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คํานํา 
 

สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดทําคู�มือการพัฒนาหลักสูตร โดยยึดกรอบ      
และแนวทางการจัดทําหลักสูตร ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ*มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห�งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 
เพ่ือให7คณะกรรมการอาจารย*ประจําหลักสูตร สาขาวิชาและคณะ ใช7เป9นแนวทางในการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรในมหาวิทยาลัย โดยคู�มือพัฒนาหลักสูตรฉบับนี้ได7ปรับปรุงเนื้อหาภายในเล�ม        
ให7มีความทันสมัยยิ่งข้ึน สอดคล7องกับข7อเสนอแนะของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เพ่ือใช7เป9นมาตรฐานเดียวกันท้ังมหาวิทยาลัย ซ่ึงสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียนหวังเป9น    
อย�างยิ่งว�าคู�มือฉบับนี้จะอํานวยความสะดวก และเป9นประโยชน*ต�อการบริหารและการดําเนินงานของ
คณะกรรมการอาจารย*ประจําหลักสูตร สาขาวิชา และคณะ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ*        
ในพระบรมราชูปถัมภ* จังหวัดปทุมธานี  
 
 
 
 
 
 
 
              สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* จังหวัดปทุมธานี 
                       มกราคม 2559 
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นิยามและความหมาย 
       
สกอ.  หมายถึง  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลัย หมายถึง  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ*  ในพระบรมราชูปถัมภ*    

จังหวัดปทุมธานี 
สภามหาวิทยาลัย หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ* ในพระบรมราชูปถัมภ* 

จังหวัดปทุมธานี 
สภาวิชาการ หมายถึง  ส ภ าวิ ช าก า รม ห าวิ ท ย าลั ย ร าช ภั ฏ ว ไล ย อ ล งก รณ*               

ในพระบรมราชูปถัมภ* จังหวัดปทุมธานี 
คณะอนุกรรมการ
กล่ันกรองหลักสูตร 

หมายถึง  คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ังให7 มีหน7าท่ีในการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร ซ่ึงประกอบด7วย 
1. รองอธิการบดีฝVายวิชาการ 
2. ตัวแทนจากสภาวิชาการ จํานวน 7 ท�าน 
3. รองคณบดีฝVายวิชาการแต�ละคณะ จํานวน 7 ท�าน 
4. ผู7อํานวยการสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
5. รองผู7 อํานวยการสํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        
6. นักวิชาการศึกษา 

คณะ หมายถึง  คณะหรือวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยท่ีเสนอขออนุมัติหลักสูตร 
สํานักฯ หมายถึง  สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
คณะกรรมการ
วิชาการระดับคณะ 

หมายถึง  คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแต�งต้ังให7มีหน7าท่ีในการกํากับ
ดูแลงานวิชาการระดับคณะ ซ่ึงประกอบด7วย 
1. คณบดี 
2. รองคณบดีฝVายวิชาการ 
3. ประธานคณะกรรมการอาจารย*ประจําหลักสูตร 
4. หัวหน7าสํานักงานคณบดี 

คณะกรรมการพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตร 

หมายถึง  คณะกรรมการท่ีได7รับการแต�งต้ังจากมหาวิทยาลัย อย�างน7อย 
5 คน ประกอบด7วย 
1. อาจารย*ผู7รับผิดชอบหลักสูตร อย�างน7อย 2 คน 
2. ผู7ทรงคุณวุฒิหรือผู7เชี่ยวชาญจากภายนอก อย�างน7อย 2 คน  
3. ผู7แทนจากองค*กรวิชาชีพ อย�างน7อย 1 คน (ถ7ามี) 

ผู�แทนจากองค6กร
วิชาชีพ 

หมายถึง  ผู7ท่ีได7รับแต�งต้ังจากองค*กรวิชาชีพให7มีหน7าท่ีร�วมพัฒนา/
ปรับปรุงหลักสูตรให7กับสถาบันการศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาการ 

หมายถึง หลักสูตรท่ีมุ�งผลิตบัณฑิตให7มีความรอบรู7ท้ังภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ เน7นความรู7และทักษะด7านวิชาการ สามารถนํา
ความรู7ไปประยุกต*ใช7ในสถานการณ*จริงได7อย�างสร7างสรรค* 

