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ค าน า 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้
สามารถน ากระบวนการไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานในรูปแบบเดียวกัน  

คู่มือฉบับนี้ประกอบด้วย1) วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ2) ขอบเขตของกระบวนการ3) ค าจ ากัด
ความ 4) หน้าที่ความรับผิดชอบ5) ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 6) ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ7) กระบวนการและขั้นตอนการปฏิบัติงาน 8) มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน และ 9) ระบบติดตามประเมินผล 

คณะผู้จัดท าจะติดตามและประเมินผลความส าเร็จของมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ก าหนดของคู่มือฉบับ
นี้ เพ่ือน าผลไปทบทวนและปรับปรุงกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 
 

 
 

         ผู้จัดท า 
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ต่อ 
 
เรื่อง หน้า 

 
ภาคผนวก........................................................................................................................ 
ภาคผนวก ก รายละเอียดหลักสูตร (มคอ 2) 
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ภาคผนวก ข แบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ 2) 13 

ภาคผนวก ค แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

14 

ภาคผนวก ง แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

15 

ภาคผนวก จ แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

16 

ภาคผนวก ฉ แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
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ภาคผนวก ช แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
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 5 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการหลักสตูรและการสอน 

 
1. วัตถปุระสงค์   
 1) เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ส าหรับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง  

2) เพ่ือเป็นประโยชน์ในการประเมินผลการปรับปรุงคุณภาพกระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
ของหน่วยงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  

    
2. ขอบเขตของกระบวนการ 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ครอบคลุมขั้นตอน 1) รับหนังสือส่งเล่มหลักสูตรจากหน่วยงานภายใน 2) น าเสนอ
สภาวิชาการ 3) น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 4) เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 5) บันทึกข้อมูล
รายวิชาลงระบบฐานข้อมูล  

 

3. ค าจ ากัดความ 
มาตรฐาน หมายถึง สิ่งที่ เอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ที่น่า

พอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยมีกรอบในการพิจารณาก าหนดมาตรฐานหลายๆ ด้าน 
อาทิ ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานกลางจ าเป็นต้อง
ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะของงานประเภทนั้นๆ ด้วย 

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
สภาวิชาการ หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนนันทา 
คณะ หมายถึง คณะที่นักศึกษาสังกัด หมายรวมถึงวิทยาลัย ศูนย์การศึกษา 
สาขาวิชา/แขนงวิชา หมายถึง สาขาวิชา/แขนงวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 
ศูนย์การศึกษา /วิทยาเขต หมายถึง สถานที่จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเรียกว่า

วิทยาลัย ศูนย์การศึกษาหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนก็ได้ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทางตรงและทางอ้อม จากการ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เช่น ผู้ปกครอง ผู้ใช้บัณฑิต บุคลากรของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
หลักสูตร หมายถึง ประมวลวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในการศึกษาเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใด

อย่างหนึ่ง  
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4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
ผู้รับผิดชอบ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

สภามหาวิทยาลัย 1. พิจารณาอนุมิติหลักสูตร 
 

สภาวิชาการ 1. พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ผู้บริหารระดับหน่วยงาน 
(คณบดี/ผู้อ านวยการ/ประธาน
ศูนย์) 

1. พิจารณาร่างหลักสูตร 
2. พิจารราแผนการเรียน 
3. พิจารณาข้อมูล 

กองบริการการศึกษา 1. ตรวจสอบหลักสูตร 
 
5. ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้เรียน ผู้ส่งมอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ 
 5.1 ความต้องการ/ความคาดหวังของผู้เรียน ผู้ส่งมอบ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคู่ความร่วมมือ 

 
 
 
 
 

 
 

5.2 กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
5.2.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
5.2.2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 

 5.2.3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 
 5.2.4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
 5.2.5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
 5.2.6 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
 
6. ข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
  

 
 

ข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ที่มาของข้อก าหนด 
ตรงกับความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

สอดคล้องกับข้อก าหนดด้าน
กฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับ

ของมหาวิทยาลัย 

ค านึงถึงประสิทธิภาพของ
กระบวนการ ความคุ้มค่า 

และการลดต้นทุน 
1.หลักสูตรเป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

 

 
  

ผู้เรียน/ผู้ส่งมอบ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ผู้รับบริการ/คู่ความร่วมมือ 

ความต้องการ/ความคาดหวัง 

คณะ/วิทยาลัย/ผู้เรียน 1.หลักสูตรตรงความต้องการของผู้ประกอบการ ผู้เรียน
และผลิตบัณฑิตที่สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ 
2.หลักสูตรได้รับการรับรองจาก สกอ. สภาวิชาชีพ 
และก.พ  
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7. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 7.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่มีคุณค่า (Quality Work Procedure : QWP) 
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7.2 วิธปีฏิบัตงิานที่มีคุณภาพ (Quality Work Instruction : QWI) 

   

 
 
 

วิธีการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ (QWI) 
QWI- 001 : การตรวจสอบหลักสูตร 

ค าจ ากัดความ  : หลักสูตร หมายถึง ประมวลวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในการศึกษาเพ่ือวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่ง 

         : คณะ หมายถึง คณะที่นักศึกษาสังกัด หมายรวมถึงวิทยาลัย ศูนย์การศึกษา 
         : ศูนย์การศึกษา /วิทยาเขต หมายถึง สถานที่จัดการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจเรียกว่า

วิทยาลัย ศูนย์การศึกษาหรือที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนก็ได้ 
         : สภาวิชาการ หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนนันทา 
         : สภามหาวิทยาลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ขั้นตอนการปฏิบัต ิ ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1.รับบันทึกข้อความส่งเล่มหลักสูตรจากคณะ/
วิทยาลัย/ศูนย์ให้การศึกษา 

 คณะ/วิทยาลัย/
ศูนย์ให้การศึกษา 

- ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏบิัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 
- คู่มือระบบกลไกการพฒันา
และบริหารหลักสูตร มหา
วิทยาลนัราชภัฏสวนสุนนัทา 

2. ตรวจสอบรูปเล่มและรายละเอียดหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  

3 วัน คณะ/วิทยาลัย/
ศูนย์ให้การศึกษา 

- ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เร่ือง แนว
ทางการปฏบิัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 

3. รายงานผลการตรวจสอบเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามสายงาน แจ้งให้คณะ/วิทยาลัย/ศูนย์
การศึกษา น าเสนอสภาวชิาการ  

 คณะ/วิทยาลัย/
ศูนย์ให้การศึกษา 

- เล่มหลักสูตร 

4. น าเสนอหลักสูตรต่อสภาวชิาการ 6 เดือนก่อน
เปิดสอน 

คณะ/วิทยาลัย/
ศูนย์ให้การศึกษา 

- เล่มหลักสูตร 

5. น าเสนอต่อสภามหาวทิยาลัย  คณะ/วิทยาลัย/
ศูนย์ให้การศึกษา 

- เล่มหลักสูตร 
- มติสภาวิชาการ 
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6. น าเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

  ภายใน 30 
วัน นบัแต่งแต่
วันที่รับรองมต ิ

งานหลักสูตรและ
แผนการสอน 

- เล่มหลักสูตร 
- มติสภามหาวิทยาลัย 

 
7.3 แบบฟอร์มที่ใช้ในการปฏิบัติงาน   

      7.3.1 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
      7.3.2 แบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
      7.3.3 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาตรี 
      7.3.4 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
      7.3.5 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปรญิญาโท 
      7.3.6 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
     7.3.7 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาเอก 
 
 7.4 เอกสารอ้างอิง 
 7.4.1 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551 
 7.4.2 ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557 
 7.4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การก าหนดชั่วโมงสอนของคณาจารย์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงวันที่ 29 มีนาคม 2556 
 7.4.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง วิธีการประเมินและเกณฑ์การตัดสินของ
การประเมินเพ่ือเทียบโอนความรู้จากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่การศึกษาในระบบ 
ระดับปริญญาตรี 30 มิถุนายน 2553 
 7.4.5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง แนวปฏิบัติและค่าธรรมเนียมในการเทียบ
โอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 27 เมษายน 2554 
 7.4.6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการศึกษา 
ส าหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555 
 7.4.7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นผล
การเรียน ลงวันที่ 27 เมษายน 2554 
 7.4.8 คู่มือระบบกลไกการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร (แผ่น CD) 
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8. มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

 ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก สกอ. สภาวิชาชีพ และ ก.พ. ต่อจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมด 
 

9. ระบบติดตามประเมินผล 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานกระบวนการการพัฒนาหลักสูตรและการสอน นั้น มีระบบการ
ติดตามประเมนิผลการด าเนินงานของกระบวนการดังนี้ 
 

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
1. ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ 

มีนาคม-กันยายน งานหลักสูตรและการสอน 
กองบริการการศึกษา 

2. ด าเนินการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของ
กระบวนการ 

มีนาคม-กันยายน งานหลักสูตรและการสอน 
กองบริการการศึกษา 

3. รวบรวมและสรุปผลการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานของกระบวนการ 

มีนาคม-กันยายน งานหลักสูตรและการสอน 
กองบริการการศึกษา 

4. รายงานผลการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
ของกระบวนการต่อผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการ 

มีนาคม-กันยายน งานหลักสูตรและการสอน 
กองบริการการศึกษา 

5. น าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงกระบวนการ กันยายน งานหลักสูตรและการสอน 
กองบริการการศึกษา 

6. ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

กันยายน งานหลักสูตรและการสอน 
กองบริการการศึกษา 
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ภาคผนวก ก 
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.5 นิ้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักสูตร........................................บัณฑิต 
สาขาวิชา......................................... 

หลักสูตรใหม/่ปรับปรุง พ.ศ. ………………… 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ/วิทยาลัย ..................................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 

 
 
 
 

ขนาด 22 pt. 
ตัวหนา 
 

ขนาด 24 pt. 
ตัวหนา 
 

ขนาด 24 pt. 
ตัวหนา 
 

ขนาด 22 pt. 
ตัวหนา 
 

2 นิ้ว 

4 x 5 ซ.ม. 



 

  

 
ค าน า 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทในการผลิต   การน าเทคโนโลยีและ

พัฒนาด้านการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีฐานะ
เป็นอุดมศึกษาท่ีมีศักยภาพสามารถเปิดสอนในหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรีโทและเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
สารบัญ 

 
หมวด           หน้า 
       
หมวดที ่1    ข้อมูลทั่วไป 
  1. รหัสและชื่อหลักสูตร         
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา        
  3. วิชาเอก (ถ้ามี)          
 4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร       
 5. รูปแบบของหลักสูตร         
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน    
 8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา      
 9. ชื่อ–นามสกุล เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง  

          และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     
 10. สถานที่จัดการเรียนการสอน        
 11. สถานการภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร   
 12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและ 
                        ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน        
 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
หมวดที ่2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร     
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 1. ระบบการจัดการศึกษา        
 2. การด าเนินการหลักสูตร        
 3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน        
 4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)   
 5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา      
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน       
 3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
                      จากหลักสตูรสู่รายวิชา  
หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)     
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา     



 

  

 3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
   
หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
  1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่       
 2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1. การบริหารหลักสูตร : ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร     
 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน       
 3. การบริหารคณาจารย์         
 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน      
 5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา      
 6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
 7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)    
หมวดที ่8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน       

 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม       
 3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร    

 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
                      และแผนกลยุทธ์การสอน  

       
ภาคผนวก 

ผนวก ก   ค าอธิบายรายวิชา 
ผนวก ข   การแก้ไขหลักสูตร(เฉพาะหลักสูตรปรับปรุงเท่านั้น) 
ผนวก ค   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา     

                           ว่าด้วยการศึกษาระดับ คลิกพิมพ์  พ.ศ. คลิกพิมพ์    
ผนวก ง   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

                           ว่าด้วยการเทียบโอนผลการการเรียนระดับคลิกพิมพ์ พ.ศ. คลิกพิมพ์ 
ผนวก จ   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรฯและรายงานการประชุมหรือรายงาน 
   การวิพากษ์หลักสูตร 
ผนวก ฉ   ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผนวก ช   รายงานการสอบสรุปแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการพร้อมแนบแบบสอบถาม 
ผนวก ซ  ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ผนวก ฌ  มติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย 
 

 
 
 
 



 

  

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2554 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา [คลิกพิมพ์]  
หมวดที ่1.  ข้อมูลทั่วไป 

1.   รหัสและชื่อหลักสูตร  
 1.1 รหัส (เลข 14 หลัก) 
 1.2 ชื่อหลักสูตร  
  ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 
 ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Chemistry  
2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   

      ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
         ชื่อย่อ :  วท.บ. (เคมี)   

 ภาษาอังกฤษ    ชื่อเต็ม :  Bachelor of Science (Chemistry) 
   ชื่อย่อ :  B.Sc. (Chemistry) 

3.   วิชาเอก (ถ้าม)ี 
  

4.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ    [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ   [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต 

 หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบก้าวน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ 

  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ     [คลิกพิมพ์]  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ   [คลิกพิมพ์]  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   [คลิกพิมพ์]  
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบก้าวน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  [คลิกพิมพ์]  
5.2  ภาษาที่ใช้ 
  [คลิกพิมพ์]  
5.3  การรับเข้าศึกษา 
 [คลิกพิมพ์]  
5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 [คลิกพิมพ์]  
 
 



 

  

5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 [คลิกพิมพ์]  

 
6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

6.1  เป็นหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. [คลิกพิมพ์] ปรับปรุงมาจากหลักสูตร......... สาขาวิชา.......... หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 
พ.ศ. .......... 

6.2  เริ่มใช้ภาคการศึกษาที่ [คลิกพิมพ์] ปีการศึกษา[คลิกพิมพ์] เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ [คลิกพิมพ์] /  เมื่อ
วันที่ [คลิกพิมพ์]  
6.4  คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ [คลิกพิมพ์] / [คลิกพิมพ์] 
เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]  
6.5 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่[คลิกพิมพ์] / [คลิกพิมพ์] เมื่อวันที ่
[คลิกพิมพ์]  

  6.6 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร เม่ือวันที่ [คลิกพิมพ์] (ถ้ามี) 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
[คลิกพิมพ์] สาขาวิชา [คลิกพิมพ์] ปี พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1 [คลิกพิมพ์]  
  8.2[คลิกพิมพ์]  
  8.3 [คลิกพิมพ์]  
  8.4 [คลิกพิมพ์]  
  8.5 [คลิกพิมพ์]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.   ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร       
  

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบัน ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา 

1.[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  ป.เอก 
ป.โท 
ป.ตรี 

จ บ จ า ก
ต่างประเทศ 
ระบุเป็น ค.ศ. 

[คลิกพิมพ์] เขียบแบบบรรณานุกรม 

2.[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
3.[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
     
     
 
หมายเหตุ  ระดับปริญญาตรี 5 ท่าน 
  ระดับบัณฑิตศึกษา 3 ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      คณะ [คลิกพิมพ์]  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  [คลิกพิมพ์]  
  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  [คลิกพิมพ์]  
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
       ของสถาบัน 

     12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  [คลิกพิมพ์]  
  12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  [คลิกพิมพ์]  
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอื่น  
  [คลิกพิมพ์]  
         13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน  
  [คลิกพิมพ์]  
 13.3 การบริหารจัดการ  
  [คลิกพิมพ์]  

หมวดที ่2.   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
         1.1 ปรัชญา ความส าคัญ  
  [คลิกพิมพ์]  
 1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
  [คลิกพิมพ์]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 คาดว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศึกษา   [คลิกพิมพ์]  ปี 
 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 
[คลิกพิมพ์] 
 

[คลิกพิมพ์] 
 
 

[คลิกพิมพ์] 
 

[คลิกพิมพ์] 
 
 
 

[คลิกพิมพ์] 
 

[คลิกพิมพ์] 
 

[คลิกพิมพ์] 
 
 

[คลิกพิมพ์] 
 
 

[คลิกพิมพ์] 
 

  

หมวดที ่3.   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1  ระบบ  
   ระบบทวิภาค 
 

      1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   การจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนสามารถกระท าได้ตาม ความจ าเป็นของผู้เรียน  และตาม

แผนการสอนในหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการหลักสูตร 
      1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
     ไม่มี 
 

2. การด าเนินการหลักสูตร 
      2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ภาคเรียนที่ [คลิกพิมพ์] ระหว่างเดือน [คลิกพิมพ์] – เดือน [คลิกพิมพ์] 
 ภาคเรียนที่ [คลิกพิมพ์] ระหว่างเดือน [คลิกพิมพ์] – เดือน [คลิกพิมพ์] 
 

2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
       1. [คลิกพิมพ์]  

2. [คลิกพิมพ์]  
3. [คลิกพิมพ์] 

 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
1. [คลิกพิมพ์]  
2. [คลิกพิมพ์]  
3. [คลิกพิมพ์] 



 

  

 
2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  

    1. [คลิกพิมพ์]  
2. [คลิกพิมพ์]  
3. [คลิกพิมพ์] 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

จ านวนนักศึกษา 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2557 2558 2559 2560 2561 
ชั้นปีที่ 1 [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 
ชั้นปีที่ 2  [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 
ชั้นปีที่ 3   [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 
ชั้นปีที่ 4    [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 

รวม [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 
คาดว่าจะจบการศึกษา    [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 

 
  2.6  งบประมาณตามแผน 
  2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
   

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
2557 2558 2559 2560 2561 

ค่าบ ารุงการศึกษา [คลิกพิมพ]์ [คลิกมพ]์ [คลิกมพ]์ [คลิกพิมพ]์ [คลิกพิมพ]์  
ค่าลงทะเบียน [คลิกพิมพ]์ [คลิกมพ]์ [คลิกมพ]์ [คลิกพิมพ]์ [คลิกพิมพ]์  
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล [คลิกพิมพ]์ [คลิกมพ]์ [คลิกมพ]์ [คลิกพิมพ]์ [คลิกพิมพ]์  
รวม       

 
  2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

หมายเหตุ 
2557 2558 2559 2560 2561 

ค่าใช้จ่ายบุคลากร [คลิกพิมพ]์ [คลิกมพ]์ [คลิกมพ]์ [คลิกพิมพ]์ [คลิกพิมพ]์  
ทุนการศึกษา [คลิกพิมพ]์ [คลิกมพ]์ [คลิกมพ]์ [คลิกพิมพ]์ [คลิกพิมพ]์  
ค่าครุภัณฑ์ [คลิกพิมพ]์ [คลิกมพ]์ [คลิกมพ]์ [คลิกพิมพ]์ [คลิกพิมพ]์  
รวม       

 
 
 
 



 

  

 
   2.7 ระบบการศึกษา  

        แบบชั้นเรียน 
        แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
        แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
        แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
        อ่ืนๆ (ระบ)ุ 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

 พ.ศ. 2558  
3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1  หลักสูตร  

3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 [คลิกพิมพ์] 

 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

            จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                  [คลิกพิมพ์]     หน่วยกิต 
 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า              30     หน่วยกิต 

    - กลุ่มวิชาภาษา                                                 12     หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                    9      หน่วยกิต    
    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                       9      หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า               [คลิกพิมพ์]       หน่วยกิต 
     1.วิชาแกน 
     2. วิชาเฉพาะด้าน 
           - วิชาบังคับ 
           - วิชาเลือก  
     3.วิชาการจัดการ 
     4.วิชาภาษาอังกฤษวิชาชีพ 6 หน่วยกิต 
     5.วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 

                        3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า                  [คลิกพิมพ์]       หน่วยกิต 
        3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
         - รหัสวิชาและความหมายของรหัสวิชา 
     
    GEH    -  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
                 GEL    -  กลุ่มวิชาภาษา  
    GES    -  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     
 
 



 

  

 
           3.1.4 รายวิชา  

       1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30     หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษารายวิชา            12 หน่วยกิต 

รหัสวิชา            ชื่อวิชา                                                   น(บ-ป-อ) 

(1) บังคับเรียน 3 รายวิชา                             9 หน่วยกิต 
 
 
 

GEL0101 การใช้ภาษาไทย        3(3-0-6) 
Thai Usage 

GEL0102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น     3(3-0-6) 
  English for Communication and Information   Retrieval 
GEL0103 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและทักษะการเรียน    3(3-0-6) 

English for Communication and Study Skills 
 (2 ) เลือกเรียน 1  รายวิชา                3 หน่วยกิต   

GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ       3(3-0-6) 
  Thai for Academic Purposes 
GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ       3(3-0-6) 

English for Academic Purposes 
GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน      3(3-0-6) 
  ASEAN Languages  
GEL0204 ภาษาไทยเพ่ือการประกอบวิชาชีพ      3(3-0-6) 
  Thai for Careers 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ราวิชา          9 หน่วยกิต 
  (1) บังคับเรียน 2 รายวิชา                6  หน่วยกิต 

GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต       3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation 
GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก       3(3-0-6) 

Thai Society in Global Context 
 

 (2) เลือกเรียน 1  รายวิชา                           3  หน่วยกิต 
GEH0201 การพัฒนาตน        3(3-0-6) 

Self Development 
GEH0202 ความจริงของชีวิต       3(3-0-6) 

Truth of Life  
GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม      3(3-0-6) 

Life in Multicultural Society 
GEH0204 ความเป็นพลเมือง       3(3-0-6) 

Civic Education 
 



 

  

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                              น(บ-ป-อ) 

