ข้อวิพากษ์ที่สําคญัจากผลการประเมนิ และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 2.2. ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี) 
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
 

หมวดที ่7 คณุภาพของการสอน 
1. การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
 1.1 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
  ระบุรหัสและชือ่รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพร้อมวิธีการประเมิน เช่น 
ประเมินโดยนักศึกษา เป็นต้น และแผนปฏบัิติการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว 
 1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
2. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 ระบุข้อคิดเห็นต่อแผนการสอน กลยุทธ์และวิธีการสอนที่ใช้ในรายวิชาเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ที่กําหนดในรายวิชา ให้ดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวด 8 กระบวนการประเมินและ 
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ปรับปรุงหลักสตูรประกอบ อย่างไรก็ตามไม่ได้เป็นการประเมินผู้สอน แต่เป็นการประเมินภาพรวมของการ
สอนจากข้อคิดเห็นของนักศึกษาเพื่อนําผลมาปรับกลยุทธ์และวิธีการสอนต่อไป 
 2.1 สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมลูป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
  สรุปข้อเสนอแนะของผู้สอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกต่อสัมฤทธิผลของการสอน 
และมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ให้ระบุปัญหาที่พบพร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหรอื
อุปสรรคให้ดีขึน้ 
 2.2 แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 
  แผนดําเนินการในการตอบสนองต่อข้อเสนอแนะ (เช่น การฝึกอบรมหรอืการให้คําแนะนํา 
หรือการแก้ปัญหาวิธีการอื่นให้ผู้สอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกําหนดการศึกษา) ควรระบุรายวิชา 
ที่ได้แก้ไขหรือปรับเปลี่ยน 
3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
 การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มีหรือไม่มี  หากมีการปฐมนิเทศให้ระบุจํานวนอาจารย์ใหม ่
จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 
 3.1. สรุปสาระสําคัญในการดําเนินการ 
 3.2. สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
 3.3. หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดําเนินการ 
4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 4.1. กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
  ให้ระบุกิจกรรมที่สถาบันฯจดัหรือหน่วยอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบนัฯจัด จํานวนอาจารย์ และ 
บุคลากรสายสนับสนุนที่เข้ารว่มแต่ละกิจกรรม 
 4.2. สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไดร้ับ (สรุปจากผลการประเมินของ 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
 

หมวดที ่8 ข้อคดิเหน็ และขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัคณุภาพหลกัสตูรจากผูป้ระเมินอสิระ 
1. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน และความเห็นของหลักสตูร/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 
2. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 

หมวดที ่9 แผนการดําเนนิการเพือ่พฒันาหลกัสตูร 
1. ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
 ระบุแผนการดําเนินการแต่ละแผน กําหนดเวลาที่แล้วเสรจ็ ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 
และเหตุผลที่ไม่สามารถดําเนินการได้สําเร็จ 
2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 2.1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร ( จํานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือก ฯ ) 
 2.2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรอืลดเนื้อหาในรายวิชา 
การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา ฯ) 
 2.3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
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3. แผนปฏิบัติการใหม่สําหรบัปี ............. 
 ระบุแผนปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : _________________________________ 
ลายเซ็น : __________________________ วันที่รายงาน:____________ 
 
ประธานหลักสูตร :______________________________ 
ลายเซ็น : __________________________ วันที่รายงาน:____________ 
 
เห็นชอบโดย ________________________ (หัวหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : __________________________ วันที่: _________________ 
 
เห็นชอบโดย _______________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : __________________________ วันที่ : _______________ 

 
เอกสารประกอบรายงาน 
 1. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
 2. วิธีการให้คะแนนตามกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
 3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปทีี่ประเมิน 
 4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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ภาคผนวก จ 
แบบฟอร์มการแต่งตั้งกรรมการพฒันาหลกัสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖
 

ตราครุฑ 
คําสั่งมหาวทิยาลัยราชภฏักาฬสนิธุ ์

ที.่.........../25……... 
เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร.................................. 

สาขาวิชา.................................. 
................................................................................................................................................. 

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

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

................................................. จึงขอแต่งต้ังกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร……………………………… 
สาขา………………………………….. ดังนี้ 
 1. ………………………………………….. ประธาน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 2. ………………………………………….. กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 3. ………………………………………….. กรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 4. ………………………………………….. กรรมการ ผู้แทนองค์กรวิชาชพี (ถ้าม)ี 
 5. ………………………………………….. กรรมการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 6. ………………………………………….. กรรมการและเลขานุการ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
 สั่ง ณ วันที่..............เดือน...........พ.ศ.25…. 
 
       
           …………………………………………… 
                                                        (………………………………………….) 
       อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ 
 
 
 
 
หมายเหต ุคุณสมบัติของคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
             ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ดูรายละเอียดในเล่มกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
             พ.ศ. 2552 TQF หน้า 29) 
 
 