 



จ 

หลักสูตรปริญญาตรี
แบบก�าวหน�าทาง
วิชาการ 

หมายถึง หลักสูตรสําหรับผู7เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษมุ�งเน7นผลิต
บัณฑิตท่ีมีความรู7ความสามารถระดับสูง และสนับสนุนให7
ผู7เรียนทําวิจัยท่ีลุ�มลึกทางวิชาการ โดยมีข7อกําหนดดังนี้ 
1. เป9นหลักสูตรปกติท่ีเปDดสอนอยู�แล7ว 
2. ผู7เรียนได7ศึกษาบางรายวิชาของระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ 

หมายถึง หลักสูตรท่ีมุ�งผลิตบัณฑิตให7มีความรอบรู7ท้ังภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เน7นความรู7สมรรถนะและทักษะด7านวิชาชีพ    
ตามข7อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือทักษะด7านการ
ปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร*สาขาวิชานั้นๆ โดยมีข7อกําหนดดังนี้ 
1. ผ�านการฝZกงานในสถานประกอบการ 
2. สหกิจศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรี
แบบก�าวหน�าทาง
วิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ 

หมายถึง หลักสูตรสําหรับผู7เรียนท่ีมีความสามารถพิเศษมุ�งเน7นผลิต
บัณฑิตท่ีมีความรู7 สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการข้ันสูง
และสนับสนุนให7ผู7 เรียนทําวิจัยท่ีลุ�มลึกหรือไดรับการฝZก
ปฏิบัติข้ันสูงในหน�วยงาน องค*กร หรือสานประกอบการ     
โดยมีข7อกําหนดดังนี้ 
1. เป9นหลักสูตรปกติท่ีเปDดสอนอยู�แล7ว 
2. ผู7เรียนได7ศึกษาบางรายวิชาของระดับบัณฑิตศึกษา 

มคอ.2 หมายถึง  รายละเอียดของหลักสูตร (Programe Specifications) ซ่ึง
ถูกจัดทําโดยคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เสนอ
ต�อสกอ. เพ่ือรับทราบการให7ความเห็นชอบหลักสูตร โดยมี
รูปแบบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สามารถดาวน*โหลดได7ท่ี
เว็ บ ไซต* ของสํ านั กส� งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน 
(http://acad.vru.ac.th/) 

มคอ.02 หมายถึง  แบบรายงานข7อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 

มคอ.04 หมายถึง  แบบรายงานข7อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท 

มคอ.06 หมายถึง  แบบรายงานข7อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก 

สมอ.08 หมายถึง  ร า ย ล ะ เอี ย ด ก า รแ ก7 ไข ห ลั ก สู ต ร  ซ่ึ ง ถู ก จั ด ทํ า โด ย
คณะกรรมการอาจารย*ประจําหลักสูตร เสนอต�อ สกอ. เพ่ือ
รับทราบการให7ความเห็นชอบการแก7ไขหลักสูตร โดยมี
รูปแบบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด สามารถดาวน*โหลดได7ท่ี 
เว็ บ ไซต* ข อ งสํ านั กส� งเสริ มวิ ชาการและงานทะเบี ยน 
(http://acad.vru.ac.th/) 



ฉ 

รายละเอียดการป"ด
หลักสูตร 

หมายถึง  รายละเอียดการปDดหลักสูตร ซ่ึงถูกจัดทําโดยคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร เสนอต�อ สกอ. เพ่ือรับทราบการให7ความ
เห็นชอบการปDดหลักสูตร โดยมีรูปแบบตามท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด สามารถดาวน*โหลดได7ท่ี เว็บไซต*ของสํานักส�งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน (http://acad.vru.ac.th/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก 
ตาราง นิยามคุณสมบัติของอาจารย6ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ6มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
 