GEH0205 ทักษะชีวิตเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์     3(3-0-6) 
Life Competencies for the Righteous 

GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย    3(3-0-6) 
 Life Skill Development for Undergraduate Student 

 
 1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์รายวิชา          9 หน่วยกิต 

(1) บังคับเรียน 2 รายวิชา                                            6 หน่วยกิต   
 
 

GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสารและการเรียนรู้    3(3-0-6) 
Information Technology for Communication and Learning 

GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต     3(3-0-6) 
Science and Technology for Quality of Life 

 

(2) เลือกเรียน 1  รายวิชา                 3 หน่วยกิต   
GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 
  Science and Technology for Environment 
GES0202 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
GES0203 ความรู้เทา่ทันสารสนเทศ       3(3-0-6) 
  Information Literacy 
GES0204 คณิตศาสตร์เพ่ือชีวิต       3(3-0-6) 
  Mathematics for Life 
GES0205 นันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต      3(3-0-6) 
  Recreation for Quality of Life 
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Life and Health 

 
         2) หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า               [คลิกพิมพ์]       หน่วยกิต 
 

 [คลิกพิมพ์]       [คลิกพิมพ์]        [คลิกพิมพ์]   
5.วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต  
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    1/2 (45/90) 
 Preparation for Professional Experiencein 
 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ…….    5/6(350/450) 
On the Job Training in Retail….. 
การเตรียมสหกิจศึกษา     1/2 (45/90) 
Preparation for Cooperative Education 
สหกิจศึกษา       6(350/450) 
Cooperative Education 



 

  

       3) หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า                 [คลิกพิมพ์]       หน่วยกิต 
 [คลิกพิมพ์]       [คลิกพิมพ์]        [คลิกพิมพ์]      

 
 
 
 
 

              3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  

ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(บ-ป-อ)                 

    [คลิกพิมพ์]                    [คลิกพิมพ์]                  [คลิกพิมพ์]      
 

รวม 
 
              3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
 (ภาคผนวก  ก ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์  
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (5 ท่าน) 
              

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ/ปีการศึกษา
ที่ส าเร็จ 

ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา ภาระการสอน ชม./ภาค
การศึกษา 

ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะ
มีในหลักสูตรนี้ 

1.[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  ป.เอก 
ป.โท 
ป.ตรี 

[คลิกพิมพ์] เขียนแบบบรรณานุกรม [คลิกพิมพ์]  
ร ะ บุ เ ป็ น
จ า น ว น
ชั่ ว โ ม ง 
ตัวอย่าง 12 
ชั่วโมง 

[คลิกพิมพ์]  

2.[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

3.2.2 อาจารย์ประจ า 
         
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา ภาระการสอน ชม./ภาค

การศึกษา 
ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่จะ
มีในหลักสูตรนี้ 

1.[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์] เขียนแบบบรรณานุกรม [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
2.[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 

 
 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
 
ชื่อ-นามสกุล 

เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
วุฒิการศึกษา/สถาบันที่จบ ผลงานทางวิชาการ/การวิจัย/การแต่งต ารา ภาระการสอน ชม./ภาค

การศึกษา 
ภาระงานสอน
ที่มีอยู่แล้ว 

ภาระงานที่
จ ะ มี ใ น
หลักสูตรนี้ 

1.[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์] เขียนแบบบรรณานุกรม [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
2.[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 

 
 
 
 



 

 

 

 

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้าม)ี 
              [คลิกพิมพ์]      

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
                      [คลิกพิมพ์]      

4.2 ช่วงเวลา  
                      [คลิกพิมพ์]      
    4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
                     [คลิกพิมพ์]      

5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
              [คลิกพิมพ์]      
 
5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
              [คลิกพิมพ์]      
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
              [คลิกพิมพ์]      
5.3  ช่วงเวลา  

    ภาคเรียนที่ [คลิกพิมพ์]   ของปีการศึกษาที่   [คลิกพิมพ์]        
5.4  จ านวนหน่วยกิต 
              [คลิกพิมพ์]     หน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ  

               [คลิกพิมพ์]      
    5.6  กระบวนการประเมินผล   

               [คลิกพิมพ์]      
 

หมวดที ่4.    ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
[คลิกพิมพ์]      [คลิกพิมพ์]      
[คลิกพิมพ์]      [คลิกพิมพ์]      
[คลิกพิมพ์]      [คลิกพิมพ์]      
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 
  2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

               [คลิกพิมพ์]      
  2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
               [คลิกพิมพ์]      
 



 

 

 

 

  2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
               [คลิกพิมพ์]      

2.2 ความรู้ 
  2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

               [คลิกพิมพ์]      
  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
               [คลิกพิมพ์]      
 
 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
               [คลิกพิมพ์]      

  2.3 ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  

               [คลิกพิมพ์]      
     2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

               [คลิกพิมพ์]      
     2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

               [คลิกพิมพ์]      
 

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

               [คลิกพิมพ์]      
 
     2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

               [คลิกพิมพ์]      
    2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

               [คลิกพิมพ์]      
2.5 ทักษะการวิเคราะห์และการสื่อสาร 
  2.5.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการสื่อสาร 

               [คลิกพิมพ์]      
     2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และ
การสื่อสาร 

               [คลิกพิมพ์]      
    2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์และการ
สื่อสาร 

               [คลิกพิมพ์]      
 



 

 

 

 

การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป  
 1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1.1 ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมใน

การด าเนินชีวิต 
1.1.2 มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทน 
1.1.3 ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1.4 ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 

1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ส านักฯ จะถือเป็นภารกิจหลักประการหนึ่ง  คือการจัดการเรียนการสอนใน

แต่ละวิชา  ให้นักศึกษามีการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ไปพร้อมกับอาจารย์ผู้สอน/วิทยากร  โดย
อาจารย์ผู้สอนจะท าหน้าที่เป็นแบบอย่างที่ดี  และพยายามแทรกเรื่องที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย  โดยเน้นการเข้าชั้นเรียนให้ตรงเวลา แต่งกายที่เป็นไป
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย มีความซื่อสัตย์ และก าหนดเป็นคุณสมบัติที่จะได้รับการประเมินผลใน
ทุก ๆ รายวิชา  มีระบบการให้คุณและโทษ เช่น ยกย่องนักศึกษาที่แต่งกายถูกระเบียบ  เข้าเรียนและ
ท างานตรงเวลา  ในทางตรงกันข้าม  ตักเตือนไมใ่ห้ท าซ้ า เป็นต้น   

1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.3.1 ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน  การเข้า

เรียนอย่างสม่ าเสมอ  และการแต่งกาย  
1.3.2 ประเมินจากความเอาใจใส่  และความขยันในการร่วมกิจกรรมในชั้น

เรียน   
1.3.3 ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1.3.4 ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

 
2. ความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
2.1.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้

ได้ตลอดชีวิต 
2.1.2 มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน  
2.1.3 มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม 

และธรรมชาติ 
 

2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
มีการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ ที่เน้นหลักการทางทฤษฎีร่วมกับ

การปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ในชั้นเรียน มีเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบเอกสาร 
และไฟล์เอกสารให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้ และมี E-book ให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการ
เรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-learning บนเว็บไซต์ และประยุกต์ทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามลักษณะ



 

 

 

 

ของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้นๆ นอกจากนี้ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
จริงโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงมาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  

2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
ประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและปฏิบัติของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ คือ  
2.3.1 การทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
2.3.2 การทดสอบกลางภาคและปลายภาค 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.1.1 มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 

3.1.2 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

3.2.1 อาจารย์สอนและแสดงวิธีคิดด้วยหลักเหตุผลเป็นตัวอย่าง อยู่เสมอ ๆ  
3.2.2 การน าเสนอผลงานและการอภิปรายกลุ่ม 
3.2.3 ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
ประเมินตามสภาพจริงการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น การทดสอบ โดยใช้

แบบทดสอบ เป็นต้น 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1.1 มีจติอาสาและส านึกสาธารณะ  
4.1.2 เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
4.1.3 มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

ในการสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม การท างานที่
ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัว
บุคคล เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก และความสามารถในการรับผิดชอบการท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการท างานเป็น
กลุ่ม การร่วมด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  

 
 
 
 

 



 

 

 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1.1 มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
5.1.2 ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
5.1.3 ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ใช้ในรายวิชาศึกษาท่ัวไป มีเอกสารประกอบการเรียนการ
สอนทั้งในรูปแบบเอกสาร และไฟล์เอกสารให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้   และมี E-book ให้
นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-learning บน
เว็บไซต์ เพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสมและสามารถสื่อสารให้ผู้เข้าใจได้ง่าย 

5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ผ่าน
เว็บบราวเซอร์ในการท าข้อสอบ การเปิดอ่านเอกสารประกอบการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบไฟล์
เอกสาร นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้   และมี E-book ให้นักศึกษาได้ใช้ประกอบการเรียนการ
สอน นอกจากนี้ยังมีศึกษาด้วยตนเองในระบบ E-learning บนเว็บไซต์ ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ 
โทรศัพท์มือถือ หรือแทบเลต และมีการจัดสอบกลางภาคและปลายภาคเพ่ือประเมินผลการเรียนรู้ 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
 3.1 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
  1.ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

1.ใช้ดุลยพินิจ ค่านิยม ความมีเหตุผล และเข้าใจกฎเกณฑ์ทางสังคมในการด าเนิน
ชีวิต 

2.มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และอดทน 
3.ด าเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 

      4.ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย 
2.ด้านความรู้ 

   1.มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
2.มีความรู้ เข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ปัจจุบัน  
3.มีความรู้ เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ

ธรรมชาติ 
 



 

 

 

 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
  1.มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

2. มีทักษะการคิดแบบองค์รวม 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  1.มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  
2. เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
3. มีภาวะผู้น าและสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  1.มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 

2. ใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน 

 

 
 3.2 ผลการเรียนรู้ส าหรับกลุ่มวิชาชีพ 

 3.1.1  คุณธรรม จริยธรรม 

               [คลิกพิมพ์]      
3.1.2  ความรู้ 

               [คลิกพิมพ์]      
     3.1.3 ทักษะทางปัญญา 
               [คลิกพิมพ์]      

3.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

               [คลิกพิมพ์]      
3.1.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

               [คลิกพิมพ์]      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)รายวิชาศึกษาทั่วไป 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 
คุณลักษณะบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายวิชา 

1.คุณธรรม 
และจริยธรรม 

2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กลุ่มวิชาภาษา                
GEL0101 การใช้ภาษาไทย                
GEL0102 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารและการสืบค้น                
GEL0103 ภาษาอังกฤษเพือ่การส่ือสารและทักษะการเรียน                
GEL0201 ภาษาไทยเชิงวิชาการ                
GEL0202 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ                
GEL0203 ภาษาในกลุ่มประชาคมอาเซียน                
GEL0204 ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ                
กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์                
GEH0101 สุนทรียภาพกับชีวิต                

GEH0102 สังคมไทยในบริบทโลก                
GEH0201 การพัฒนาตน                
GEH0202 ความจริงของชีวิต                

 



 

 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)รายวิชาศึกษาทั่วไป 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 
คุณลักษณะบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายวิชา 

1.คุณธรรม 
และจริยธรรม 

2. ด้านความรู ้ 3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม                
GEH0204 ความเป็นพลเมือง                
GEH0205 ทักษะชวีิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์                
GEH0206 การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยั                
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตรแ์ละคณิตศาสตร์                
GES0101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารและการเรียนรู้                
GES0102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต                
GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสิ่งแวดล้อม                
GES0202 การคิดและการตัดสินใจ                
GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ                
GES0204 คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต                
GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวติ                
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ                

 



 

 

 

 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)หมวดวิชาเฉพาะ 
● ความรับผิดชอบหลัก  ○ ความรับผิดชอบรอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

หมวดที ่5.     หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลและเกณฑ์ส าเร็จการศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558   หมวด [คลิกพิมพ์]      ข้อ [คลิกพิมพ์]      
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา3. เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร  

[คลิกพิมพ์]       
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

[คลิกพิมพ์]       
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
[คลิกพิมพ์]       

 
 

หมวดที ่6.   การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

[คลิกพิมพ์]       
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

[คลิกพิมพ์]       
 
 
 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

[คลิกพิมพ์]       
 

 

หมวดที ่7.   การประกันคุณภาพหลักสูตร 

1.  การบริหารหลักสูตร 
[คลิกพิมพ์]       

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
      2.1 การบริหารงบประมาณ 

[คลิกพิมพ์]     
 
      2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 

[คลิกพิมพ์]  
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 



 

 

 

 

 [คลิกพิมพ์]       
         2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  

[คลิกพิมพ์]       
 
3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 [คลิกพิมพ์]       
3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
[คลิกพิมพ์]       
3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  
[คลิกพิมพ์]       

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

[คลิกพิมพ์]       
 

4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน  

[คลิกพิมพ์]       
 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  
[คลิกพิมพ์]       
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา  
[คลิกพิมพ์]       
 

6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
[คลิกพิมพ์]      
 
 
  

7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) (ใส่เครื่องหมายถูก) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

 1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

     

 2.มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) ถ้าไม่มีลบออก 

     

 3.มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 

     



 

 

 

 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

 4.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน 
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

 5.จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

 6.มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้าม)ี 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

 7.มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กล
ยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว   

     

 8.อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

 9.อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

     

 10.จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้าม)ี 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

     

 11.ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

     

 12.ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

หมวดที ่8.   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
  
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
[คลิกพิมพ์]      

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
[คลิกพิมพ์]      

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
[คลิกพิมพ์]      

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
[คลิกพิมพ์]      

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
[คลิกพิมพ์]      
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รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 

 
GEH0101  สุนทรียภาพกับชีวิต       3(3-0-6) 
  Aesthetic Appreciation 

 การสร้างความเข้าใจ การเรียนรู้ การสร้างประสบการณ์สุนทรียภาพ และการรับรู้พ้ืนฐาน
สุนทรียศาสตร์ของศิลปะ โดยอาศัยหลักการพื้นฐานของสุนทรียศาสตร์แขนงต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่ความซาบซึ้งใน
คุณค่าด้านความงามและด้านอ่ืน ๆ ของศิลปกรรม ภาษาของศิลปะ จนสามารถเข้าใจศิลปะ มองเห็นตนเอง 
หยั่งเห็นความสัมพันธ์เชิงคุณค่าและความหมายของชีวิตในการด ารงอยู่เพ่ือการสร้างสรรค์ 

 Having comprehension, aesthetic acquisition, aesthetic experience, and 
perception of the aesthetic principles of art through aesthetics to appreciate the value of 
beauty and other value of artworks and the art language as the mediation in order to 
understand art, contemplate the self-reflexivity to gain insights into what is relationship 
between the meaning of live and the living for creation. 

 
GEH0102  สังคมไทยในบริบทโลก       3(3-0-6) 
  Thai Society in Global Context 
             แนวความคิดพ้ืนฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองของไทยความสัมพันธ์ 
และบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากล โดยเน้นการศึกษาด้านผลประโยชน์ และ
ผลกระทบจากการที่ไทยได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก 
   Basic notion on Thai social, economic and politics; Relationship and role of 
Thailand in global and ASEAN contexts with concentration on benefits and impaction from 
engagement gained as global member. 
 
GEH0201  การพัฒนาตน        3(3-0-6) 
  Self  Development 

 หลักการพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อ่ืน ความภาคภูมิใจในตนเอง 
แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการ
จัดการอารมณ์ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการด าเนินชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีความสุข 

 Basic principle of human behavior; self and others understanding; self dignity; 
self development theories; self development process and methods; Interpersonal skills 
development; emotional management; Risk behavior prevention and ways to live a happy 
life. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา               น(บ-ป-อ) 
GEH0202 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 

Truth of Life  
 แนวคิดและวิวัฒนาการการค้นหาความจริงของชีวิต การเข้าใจตนเอง ผู้อ่ืน และความเป็นไป

ของสรรพสิ่ง เกณฑ์ตัดสินคุณค่าทางจริยธรรม อุดมคติของชีวิตและวิธีคิดที่ด าเนินไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด โดย
อยู่บนพ้ืนฐานในมิติของปรัชญาและศาสนา  รวมถึงการน าหลักปรัชญาและศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเองเพ่ือการด ารงตนในสังคมอย่างมีความสุขและสันติ 
   Concept and evolution on discovering the truth of life; self-understanding, 
understanding others and the movements of things;  the criterion for ethics value judgment; 
life ideology  and concept for identified goal on the basis of philosophical religious aspects;  
the application of philosophy and religious dhamma for self development and performing 
oneself in the society happily and peacefully. 
 
GEH0203 ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม      3(3-0-6) 

Life in Multicultural Society 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการด าเนินชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อ
การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมพหุวัฒนธรรม 

Cultural diversity in way of living, knowledge, awareness and good attitudes 
towards living with others in multicultural society. 
 
GEH0204 ความเป็นพลเมือง       3(3-0-6) 
  Civic Education 

ความส าคัญของความเป็นพลเมือง บทบาทหน้าที่ของพลเมืองตามหลักประชาธิปไตย การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตย ลักษณะของสังคมและวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตย วัฒนธรรมของความ
เป็นพลเมือง ที่มีความห่วงใยต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เพื่อความเป็นพลเมืองที่ดี 

 Essentials of citizenship, status and roles of people in the context of 
democracy, democratic form of government, democratic socialization, culture of citizenship, 
particularly in the environment, and public conscience and a sense of social responsibility in 
order to be a civilized human being. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา               น(บ-ป-อ) 
GEH0205       ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์     3(3-0-6) 

Life Competencies for the Righteous  
ความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและการปฏิบัติเชิงประจักษ์ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการ

คิดเพ่ือรู้จักตนเองอย่างถ่องแท้ ทักษะการคิดด้านบวก ทักษะทางสังคม ทักษะทางพุทธิปัญญา และทักษะต่างๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในศตวรรษท่ี 21 การด ารงชีพอยู่ได้ด้วยตนเองและด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
เป็นสุข 

 Knowledge, comprehension on concepts and empirical practices, critical 
thinking skills, thinking skills to fully understand themselves, positive thinking skills, social 
skills, cognitive skills and other skills that can generate competencies for the 21st Century, 
living on their own and living in society with happiness. 

 
GEH0206    การพัฒนาทักษะชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย   3(3-0-6)  

       Life Skill Development for Undergraduate Student 
ประวัติ อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย

ราชภัฏสวนสุนันทากับเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและประเทศไทย การเข้าใจในชีวิตของการศึกษาเล่าเรียน การ
พัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาบุคลิกภาพและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย กระบวนการ
เรียนรู้ของนักศึกษา องค์ประกอบการเรียนรู้ทางสังคม จิตสาธารณะในมิติของเยาวชน จิตตปัญญาศึกษา โดย
การเรียนรู้จนเกิดค่านิยม มีโลกทัศน์กว้างไกลด้านสังคม ภาษา และคิดแบบองค์รวม เพ่ือการพัฒนาความเป็น
มนุษย์ส าหรับสังคมคุณภาพ 

History and identity of Suan Sunandha Rajabhat University, the relationship 
between Suan Sunandha Rajabhat University and both local and national identity, 
understanding of life-affirming experience on education, undergraduate student 
development for leadership and responsible supporter, character and self-esteem 
development for university life, way to connect with academic facilities of the University 
community and social skills, community service and volunteering, and contemplative 
practices, each of which is student’s self-motivation for holistic world view to develop her / 
his own quality of life. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา               น(บ-ป-อ) 
GES0101        เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้   3(3-0-6) 
  Information Technology for Communication and Learning 

 หลักการ ความส าคัญ ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบคอมพิวเตอร์ 
ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้นสารนิเทศ ความมั่นคง 
กฏหมาย จริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ  และเทคโนโลยีแห่งอนาคต 

 Principles and importance of basic knowledge on information technology,  
computer systems, computer software data, data communications and networking,  internet 
usage, information searching process through the internet, information system security, laws and 
ethics in information systems and technology in the future. 

 
GES0102       วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต    3(3-0-6) 
  Science and Technology for Quality of Life 

 บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม การ
ส่งเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใช้ยาและสารเคมีในชีวิตทั้งทางด้านกายภาพ 
และชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิต 

 Role and development of science and technology, energy, communication 
and telecommunication, physical and mental health cares on promotion, safety on drugs 
and chemicals application in daily life on both physically and biologically. 
 
GES0201 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม     3(3-0-6) 

Science and Technology for Environment 
  ความส าคัญและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อม 
ระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม แนว
ทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  Importance and effects of science and technology development towards 
environment, ecosystem and natural resources, biodiversity and conservation, environmental 
pollution, natural resources and eco-environments management. 
 
GES0202  การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
   หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดขั้นวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า การ
ให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลและเหตุผลในกระบวนการแก้ปัญหา มีการบูรณาการ
เครื่องมือคุณภาพร่วมกับการคิดส าหรับการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน 
  Principles and process of human thoughts; Analytical, synthetic and evaluative 
thinking; rational for decision making, application of data and reason for problem solving 
process, integration of qualitative tools for decision making in daily life. 
 



 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา               น(บ-ป-อ) 
GES0203 ความรู้เท่าทันสารสนเทศ                                        3(3-0-6) 

Information Literacy 
ความส าคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็วและมีประสิทธิภาพ 

ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้และจัดการสารสนเทศได้ตรงและสร้างสรรค์ ประยุกต์ความเข้าใจ 
เชิงจริยธรรม และเชิงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ  

Importance of information data, efficient access to information sources, 
considerate information assessment, creative information usage and management, ethical 
and legal application on information access and usage. 