                 ระดบัหลักสูตร 
นิยามและความหมาย 

ปริญญาตรี ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก 

อาจารย6ประจํา : บุคคลที่ ดํารงตําแหน�งอาจารย* 
ผู7 ช� ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย*               
ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย*  แ ล ะ
ศ า ส ต ร า จ า ร ย*  ซึ่ ง มี ห น7 า ที่
รับ ผิดชอบตามภาระกิจ และ
ป ฏิ บั ติ ง า น เ ต็ ม เ ว ล า ใ น
มหาวิทยาลัยที่เปDดสอนหลักสูตร
นั้น และต7องมีคะแนนทดสอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษ ตาม
ป ระก าศคณ ะกรรม การก าร
อุ ด ม ศึ ก ษ า  เ รื่ อ ง  ม าต รฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของ
อาจารย*ประจํา 

เหมือนระดับปริญญาตรี เหมือนระดับปริญญาตรี เหมือนระดับปริญญาตรี เหมือนระดับปริญญาตรี 

อาจารย6พิเศษ :  
ผู7สอนที่ไม�ใช�อาจารย*ประจํา 

1. คุณวุฒิปริญญาโท หรือ 
2. ปริญญาตรีที่มีประสบการณ*
การทํางานที่ เกี่ ยวข7องกับวิชา      
ที่สอนไม�น7อยกว�า 6 ปj  
3. สอนไม�เกิน ร7อยละ 50 ของ
รายวิชาโดยมีอาจารย*ประจําเป9น
ผู7รับผิดชอบรายวิชา 

เหมือนระดับปริญญาตรี 1 . คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ป ริญ ญ า โท         
ในสาขาวิชานั้นหรือสัมพันธ*กัน 
หรือในสาขาของรายวิชาที่สอน 
2. มีประสบการณ*ด7านการสอน 
3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�
ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับ
ปริญญา และได7รับการเผยแพร�
ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดให7บุคคล
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการอย�าง
น7 อย  1 รายการ ในรอบ  5 ปj
ย7อนหลัง  
4. มีชั่วโมงสอนไม�เกินร7อยละ 50 
ของรายวิชาและมีอาจารย*ประจํา
เป9นผู7รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ 
2. ปริญญาโทที่มีประสบการณ*
การทํางานที่เกี่ยวข7องกับวิชาที่
สอนไม�น7อยกว�า 4 ปj  
3. สอนไม�เกิน ร7อยละ 50 ของ
รายวิชาโดยมีอาจารย*ประจําเป9น
ผู7รับผิดชอบรายวิชา 
กรณี  เป9นหลักสูตรทางวิชาชีพ 
ผู7 ส อ น ต7 อ ง มี คุ ณ ส ม บั ติ ต า ม
มาตรฐานวิชาชีพนั้นๆ 

1. คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ 
2 . ป ริ ญ ญ า โท ที่ มี ตํ า แ ห น� ง       
รองศาสตราจารย* ในสาขาวิชานั้น
หรือสัมพันธ*กัน หรือในสาขาของ
รายวิชาที่สอน 
3. มีประสบการณ*ด7านการสอน 
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�
ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับ
ปริญญา และได7รับการเผยแพร�
ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดให7บุคคล
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการอย�าง
น7 อย  1 รายการ ในรอบ  5 ปj
ย7อนหลัง  
 

 

ช 



ข 
                  ระดับหลักสูตร 
นิยามและความหมาย 

ปริญญาตรี ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
ปริญญาเอก 

     5. ในก รณี วิช า ที่ สอน ไม� ใช� ใน
สาขาวิชาของหลักสูตรอนุโลมให7
อาจารย*มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท�ามีตําแหน�งทางวิชาการไม�
ต่ํากว�ารองศาสตราจารย* 
6. มีชั่วโมงสอนไม�เกินร7อยละ 50 
ของรายวิชาและมีอาจารย*ประจํา
เป9นผู7รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ  

อาจารย6ประจําหลักสูตร :  
อาจารย*ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ*กับสาขาวิชาของหลักสูตร
ที่เปDดสอน ซึ่งมีหน7าที่สอนและ
ค7นคว7าวิจัยในสาขาวิชาดังกล�าว 
สาม ารถ เป9 นอ าจ ารย* ป ระจํ า
หลักสูตรในคราวเดียวกันได7 แต�
ต7องเป9นหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรง
หรือสัมพันธ*กับสาขาวิชา 
 

อาจารย*ต7องมีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท�า หรือมีตําแหน�งทาง
วิชาการระดับผู7ช�วยศาสตราจารย* 
มี ผ ล งาน ท างวิ ช าก าร ที่ ไม� ใช�     
ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับ
ปริญญา และได7รับการเผยแพร�
ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดให7บุคคล
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ อย�างน7อย 
1 รายการ ในรอบ 5 ปjย7อนหลัง 
 

อาจารย*ต7องมีคุณวุฒิปริญญาโท
ห รือ เที ย บ เท� า  มี ผล งาน ท าง
วิช าก าร ที่ ไม� ใช� ส� วนห นึ่ งขอ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
ได7รับการเผยแพร�ตามหลักเกณฑ*
ที่กําหนดให7บุคคลดํารงตําแหน�ง
ทางวิชาการอย�างน7อย 3 รายการ 
ในรอบ 5 ปjย7อนหลัง และมี 1 
รายการต7องเป9นผลงานวิจัย 
 

เหมือนประกาศนียบัตรบัณฑิต 
 

อาจารย*ต7องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท�า หรือปริญญาโทหรือ
เ ที ย บ เ ท� า ที่ มี ตํ า แ ห น� ง           
รองศาสตราจารย* มีผลงานทาง
วิช าก าร ที่ ไม� ใช� ส� วนห นึ่ งขอ ง
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
ได7รับการเผยแพร�ตามหลักเกณฑ*
ที่กําหนดให7บุคคลดํารงตําแหน�ง
ทางวิชาการอย�างน7อย 3 รายการ 
ในรอบ 5 ปjย7อนหลัง และมี 1 
รายการต7องเป9นผลงานวิจัย 

เห มือนระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง 

ผู�รับผิดชอบหลักสูตร : 
อ าจ ารย* ป ระจํ าห ลั ก สู ต ร ที่ มี
ภาระหน7าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอน ซึ่งรับผิดชอบหลักสูตรเกิน
กว� า  1  ห ลั ก สู ตรไม� ได7 ย ก เว7 น
ห ลั ก สู ต รพ หุ วิ ท ย าก า รห รือ        
สหวิทยาการ ซ้ําได7ไม�เกิน 2 คน 
และมีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. อาจารย*ต7องมีคุณวุฒิปริญญาโท 
หรือเทียบเท�า หรือ 
2. มีตําแหน�งทางวิชาการระดับ
ผู7ช�วยศาสตราจารย*  
3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�
ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับ
ปริญญา และได7รับการเผยแพร�
ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดให7บุคคล
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ อย�างน7อย 
1 รายการ ในรอบ 5 ปjย7อนหลัง 

1. อาจารย*ต7องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท�า หรือ 
2. ปริญญาโทหรือเทียบเท�าที่ มี
ตํ า แ ห น� งท า งวิ ช า ก า ร ระ ดั บ      
รองศาสตราจารย*  
3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�
ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับ
ปริญญา และได7รับการเผยแพร�
ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดให7บุคคล
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  

1. อาจารย*ต7องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท�า หรือ 
2. ปริญญาโทหรือเทียบเท�าที่ มี
ตํ า แ ห น� งท า งวิ ช า ก า ร ระ ดั บ       
รองศาสตราจารย*  
3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�
ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับ
ปริญญา และได7รับการเผยแพร�
ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดให7บุคคล
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  

1. อาจารย*ต7องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท�า หรือ 
2. ปริญญาโทหรือเทียบเท�าที่ มี
ตํ า แ ห น� งท า งวิ ช า ก า ร ระ ดั บ
ศาสตราจารย*  
3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�
ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับ
ปริญญา และได7รับการเผยแพร�
ตามหลักเกณฑ*ที่ กําหนดให7บุคคล
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ  

1. อาจารย*ต7องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท�า หรือ 
2. ปริญญาโทหรือเทียบเท�าที่ มี
ตํ า แ ห น� งท า งวิ ช า ก าร ระ ดั บ
ศาสตราจารย*  
3. มีผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�
ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับ
ปริญญา และได7รับการเผยแพร�
ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดให7บุคคล
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการ 

 

ซ 



ค 
                 ระดบัหลักสูตร 
นิยามและความหมาย 

ปริญญาตรี ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
ปริญญาเอก 

 4. อย�างน7อยจํานวน 5 คน 
 

อย�างน7อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปj
ย7อนหลัง และมี 1 รายการต7อง
เป9นผลงานวิจัย 
4. อย�างน7อยจํานวน 5 คน 