 
GES0204      คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต                                           3(3-0-6) 
                   Mathematics for Life  
                      หลักการและวิธีทางคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน นิติกรรม  สัญญา และ
ตราสารหนี้ต่างๆด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปอย่างง่าย 
  Mathematical principles and approach related to daily life, making legal 
contract and bond via electronic devices or basic instant program. 
 
GES0205 นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                3(3-0-6) 
  Recreation for Quality of Life 

แนวคิด ทฤษฎี ความหมายและความส าคัญของนันทนาการ  ขอบข่ายและประเภทของ
นันทนาการ  หลักการจัดและการออกแบบกิจกรรมนันทนาการ  นันทนาการกลางแจ้งและงานอดิเรก  
นันทนาการกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคลและชุมชน บทบาทของผู้น านันทนาการ                     

Concepts, theories, meaning and importance of recreation, the scope and 
type of recreation principles and activity design, outdoor recreation and hobby, recreation 
and quality of life of individuals and communities, the role of leader recreation. 

 
GES0206 ชีวิตและสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Life and Health 

การดูแลชีวิตและสุขภาพในมิติการส่งเสริม การป้องกัน การรักษาและการฟ้ื นฟู  ปัจจัยที่
เกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ สภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์สุขภาพตลอดจนน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในรูปแบบสุขภาพองค์รวมกับชีวิตประจ าวันได้ 

Health care in the dimension of health promotion, health prevention curative 
and rehabilitation in terms of life health factors on genders, ages, nutrition, health risk, 
including the application of health science in term of holistic in daily life. 
 
 

 

 
 



 

 

 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชา      น(บ–ป–อ) 
 

การเตรียมสหกิจ         2(90) 
Pre – Cooperative Education 
การเตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติงานในสถานประกอบการโดยให้มีองค์ความรู้      

หลักการแนวคิด กระบวนการขั้นตอน ความรู้พ้ืนฐาน เทคนิคการเขียนจดหมายในการสมัครงาน  การ
สอบสัมภาษณ์  บุคลิกภาพ  และการเลือกสถานประกอบการ ตลอดจนความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับ
การไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ    การเสริมสร้างทักษะและคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพ 

 

สหกิจศึกษา        6(350/450) 
Cooperative Education 

 

การปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  หน่วยงาน  และ/หรือองค์การของรัฐ  ในสถานะ
พนักงานขององค์กร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบและตัวชี้ วัดการปฏิบัติงานเทียบเคียงได้กับพนักงาน
ประจ าของสถานประกอบการ  หน่วยงาน  หรือองค์การนั้นๆ  มีข้อก าหนดทางวิชาการ  การเตรียม
ความพร้อมของนักศึกษา  ระบบการควบคุมดูแล  ระยะเวลาการปฏิบัติงาน  ระบบการนิเทศ  การ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงาน  โดยมีระบบการประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานของหน่วยงานก ากับ
ดูแลตามมาตรฐาน            สหกิจศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ข 

การแก้ไขหลักสูตร(เฉพาะหลักสูตรปรับปรุงเท่าน้ัน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสตูร............................................. 
สาขาวิชา................................ ฉบับปี พ.ศ. ……… 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
1. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษาตั้งแต่ภาคการศึกษาที่….......ป ี

การศึกษา…......... 
2. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข  
    ............................................................................................................................ 

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

........................................................................................................................................... 
โดยมีแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 

2.1 ปรับเปลี่ยนจ านวนหน่วยกิต 
2.2 ปรับออกรายวิชาที่ไม่เหมาะสมกับสภาวะปัจจุบัน 
2.3 ปรับเพิ่มรายวิชาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับหลักสูตร 
2.4 เปลี่ยนแปลง ชื่อวิชา รหัสวิชา และจ านวนหน่วยกิต 
2.5 เปลี่ยนแปลง ชื่อวิชา รหัสวิชาและปรับย้ายกลุ่มวิชา 
2.6 ปรับเพิ่มและปรับเปลี่ยนเนื้อหารายวิชา 
 (2.1-2.6 ข้อใดไม่มีการปรับเปลี่ยนให้ตัดออก) 

3. สาระในการปรับปรุงแก้ไข 
3.1เปลี่ยนแปลงจ านวนหน่วยกิต 

       3.1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
         เดิม…………… นก. เปลี่ยนเป็น…………… นก. 

        3.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
  (ก) กลุ่มวิชาแกน 

         เดิม…………… นก. เปลี่ยนเป็น…………… นก. 
    (ข) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
          เดิม…………… นก.  เปลี่ยนเป็น………….. นก. 
    (ค) กลุ่มวิชาชีพ 
          เดิม…………… นก.  เปลี่ยนเป็น………….. นก.  

(หมวดวิชา หรือกลุ่มวิชาใดไม่มีการเปลี่ยนแปลงให้ตัดออก) 
 
 
 
 

2.2 รายวิชาที่ปรับออก  (แยกตามหมวดวิชา) 
2.2.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

0000000   ชื่อภาษาไทย …………...............................................   0(0-0-0) 
      (ชื่อภาษาอังกฤษ)………………………………………. 
………………………………………………................................... 



 

 

 

 

2.2.2 หมวดวิชาเฉพาะ(กลุ่มวิชาแกน วิชาเอกและวิชาชีพ) 
0000000  ชื่อภาษาไทย …………………………………………….  0(0-0-0) 
  (ชื่อภาษาอังกฤษ)………………………………………. 
………………………….…………………………………………….. 

2.3 รายวิชาที่ปรับเพิ่ม (แยกตามหมวดวิชา) 
2.3.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

ก. กลุ่มวิชาภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
0000000  ชื่อภาษาไทย …………………………………………….   0(0-0-0) 
  (ชื่อภาษาอังกฤษ)…………......................................... 
……………………………..…………………………………………. 

ข. กลุ่มวิชา  ……………………………… 
0000000  ชื่อภาษาไทย ……………….........................................  0(0-0-0)                                

(ชื่อภาษาอังกฤษ)……………………………………..... 
………………………………………………………………………… 

ค. กลุ่มวิชา  ……………………………… 
0000000  ชื่อภาษาไทย ……………….........................................  0(0-0-0)                                

(ชื่อภาษาอังกฤษ)……………………………………….. 
………………………………………………………………………… 

ง. กลุ่มวิชา  ……………………………… 
0000000  ชื่อภาษาไทย …………………………………………….  0(0-0-0)                                

(ชื่อภาษาอังกฤษ)……………………………………….. 
………………………………………………………………………… 
 

2.3.2 หมวดวิชาเฉพาะ 
ก. กลุ่มวิชาแกน 

0000000  ชื่อภาษาไทย ………………………………...…………..  0(0-0-0) 
  (ชื่อภาษาอังกฤษ)…………………………………...…... 
……………………………...…………………………………………. 
0000000  ชื่อภาษาไทย ………………………………………….....  0(0-0-0) 
  (ชื่อภาษาอังกฤษ)……………………………………….. 
………………………………………………………………...………. 
 
 

ข. กลุ่มวิชาเอก 
0000000  ชื่อภาษาไทย ………………………………………...…..  0(0-0-0) 
  (ชื่อภาษาอังกฤษ)…………………………………..….... 
……………………………….………………………………………… 
0000000  ชื่อภาษาไทย ……………………………………….……  0(0-0-0) 



 

 

 

 

  (ชื่อภาษาอังกฤษ)…………......................................... 
………………………………………………………………………… 

ค. กลุ่มวิชาชีพ 
0000000  ชื่อภาษาไทย ……………………………………….……  0(0-0-0) 
  (ชื่อภาษาอังกฤษ)………………………………………. 
………………………………………………………………………... 
0000000  ชื่อภาษาไทย ……………………………………...........  0(0-0-0) 
   (ชื่อภาษาอังกฤษ)………………………………………. 
……………………………………………………………...………… 
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2.4 เปลี่ยนแปลง ชื่อวิชา (ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ) รหัสวชิา และจ านวนหน่วยกิต  
 

หลักสตูรเดิม พ.ศ. ............................ 
หลักสูตร (ปรบัปรุง , ใหม่) พ.ศ. .................................... 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 -กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
  0000000 ชื่อภาษาไทย …………………………………….                     3(3 – 0) 
               (ชื่อภาษาอังกฤษ)………………………………. 
-กลุ่มวิชา………………………………………………….. 
  0000000 ชื่อภาษาไทย …………………………………      3(3 – 0) 
               (ชื่อภาษาอังกฤษ)……………………………….  
  ……………………   
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาแกน 
   0000000 ชื่อภาษาไทย …………………………………      3(3 – 0) 
               (ชื่อภาษาอังกฤษ)……………………………….  
  - กลุ่มวิชา…………………………………………………. 
  0000000 ชื่อภาษาไทย …………………………………      3(3 – 0) 
               (ชื่อภาษาอังกฤษ)……………………………….  
…………………..……   
 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 -กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
  0000000 ชื่อภาษาไทย …………………………………….                     0(0-0-0) 
               (ชื่อภาษาอังกฤษ)……………………………….  
-กลุ่มวิชา………………………………………………….. 
  0000000 ชื่อภาษาไทย …………………………………      0(0-0-0) 
               (ชื่อภาษาอังกฤษ)………………………………. 
……………………..   
 2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 - กลุ่มวิชาแกน 
  0000000 ชื่อภาษาไทย …………………………………      0(0-0-0) 
               (ชื่อภาษาอังกฤษ)……………………………….  
   - กลุ่มวิชา…………………………………………………. 
  0000000 ชื่อภาษาไทย …………………………………      0(0-0-0) 
               (ชื่อภาษาอังกฤษ)……………………………….  
…………………….…   

  

 
                



 

 

 

 

2.5 เปลี่ยนแปลง ชื่อวิชา  รหสัวิชา และปรับย้ายกลุ่มวิชา 
เดิม 0000000     ชื่อภาษาไทย …………………………….…..   0(0–0-0) 
   (ชื่อภาษาอังกฤษ)…………………………… 
เปลี่ยนเป็น 0000000  ชื่อภาษาไทย …………………………………   0(0-0-0) 

       (ชื่อภาษาอังกฤษ) ……………………….….. 
เดิมอยู่ในกลุ่มวิชา ………………………ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชา…………................................... 
เดิม 0000000  ชื่อภาษาไทย ………….…...........................   0(0–0-0) 
    (ชื่อภาษาอังกฤษ)….........................……… 
เปลี่ยนเป็น 0000000  ชื่อภาษาไทย ………………………………...   0(0-0-0) 
    (ชื่อภาษาอังกฤษ) …………………………... 
เดิมอยู่ในกลุ่มวิชา ……….....................ย้ายไปอยู่กลุ่มวิชา………....................................... 
............................................................................................................................. ............ 
     (ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มวิชาให้ตัดออก) 
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2.6 รายวิชาที่ปรับเปลี่ยนเนื้อหาและรายวิชาที่เพ่ิมเติม 
 2.6.1. รายวิชาที่ปรับเปลีย่นเน้ือหา 

หลักสตูรเดิม พ.ศ. ............................ 
หลักสูตร (ปรบัปรุง , ใหม่ )พ.ศ. .................................... 

 
000000 ชื่อภาษาไทย …………………………………      0(0 – 0) 
             (ชื่อภาษาอังกฤษ)……………………………….  
             (ค าอธิบายรายวิชา)………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
000000 ชื่อภาษาไทย …………………………………      0(0 – 0) 
             (ชื่อภาษาอังกฤษ)……………………………….  
             (ค าอธิบายรายวิชา)………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 

 
000000 ชื่อภาษาไทย …………………………………     0(0-0–0) 
             (ชื่อภาษาอังกฤษ)……………………………….  
             (ค าอธิบายรายวิชา)……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
000000 ชื่อภาษาไทย …………………………………     0(0-0–0) 
             (ชื่อภาษาอังกฤษ)……………………………….  
             (ค าอธิบายรายวิชา)……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………. 
 

 
   



 

 

 

 

2.6.2. รายวิชาที่เพ่ิมขึ้น 
0000000 ชื่อภาษาไทย .............................................................. 0(0-0-0) 
  ชื่อภาษาอังกฤษ..........................................................  
  วิชาบังคับก่อน00000000.............................................  
  ค าอธิบายรายวิชา ..................................................................... 
................................................................................................ ................... 
...................................................................................................................  
0000000 ชื่อภาษาไทย .............................................................. 0(0-0-0) 
  ชื่อภาษาอังกฤษ..........................................................  
  วิชาบังคับก่อน00000000.............................................  
  ค าอธิบายรายวิชา ............................................................... ...... 
................................................................................................................... 
................................................................................................................  
 
3. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างเดิมและเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ยังคงปรากฏดังนี้ 
 

โครงสร้างหลักสูตร 

เกณฑ์กระทรวง 
(หน่วยกิต) 

โครงสร้างเดิม 
(หน่วยกิต) 
พ.ศ.......... 

โครงสร้างใหม่ 
(หน่วยกิต) 
พ.ศ.......... 

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 

> 30 
> 84 
> 6 

……….. 
……….. 
……….. 

 

……….. 
………. 
………. 

 

จ านวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า  120 ………. ………. 
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4. เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 4.1 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสตูรเดิม พ.ศ. ............................ 
หลักสูตร (ปรบัปรุง , ใหม่ ) พ.ศ. .................................... 

1. จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร                                                            ...…..น.ก. 
2. โครงสร้างหลักสูตร. 

2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                     ….….น.ก. 
(ก) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                                               ……..น.ก. 
(ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                             .…….น.ก. 
(ค) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                              ..…...น.ก. 
(ช)  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี           ..……น.ก. 

2.2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                                      ...…..น.ก. 
(ก) กลุ่มวิชาแกน                                                                            ...…..น.ก. 
(ข) กลุ่มวิชาเอก                                                                              ...…..น.ก. 
(ค) กลุ่มวิชาชพีเลือก              ....…..น.ก. 

      2.3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ...….. น.ก. 

1. จ านวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร                                                       ..….. น.ก. 
2. โครงสร้างหลักสูตร                                                                   

2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                                 ….…น.ก. 
(ก) กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                                          … ... น.ก. 
(ข) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                                                        ..….. น.ก. 
(ค) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                                                         ..….. น.ก. 
(ง) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี        ..….. น.ก. 

2.2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                                                 ...….. น.ก. 
(ก) กลุ่มวิชาแกน                                                                       ...….. น.ก. 
(ข) กลุ่มวิชาเอก                                                                         ...….. น.ก. 
(ค) กลุ่มวิชาชพีเลือก          ...….. น.ก.    
 2.3. หมวดวิชาเลือกเสรี          ...….. น.ก. 
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.2 รายวิชาในหลักสูตร  

หลักสตูรเดิม พ.ศ. ............................ 
หลักสูตร (ปรบัปรุง , ใหม่ ) พ.ศ. .................................... 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
1. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป                                                      ………….. หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาและการส่ือสาร                                                          .............. หน่วยกิต 
1500101  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารและการสืบค้น                  3(3 – 0) 
                (ชือ่ภาษาอังกฤษ)……………………….  
- กลุ่มวิชา…………………………                                               ............... หน่วยกิต 
 
2. หมวดวชิาเฉพาะดา้น                                                      ............... หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกน                                                                                         ............... หน่วย
กิต 
3542107  การตลาดเกษตรและสหกรณ์                                 3(3 – 0) 
                (ชือ่ภาษาอังกฤษ)………………………. 
3543106  การตลาดเพื่อสังคม                    3(3 – 0) 
                (ชือ่ภาษาอังกฤษ)………………………. 
 
 
- กลุ่มวิชา…………………………                                             . ............... หน่วยกิต 
 
 

1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                         ................. หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                                               ................. หน่วยกิต 
GHU0111  ภาษาไทยเพือ่การส่ือสารและการสืบค้น                                     0(0-0-0) 
                (ชือ่ภาษาอังกฤษ)………………………. 
- กลุ่มวิชา…………………………                                                 ................. หน่วยกิต 
 
 2.  หมวดวชิาเฉพาะด้าน                                                          ................. หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาแกน                                                                                       ................. หนว่ยกิต 
……………………………… ยกเลิก ………………………………………. 
 
……………………………… ยกเลิก ……………………………………… 
 
MKT3107  การตลาดอิเล็กทรอนิกส ์                                       0(0-0-0)   
                (ชือ่ภาษาอังกฤษ)………………………. 
- กลุ่มวิชา………………………………….                                     ................. หน่วยกิต 
0000000  การตลาดเกษตรและอุตสาหกรรม                                      0(0-0-0) 
                (ชือ่ภาษาอังกฤษ)………………………. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตร............................ สาขาวิชา...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ประวัติและผลงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
1. ชื่อ – นามสกุล นาย/นาง/นางสาว 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ (ศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์) 
3. เลขที่ประจ าต าแหน่ง.............................สังกัดคณะ....................................หรือ 
    สัญญาจ้างเลขท่ี..................ลงวันที่...................สังกัดคณะ............................... 
4. คุณวุฒ ิ (เรียนตามล าดับ) 
    ระดับปริญญา  สาขาวิชา  ปีที่ส าเร็จ สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
    วุฒิตัวย่อ ป.เอก 
    วุฒิตัวย่อ ป.โท 
    วุฒิตัวย่อ ป.ตร ี
5. ผลงานทางวิชาการ (งานแต่ง งานแปล งานเรียบเรียง งานวิจัย) ให้เขียนตามแบบการเขียน  
    บรรณานุกรม (ไม่เกิน 5 ปี ย้อนหลังนับจากปีที่ขอเปิดหลักสูตร และไม่นับงานวิจัยที่เป็นส่วน  
    หนึ่งของการศึกษาเพ่ือขอรับปริญญา) 
ตัวอย่าง  

สมศักดิ์  บัวรอด. (2547) การออกแบบฉากและแสง 1. เอกสารประกอบการสอน คณะศิลปกรรม   
            ศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. ตีพิมพ์ในวาสาร ปี หน้า 

                    . (2547) การแสดงและการสร้างละครไทย.   คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
          สวนสุนันทา. 
                    . (2553). สุนทรียภาพกับชีวิต. คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.  

หนังสือและบทความ 
ชมนาด กิจขันธ์และคณะ. (2546).สุนทรียภาพของชีวิต. กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์เสมาธรรม, 241หน้า 
           . (2544). “ครูเก่ากบันวัตกรรมใหม่”. ในหนังสืออนุสรณ์เนื่องในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพ  
          นางเฉลย ศุขะวณิช ท.ม., ต.ช. ศิลปินแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ์,   177 – 195. 
 
 
6. ผลงานด้านการบริหาร/การสอนในอดีต (ถ้ามี) 
ตัวอย่าง 
การบริหาร 

หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง   
รองประธานศูนย์ฝ่ายบริหาร  ศูนย์ให้การศึกษาไตรมิตรวิทยาลัย 
กรรมการฝ่ายการเงิน ส่วนเบิก-จ่าย ค่าตอบแทนนอกเวลาท าการ 
กรรมการบริหารกองทุนสวัสดิภาพและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. 

การสอน 
1. พิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทย  2. สุนทรียภาพกับชีวิต 
3. พ้ืนฐานนาฏศิลป์ไทย   4. พฤติกรรมการสอนวิชานาฏศิลป์ 



 

 12 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการหลักสตูรและการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

แบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 

 

แบบฟอร์มการตรวจสอบรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) (แนบมาพร้อมเล่มในการตรวจสอบ) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ชื่อหลักสูตร……………………………………………….สาขาวิชา………………..………………………………… 

 หลักสูตรใหม่       หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ………….……  

ภาควิชา/สาขาวิชา...............................คณะ / วิทยาลัย...............………………………………. 

ให้สาขาวิชาตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรให้เรียบร้อยทุกส่วนก่อนน าเสนอสภาฯ ตามรายการที่
ก าหนด  ใส่เครื่องหมาย   หรือ  ในช่องผลการพิจารณาข้อมูล 

เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/ข้อปรับปรุง /
ข้อเสนอแนะ คณะ กบศ. 

ก.ส่วนรูปเล่ม 
1.การใช้แบบและขนาดอักษร เลขหน้าในการพิมพ์ 
ให้ใช้แบบอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16  
เลขหน้าด้านขวาบน  

   

2.ห ลั ก สู ต ร ต้ อ ง ไ ด้ รั บ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการประจ าคณะ  
ผ่านหรือไม่ผ่าน 

   

3.ตรวจสอบหน้าปกหลักสูตร  
ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 
ภาควิชา/สาขาวิชา คณะ 
 

   

4.ตรวจสอบสารบัญ  
แสดงหัวข้อครบถ้วนและเลขหน้าตรงกัน 

   

5.ตรวจสอบชื่อหลักสูตรสาขาวิชา หลักสูตรใหม่/
ปรับปรุง พ.ศ. ภาควิชา/สายวิชา คณะ  
ให้ตรงกับหน้าปกหลักสูตร 

   

6.การจัดเรียงล าดับหัวข้อสัมพันธ์กัน เช่น หัวข้อ
หลัก 1 หัวข้อรอง 1.1 หัวข้อถัดไป 1.1.1 
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เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/ข้อปรับปรุง /
ข้อเสนอแนะ คณะ กบศ. 