อย�างน7อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปj
ย7อนหลัง และมี 1 รายการต7อง
เป9นผลงานวิจัย 
4. อย�างน7อยจํานวน 3 คน 

อย�างน7อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปj
ย7อนหลัง และมี 1 รายการต7อง
เป9นผลงานวิจัย 
4. อย�างน7อยจํานวน 5 คน 

อย�างน7อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปj
ย7อนหลัง และมี 1 รายการต7อง
เป9นผลงานวิจัย 
4. อย�างน7อยจํานวน 3 คน 

อาจารย6ผู�สอน : อาจ เป9 นอ าจารย* ป ระจํ าห รือ
อาจารย*พิ เศษที่มีคุณวุฒิขั้น ต่ํา
ปริญญาโท หรือมีตําแหน�งผู7ช�วย
ศาสตราจารย* ในสาขาวิชาที่ตรง
หรือสัมพันธ*กัน 
 

1 . เป9 น อ าจ า รย* ป ระ จํ า ห รื อ
อาจารย*พิเศษ  
2 . คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ป ริญ ญ า โท       
ในสาขาวิชานั้นหรือสัมพันธ*กัน 
หรือในสาขาของรายวิชาที่สอน 
3. มีประสบการณ*ด7านการสอน 
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�
ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับ
ปริญญา และได7รับการเผยแพร�
ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดให7บุคคล
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการอย�าง
น7 อย  1 รายการ ในรอบ  5 ปj
ย7อนหลัง  
5 . อ าจ ารย* พิ เศษ ที่ มี คุณ วุ ฒิ
ปริญญาตรีต7องมีประสบการณ*
สอน 6 ปj 
6. มีชั่วโมงสอนไม�เกินร7อยละ 50 
ของรายวิชาและมีอาจารย*ประจํา
เป9นผู7รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ 

1 . เป9 น อ าจ า รย* ป ระ จํ า ห รื อ
อาจารย*พิเศษ  
2 . คุ ณ วุ ฒิ ขั้ น ต่ํ า ป ริญ ญ า โท        
ในสาขาวิชานั้นหรือสัมพันธ*กัน 
หรือในสาขาของรายวิชาที่สอน 
3. มีประสบการณ*ด7านการสอน 
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�
ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับ
ปริญญา และได7รับการเผยแพร�
ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดให7บุคคล
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการอย�าง
น7 อย  1 รายการ ในรอบ  5 ปj
ย7อนหลัง  
5. มีชั่วโมงสอนไม�เกินร7อยละ 50 
ของรายวิชาและมีอาจารย*ประจํา
เป9นผู7รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ 

1 . เป9 น อ าจ า รย* ป ระ จํ า ห รื อ
อาจารย*พิเศษ  
2. คุณวุฒิปริญญาเอก หรือขั้นต่ํา
ป ริญ ญ าโท ที่ มี ตํ าแ ห น� งรอ ง
ศาสตราจารย* ในสาขาวิชานั้นหรือ
สัมพั นธ*กั น  ห รือในสาขาของ
รายวิชาที่สอน 
3. มีประสบการณ*ด7านการสอน 
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�
ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับ
ปริญญา และได7รับการเผยแพร�
ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดให7บุคคล
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการอย�าง
น7 อย  1 รายการ ในรอบ  5 ปj
ย7อนหลัง  
5 . อ าจ ารย* พิ เศษ ที่ มี คุณ วุ ฒิ
ปริญญาตรีต7องมีประสบการณ*
สอน 4 ปj 
6. มีชั่วโมงสอนไม�เกินร7อยละ 50 
ของรายวิชาและมีอาจารย*ประจํา
เป9นผู7รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ 