ข.ส่วนรายละเอียดหลักสูตร 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อ 1ชื่อหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
ต้องสอดคล้องกับประกาศของ สกอ. 

   

ข้อ 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ต้ อ งสอดคล้ อ งกั บปร ะกาศของ  สกอ .พรบ .
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา 

   

ข้อ 3 วิชาเอก (ถ้ามี)  
ต้องสอดคล้องกับประกาศของสกอ./สอดคล้องกับ
แผน/มีรายงานผลการศึกษาความต้องการศึกษา/
ตลาดแรงงาน 

   

ข้อ 4 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
ต้องให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตรและแผนการศึกษา 

   

ข้อ 5 รูปแบบของหลักสูตร  
ต้องระบุระดับคุณวุฒิและจ านวนปีที่ให้นักศึกษา
เรียนตามหลักสูตร 

   

ข้อ 6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณา
อนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 
ให้ระบุภาคการศึกษา ปีการศึกษาเริ่มใช่หลักสูตรนี้ 
และไม่เปิดสอนก่อนหลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

   

ข้อ 7 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพ
และมาตรฐาน 
ไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตร หรือเมื่อเปิด
สอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร 

   

ข้อ 8 อาชีพที่ สามารถประกอบได้หลังส า เร็จ
การศึกษา 
ระบุอาชีพ 
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เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/ข้อปรับปรุง /
ข้อเสนอแนะ คณะ กบศ. 

ข.ส่วนรายละเอียดหลักสูตร 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

ข้อ 9 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
ต าแหน่ ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ . และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ระดับปริญญา
ตรีและอาจารย์ผู้รับผิดหลักสูตรอย่างน้อย 3 คน 
ระดับบัณฑิตศึกษา 

   

ข้อ 10 สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ให้ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน โดยจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องสอดคล้องกับสถานที่
จัดการเรียนการสอน ต้องมี 5 คนต่อ 1 สถานที ่

   

ข้อ 11 สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่ 
จ าเป็นมีการน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
          11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ 
          11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรม 

   

ข้อ 12 ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ11.2 ต่อการ
พัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อ 11 
และ 12 (อธิบายผลกระทบ) 

   

ข้อ 13 ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรที่เปิดสอน
ในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย  
ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่มีความสัมพันธ์
กัน 
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เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/ข้อปรับปรุง /
ข้อเสนอแนะ คณะ กบศ. 

ข.ส่วนรายละเอียดหลักสูตร 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

ข้อ 1 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ตรวจสอบปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้มีความสัมพันธ์กัน โดย
วัตถุประสงค์ให้แจกแจงเป็นข้อ 

   

ข้อ 2 แผนพัฒนาปรับปรุง  
ตรวจสอบความสอดคล้องของแผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  และหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

   

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
ข้อ 1ระบบการจัดการศึกษา  
ข้อ 1.1 ระบบ ตรวจสอบความถูกต้องของระบบการ
จัดการศึกษา ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. และ
ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยปกติ
จะเป็นระบบทวิภาค 
ข้อ 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อนต้องสอดคล้อง
กับแผนการศึกษา ข้อ 1.3 การเทียบเคียงหนวยกิต
ในระบบทวิภาค     ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. 
และข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   

ข้อ 2 การด าเนินการหลักสูตร 
ข้อ 2.1 วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
ต้องระบุวัน เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
ข้อ 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม เ ก ณ ฑ์  ส ก อ .แ ล ะ ข้ อ บั ง คั บ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ข้อ 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเขา 
การจัดการเรียนการสอน 
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เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/ข้อปรับปรุง /
ข้อเสนอแนะ คณะ กบศ. 

ข.ส่วนรายละเอียดหลักสูตร 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 2.4 กลยุทธในการด าเนินการเพ่ือแกไข                 
ปญหา / ขอจ ากัดของนักศึกษาในขอ 2.3  
ตรวจสอบความสอดคล้องของข้อ 2.3 แล.2.4 
ข้อ 2.5แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระยะ 5 ป  
ตรวจสอบจ านวนนักศึกษา ให้เป็นไปตามแผนการ
รับนักศึกษา สอดคล้องกับอาคารสถานที่และ
อาจารย์ในการสอน/ที่ปรึกษา 
ข้อ 2.6 งบประมาณตามแผน  
           ข้อ 2.6.1 งบประมาณรายรับ : ให้ระบบ
แหล่งเงิน เช่น เงินรายได้ค่าบ ารุงการศึกษา / ค่า
หน่วยกิต / เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
           ข้อ 2.6.2 งบประมาณรายจ่าย : ให้ระบุ
ห ม ว ด ร า ย จ่ า ย ใ ห้ ร ะ บุ ค่ า บ า รุ ง ก า ร ศึ ก ษ า 
ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษาสัมพันธ์กับ
แผนการรับนักศึกษา 
ข้อ 2.7 ระบบการศึกษา  
ตรวจสอบให้เป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. และข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
แบบชั้นเรียน หรือแบบอ่ืนๆตามเกณฑ์ 
ข้อ 2.8 การเทียบโอนหน่ วยกิต รายวิชาและ         
การลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี)  
ให้อ้างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/ข้อปรับปรุง /
ข้อเสนอแนะ คณะ กบศ. 

ข.ส่วนรายละเอียดหลักสูตร 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 3.1 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
ข้อ 3.1.1 หลักสูตรจ านวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ต้องให้ตรงกับโครงสร้างหลักสูตรและ
แผนการศึกษา (กรณีหลักสูตรใดมีข้อก าหนดให้
เรียนรายวิชาเพ่ิมโดยไม่นับหน่วยกิตให้เขียนจ านวน
หน่วยกิต 0(x-x-x) 
ข้อ 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ. และข้อบังคับ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา(เรียงล าดับตาม
หมวดวิชา แต่ละหมวดวิชาเรียงตามรหัสวิชา จัด
หมวดวิชาครบตามก าหนด อธิบายความหมายเลข
รหัสรายวิชา 
ข้อ 3.1.3 รายวิชาเรียงล าดับตามหมวดวิชา แต่ละ
หมวดวิชาเรียงตามรหัสวิชา ตรวจสอบชื่อรายวิชา
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน หนวยกิต 
จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และ
จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ต้องสอดคล้องกับ
แผนการศึกษา ค าอธิบายรายวิชา 
ข้อ 3.1.4 แผนการศึกษา  
ต้องสอดคล้องกับโครงสร้างหลักสูตร รายวิชา(ความ
ถูกต้องของรหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต) เรียงล าดับ
สอดคล้องกับรายวิชาในข้อ 3.1.3 
ข้อ 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชาเรียงล าดับสอดคล้องกับ
รายวิชาในข้อ3.1.3ตรวจสอบความถูกต้องของรหัส
รายวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต โดยค าอธิบายรายวิชา
ควรมีเนื้อหา 3 -5 บรรทัด และไม่ควรใช้ค าขึ้นต้น ”
ศึกษา”หรือ”ได้แก่, เช่น, ตัวอย่าง, เป็นต้น”ให้ระบุ
ชัดเจน ให้ดูในภาคผนวก ก. 
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เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/ข้อปรับปรุง /
ข้อเสนอแนะ คณะ กบศ. 

ข.ส่วนรายละเอียดหลักสูตร 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  
ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
ตรวจสอบชื่ ออาจารย์  วุฒิการศึกษาที่ ส า เร็ จ
การศึกษา กรณีจบจากต่างประเทศ ให้ระบุชื่อ
สถาบัน วุฒิการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และปีที่
ส าเร็จการศึกษาเป็น ค.ศ. ต้องเป็นสถาบันที่ สกอ. 
และก.พ. รับรองมาตรฐาน (อาจารย์แต่ละคนให้
เรียงล าดับระดับวุฒิการศึกษาจากสูงสุด) 
ข้อ 3.2.1 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ . และข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ประจ า
หลักสูตร ระดับปริญญาตรีอย่างน้อย 2 คน หรือ
ระดับบัณฑิตศึกษา 3 คน ต้องมีคุณวุฒิการศึกษา
ตรงหรือสัมพันธ์ตามสาขาวิชา เรียงล าดับวุฒิ
การศึกษาสูงสุดลงมา ภาวะงานสอนให้ก าหนดเป็น
จ านวนชั่วโมง/ภาคการศึกษา 
ข้อ 3.2.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ประจ า  
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ . และข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ข้อ 3.2.3 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์พิเศษ 
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ . และข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
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เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/ข้อปรับปรุง /
ข้อเสนอแนะ คณะ กบศ. 

ข.ส่วนรายละเอียดหลักสูตร 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

ข้อ 4 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม 
(การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
(ถ้ามี) ตรวจสอบให้เป็นไปตามแผนการศึกษา ระบุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ข้อ 5 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือ
งานวิจัย  (ถ้ามี) ตรวจสอบให้เป็นไปตามรายวิชา
และแผนการศึกษา ค าอธิบายโดยย่อระบุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ช่วงเวลา (ปีการศึกษา ภาคการศึกษา) 
ระบุจ านวนหน่วยกิต อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับการ
เรียนการสอน กระบวนการประเมินผล 

   

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
ข้อ 1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
ตรวจสอบความสอดคล้องของคุณลักษณะพิเศษและ 
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

   

ข้อ 2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแต่ละด้าน  
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่  สกอ .
ก าหนด (อธิบายผลการ เ รี ยนรู้ ด้ านคุณธรรม 
จริยธรรม ความรู้ทักษะปัญญา) 

   

ข้อ 3 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู จากหลักสูตรสู รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  
ตรวจสอบการก าหนดความรับผิดชอบหลักหรือ
ความรับผิดชอบรองให้ครบตามที่ ได้ระบุ  และ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ข้อ 2 
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เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/ข้อปรับปรุง /
ข้อเสนอแนะ คณะ กบศ. 

ข.ส่วนรายละเอียดหลักสูตร 
หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

ข้อ 1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับ
คะแนน (เกรด)  
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ . และข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   

ข้อ 2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษา ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
สาขาวิชา 

   

ข้อ 3 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ สกอ . และข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ถ้ามี เกณฑ์การส า เร็จการศึกษานอกเหนือจา
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยให้ระบุเพิ่มเติม 

   

หมวดที่ 6   การพัฒนาคณาจารย์ 
ข้อ 1 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
อธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับนิเทศและ/หรือการ
แนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษ 

   

ข้อ 2 การพัฒนาความรูและทักษะให้แก่คณาจารย์ 
อธิบายถึงสิ่งที่จะด าเนินการเพ่ือช่วยให้อาจารย์ได้
พัฒนาด้านทักษะการจัดการเรียนการสอน การ
วัดผลการ และการประเมินผล การพัฒนาวิชาการ 
วิชาชีพอ่ืนๆ 
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เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/ข้อปรับปรุง /
ข้อเสนอแนะ คณะ กบศ. 

ข.ส่วนรายละเอียดหลักสูตร 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ข้อ 1 การบริหารหลักสูตร 
ระบุระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

   

ข้อ 2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
ครอบคลุม 4 ประเด็นโดยมีการระบุ /อธิบาย
กระบวนการ ดังนี้ 
        2.1 การบริหารงบประมาณ 
        2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
        2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอน
เพ่ิมเติม 
        2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

   

ข้อ 3 การบริหารคณาจารย์ 
        3.1 ระบุกระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 
        3.2 อธิบายกระบวนการมีส่วนร่วมของ
คณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการ
ทบทวนหลักสูตร 
       3.3 มีกระบวนการในการแต่งตั้งคณาจารย์
พิเศษ 

   

ข้อ 4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
         4.1 มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง 
        4.2 มีโครงการการเพ่ิมทักษะความรู้เพ่ือการ
ปฏิบัติงาน 

   

ข้อ 5 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
        5.1 อธิบายการจัดการให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการ และอ่ืนๆ แก่นักศึกษา 
       5.2 มีกระบวนการ/ระเบียบการอุทธรณ์ของ
นักศึกษา(ด้านวิชาการ) 

   

ข้อ 6 ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคมและ/
หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/ข้อปรับปรุง /
ข้อเสนอแนะ คณะ กบศ. 

ข.ส่วนรายละเอียดหลักสูตร 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

ข้ อ  7  ตั ว บ่ ง ชี้ ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น  ( Key 
Performance Indicators) ต้องเป็นไปตามที่ สกอ. 
ก าหนด สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 

   

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
ข้อ 1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
        1.1 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมิน
กลยุทธ์ การสอนที่ ไ ด้ ว า งแผน ไว้ ส าหรั บการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
       1.2 อธิบายกระบวนการที่ ใช้ ในการการ
ประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การ
สอนตามที่ได้วางแผนไว้ 

   

ข้อ 2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม    
ข้อ 3 การประเมินผลการด าเนินงานตามระเอียด
หลักสูตรประเมินตามตัวบ่งช้ีที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
(โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน) 

   

ข้อ 4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผน
ปรับปรุง 

   

ค.ส่วนภาคผนวก 
เอกสารแนบ (ภาคผนวก) 
ภาคผนวก ก. ค าอธิบายรายวิชา 
ต้องสอดคล้องกับรายวิชาโครงสร้างหลักสูตร ซึ่งการ
เขียนค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
โดยให้เขียนเป็นรูปแบบเดียวกันทั้งหลักสูตร ตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด 

   

ภาคผนวก ข. การแก้ไขหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตร
ปรับปรุงเท่านั้น) ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรก่อน
และหลักสูตรหลังปรับปรุง ตรวจสอบรหัสวิชา 
ค าอธิบายรายวิชาที่มีการแก้ไขปรับปรุง 

   

ภาคผนวก ค. ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
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เกณฑ์การวิเคราะห์ ผลการพิจารณา ผลการวิเคราะห์/ข้อปรับปรุง /
ข้อเสนอแนะ คณะ กบศ. 

ค.ส่วนภาคผนวก 
ภาคผนวก ง. ประวัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ตรวจสอบข้อมูลให้ตรงกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร เอกสาร
ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้าวิจัย หรือการแต่ง
ต ารา(ถ้ามี เสนอในรูปแบบบรรณานุกรม) และภาระ
การสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   

ภาคผนวก จ. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
หลักสูตร  

   

ภาคผนวก ฉ. รายงานผลการวิเคราะห์ ศึกษาส ารวจ
การประเมินหลักสูตร 

   

ภาคผนวก ช. ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
(ถ้ามี) จะต้องแนบเอกสารความร่วมมือกับสถาบัน
อ่ืนด้วย 

   

ภาคผนวก ซ. แนบมติที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ/วิทยาลัย 

   

การส่งแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) เอกสารหลักสูตร    
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
........................................................................ ........................................................................ .................................. 
........................................................................ ..........................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. ....................
........................................................................................................................ .......................................................... 
........................................................................ ..........................................................................................................  
..................................................................................................................................................................................  
........................................................................ ..........................................................................................................  
........................................................................ ...................................................................................... ....................
................................................................................................................................................................................. . 
....................................................................... ...........................................................................................................  
........................................................................ ............................................................................ .............................. 
........................................................................ ...................................................................................... ....................
................................................................................................................................................................................. . 
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เอกสารหลักสูตรผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว 

ลงชื่อ..........................................................ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา       วันที่...../...../..... 

       (                                                         ) 

ลงชื่อ..........................................................คณบดี/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       วันที่...../...../..... 

       (                                                         ) 

กองบริการการศึกษาได้ตรวจเอกสารหลักสูตร สาขา...........................................................เรียบร้อยแล้ว 

ลงชื่อ..........................................................ผู้ตรวจสอบหลักสูตร         วันที่...../...../..... 

       (                                                         ) 

ลงชื่อ.........................................................หัวหน้างานหลักสตูรและการสอน วันที่...../...../..... 

       (                                                         ) 

 



 

 13 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการหลักสตูรและการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





































-1- 

 

 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาตร ี

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ………………………………………………………………………………………………. 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ………………………………………………………………………………………….. 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  
 (ภาษาไทย) ................................................................................................................... ........................ 

         (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................. .......................................... 
2.  ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ................................................................................................................... ........................ 

         (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................. .......................... 
 

     อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)........................................................................................................... ....................... 
        (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................... ...................... 

     หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา 
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ..........................................................พ.ศ. ………………………… 
 เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ.......................... 
 *ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
 หลักสูตรปริญญาตรีปฎิบัติการ 
  ปริญญาตรีปฎิบัติการ 
  ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฎิบัติการ 
3.  สถานภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่       ก าหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
 หลักสูตรปรับปรุง      ก าหนดเปิดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ................................. 
 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา............................................................. 
4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 
     เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................ 

 ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่.......................... 
                          เมื่อวันที.่............เดือน........................... พ.ศ. ............... 
 

มคอ.02 
-ร่าง- 
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5.  แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ได้แก ่......................... 
6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 
    วิทยาเขต (ระบ)ุ .....................................................................................  
    นอกสถานที่ตั้ง (ระบ)ุ ..............................................................................  
7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี 
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี   หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 
 7.2 ภาษาท่ีใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน......................................................................................  
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน............................................................. 

 
 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการร่วม 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2สถาบัน) 
 7.5 การให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 
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8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 1. .................................................................................  2. ....................................................................  
 3. .................................................................................  4. ....................................................................  
 
 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................. .......... 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
 มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
 มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 
 
 
 

หมวดที ่3.   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 ............................................................................................................................. ........ 
    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห์ 
ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบ)ุ............................................. 
วัน – เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ 
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  2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา 
มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)........................................... 

2.4  จ านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ....................... คน  
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

แบบชั้นเรียน 
      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
       อ่ืนๆ (ระบ)ุ  …………………….. 
 

2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 
มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 

 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกิต 
  แบบศึกษาเต็มเวลา      ให้ศึกษาได้ไม่เกิน................ปกีารศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 
 
 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปกีารศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป...............................หนว่ยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ.......................................หน่วยกิต 
 วิชาแกน..........................................หน่วยกิต 
 วิชาเอก...........................................หน่วยกิต 
 วิชาโท........................................    หนว่ยกิต 

หมวดวิชาเลือกเสรี....................................หน่วยกิต  
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 3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด

ถึงระดับปริญญาตรี) 

สถาบัน    ปี พ.ศ. 

1. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

2. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

3. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

4. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

5. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

 
    หมายเหตุ 1. แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดประสบการณ์สอน 
   *2. แนบผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 มี  (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออ่ืนๆ) ..................................................... 
 ไม่มี 

 

5. การท าโครงงานหรือการวิจัย 
 มี  (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)............................................................................... 
 ไม่มี 

 
 

หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดย
ทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพ่ิมเติม ............ ด้าน (ระบ)ุ ……………………………………………….. 
 

3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) เพ่ือแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษา 
 มี 
 ไม่มี 
 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
   เกณฑ์การวัดผล (ระบ)ุ.................................................  

เกณฑ์ขั้นต่ ารายวิชา (ถ้ามี – ระบ)ุ............................................................................ 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ (ถ้ามี – (ระบ)ุ....................................................................................... 
 
2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) ……………………………………………………………………………… 
 ไม่มี 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    3.1 การส าเร็จการศึกษา 
   เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า..............................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................. 

 3.2 อนุปริญญา - มีการให้อนุปริญญา เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม่ 
 

มี       เงื่อนไข (ระบุ)......................................................................................... 
ไม่มี 
 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

มี (ระบ)ุ.............................................................................................................  
ไม่มี 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
  มีการพัฒนาด้านวิชาการ 
  มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
 
 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

*1. การก ากับมาตรฐาน   
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ  

อ่ืนๆ (ระบุ).......................................................................................................... ..................... 
*2. บัณฑิต  เช่น 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 บัณฑิตมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ  
 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา  
 อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................................................................................................  
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*3. นักศึกษา เช่น 
 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
 มีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................ ... 
 
*4. อาจารย์ เช่น  
 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่  
 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  
 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................ ... 
 
*5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง เช่น  
 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย  
 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................ ... 
 
*6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เชน่ 
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
*7.  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน .............ตัวบ่งชี้ ดังนี ้   
      (ถ้ามีมากกว่าที่ก าหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) 

7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ……………….ตัวบ่งชี้ 
7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชา ……………………......... 
     จ านวน  ................................. ตัวบ่งชี ้
7.3 เป็นตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8 ……………….ตัวบ่งชี้ 
7.4 มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก ........................................................ ตัวบ่งชี้ 
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หมวดที ่8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 

  การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
การสอบถามจากนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน 
  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและ 
  ประเมินผล  และการใช้สื่อการสอน 

ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เช่น 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น 
  การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 

        รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
      (ลงชื่อ) 
            (.......................................................)  
                  ต าแหน่ง  ................................................................ 

        วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ............... 
 *  หมายถึง หัวข้อที่เพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 



 

 14 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการหลักสตูรและการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-1- 

 

 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ………………………………………………………………………………………………. 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ………………………………………………………………………………………….. 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  
 (ภาษาไทย) ................................................................................................................... ........................ 

         (ภาษาอังกฤษ)..................................................................................... ................................................... 
2. ชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ................................................................................... .................................. 
 (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................. .... 

 

    อักษรย่อประกาศนียบัตรบัณฑิต (ภาษาไทย)........................................................................... ................................ 
  (ภาษาอังกฤษ).................................................................................... .................. 

3.  สถานภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่       ก าหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
 หลักสูตรปรับปรุง      ก าหนดเปิดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ................................. 
 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา............................................................. 
4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 
     เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................ 

 ไดร้ับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่.......................... 
                          เมื่อวันที.่............เดือน........................... พ.ศ. ............... 
5.  แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
 ได้แก่ ............................................................................................................................  
6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 
    วิทยาเขต (ระบ)ุ .....................................................................................  
    นอกสถานที่ตั้ง (ระบ)ุ ..............................................................................  
 

7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 
 
 

มคอ.03 
-ร่าง- 
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 7.2 ภาษาท่ีใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน......................................................................................  
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................   

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการร่วม 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2สถาบัน) 
  
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 1. .................................................................................  2. ....................................................................  
 3. .................................................................................  4. ....................................................................  
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................. .......... 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
 มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
 มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
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หมวดที ่3.   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 ............................................................................................................................. ........ 
    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 

มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห์ 
ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบ)ุ............................................. 
วัน – เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ 
 

  

 2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

  

 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)........................................... 

  

2.4  จ านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ....................... คน  
 

2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
แบบชั้นเรียน 

      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
       อ่ืนๆ (ระบ)ุ  …………………….. 

2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 
มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกิต 
  แบบศึกษาเต็มเวลา      ให้ศึกษาได้ไม่เกิน................ปกีารศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 
 
 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปกีารศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร (ระบ)ุ 

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

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

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

 



-5- 

 

 3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด

ถึงระดับปริญญาตรี) 

สถาบัน    ปี พ.ศ. 

1. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

2. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

3. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

4. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

5. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

 
    หมายเหตุ 1. แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดประสบการณ์สอน 
   *2. แนบผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 มี  (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออ่ืนๆ) ..................................................... 
 ไม่มี 

 

5. การท าโครงงานหรือการวิจัย 
 มี  (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)............................................................................... 
 ไม่มี 

 
 

หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดย
ทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพ่ิมเติม ............ ด้าน (ระบ)ุ ……………………………………………….. 
 

3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) เพ่ือแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษา 
 มี 
 ไม่มี 
 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
   เกณฑ์การวัดผล (ระบ)ุ.................................................  

เกณฑ์ขั้นต่ ารายวิชา (ถ้ามี – ระบ)ุ............................................................................ 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ (ถ้ามี – (ระบ)ุ................................................................. ...................... 
 
2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) ……………………………………………………………………………… 
 ไม่มี 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    3.1 การส าเร็จการศึกษา 
   เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า..............................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................. 

  
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

มี (ระบ)ุ.............................................................................................................  
ไม่มี 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
  มีการพัฒนาด้านวิชาการ 
  มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
 
 

 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
*1. การก ากับมาตรฐาน  
   มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ  
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
 

*2. บัณฑิต  เช่น 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
 
*3. นักศึกษา เช่น 
 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 มีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................ ... 
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*4. อาจารย์ เช่น  
 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่  
 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  
 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................................................................................................  
 
*5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง เช่น 
 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย  
 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................ ... 
 
*6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เชน่ 
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
*7.  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน .............ตัวบ่งชี้ ดังนี ้   
      (ถ้ามีมากกว่าทีก่ าหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) 

7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ……………….ตัวบ่งชี้ 
7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขา/สาขาวิชา........ 
     จ านวน  ................................. ตัวบ่งชี ้
7.3 เป็นตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8 ……………….ตัวบ่งชี้ 
7.4 มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก ........................................................ ตัวบ่งชี้ 

 
 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 

  การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
การสอบถามจากนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
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1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน 
  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและ 
  ประเมินผล  และการใช้สื่อการสอน 

ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
 
 
 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เช่น 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

 
 
3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
 
 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น 
  การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 
 

        รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
      (ลงชื่อ) 
            (.......................................................)  
                  ต าแหน่ง  ................................................................ 

        วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ............... 
 
 
 
 *  หมายถึง หัวข้อที่เพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 



 

 15 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการหลักสตูรและการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาโท 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ………………………………………………………………………………………………. 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ………………………………………………………………………………………….. 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  
 (ภาษาไทย) ................................................................................................................... ........................ 

         (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................... ......................................... 
2.  ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ................................................................................................................... ........................ 

         (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................. .......................... 
 

     อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)........................................................................................................... ....................... 
        (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................... ...................... 

     หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา 
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ..........................................................พ.ศ. ………………………… 
 เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ.......................... 
3.  สถานภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่       ก าหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
 หลักสูตรปรับปรุง      ก าหนดเปิดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ................................. 
 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา............................................................. 
4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 
     เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................ 

 ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่.......................... 
                          เมื่อวันที.่............เดือน........................... พ.ศ. ............... 
5.  แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ได้แก ่......................... 
 
6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 
    วิทยาเขต (ระบ)ุ .....................................................................................  
    นอกสถานที่ตั้ง (ระบ)ุ ..............................................................................  
 
 
 

มคอ.04 
-ร่าง- 



 

7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รปูแบบ 
 หลักสูตรปริญญาโท 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 
 7.2 ภาษาท่ีใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน......................................................................................  
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................   

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการร่วม 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2สถาบัน) 
 7.5 การให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 1. .................................................................................  2. ....................................................................  
 3. .................................................................................  4. ....................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
 มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
 มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 
 
 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 ................................................................................................................. .................... 
    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 

มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห์ 
ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบ)ุ............................................. 
วัน – เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ 

  

 2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

  
 
 



 

 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)................................................................... 

  

2.4  จ านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ....................... คน  
 

2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
แบบชั้นเรียน 

      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
       อ่ืนๆ (ระบ)ุ  …………………….. 
 

2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกติ รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 
มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
ไม่มี 

 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกติ 
  แบบศึกษาเต็มเวลา      ให้ศึกษาได้ไม่เกิน................ปกีารศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 
 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปกีารศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 

 

 3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 แผน ก  (เน้นการท าวิทยานิพนธ์) 
 แบบ ก 1         วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต 
  เงื่อนไขอ่ืน ๆ (ถ้ามี – ระบุ)....................................................... 
 แบบ ก 2         วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต 
  ศึกษารายวิชา.......................หน่วยกิต 
 แผน ข      ศึกษารายวิชา........................หน่วยกิต 
 งานค้นคว้าอิสระ.......................หนว่ยกิต



 

 3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด

ถึงระดับปริญญาตรี) 

สถาบัน    ปี พ.ศ. 

1. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

2. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

3. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

 
    หมายเหตุ 1. แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดประสบการณ์สอน 
  *2. แนบผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย



 

 

4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 มี  (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออ่ืนๆ) ..................................................... 
 ไม่มี 

 

5. การท าโครงงานหรือการวิจัย 
 มี  (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)............................................................................... 
 ไม่มี 

 
 

หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดย
ทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพ่ิมเติม ............ ด้าน (ระบ)ุ ……………………………………………….. 
 

3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) เพ่ือแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษา 
 มี 
 ไม่มี 
 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
   เกณฑ์การวัดผล (ระบ)ุ.................................................  

เกณฑ์ขั้นต่ ารายวิชา (ถ้ามี – ระบ)ุ............................................................................ 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ (ถ้ามี – (ระบ)ุ....................................................................................... 
 
2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) ……………………………………………………………………………… 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 การส าเร็จการศึกษา 
 แผน ก แบบ ก 1 
 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบ)ุ................................................................ ........... 
 ………………………………………………………………………………………..................................... 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................. ............. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า................. (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 เสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบ)ุ............................................................................ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................... ................................................. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 แผน  ข 
 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า.................... (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ ด้วยข้อเขียนและปากเปล่า 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................. ............. 
 ………………………………………………………………………………………………………………………..
. 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

มี (ระบ)ุ.............................................................................................................  
ไม่มี 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
  มีการพัฒนาด้านวิชาการ 
  มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
*1. การก ากับมาตรฐาน   

มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................ ... 
 
 
 



 

*2. บัณฑิต  เช่น 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................................... .......................................... 
 

*3. นักศึกษา เช่น 
 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 มีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................ ... 
 

*4. อาจารย์ เช่น  
 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่  
 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  
 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
 

*5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง เช่น 
 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย  
 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................ ... 
 
*6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เชน่ 
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



 

*7.  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน .............ตัวบ่งชี้ ดังนี ้   
      (ถ้ามีมากกว่าที่ก าหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) 

7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ……………….ตัวบ่งชี้ 
7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชา ……………………......... 
     จ านวน  ................................. ตัวบ่งชี ้
7.3 เป็นตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8 ……………….ตัวบ่งชี้ 
7.4 มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก ........................................................ ตัวบ่งชี้ 

 
 
 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 

  การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
การสอบถามจากนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน 
  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและ 
  ประเมินผล  และการใช้สื่อการสอน 

ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
 
 
 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เช่น 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น 
  การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตร 



 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................ ...................... 
 
 
 
 

        รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
      (ลงชื่อ) 
            (.......................................................)  
                  ต าแหน่ง  ................................................................ 

        วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ............... 
 
 
 
 
 

 *  หมายถึง หัวข้อทีเ่พ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 



 

 16 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการหลักสตูรและการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
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แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ………………………………………………………………………………………………. 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ………………………………………………………………………………………….. 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  
 (ภาษาไทย) ................................................................................................................... ........................ 

         (ภาษาอังกฤษ).............................................................................. .......................................................... 
2. ชื่อประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ภาษาไทย) ................................................................................... ........................ 
 (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................. .... 

 

    อักษรย่อประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (ภาษาไทย)................................................................................................... 
  (ภาษาอังกฤษ).................................................................................... .................. 

3.  สถานภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่       ก าหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
 หลักสูตรปรับปรุง      ก าหนดเปิดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ................................. 
 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา............................................................. 
4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 
     เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................ 

 ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่.......................... 
                          เมื่อวันที.่............เดือน........................... พ.ศ. ............... 
5.  แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง  
 ได้แก่ ............................................................................................................................  
6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 
    วิทยาเขต (ระบ)ุ .....................................................................................  
    นอกสถานที่ตั้ง (ระบ)ุ ..............................................................................  
 

7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 
 
 

มคอ.05 
-ร่าง- 
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 7.2 ภาษาท่ีใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน......................................................................................  
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................   

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการร่วม 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2สถาบัน) 
  
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 1. .................................................................................  2. ....................................................................  
 3. .................................................................................  4. ....................................................................  
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................. .......... 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
 มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
 มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
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หมวดที ่3.   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห ์
ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 ............................................................................................................................. ........ 
    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 

มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห์ 
ไม่มีภาคฤดูร้อน 

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบ)ุ............................................. 
วัน – เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ 
 

  

 2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

  

 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหลักสูตร 6 ปีหรือเทียบเท่า 
มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)........................................... 

  

2.4  จ านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ....................... คน  
 

2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
แบบชั้นเรียน 

      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
       อ่ืนๆ (ระบ)ุ  …………………….. 

2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 
มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกิต 
  แบบศึกษาเต็มเวลา      ให้ศึกษาได้ไม่เกิน................ปกีารศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 
 
 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปกีารศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 
 3.2 โครงสร้างหลักสูตร (ระบ)ุ 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด

ถึงระดับปริญญาตรี) 

สถาบัน    ปี พ.ศ. 

1. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

2. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

3. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

4. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

5. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

 
    หมายเหตุ 1. แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดประสบการณ์สอน 
   *2. แนบผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 มี  (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออ่ืนๆ) ..................................................... 
 ไม่มี 

 

5. การท าโครงงานหรือการวิจัย 
 มี  (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)............................................................................... 
 ไม่มี 

 
 

หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดย
ทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพ่ิมเติม ............ ด้าน (ระบ)ุ ……………………………………………….. 
 

3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) เพ่ือแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษา 
 มี 
 ไม่มี 
 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
   เกณฑ์การวัดผล (ระบ)ุ.................................................  

เกณฑ์ขั้นต่ ารายวิชา (ถ้ามี – ระบ)ุ............................................................................ 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ (ถ้ามี – (ระบ)ุ................................................................. ...................... 
 
2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) ……………………………………………………………………………… 
 ไม่มี 
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3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    3.1 การส าเร็จการศึกษา 
   เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า..............................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
เกณฑ์อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................. 

  
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

มี (ระบ)ุ.............................................................................................................  
ไม่มี 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
  มีการพัฒนาด้านวิชาการ 
  มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
 

 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
*1. การก ากับมาตรฐาน  
   มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ เช่น 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................... 
 
 

*2. บัณฑิต  เช่น 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแห่งชาติ โดย
พิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................................................................................................  
*3. นักศึกษา เช่น 
 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 มีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................ ... 
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*4. อาจารย์ เช่น  
 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่  
 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  
 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................................................................................................  
 
*5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง เช่น 
 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย  
 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................ ... 
 
*6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เชน่ 
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
*7.  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน .............ตัวบ่งชี้ ดังนี ้   
      (ถ้ามีมากกว่าที่ก าหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) 

7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ……………….ตัวบ่งชี้ 
7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขา/สาขาวิชา...... 
     จ านวน  ................................. ตัวบ่งชี ้
7.3 เป็นตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8 ……………….ตัวบ่งชี้ 
7.4 มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก ........................................................ ตัวบ่งชี้ 

 
 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 

  การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
การสอบถามจากนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
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1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน 
  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและ 
  ประเมินผล  และการใช้สื่อการสอน 

ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เช่น 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

 
3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น 
  การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 
 

        รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
      (ลงชื่อ) 
            (.......................................................)  
                  ต าแหน่ง  ................................................................ 

        วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ............... 
 
 
 
 *  หมายถึง หัวข้อที่เพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 



 

 17 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการหลักสตูรและการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาเอก 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา ………………………………………………………………………………………………. 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ………………………………………………………………………………………….. 

 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  
 (ภาษาไทย) ................................................................................................................... ........................ 

         (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................. .......................................... 
2.  ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ................................................................................................................... ........................ 

         (ภาษาอังกฤษ).............................................................................................................. .......................... 
 

     อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)........................................................................................................... ....................... 
        (ภาษาอังกฤษ)....................................................................................................... ...................... 

     หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา 
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ..........................................................พ.ศ. ………………………… 
 เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์แต่ได้รับความเห็นชอบให้ใช้ชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ.......................... 
3.  สถานภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่       ก าหนดเปิดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
 หลักสูตรปรับปรุง      ก าหนดเปิดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ................................. 
 เริ่มใช้มาตั้งแต่ปีการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา............................................................. 
4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 
     เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................ 

 ได้รับอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่.......................... 
                          เมื่อวันที.่............เดือน........................... พ.ศ. ............... 
5.  แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร  
 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขา/สาขาวิชาที่เก่ียวข้อง ได้แก ่......................... 
 
 
6.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 
    วิทยาเขต (ระบ)ุ .....................................................................................  
    นอกสถานที่ตั้ง (ระบ)ุ ..............................................................................  
 
 

มคอ.06 -ร่าง- 



 

 

7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาเอก 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ...........................................................  
 7.2 ภาษาท่ีใช้ 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรับผู้เข้าศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ 
 รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
 7.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 

   ชื่อสถาบัน......................................................................................  
   รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................   

 เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
 ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการร่วม 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
 ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 

 ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า 2สถาบัน) 
 7.5 การให้ปริญญา แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
 ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปริญญา) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  
 1. .................................................................................  2. ....................................................................  
 3. .................................................................................  4. ....................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
สัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคล้องกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคล้องกับปรัชญาของสถาบันฯ 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 
 สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 
 เน้นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
 มีกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
 มีการก าหนดหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ความส าเร็จ 
 
 
 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห์ 
ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใช่ระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 ................................................................................................................. .................... 
    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

 

มีภาคฤดูร้อน      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห์ 
ไม่มีภาคฤดูร้อน 
 

 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาด าเนินการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบ)ุ............................................. 
วัน – เวลาทั้งในและนอกเวลาราชการ 

 2.2 การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 
 
 



 

 

 2.3 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่า  
เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรี ที่มีผลการเรียนดีมาก 

 “ดีมาก” หมายถึง (ระบุ).................................................................... 
มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)................................................................... 

2.4  จ านวนผู้เข้าศึกษาในหลักสูตร ....................... คน  
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

แบบชั้นเรียน 
      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต 
       อ่ืนๆ (ระบ)ุ  …………………….. 

2.6 ระบบการเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
มีระบบการเทียบโอนหน่วยกิต 
มีการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบัน 
ไม่มี 

 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
  3.1 จ านวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า....................หน่วยกิต 
  แบบศึกษาเต็มเวลา      ให้ศึกษาได้ไม่เกิน................ปกีารศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 
 แบบศึกษาบางเวลา ให้ศึกษาได้ไม่เกิน.................ปกีารศึกษา 
 ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน................ภาคการศึกษา 

 
3.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 แบบ 1  (เน้นการท าวิจัยโดยวิทยานิพนธ์) 
 แบบ 1.1 (ผู้ส าเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต 
   เงื่อนไขอ่ืนๆ (ถ้ามี – ระบ)ุ........................ 
 แบบ 1.2 (ผู้ส าเร็จปริญญาตรี) วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต 
   เงื่อนไขอ่ืนๆ (ถ้ามี – ระบ)ุ........................ 
 
 แบบ 2 
 แบบ 2.1 (ผู้ส าเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต 
    ศึกษารายวิชา........................หน่วยกิต 
   เงื่อนไขอ่ืนๆ (ถ้ามี – ระบ)ุ........................ 
 แบบ 2.2 (ผู้ส าเร็จปริญญาตรี) วิทยานิพนธ์........................หน่วยกิต 
    ศึกษารายวิชา........................หน่วยกิต 
   เงื่อนไขอ่ืนๆ (ถ้ามี – ระบ)ุ........................ 



 

 

 
 
 3.3  จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่อ – สกุล คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา ส าเร็จการศึกษาจาก 
(เรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด

ถึงระดับปริญญาตรี) 

สถาบัน    ปี พ.ศ. 

1. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

2. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

3. ………………………………… …………………….......... …………………………………….. ………………………………… ………………….. ………………………………………. ………………………… 

 
    หมายเหตุ 1. แนบข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามหัวข้อดังกล่าวพร้อมรายละเอียดประสบการณ์สอน 
  *2. แนบผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ อย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย



 

 

4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 มี  (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออ่ืนๆ) ..................................................... 
 ไม่มี 

 

5. การท าโครงงานหรือการวิจัย 
 มี  (ระบุว่าเป็นโครงงานหรือการวิจัย)............................................................................... 
 ไม่มี 

 
 

หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดย
ทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด้าน 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรู้เพ่ิมเติม ............ ด้าน (ระบ)ุ ……………………………………………….. 
 

3.  การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) เพ่ือแสดงถึงความร่วมมือกันของคณาจารย์ในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษา 
 มี 
 ไม่มี 
 

หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑ์การให้ระดับคะแนน 
   เกณฑ์การวัดผล (ระบ)ุ.................................................  

เกณฑ์ขั้นต่ ารายวิชา (ถ้ามี – ระบ)ุ............................................................................ 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ (ถ้ามี – (ระบ)ุ....................................................................................... 
 
2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยย่อ) ……………………………………………………………………………… 
 ไม่มี 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 การส าเร็จการศึกษา 
  แบบ 1 
 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา (ระบุภาษาที่สถาบันฯ ก าหนด) 
 ......................................................................................................................... .............. 
 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) 
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบ)ุ............................................................................ 
 .................................................................................... ................................................... 
 ......................................................................................................................... .............. 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ (ถ้ามี - ระบ)ุ............................................................................................... 
 ......................................................................................................................... .............. 
 
 แบบ 2 
 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า................. (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 สอบผ่านภาษาต่างประเทศอย่างน้อย 1 ภาษา (ระบุภาษาที่สถาบันฯก าหนด) 
 ......................................................................................................................... .............. 
 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) 
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 การตีพิมพ์เผยแพร่วิทยานิพนธ์ (ระบ)ุ............................................................................ 
 ............................................................................... ........................................................ 
 ......................................................................................................................... .............. 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ (ถ้ามี - ระบ)ุ............................................................................................... 
        ......................................................................................................................... .............. 
 
 
 



 

 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

มี (ระบ)ุ.............................................................................................................  
ไม่มี 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
  มีการพัฒนาด้านวิชาการ 
  มีการพัฒนาด้านวิชาชีพ 

มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรได้ก าหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต่ละประเด็น ดังนี้ 
*1. การก ากับมาตรฐาน   
   มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียน
การสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ เช่น 
 อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................. .............................. 
 
*2. บัณฑิต  เช่น 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................................................................................................  
 
*3. นักศึกษา เช่น 
 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 มีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ
และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................ ... 
 
*4. อาจารย์ เช่น  
 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่  
 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส  
 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา
และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 อ่ืนๆ (ระบุ)...............................................................................................................................  
 



 

*5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างต่อเนื่อง เช่น 
 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่างๆ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย  
 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  
 มีการประเมินผู้เรียน ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................................................................................................ ... 
 

*6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เชน่ 
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อ
การเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
 

*7.  การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจ านวน .............ตัวบ่งชี้ ดังนี ้   
      (ถ้ามีมากกว่าที่ก าหนดไว้ให้ระบุให้ครบถ้วน) 

7.1 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ……………….ตัวบ่งชี้ 
7.2 สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขา/สาขาวิชา ……………………........ 
     จ านวน  ................................. ตัวบ่งชี ้
7.3 เป็นตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด1 – หมวด 8 ……………….ตัวบ่งชี้ 
7.4 มีตัวบ่งชี้เพ่ิมเติมจากข้อ 1 และ/หรือ ข้อ 2 อีก ........................................................ ตัวบ่งชี้ 

 
 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
1.1 มีการประเมินกลยุทธ์การสอน เช่น 

  การสังเกตพฤติกรรมและการโต้ตอบของนักศึกษา 
การประชุมคณาจารย์ในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขอค าแนะน า 
การสอบถามจากนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  
  ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน เช่น กลวิธีการสอน 
  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของรายวิชา เกณฑ์การวัดและ 
  ประเมินผล  และการใช้สื่อการสอน 

ประเมินโดยตัวอาจารย์เองและเพ่ือนร่วมงาน 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 



 

 

 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ได้ข้อมูลย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เช่น 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย 

ประชุมผู้แทนนักศึกษากับผู้แทนอาจารย์ 
ประเมินโดยที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการด าเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผู้ใช้บัณฑิตหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืนๆ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 
 
 

3.  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 
  คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช่น 
  การน าข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินการรายวิชาเสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
  หลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหัวหน้าภาควิชา 
ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการด าเนินการหลักสูตร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

        รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
      (ลงชื่อ) 
            (.......................................................)  
                  ต าแหน่ง  ................................................................ 

        วันที่..........เดือน..................พ.ศ. ............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 *  หมายถึง หัวข้อที่เพ่ิมเติมจากเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 



 

 18 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการหลักสตูรและการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ  
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548 
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 พ.ศ.2548 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 หนา   ๗ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีใชในปจจุบัน 
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เพ่ือเปนสวนหนึ่ง
ของเกณฑการรับรองวิทยฐานะและมาตรฐานการศึกษา  และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงใหออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้  เรียกวา  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปดใหมและ
หลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจาก
วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓. ใหยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๔๒”  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
 ๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตร  ระดับตน  

พ.ศ.  ๒๕๓๙”  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 ๓.๓ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ

วิชาชีพ  พ.ศ.  ๒๕๓๙”  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
 ๓.๔ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรพยาบาลศาสตรระดับ

วิชาชีพ  (ตอเนื่อง  ๒  ป)  พ.ศ.  ๒๕๓๙”  ลงวันที่  ๔  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและ



 หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพของสาขาวิชานั้น ๆ  โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตใหมีความรอบรู 
ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  สามารถนําไปประยุกตใชไดอยางเหมาะสม  มีความสามารถในการคิด
วิเคราะหและสังเคราะหอยางเปนระบบ  หมั่นแสวงหาความรูดวยตนเอง  และสามารถติดตอสื่อสาร   
กับผูอื่นไดเปนอยางดี  รวมทั้งใหเปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม 

๕. ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๕  สัปดาห  สถาบันอุดมศึกษา 
ท่ีเปดการศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิตโดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับ
การศึกษาภาคปกติ 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ใหถือแนวทาง
ดังนี้ 

 ระบบไตรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ  
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๒  สัปดาห 

 ระบบจตุรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ  
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๐  สัปดาห 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  
รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 

๖. การคิดหนวยกิต 
 ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเวลาบรรยาย  หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  ๑๕  ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  ๓๐  ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 ๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาค

การศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
 ๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายที่ใชเวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิต 
ระบบทวิภาค 
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๗. จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๗.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๑๒๐  หนวยกิต  

ใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๘  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  ๑๒  ปการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ๗.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๑๕๐  หนวยกิต  
ใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๐  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  ๑๕  ป
การศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ๗.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  ๖  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๑๘๐  
หนวยกิต  ใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๑๒  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  ๑๘ 
ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ๗.๔ หลกัสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๗๒  หนวยกิต  
ใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๔  ปการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมเกิน  ๖  ปการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

  หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะตองถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี  
และจะตองสะทอนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถวนและใหระบุ   
คําวา  “ตอเนื่อง”  ในวงเล็บตอทายชื่อหลักสูตร 

 ท้ังนี้  ใหนับเวลาศึกษาจากวันที่เปดภาคการศึกษาแรกที่รับเขาศึกษาในหลักสูตรนั้น 
๘. โครงสรางหลักสูตร  ประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวด

วิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชา  ดังนี้ 
 ๘.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรูอยางกวางขวาง  

มีโลกทัศนท่ีกวางไกล  มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง  ผูอื่น  และสังคม  เปนผูใฝรู  สามารถคิดอยางมีเหตุผล  
สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายไดดี  มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปะและ
วัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถนําความรูไปใชในการดําเนินชีวิตและดํารงตน 
อยูในสังคมไดเปนอยางดี 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชาหรือลักษณะ
บูรณาการใด ๆ  ก็ได  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  
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ภาษา  และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร  ในสัดสวนที่เหมาะสม  เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค 
ของวิชาศึกษาทั่วไป  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต 

  อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  อาจไดรับ 
การยกเวนรายวิชาที่ไดศึกษามาแลวในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ท้ังนี้  
จํานวนหนวยกิตของรายวิชาที่ไดรับการยกเวนดังกลาว  เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติม 
ในหลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ตองไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต 

 ๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะดาน  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพ  ท่ีมุงหมายใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  และปฏิบัติงานได  โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวม  
ดังนี้ 

  ๘.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไมนอยกวา  ๘๔  หนวยกิต 

  ๘.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไมนอยกวา  ๑๑๔  หนวยกิต 

  ๘.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  ๖  ป)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไมนอยกวา  ๑๔๔  หนวยกิต 

  ๘.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  ใหมีจํานวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะ  
รวมไมนอยกวา  ๔๒  หนวยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  วิชาเอกคู 
หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได  โดยวิชาเอกตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต  และวิชาโท
ตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา  ๑๕  หนวยกิต  ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพิ่มจํานวนหนวยกิต 
ของวิชาเอกอีกไมนอยกวา  ๓๐  หนวยกิต  และใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๑๕๐  หนวยกิต 

 ๘.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู  ความเขาใจ  ตามที่ตนเอง
ถนัดหรือสนใจ  โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา  ๖  หนวยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา
ท่ัวไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ใหกับนักศึกษาที่มีความรูความสามารถที่สามารถวัด
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มาตรฐานได  ท้ังนี้  นักศึกษาตองศึกษาใหครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรและเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  
และแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการเทียบโอน  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย  ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น  ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนไมนอยกวา  ๕  คน  
และในจํานวนนั้นตองเปนผูมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนง 
ทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย  อยางนอย  ๒  คน  ท้ังนี้  อาจารยประจําในแตละหลักสูตร 
จะเปนอาจารยประจําเกินกวา  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได 

๑๐. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ป  ๕  ป  และไมนอยกวา  ๖  ป)  จะตองเปนผูสําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 
 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร

วิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา  หรือระดับอนุปริญญา  (๓  ป)  หรือเทียบเทา  ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ของทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

๑๑. การลงทะเบียนเรียน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมนอยกวา  ๙  หนวยกิต  และไมเกิน  ๒๒  
หนวยกิต  ในแตละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และใหลงทะเบียนเรียน 
ไดไมเกิน  ๙  หนวยกิต  ในแตละภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา  และจะสําเร็จ
การศึกษาไดดังนี้ 

 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ป)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียน   
เรียนไมเต็มเวลา 

 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ป)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  ๑๗  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไมเต็มเวลา 
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 ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไมนอยกวา  ๖  ป)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๑๐  ภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  ๒๐  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา 

 ๑๑.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ตอเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาไดไมกอน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไมกอน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียน  
ไมเต็มเวลา 

 สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอน  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  ๙  หนวยกิต 
 หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปน  การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวนหนวยกิต 

แตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและคุณภาพ
การศึกษา  ท้ังนี้  ตองเรียนใหครบตามจํานวนหนวยกิตตามที่ระบุไวในหลักสูตร 

๑๒. เกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑการวัดผล  
เกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา  และเกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยตองเรียนครบ 
ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร  และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  ๒.๐๐  จากระบบ  ๔  
ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  จึงถือวาเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกตางจากนี้จะตอง
กําหนดใหมีคาเทียบเคียงกันได 

๑๓. ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  
และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว  ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้นในกรณีท่ี
ปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาใดไมมีการตรา 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ใหใชชื่อปริญญาตาม
หลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๔. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของ
หลักสูตรใหชัดเจน  ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก  ๔  ประเด็น  คือ 

 ๑๔.๑ การบริหารหลักสูตร 
 ๑๔.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 ๑๔.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
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 ๑๔.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
๑๕. การพัฒนาหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  แสดงการ

ปรับปรุงดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ  อยางนอยทุก ๆ  ๕  ป  และมีการประเมิน  
เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก  ๕  ป 

๑๖. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อดิศัย  โพธารามิก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่ใชในปจจุบัน 
ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น  เพ่ือประโยชนในการรักษามาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและการรับรอง
วิทยฐานะ  และเพื่อใหการบริหารงานดานวิชาการดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลัง
ปริญญาตรี)  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  (การศึกษาหลังปริญญาโท)  ระดับปริญญาโท  และ
ระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาที่จะปรับปรุงใหม 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
เปนตนไป 

๓. ใหยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร

บัณฑิต  พ.ศ.  ๒๕๓๓”  ลงวันที่  ๑  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๓๓ 
 ๓.๒ ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย  เรื่อง  “เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ.  ๒๕๔๒”  ลงวันที่  ๗  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
๔. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 ๔.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงมุงใหมี

ความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  
ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ
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ใหมีความชํานาญในสาขาวิชาเฉพาะ  เพ่ือใหมีความรูความเชี่ยวชาญสามารถปฏิบัติงานไดดีย่ิงขึ้น  และ
ควรเปนหลักสูตรการศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

  อนึ่ง  ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากเขาศึกษาตอระดับปริญญาโท
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  ใหเทียบโอนหนวยกิตไดไมเกินรอยละ  ๔๐  ของ
หลักสูตรที่จะเขาศึกษา 

 ๔.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  มุงใหมีความสัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และ
มาตรฐานวิชาการและวิชาชีพท่ีเปนสากล  เนนการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพท่ีมีความรูความสามารถ
ระดับสูงในสาขาวิชาตาง ๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อใหสามารถบุกเบิกแสวงหาความรูใหมไดอยางมีอิสระ  
รวมทั้งมีความสามารถในการสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ  เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร
ท่ีตนเชี่ยวชาญกับศาสตรอื่นไดอยางตอเนื่อง  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

๕. ระบบการจัดการศึกษา  ใชระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๒  ภาคการศึกษา
ปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๕  สัปดาห  สถาบันอุดมศึกษาที่เปด
การศึกษาภาคฤดูรอน  ใหกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต  โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันได 
กับการศึกษาภาคปกติ 

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค  ใหถือแนวทางดังนี้ 
 ระบบไตรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๒  สัปดาห 
 ระบบจตุรภาค  ๑  ปการศึกษาแบงออกเปน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ

มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา  ๑๐  สปัดาห 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ใหแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตกับระบบทวิภาคไวในหลักสูตรใหชัดเจนดวย 
๖. การคิดหนวยกิต 
 ๖.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใชเวลาบรรยายหรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา  ๑๕  ชั่วโมง

ตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 
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 ๖.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ท่ีใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา  ๓๐  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๖.๓ การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  ท่ีใชเวลาฝกไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๖.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย  ท่ีใชเวลา 
ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิต  
ระบบทวิภาค 

 ๖.๕ การคนควาอิสระ  ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติ  ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 

 ๖.๖ วิทยานิพนธ  ท่ีใชเวลาศึกษาคนควาไมนอยกวา  ๔๕  ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ  
ใหมีคาเทากับ  ๑  หนวยกิตระบบทวิภาค 

๗. โครงสรางหลักสูตร 
 ๗.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ใหมีจํานวนหนวยกิต  

รวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๒๔  หนวยกิต 
 ๗.๒ ปริญญาโท  ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๓๖  หนวยกิต  

โดยแบงการศึกษาเปน  ๒  แผน  คือ 
  แผน  ก  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวจัิยโดยมีการทําวิทยานิพนธ  ดังนี้ 
   แบบ  ก  ๑  ทําเฉพาะวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา  ๓๖  หนวยกิต  

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ไดโดยไมนับ
หนวยกิต  แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   แบบ  ก  ๒  ทําวิทยานิพนธซึ่งมีคาเทียบไดไมนอยกวา  ๑๒  หนวยกิต  และ
ศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา  ๑๒  หนวยกิต 

  แผน  ข  เปนแผนการศึกษาที่เนนการศึกษางานรายวิชา  โดยไมตองทําวิทยานิพนธ  
แตตองมีการคนควาอิสระไมนอยกวา  ๓  หนวยกิต  และไมเกิน  ๖  หนวยกิต 

 ๗.๓ ปริญญาเอก  แบงการศึกษาเปน  ๒  แบบ  โดยเนนการวิจัยเพ่ือพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง  คือ 
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  แบบ  ๑  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีกอใหเกิด
ความรูใหม  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดใหเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่น
เพ่ิมขึ้นก็ไดโดยไมนับหนวยกิต  แตจะตองมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  ดังนี้ 

   แบบ  ๑.๑  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  
๔๘  หนวยกิต 

   แบบ  ๑.๒  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  
๗๒  หนวยกิต 

   ท้ังนี้  วิทยานิพนธตาม  แบบ  ๑.๑  และแบบ  ๑.๒  จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

  แบบ  ๒  เปนแผนการศึกษาที่เนนการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธท่ีมีคุณภาพสูง
และกอใหเกิดความกาวหนาทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม  ดังนี้ 

   แบบ  ๒.๑  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  
๓๖  หนวยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา  ๑๒  หนวยกิต 

   แบบ  ๒.๒  ผูเขาศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะตองทําวิทยานิพนธไมนอยกวา  
๔๘  หนวยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไมนอยกวา  ๒๔  หนวยกิต 

   ท้ังนี้  วิทยานิพนธตามแบบ  ๒.๑  และ  แบบ  ๒.๒  จะตองมีมาตรฐานและ
คุณภาพเดียวกัน 

๘. การรับและเทียบโอนหนวยกิต  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเวนหรือเทียบโอนหนวยกิต  
รายวิชา  หรือวิทยานิพนธจากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
ใหกับนักศึกษาที่มีความรู ความสามารถ  ท่ีสามารถวัดมาตรฐานได  ท้ังนี้  นักศึกษาตองศึกษาใหครบ
ตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในเกณฑมาตรฐานหลักสูตร  และเปนไปตามหลักเกณฑการเทียบโอน
ผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย  ตองมีอาจารยประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น  จํานวนไมนอยกวา  ๕  คน  โดยเปนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวา  ๑  



 หนา   ๑๘ 
เลม   ๑๒๒   ตอนพิเศษ   ๓๙   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๕   พฤษภาคม   ๒๕๔๘ 
 

 

หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได  นอกจากนี้อาจารยประจําหลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองทําหนาที่ 
เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตรใดเทานั้น  และตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

 ๙.๑ ปริญญาโท 
  ๙.๑.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  จํานวนอยางนอย  ๓  คน 

  ๙.๑.๒ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษา 
เพ่ือรับปริญญา 

   ๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  (ถามี)  ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาหรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
ไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  ๙.๑.๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน  อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  ๙.๑.๔ อาจารยผูสอน  ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
มีคุณวุฒิไมตํ่ากวาปริญญาโทหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาผูชวยศาสตราจารย
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ๙.๒ ปริญญาเอก 
  ๙.๒.๑ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ตองเปนอาจารยประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ

ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวาศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  จํานวนอยางนอย  ๓  คน 

  ๙.๒.๒ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  แบงออกเปน  ๒  ประเภท  คือ 



 หนา   ๑๙ 
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   ๑) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนอาจารยประจํามีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา 

   ๒) อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  (ถามี)  ตองเปนอาจารยประจําหรือ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการ
ทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  ๙.๒.๓ อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  ตองประกอบดวยอาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิ
ภายนอกสถาบัน  อาจารยประจําและผูทรงคุณวุฒิภายนอกดังกลาวตองมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารยในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพันธกัน  และตองมีประสบการณในการทําวิจัยท่ีมิใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

  ๙.๒.๔ อาจารยผูสอน  ตองเปนอาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน   
มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา  หรือเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการไมตํ่ากวารองศาสตราจารย 
ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  และตองมีประสบการณดานการสอนและการทําวิจัยท่ีมิใช
สวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

 ๙.๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จํานวนและคุณสมบัติของ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยผูสอน  ใหเปนไปตามขอ  ๙.๑.๑  และ  ๙.๑.๔  โดยอนุโลม 

๑๐. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
 ๑๐.๑ อาจารยประจํา  ๑  คนใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโท

และปริญญาเอกไดไมเกิน  ๕  คน  หากหลักสูตรใดมีอาจารยประจําที่มีศักยภาพพรอมที่จะดูแลนักศึกษา
ไดมากกวา  ๕  คน  ใหอยูในดุลยพินิจของสถาบันอุดมศึกษานั้น แตท้ังนี้ตองไมเกิน  ๑๐  คน 

 ๑๐.๒ อาจารยประจํา  ๑  คนใหเปนอาจารยท่ีปรึกษาการคนควาอิสระของนักศึกษา
ปริญญาโทไดไมเกิน  ๑๕  คน 



 หนา   ๒๐ 
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  หากเปนอาจารยท่ีปรึกษาทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ  ใหคิดสัดสวน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ  ๑  คน  เทียบไดกับจํานวนนักศึกษาที่คนควาอิสระ  ๓  คน  ท้ังนี้   
ใหนับรวมนักศึกษาที่ยังไมสําเร็จการศึกษาทั้งหมดในเวลาเดียวกัน 

 ๑๐.๓ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและ/หรือ
อาจารยผูสอบวิทยานิพนธ  และ/หรืออาจารยผูสอนในหลักสูตรนั้นดวย 

๑๑. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 ๑๑.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา 
 ๑๑.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเทา 
 ๑๑.๓ ปริญญาโท  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
 ๑๑.๔ ปริญญาเอก  จะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเทา  ท่ีมีผล

การเรียนดีมาก  หรือปริญญาโทหรือเทียบเทา 
๑๒. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา  ใหลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน  ๑๕  หนวยกิต

ในแตละภาคการศึกษาปกติ  และใหใชเวลาศึกษาในแตละหลักสูตร  ดังนี้ 
 ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน  

๓  ปการศึกษา 
 ๑๒.๒ ปริญญาโท  ใหใชเวลาศึกษาไมเกิน  ๕  ปการศึกษา 
 ๑๒.๓ ปริญญาเอก  ผูท่ีสําเร็จปริญญาตรีแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลา

ศึกษาไมเกิน  ๘  ปการศึกษา  สวนผูท่ีสําเร็จปริญญาโทแลวเขาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกใหใชเวลา
ศึกษาไมเกิน  ๖  ปการศึกษา 

 การลงทะเบียนเรียนสําหรับผูเขาศึกษาแบบไมเต็มเวลา  ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนด
จํานวนหนวยกิตที่ใหลงทะเบียนเรียนไดในแตละภาคการศึกษาปกติ  โดยเทียบเคียงกับจํานวนหนวยกิต
ท่ีกําหนดขางตนในสัดสวนที่เหมาะสม 



 หนา   ๒๑ 
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 หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเปนพิเศษ  การลงทะเบียนเรียนที่มีจํานวน
หนวยกิตแตกตางไปจากเกณฑขางตนก็อาจทําได  แตท้ังนี้ตองไมกระทบกระเทือนตอมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา 

๑๓. เกณฑการสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะตองปฏิบัติดังนี้ 
 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ตองเรียนครบตามจํานวน

หนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร  และตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับ
คะแนนหรือเทียบเทา 

 ๑๓.๒ ปริญญาโท 
  ๑๓.๒.๑ แผน  ก  แบบ  ก  ๑  เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา

ขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแตงตั้ง  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับ 
การตีพิมพ  หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพ 
ในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ  หรือเสนอตอท่ีประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceeding) 

  ๑๓.๒.๒ แผน  ก  แบบ  ก  ๒  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร  
โดยจะตองไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  พรอมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษา 
นั้นแตงตั้ง  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่ง
ของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการ  หรือเสนอตอท่ีประชุม
วิชาการที่มีรายงานการประชุม  (Proceeding) 

  ๑๓.๒.๓ แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตรโดยจะตอง
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเทา  และสอบผานการ
สอบประมวลความรู  (Comprehensive  Examination)  ดวยขอเขียนและ/หรือปากเปลาในสาขาวิชานั้น 

 ๑๓.๓ ปริญญาเอก 
  ๑๓.๓.๑ แบบ  ๑  สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย  ๑  ภาษาตามหลักเกณฑ

และเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  
เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ  เสนอวิทยานิพนธ  และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทาย 
โดยคณะกรรมการซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและผลงาน
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วิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ  หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงาน 
ไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง  
(Peer  Review)  กอนการตีพิมพ  และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

  ๑๓.๓.๒ แบบ  ๒  ศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะตอง
ไดระดับคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวา   ๓.๐๐   จากระบบ   ๔   ระดับคะแนนหรือเทียบเทา   สอบผาน
ภาษาตางประเทศอยางนอย  ๑  ภาษา  ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  สอบผาน
การสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  เพ่ือเปนผูมีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ  เสนอวิทยานิพนธ
และสอบผานการสอบปากเปลาขั้นสุดทายโดยคณะกรรมการ  ซึ่งจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ 
จากภายในและภายนอกสถาบัน  และผลงานวิทยานิพนธจะตองไดรับการตีพิมพ  หรืออยางนอยดําเนินการ
ใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการยอมรับใหตีพิมพในวารสารหรือสิ่งพิมพทางวิชาการที่มี
กรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง  (Peer  Review)  กอนการตีพิมพ  และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชานั้น 

๑๔ ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ใหใชชื่อวา   “ประกาศนียบัตรบัณฑิต   (Graduate  

Diploma)”  อักษรยอ  “ป.บัณฑิต  (Grad.  Dip.)”  แลวตามดวยชื่อสาขาวิชาตอทาย 
 ๑๔.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ใหใชชื่อวา  “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

(Higher  Graduate  Diploma)”  อักษรยอ  “ป.บัณฑิตชั้นสูง  (Higher  Grad.  Dip.)”  แลวตามดวยชื่อ
สาขาวิชาตอทาย 

 ๑๔.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกา 
วาดวยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชาไวแลว  ใหใชชื่อปริญญาตามที่กําหนด 
ในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีท่ีปริญญาใดยังมิไดกําหนดชื่อไวในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีท่ีสถาบัน 
อุดมศึกษาใดไมมีการตราพระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรยอสําหรับสาขาวิชา
ใหใชชื่อปริญญาตามหลักเกณฑการกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพ 
ของหลักสูตรใหชัดเจน  ซึ่งอยางนอยประกอบดวยประเด็นหลัก  ๔  ประเด็น  คือ 

 ๑๕.๑ การบริหารหลักสูตร 
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 ๑๕.๒ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ๑๕.๓ การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
 ๑๕.๔ ความตองการของตลาดแรงงาน  สังคม  และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ใหทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัย  แสดงการปรับปรุง

ดัชนีดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเปนระยะ ๆ  อยางนอยทุก ๆ  ๕  ป  และมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก  ๕  ป 

๑๗. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอดุมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อดิศัย  โพธารามิก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง  แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

 
 

เพ่ือเปนการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับรายละเอียดและเจตนารมณของเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  สําหรับเปนแนว
ทางการบริหารจัดการ  และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจ 
ตามความในมาตรา  ๘  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงใหออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “แนวทางการ
บริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ดังตอไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกวา  “แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘” 

๒. ใหใชประกาศกระทรวงนี้  เปนแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรที่จะเปดใหมและหลักสูตรเกาเพื่อปรับปรุงใหมของสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐและเอกชน  และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓. สถาบันอุดมศึกษามีหนาที่ตองรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาใหมี
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น  สอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และควรกําหนดตัวบงชี้ดานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาใหสอดคลอง
กับเกณฑมาตรฐานการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เกณฑมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  
รวมทั้งเกณฑมาตรฐานอื่น ๆ  อาทิ  จํานวนและคุณสมบัติของอาจารยผูสอนในหลักสูตร  สัดสวน
นักศึกษาตออาจารยผูสอน 

๔. ระบบการจัดการศึกษา 
 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดใหใชระบบทวิภาคเปนระบบมาตรฐานในการ

จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  แตมิไดจํากัดใหสถาบันอุดมศึกษาตองใชระบบทวิภาคในการจัดการศึกษา
เพียงระบบเดียว  สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นไดเชนกัน  อาทิ  ระบบไตรภาค  หรือ
ระบบจตุรภาค  กรณีท่ีสถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น  จะตองแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบ
การศึกษานั้นไวในหลักสูตรใหชัดเจน  ซึ่งประกอบดวยรายละเอียดเกี่ยวกับการแบงภาคการศึกษา  
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ระยะเวลาการศึกษาในแตละภาคการศึกษา  การคิดหนวยกิต  รายวิชาภาคทฤษฎีและรายวิชาภาคปฏิบัติ  
การฝกงานหรือการฝกภาคสนาม  การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย  รวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหนวยกิตระบบดังกลาวกับหนวยกิตระบบทวิภาค 

 อนึ่ง  ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาใชในการจัดการศึกษาควรเปน
ระบบมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากล 

๕. การจัดการเรียนการสอนหมวดวชิาศึกษาทั่วไป 
 วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณเพ่ือเสริมสรางความเปนมนุษยท่ีสมบูรณ  โดยใหศึกษา

รายวิชาตาง ๆ  จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความกาวหนาในสาขาวิชานั้นไดดวยตนเอง   
การจัดการเรียนการสอนควรจัดใหมีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว  ไมควรมีรายวิชาตอเนื่องหรือ
รายวิชาขั้นสูงอีก  และไมควรนํารายวิชาเบื้องตนหรือรายวิชาพ้ืนฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเปนวิชาศึกษา
ท่ัวไป 

๖. การเปดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปดสอนหลักสูตรระดับปริญญา  เพ่ือผลิตบัณฑิต 

ท่ีมีความรอบรูท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพตาง ๆ  ออกมารับใชสังคม  รวมทั้ง
มุงเนนการเปดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  เพ่ือพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูง  ใหสามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรูใหม  สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากวาปริญญาตรี  (ระดับประกาศนียบัตร  
และระดับอนุปริญญา)  ควรเปนภารกิจของสถานศึกษาประเภทอื่น  เชน  วิทยาลัยชุมชน  วิทยาลัย
อาชีวศึกษา  เปนตน  ดังนั้น  สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยท่ีจะเปดสอนหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา   ควรมีเหตุผลความจําเปนในการเปดสอนและตองคํานึงถึงความตองการบุคลากร 
ในสาขาวิชานั้นเปนสําคัญ  รวมท้ังคํานึงถึงความซ้ําซอนในการเปดสอนสาขาวิชาที่มีการเปดสอนอยูแลว
ในสถาบันอื่น 

๗. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย 
 ๗.๑ คุณวุฒิของอาจารยประจําหลักสูตรระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ซึ่งมี

คุณวุฒิระดับปริญญาตรีตองมีประสบการณในการสอนและไดรับการพัฒนาใหมีคุณวุฒิสูงขึ้น  รวมทั้ง
ไดรับตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น 

 ๗.๒ อาจารยประจํา  หมายถึง  บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหนาที่หลักทางดาน 
การสอนและการวิจัย  และปฏิบัติหนาที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปดสอน  (มิใช
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เต็มเวลาตามเวลาทําการ)  ท้ังนี้ อาจารยประจําในแตละหลักสูตรจะเปนอาจารยประจําเกินกวา  ๑  หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไมได  และตองทําหนาที่เปนอาจารยประจําตามที่ระบุไวในหลักสูตรหนึ่งหลักสูตร 
ใดในขณะหนึ่ง ๆ  เทานั้น 

  ในกรณีท่ีเปนหลักสูตรรวมระหวางสถาบันหรือหลักสูตรความรวมมือของหลายสถาบัน  
อาจารยประจําของสถาบันในความรวมมือนั้น  ใหถือเปนอาจารยประจําในความหมายของเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 ๗.๓ อาจารยประจําหลักสูตร  สถาบันอุดมศึกษาตองเปดเผยขอมูลรายชื่อและคุณวุฒิ 
ของอาจารยในแตละหลักสูตร  ท้ังคณาจารยประจําและคณาจารยพิเศษในแตละภาคการศึกษา  สําหรับผูท่ีจะ
ไดรับการแตงตั้งเปนคณาจารยท้ัง  ๒  ประเภทดังกลาวในระดับบัณฑิตศึกษา  ตองมีคุณสมบัติ  
ครบถวนในการทําหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ  และอาจารยผูสอนตามที่เกณฑกําหนด  โดยเผยแพรในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส  
พรอมทั้งปรับปรุงใหทันสมัยตลอดเวลา  และใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรขอมูล
ดังกลาว  เพ่ือประโยชนในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสืบไป 

 ๗.๔ อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ใหมีภาระหนาที่ในการบริหารหลักสูตรและการเรียน
การสอน  การพัฒนาหลักสูตร  การติดตามประเมินผลหลักสูตร  และหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ 

 ๗.๕ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักตองเปนอาจารย
ประจําในสถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนหลักสูตรนั้น  สวนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปน
อาจารยประจําหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันก็ได  ในกรณีท่ีมีความจําเปนอยางยิ่ง  เปนสาขาวิชา 
ท่ีขาดแคลนผูทรงคุณวุฒิ  อาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันทําหนาที่อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ
รวมใหทําหนาที่เปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักไดโดยอนุโลม 

  อนึ่ง  อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลักและอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวมอาจเปน
กรรมการสอบวิทยานิพนธได  แตตองไมเปนประธานกรรมการ  และตองเขาสอบวิทยานิพนธดวยทุกครั้ง 

 ๗.๖ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะ  หมายถึง  บุคลากรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่เปดสอน
เปนอยางดี  ซึ่งอาจเปนบุคลากรที่ไมอยูในสายวิชาการ  หรือเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  โดยไมตอง
พิจารณาดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ 
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  ผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธหลัก  ตองเปนบุคลากร
ประจําในสถาบันเทานั้น  สวนผูเชี่ยวชาญเฉพาะที่จะเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  อาจเปน
บุคลากรประจําในสถาบันหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความรู  ความเชี่ยวชาญและประสบการณสูง
ในสาขาวิชานั้น ๆ  เปนที่ยอมรับในระดับหนวยงานหรือระดับกระทรวงหรือวงการวิชาชีพดานนั้น ๆ  
เทียบไดไมตํ่ากวาตําแหนงระดับ  ๙  ขึ้นไป  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนและหนวยงานที่เกี่ยวของกําหนด 

  ในกรณีหลักสูตรปริญญาเอกไมมีอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธรวม  อาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ  หรืออาจารยผูสอน  ท่ีไดรับคุณวุฒิปริญญาเอก  หรือไมเปนผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
ต้ังแตรองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาวิชาที่เปดสอน  สถาบันอุดมศึกษาอาจแตงตั้งผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
แทนเปนกรณี ๆ  ไป  โดยความเห็นชอบของสภาสถาบันอุดมศึกษา  และตองแจงคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาใหรับทราบการแตงตั้งนั้นดวย 

  ผูไดรับปริญญากิตติมศักดิ์และศาสตราจารยพิเศษ  ใหประเมินผลงานทางวิชาการ 
ใหเทียบเคียงไดกับผลงานของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชาหรือตําแหนงที่เรียกชื่อเปนอยางอื่นที่เทียบเคียง
และยอมรับใหเทียบเทากับผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา 

๘. ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธของอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ใหนับรวมจํานวนนักศึกษาเกา
ท่ียังไมสําเร็จการศึกษาดวย 

๙. การสอบผานภาษาตางประเทศ 
 เกณฑการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  กําหนดใหตองสอบผานภาษาตางประเทศ

อยางนอย  ๑  ภาษา  เกณฑดังกลาวใหใชกับผูเรียนเปนรายบุคคล  ผูเรียนในหลักสูตรเดียวกันไมจําเปน 
ตองเรียนภาษาตางประเทศภาษาเดียวกันก็ได  ภาษาตางประเทศในที่นี้  หมายถึง  ภาษาที่เปนเครื่องมือ
ในการศึกษาคนควาความรูเพ่ือทําวิทยานิพนธ  สําหรับหลักสูตรที่สอนเปนภาษาอังกฤษหากผูเรียน 
ชาวตางประเทศรายใดมีการทําวิทยานิพนธในเรื่องที่เกี่ยวของกับประเทศไทย  ยอมใหกําหนดเปนภาษาไทยได  
ยกเวนกรณีท่ีผูเรียนเปนคนไทย  ตองกําหนดเปนภาษาตางประเทศ  สวนหลักสูตรที่สอนเปนภาษาไทย
ตองกําหนดเปนภาษาตางประเทศเทานั้น 

๑๐. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ควรใหความสําคัญกับภาษาอังกฤษ เนื่องจากตําราตาง ๆ   
ท่ีจะใชศึกษาตอยอดองคความรูในระดับสากลดวยตนเอง  สวนใหญจะเปนตําราภาษาอังกฤษ  และควร
ใหความสําคัญกับภาษาไทยเพื่อเปนเอกลักษณและภาคภูมิใจในความเปนไทย 
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๑๑. การสอบวิทยานิพนธ  ควรเปนระบบเปดใหผูสนใจเขารับฟงได  โดยเฉพาะวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอก  ซึ่งมีการเสนอผลงานวิจัยท่ีสามารถตรวจสอบได 

๑๒. การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  ๑) 
 การเปดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  ๑)  ซึ่งเปนแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธ

อยางเดียว  ใหสถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเรื่องดังตอไปนี้ 
 ๑๒.๑ อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  ตองมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพในวารสารหรือ

สิ่งพิมพทางวิชาการซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล  และเปนผลงานที่ชี้ชัดไดวาสามารถที่จะสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาที่เปดสอนได 

 ๑๒.๒ สถาบันที่จะเปดสอนตองมีหลักสูตรที่ดี  มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเชื่อถือได  
และมีทรัพยากรสนับสนุนอยางเพียงพอ 

 ๑๒.๓ สถาบันที่จะเปดสอนตองมีสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมที่จะรองรับ  และสนับสนุน
งานวิจัยของผูเรียน 

 ๑๒.๔ สถาบันที่จะเปดสอนควรมีเครือขายความรวมมือสนับสนุน 
 ๑๒.๕ สถาบันที่จะเปดสอนควรพรอมที่จะรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได 
๑๓. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ๑๓.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  มิใชสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาโท  

ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หากตองการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น  ใหเขาศึกษา 
ในหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน  โดยเทียบโอนหนวยกิตได  
ไมเกินรอยละ  ๔๐  ของหลักสูตรที่จะเขาศึกษา 

 ๑๓.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มิใชสวนหนึ่งของหลักสูตรระดับ
ปริญญาเอก  ผูสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หากตองการศึกษาตอระดับปริญญาเอก  
ใหใชคุณวฒิุปริญญาโทหรือเทียบเทาเขาศึกษา 

 ๑๓.๓ ผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา  ๖  ป  หรือเทียบเทา
ปริญญาโท  สามารถเขาศึกษาตอในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงไดโดยไมตองเขาศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทมากอน 

๑๔. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
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 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  ใหแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา  ใหตรงกับที่ระบุไวในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรอง  ท้ังนี้  เพ่ือมิใหเกิดปญหาเมื่อนําไปสมัครงานหรือ
ศึกษาตอ 

๑๕. ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้  ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๑  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

อดิศัย  โพธารามิก 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ 

 



 

 19 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการหลักสตูรและการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ  
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ.2558 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต่างตามจุดเน้น 
ของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตลาดแรงงาน  ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งบริบททางสังคม  
ที่เปลี่ยนแปลงไป   

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนํา
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘   
จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  
ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘” 
๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงนี้สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปิดใหม่ 

และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 
 ๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

(ต่อเนื่อง)  ของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๓”  ลงวันที่  ๓๐  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา   

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 
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 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา 
ที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  
ยกเว้น  พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร 
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  

ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  
ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากําลังคนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึก
ของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐาน 
ภูมิปัญญาไทย  ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ย่ังยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล   

 ทั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อกํากับส่งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นการพัฒนาผู้เรียน 
ให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแส 
โลกาภิวัตน์  ที่มีการส่ือสารแบบไร้พรมแดน  มีศักยภาพในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้
ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กําหนด  สามารถสร้างสรรค์งานท่ีเกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
และสังคม  ทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล  โดยแบ่งหลักสูตรเป็น  ๒  กลุ่ม  ดังนี้ 

 ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ที่ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์   

  ๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถระดับสูง  โดยใช้
หลักสูตรปกติที่ เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้ เ รียน  โดยกําหนดให้ผู้ เ รียนได้ศึกษา 
บางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทาํวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ   
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 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้  

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้  สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  
หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  โดยผ่านการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการ  หรือสหกิจศึกษา 

   หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ได้  เพราะมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว  ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติ
ขั้นสูงเพิ่มเติม 

   หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ถือเป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตรปริญญาตรี  
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ  โดยครบถ้วน  และให้ระบุคําว่า  
“ต่อเนื่อง”  ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 

  ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ซึ่งเป็นหลักสูตร
สําหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการข้ันสูง  
โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยกําหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชา 
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และทําวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน  
องค์กร  หรือสถานประกอบการ   

   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิตโดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกัน 
ได้กับการศึกษาภาคปกติ   

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทางดังนี้ 
 ระบบไตรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๔  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 ระบบจตุรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค   

หรือ  ๒  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรใหช้ัดเจนด้วย 
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๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้ รับมอบหมายที่ใช้เวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

๘. จํานวนหน่วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 
 ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๒๐  หน่วยกิต  

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๕๐  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๐  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๕  ปี
การศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๘๐  หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  
๑๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

 ๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๔  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  ทั้งนี้  ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษา 
ในหลักสูตรนั้น 

๙. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 

 ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมายถึง  หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  เข้าใจ  และเห็นคุณค่าของตนเอง  ผู้อื่น  สังคม  ศิลปวัฒนธรรม   
และธรรมชาติ  ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  ดําเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม  
พร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์  และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะ  
บูรณาการใด ๆ  ก็ได้  โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  มนุษยศาสตร์  
ภาษาและกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ในสัดส่วนที่เหมาะสม  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต   
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  อนึ่ง  การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสําหรับหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา  ทั้งนี้  จํานวนหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว  เม่ือนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ต้องไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 

 ๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติงานได้  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม  ดังนี้ 

  ๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาการ  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ให้มีจํานวน
หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต  โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่
มาตรฐานวิชาชีพกําหนด  หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพกําหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า   
๓๖  หน่วยกิต  และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

   หลักสูตร  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  
๔๒  หน่วยกิต  ในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๙๐  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๑๐๘  หน่วยกิต 

   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว  
วิชาเอกคู่  หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้  โดยวิชาเอกต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  
และวิชาโทต้องมีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  ๑๕  หน่วยกิต  ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิ่ม
จํานวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต  และให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  
๑๕๐  หน่วยกิต 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต   

 ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  ตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ  โดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ  ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต 

  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชาเลือกเสรี  ให้กับนักศึกษาที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  
ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดี
เก่ียวกับการเทียบโอน  ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
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๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด้วย 
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  

หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

   ในกรณีที่ มีอาจารย์ประจําที่ มี คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
และทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนก่อนที่ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ .ศ .   ๒๕๕๘   
จะประกาศใช้  ให้สามารถทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  และหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ประกอบด้วย 

  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่เน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   



  หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการท่ีเน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  ใน  ๕  คน  
ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  โดยอาจเป็นอาจารย์ประจําของสถาบันอุดมศึกษา  หรือเป็น
บุคลากรของหน่วยงานท่ีไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน 
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๒  คน   

   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน  และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ 
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  ๑  ใน  ๓ 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จะประกาศใช้  ให้สามารถ
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 



  หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ 
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้น ๆ 

๑๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา   
 ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี  ๕  ปี  และไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  จะต้องเป็นผู้สําเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
 ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี   (ต่อ เนื่ อง )   จะต้อง เป็นผู้ สํ า เ ร็จการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา  (๓  ปี)  หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชา 
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

 ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ  และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า  
๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  
ไม่น้อยกว่า  ๓.๕๐  ทุกภาคการศึกษา  อนึ่ง  ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า  หากภาคการศึกษาใด
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ํากว่า  ๓.๕๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จะถือว่า
ผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า   

๑๒. การลงทะเบียนเรียน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๒๒  หน่วยกิต  
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน   
๙  หน่วยกิต  ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา  และจะสําเร็จ
การศึกษาได้  ดังนี้ 

 ๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๖  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๔  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๑๗  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

 ๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๑๐  ภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๒๐  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 



  หน้า   ๑๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น  การลงทะเบียนเรียนที่มี

จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน 
และคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้  ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

๑๓. เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  ให้สถาบันอุดมศึกษากําหนดเกณฑ์การวัดผล  
เกณฑ์ขั้นต่ําของแต่ละรายวิชา  และเกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  โดยต้องเรียนครบ 
ตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๒.๐๐  จากระบบ  
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  จึงถือว่าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี   

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้  จะต้องกําหนด 
ให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 

๑๔. ชื่อปริญญา  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  
และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  ในกรณีที่
ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การกําหนด
ชื่อปริญญา  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) อาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๖. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  โดยมีการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา  เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 



  หน้า   ๑๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

โดยที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ประกาศใช้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้ว  
จึงมีความจําเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวสําหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
ที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  โดยมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘  รองรับการบริหารจัดการหลักสูตรให้ได้คุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และตามจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชา 

ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  ในคราวประชุมคร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงน้ีสําหรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  (การศึกษาหลังปริญญาตรี)  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  (การศึกษาหลังประกาศนียบัตรบัณฑิต  หรือปริญญาโท)  ระดับปริญญาโท  
และระดับปริญญาเอกทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรที่จะเปิดใหม่และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ 
ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

๔. ในประกาศกระทรวงนี้ 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเร่ิมบังคับใช้  
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถเป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรง 
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
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 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน  ตั้งแต่การวางแผน  การควบคุมคุณภาพ  การติดตามประเมินผล 
และการพัฒนาหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  
โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า  ๑  หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้  ยกเว้นพหุวิทยาการ
หรือสหวิทยาการ  ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สามารถซ้ําได้ไม่เกิน  ๒  คน 

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจาํ 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 ๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มุ่งให้มีความสัมพันธ์

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ  เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  สามารถปฏิบัติงานได้ดีย่ิงขึ้น  โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนา
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา   
และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ  ที่มีความรู้
ความสามารถระดับสูง  ในสาขาวิชาต่าง ๆ  โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ 
ได้อย่างมีอิสระ  รวมทั้ง  มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  เชื่อมโยง
และบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างต่อเนื่อง  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ  ทั้งนี้ในระดับปริญญาโท  มุ่งให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการสร้าง 
และประยุกต์ใช้ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนางานและสังคม  ในขณะที่ระดับปริญญาเอก  มุ่งให้มีความสามารถ 
ในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน  
สังคม  และประเทศ 

๖. ระบบการจัดการศึกษา  ใช้ระบบทวิภาค  โดย  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๒  ภาค
การศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๕  สัปดาห์  สถาบันอุดมศึกษา 
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต  โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับ
การศึกษาภาคปกติ   

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทาง  
ดังนี้ 

  ระบบไตรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   
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   โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  
หรือ  ๔  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๕  หน่วยกิตระบบไตรภาค 

  ระบบจตุรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
   โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๒  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลาทําโครงงาน  

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๕ การค้นคว้าอิสระ  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๖ วิทยานิพนธ์  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘. โครงสร้างหลักสูตร 
 ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้มีจํานวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
 ๘.๒ ปริญญาโท  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  

โดยแบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แผน  คือ 
  แผน  ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 
   แบบ  ก  ๑  ทําเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  

สถาบนัอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   แบบ  ก  ๒  ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต  
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 



  หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

  แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์  
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๖  หน่วยกิต 

 ๘.๓ ปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แบบ  โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง  คือ 

  แบบ  ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  ดังนี้ 

   แบบ  ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘  หน่วยกิต 

   แบบ  ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๗๒  หน่วยกิต 

  ทั้ งนี้   วิทยานิพนธ์ตามแบบ   ๑ .๑   และแบบ   ๑ .๒   จะต้องมีมาตรฐาน 
และคุณภาพเดียวกัน 

  แบบ  ๒  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม  ดังนี้ 

   แบบ  ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๓๖  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

   แบบ  ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

  ทั้ งนี้   วิทยานิพนธ์ตามแบบ   ๒ .๑   และแบบ   ๒ .๒   จะต้องมีมาตรฐาน 
และคุณภาพเดียวกัน 

๙. การรับและเทียบโอนหน่วยกิต  สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา  
หรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ให้กับนักศึกษา 
ที่มีความรู้ความสามารถ  ที่สามารถวัดมาตรฐานได้  ทั้งนี้  นักศึกษาต้องศึกษาให้ครบตามจํานวนหน่วยกิต
ที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ  และแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการเทียบโอนของสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

 อนึ่ง  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของหลักสูตร   
ที่จะเข้าศึกษา 



  หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับ 
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  
๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน 
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  
๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 



  หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์
ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่  ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์  ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก  
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๔  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๓ ปริญญาโท   
  ๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 



  หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  แบ่งออกเป็น   
๒  ประเภท  คือ 

   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ  ต้องเป็น
อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา   
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ  
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒ ิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสมัพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อยกว่า  ๓  คน  ทั้งนี้  ประธานกรรมการสอบต้องไม่เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง 
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 



  หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๓.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  
และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น   

 ๑๐.๔ ปริญญาเอก   
  ๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง   
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

  ๑๐.๔.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการ 
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปี
ย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  

มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  
และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่  ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 



  หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๔ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจําหลักสูตร
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน  รวมไม่น้อยกว่า  ๕  คน  ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ  คุณสมบัติ  และผลงานทางวิชาการ
ดังนี้ 

   ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 
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   ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร  อนุโลมให้อาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์  ทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ 

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๑. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ๑๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 
รวมได้ไม่เกิน  ๕  คน  ต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน  ๑๐  คนต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา  
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา  หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า  ๑๕  คน  
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

 ๑๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน  ๑๕  คน 

  หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ให้คิดสัดส่วน
จํานวนนักศึกษาที่ทําวิทยานิพนธ์  ๑  คน  เทียบได้กับจํานวนนักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ  ๓  คน  แต่ทั้งนี้
รวมแล้วต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา 

 ๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย  

๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

หรือปริญญาโท  หรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๓ ปริญญาโท  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   
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 ๑๒.๔ ปริญญาเอก  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๑๕  หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร  ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  
๓  ปีการศึกษา 

 ๑๓.๒ ปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๕  ปีการศึกษา 
 ๑๓.๓ ปริญญาเอก  ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา  

ไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา 
ไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา 

  การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  ให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิต   
ที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียน 
ที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา 

๑๔. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ   
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

 ๑๔.๒ ปริญญาโท 
  ๑๔.๒.๑ แผน  ก  แบบ  ก  ๑  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

  ๑๔.๒.๒ แผน  ก  แบบ  ก  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  
โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉล่ียไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  พร้อมทั้ง
เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการท่ีสถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้   

   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings)  ดังกล่าว   
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  ๑๔.๒.๓ แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้  (Comprehensive  Examination)  ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ 
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหน่ึงที่สืบค้นได้ 

 ๑๔.๓ ปริญญาเอก 
  ๑๔.๓.๑ แบบ  ๑  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  

เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๒  เร่ือง 

  ๑๔.๓.๒ แบบ  ๒  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  สอบผ่านการสอบวัด
คุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่าน
การสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

๑๕. ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา 
 ๑๕.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิต  (Graduate  Diploma)”  

อักษรย่อ  “ป.บัณฑิต  (Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วยชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 
 ๑๕.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้ชื่อว่า  “ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

(Higher  Graduate  Diploma)”  อักษรย่อ  “ป.บัณฑิตชั้นสูง  (Higher  Grad.  Dip.)”  แล้วตามด้วย
ชื่อสาขาวิชาต่อท้าย 

 ๑๕.๓ ปริญญาโทและปริญญาเอก  สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
ปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาไว้แล้ว  ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น  
ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้กําหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา  หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตรา  
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา  และอักษรย่อสําหรับสาขาวิชาให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์
การกําหนดชื่อปริญญา  ตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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๑๖. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

 (๑) การกํากับมาตรฐาน 
 (๒) บัณฑิต 
 (๓) นักศึกษา 
 (๔) คณาจารย์ 
 (๕) หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
๑๗. การพัฒนาหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดยมีการประเมิน 

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อย  ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับรายละเอียดและเจตนารมณ์ของเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา  สําหรับเป็นแนวทาง 
การบริหารจัดการ  และพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ฉะนั้น  อาศัยอํานาจตามความ 
ในมาตรา  ๘  และมาตรา  ๑๖  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.  ๒๕๔๖  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในคราวประชุม 
คร้ังที่  ๘/๒๕๕๘  เม่ือวันที่  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จึงออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ   
เร่ือง  “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”  ดังต่อไปนี้ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า  “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๕๘”   

๒. ให้ใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ี  เป็นแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาทุกสาขาวิชา  สําหรับหลักสูตรที่เปิดใหม่และหลักสูตรปรับปรุงของสถาบันอุดมศึกษา 
ของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง  “แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  ๒๕๔๘”  ลงวันที่  ๒๑  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๒๕๔๘   
๔. สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ต้อง รับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   

ให้มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาสูงขึ้น  สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง  และกําหนดตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา   
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

๕. ระบบการจัดการศึกษา  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทุกระดับกําหนดให้ใช้ระบบทวิภาค 
เป็นระบบมาตรฐานในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา  แต่มิได้จํากัดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องใช้ระบบ
ทวิภาคในการจัดการศึกษาเพียงระบบเดียว  สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาระบบอื่นได้เช่นกัน  
อาทิ  ระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  กรณีที่สถาบันอุดมศึกษาจัดการศึกษาระบบอื่น  จะต้องแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน  ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การแบ่งภาคการศึกษา  ระยะเวลาการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา  การคิดหน่วยกิต  รายวิชาภาคทฤษฎี 
และรายวิชาภาคปฏิบัติ  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  การทําโครงการหรือกิจกรรมอื่นใดตามที่ได้รับ
มอบหมาย  รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตระบบดังกล่าวกับหน่วยกิตระบบทวิภาค 
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 อนึ่ง  ระบบการจัดการศึกษาอื่นใดที่สถาบันอุดมศึกษานํามาใช้ในการจัดการศึกษาควรเป็น
ระบบมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

๖. การจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 วิชาศึกษาทั่วไปมีเจตนารมณ์เพื่อเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  โดยให้ศึกษา

รายวิชาต่าง ๆ  จนเกิดความซาบซึ้งและสามารถติดตามความก้าวหน้าในสาขาวิชานั้นได้ด้วยตนเอง   
การจัดการเรียนการสอนควรจัดให้มีเนื้อหาวิชาที่เบ็ดเสร็จในรายวิชาเดียว  ไม่ควรมีรายวิชาต่อเนื่อง 
หรือรายวิชาขั้นสูงอีก  และไม่ควรนํารายวิชาเบื้องต้นหรือรายวิชาพื้นฐานของวิชาเฉพาะมาจัดเป็น 
วิชาศึกษาทั่วไป 

๗. การเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา 
 สถาบันอุดมศึกษามีภารกิจหลักในการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญา  เพื่อผลิตบัณฑิต 

ที่มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ  ออกมารับใช้สังคม  
รวมท้ังมุ่งเน้นการเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษา  เพื่อพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพระดับสูง   
ให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่   

 สําหรับการผลิตบุคลากรในระดับต่ํากว่าปริญญาตรี  (ระดับประกาศนียบัตร  และระดับอนุปริญญา)  
ควรเป็นภารกิจของสถานศึกษาประเภทอ่ืน  เช่น  วิทยาลัยชุมชน  วิทยาลัยอาชีวศึกษา  เป็นต้น  ดังนั้น  
สถาบันอุดมศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยที่จะเปิดสอนหลักสูตรระดับอนุปริญญา  ควรมีเหตุผลความจําเป็นอย่างย่ิง
ในการเปิดสอนและต้องคํานึงถึงความต้องการบุคลากรในสาขาวิชานั้นเป็นสําคัญ  รวมทั้งคํานึงถึงความซ้ําซ้อน
ในการเปิดสอนสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วในสถาบันอื่น   

๘. การเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) 
 หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว  

ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม  ดังนั้น  จึงจัดไว้ในกลุ่ม
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ๆ 
เท่านั้น  เพื่อให้บัณฑิตจบไปเป็นนักปฏิบัติ 

 การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนี้  ต้องมีการจัดการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกับ
สถานประกอบการในภาคการผลิตหรือการบริการ  โดยอาจจัดในรูปสหกิจศึกษา  หรือการฝึกงาน   
ในสถานประกอบการ  และเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (ต่อเนื่อง)  ให้รับนักศึกษา   
ที่สําเร็จการศึกษาตรงตามสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษาเท่านั้น 

 ในด้านอาจารย์ผู้สอนจํานวนหน่ึงต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติมาแล้วและหาก
เป็นผู้สอนจากสถานประกอบการต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

๙. จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ 
 ๙.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอน 

ทั้งอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ระบุในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร  นอกจากนั้น  ในระดับบัณฑิตศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กําหนดเช่นกัน 
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  ทั้งนี้  อาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  ประกาศใช้  ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ 
ของอาจารย์ประจํา 

  สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่เผยแพร่รายชื่อและคุณวุฒิของอาจารย์ทุกประเภทข้างต้น
ของแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา  โดยเผยแพร่ในเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์  พร้อมทั้ง
ปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  เพื่อให้สาธารณชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสามารถ
ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว  เพื่อประโยชน์ในการผดุงรักษามาตรฐานและคุณภาพการศึกษาของชาติ 

 ๙.๒ คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  หมายถึง  คุณวุฒิที่ กําหนดไว้ใน
มาตรฐานสาขาวิชาที่ประกาศไปแล้ว  หากสาขาวิชาใดยังไม่มีประกาศมาตรฐานสาขาวิชา  หรือประกาศ
มาตรฐานสาขาวิชาไม่ได้กําหนดเรื่องนี้ไว้  ให้อ้างอิงจากกลุ่มสาขาวิชาเดียวกันในตารางของ  ISCED  
(International  Standard  Classification  of  Education) 

 ๙.๓ คุณสมบัติด้านตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร  และอาจารย์ผู้สอน  ตลอดจนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์   
ของหลักสูตรกลุ่มวิชาการ  และหลักสูตรกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ควรเป็นตําแหน่งทางวิชาการที่ได้
จากการประเมินผลงานที่สอดคล้องกับลักษณะของกลุ่มหลักสูตรนั้น ๆ   

  กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  แม้ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ 
หลังสําเร็จการศึกษาอนุโลมให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในระดับปริญญาโทได้  แต่ทั้งนี้หากจะทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้สอน 
ในระดับปริญญาเอก  หรือเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์  และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก  ต้องมีผลงานทาง
วิชาการภายหลังสําเร็จการศึกษาอย่างน้อย  ๑  ชิ้น  ภายใน  ๒  ปี  หรือ  ๒  ชิ้น  ภายใน  ๔  ปี  หรือ  
๓  ชิ้น  ภายใน  ๕  ปี   

 ๙.๔ สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เน้นปฏิบัติการ  คําว่า  “ประสบการณ์ด้านปฏิบัติการ”  
หมายถึง  การทํางานร่วมกับสถานประกอบการโดยมีหลักฐานรับรองผลการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์ 
กับสถานประกอบการ  หรือมีผลงานทางวิชาการประเภทการพัฒนาเทคโนโลยี  หรือผลงานสร้างสรรค์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับภาคอุตสาหกรรมเผยแพร่มาแล้ว   

 ๙.๕ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับปริญญา
กิตติมศักดิ์หรือมีตําแหน่งทางวิชาการพิเศษทุกระดับ  จะเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมหรือผู้สอบได้  
ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงหรือสูงมากตามที่กําหนดในแต่ละระดับปริญญา  
โดยให้พิจารณาจากผลงานของผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่ียวข้องสัมพันธ์กับเนื้อหาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ   

 ๙.๖ สําหรับคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระและผู้สอบการค้นคว้าอิสระ 
ในระดับปริญญาโท  ให้ใชห้ลักเกณฑ์เดียวกันกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และผู้สอบวิทยานิพนธ์   
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๑๐. การบริหารหลักสูตรกรณีมีข้อตกลงร่วมผลิตกับสถาบันอุดมศึกษาหรือหน่วยงานอื่น 
ที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา 

 ๑๐.๑ การตกลงร่วมผลิต  หมายถึง  การทําข้อตกลงร่วมมือกันอย่างเป็นทาง 
การระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับองค์กรภายนอกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  โดยผ่านความเห็นชอบ 
ของสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการระดับนโยบายขององค์กรภายนอกนั้น ๆ   

  องค์กรภายนอกต้องเป็นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต่างประเทศที่ได้รับการรับรอง
จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการศึกษาของประเทศน้ัน  หรือเป็นหน่วยราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า  
หรือหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การมหาชน  หรือบริษัทเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทยเท่านั้น   

  หากเป็นบริษัทเอกชนท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ให้เสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี  โดยต้องแสดงศักยภาพและความพร้อมในการร่วม
ผลิตบัณฑิตของบริษัทดังกล่าว 

 ๑๐.๒ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว  บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถ 
ทําหน้าที่เป็นอาจารย์ประจําและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้   

  ทั้งนี้  เฉพาะกรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรีกลุ่มวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือนั้นสามารถทําหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ 
แต่ต้องไม่เกิน  ๒  คน   

  บุคลากรที่มาจากองค์กรที่มีความร่วมมือเพื่อทําหน้าที่อาจารย์ประจํา  อาจารย์
ประจําหลักสูตร  และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับนั้น ๆ  และต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดผลประเมินผล
ให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  และมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น ๆ  
ตามแนวทางของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

๑๑. ภาระงานคุมวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  

ให้นับรวมจํานวนนักศึกษาเก่าที่ยังไม่สําเร็จการศึกษาด้วย  ทั้งนี้  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ต้องจัดสรรเวลาให้คําปรึกษานักศึกษาอย่างเหมาะสม 

๑๒. ให้สถาบันอุดมศึกษาจัดระบบตรวจสอบการคัดลอกผลงาน  หรือการซํ้าซ้อนกับงานของผู้อื่น  
หรือการจ้างทํารายงานการค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์  โดยใช้ระบบที่ทันสมัย  เช่น  ผ่านการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์   

 หากพบว่ามีการคัดลอก  การซํ้าซ้อนกับงานของผู้อื่น  หรือมีการจ้างทํารายงาน 
การค้นคว้าอิสระหรือวิทยานิพนธ์  ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาถอดถอนรายงานการค้นคว้าอิสระ 
หรือวิทยานิพนธ์ชิ้นนั้น 
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๑๓. การเผยแพร่ผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  หมายถึง  การนําเสนอบทความวิจัย
ในที่ประชุมวิชาการ  และบทความฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุม  (Proceedings)  โดยมีกองบรรณาธิการจัดทํารายงานการประชุม  หรือคณะกรรมการจัดประชุม  
ประกอบด้วย  ศาสตราจารย์  หรือผู้ทรงคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ในสาขานั้น ๆ  จากนอกสถาบันเจ้าภาพ  อย่างน้อยร้อยละ  ๒๕  โดยต้องมีผู้ประเมินบทความท่ีเป็น
ผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นด้วย  และมีบทความที่มาจากหน่วยงานภายนอกสถาบันอย่างน้อย  ๓  หน่วยงาน  
และรวมกันแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๒๕ 

๑๔. แนวทางการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  ๑) 
 การเปิดสอนหลักสูตรปริญญาเอก  (แบบ  ๑)  ซึ่งเป็นแผนการศึกษาแบบทําวิทยานิพนธ์

อย่างเดียว  ให้สถาบันอุดมศึกษาคํานึงถึงเร่ืองดังต่อไปนี้ 
 ๑๔.๑ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  ต้องมีผลงานที่ได้ รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

หรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  และเป็นผลงานที่ชี้ชัดได้ว่าสามารถที่จะสนับสนุน
การวิจัยในสาขาวิชาที่เปิดสอนได้ 

 ๑๔.๒ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีหลักสูตรที่ดี  มีมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
เชื่อถือได้  และมีทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอ 

 ๑๔.๓ สถาบันที่จะเปิดสอนต้องมีสิ่งอํานวยความสะดวกพร้อมที่จะรองรับ  และสนับสนุน
งานวิจัยของผู้เรียน 

 ๑๔.๔ สถาบันที่จะเปิดสอนควรมีเครือข่ายความร่วมมือสนับสนุน   
 ๑๔.๕ สถาบันที่จะเปิดสอนควรพร้อมที่จะร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาอื่นได้ 
๑๕. การศึกษาต่อของผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 ๑๕.๑ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  มิใช่ส่วนหน่ึงของหลักสูตรระดับปริญญาโท  

ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ให้เข้าศึกษา 
ในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงหรือหลักสูตรระดับปริญญาโทในสาขาวิชาเดียวกัน 
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ทั้งนี้  ในการศึกษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโทสามารถเทียบโอนหน่วยกิต 
ได้ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของหลักสูตรที่จะเข้าศึกษา 

 ๑๕.๒ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  มิใช่ส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาเอก  
ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  หากต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก   
ให้ใช้คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าเข้าศึกษา 

 ๑๕.๓ ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีระยะเวลาการศึกษา  ๖  ปี  หรือเทียบเท่า
ปริญญาโท  สามารถเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงได้โดยไม่ต้องเข้าศึกษา
หลักสูตรระดับปริญญาโทมาก่อน 



  หน้า   ๓๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๖. ปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา 
 การออกใบปริญญาบัตรและใบแสดงผลการศึกษา  (Transcript)  ให้แสดงรายละเอียด

เก่ียวกับชื่อปริญญาและชื่อสาขาวิชา  ให้ตรงกับที่ระบุไว้ในเอกสารหลักสูตรฉบับที่เสนอสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ  ทั้งนี้  เพื่อมิให้เกิดปัญหาเม่ือนําไปสมัครงานหรือศึกษาต่อ 

๑๗. การควบคุมมาตรฐานหลักสูตร 
 สภาสถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่ รับผิดชอบในการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตร 

ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฉบับปี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  แต่สภาสถาบันสามารถกําหนดเกณฑ์
มาตรฐานหรือกําหนดแนวปฏิบัติที่เหนือกว่าเกณฑ์มาตรฐานฉบับนี้ได้  ทั้งนี้  เพื่อยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานการจัดการศึกษาที่สะท้อนเอกลักษณ์ของสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น   

 ในกรณีมีเหตุอันควรให้เชื่อได้ว่าการจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กําหนด  ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาดําเนินการเข้าติดตามตรวจสอบและเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 



 

 20 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการหลักสตูรและการสอน 
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