1 . เป9 น อ าจ า รย* ป ระ จํ า ห รื อ
อาจารย*พิเศษ  
2. คุณวุฒิปริญญาเอก หรือขั้นต่ํา
ป ริญ ญ า โท ที่ มี ตํ า แ ห น� ง รอ ง
ศาสตราจารย* ในสาขาวิชานั้นหรือ
สัมพั น ธ*กั น  ห รือ ในสาขาของ
รายวิชาที่สอน 
3. มีประสบการณ*ด7านการสอน 
4. มีผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�
ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับ
ปริญญา และได7รับการเผยแพร�
ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดให7บุคคล
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการอย�าง
น7อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปjย7อนหลัง  
5 . ในกรณี วิช า ที่ สอน ไม� ใช� ใน
สาขาวิชาของหลักสูตรอนุโลมให7
อาจารย*มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือ
เทียบเท�ามีตําแหน�งทางวิชาการไม�
ต่ํากว�ารองศาสตราจารย* 
6. มีชั่วโมงสอนไม�เกินร7อยละ 50 
ของรายวิชาและมีอาจารย*ประจํา
เป9นผู7รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ 
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                     ระดับหลักสูตร 
นิยามและความหมาย 

ปริญญาตรี ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
ปริญญาเอก 

อาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6 :   1. อาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6
หลัก 
- เป9นอาจารย*ประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ 
- คุณวุฒิปริญญาโทมีตําแหน�ง  
รองศาสตราจารย* 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�ส�วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
แ ล ะ ได7 รั บ ก า ร เผ ย แ พ ร� ต า ม
หลักเกณฑ*ที่กําหนดให7บุคคลดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการอย�างน7อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปjย7อนหลัง 
แ ล ะ มี  1  ร า ย ก า ร ต7 อ ง เป9 น
ผลงานวิจัย 
2. อาจารย6ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ6
ร2วม (ถ�ามี) 
- เป9นอาจารย*ประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ 
- คุณวุฒิปริญญาโทมีตําแหน�ง   
รองศาสตราจารย* 
- มีผลงานทางวิชาการที่ไม�ใช�ส�วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
แ ล ะ ได7 รั บ ก า ร เผ ย แ พ ร� ต า ม
หลักเกณฑ*ที่กําหนดให7บุคคลดํารง
ตําแหน�งทางวิชาการอย�างน7อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปjย7อนหลัง 
แ ล ะ มี  1  ร า ย ก า ร ต7 อ ง เป9 น
ผลงานวิจัย 
 

 เหมือนระดับปริญญาโท 
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             ระดับหลักสูตร 
นิยามและความหมาย 

ปริญญาตรี ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาโท ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ปริญญาเอก 

อาจารย6ผู�สอบวิทยานิพนธ6 :   อาจารย*ประจํ าห ลัก สูตรและ
ผู7ทรงคุณวุฒิ 3 คน ประธานต7อง
เป9นอาจารย*ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ*
หลัก หรือร�วม 
1. กรณีอาจารย6ประจําหลักสูตร 
- เป9นอาจารย*ประจําหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก หรือ 
- คุณวุฒิปริญญาโทมีตําแหน�ง   
รองศาสตราจารย* 
- มีผลงานทางวิชาการที่ ไม� ใช�    
ส�วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อ รับ
ปริญญา และได7รับการเผยแพร�
ตามหลักเกณฑ*ที่กําหนดให7บุคคล
ดํารงตําแหน�งทางวิชาการอย�าง
น7 อย  3 รายการ ในรอบ  5 ปj
ย7อนหลัง และมี 1 รายการต7อง
เป9นผลงานวิจัย 
2. ผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก 
- มีผลงานทางวิชาการที่ได7รับการ
ตีพิมพ*เผยแพร�ในวารสารที่มีชื่อ
อยู�ในฐานข7อมูลที่เป9นที่ยอมรับใน
ระ ดั บ ช า ติ  ซึ่ งต รงกั บ หั ว ข7 อ
วิทยานิพนธ* ไม�น7อยกว�า 10 เรื่อง 
- ห า ก ไ ม� มี คุ ณ วุ ฒิ ต7 อ ง มี
ประสบการณ* 

 เหมือนระดับปริญญาโท 
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บทท่ี 1 
การนําเสนอเพ่ือขออนุมัติเป�ดและป�ดหลักสูตร 

 
แนวปฏิบัติการเสนอเป�ดหลักสูตร 
 การนําเสนอหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย และเพ่ือขอรับทราบการให�        
ความเห็นชอบหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีท้ังหมด 3 รูปแบบ            
คือหลักสูตรใหม0 หลักสูตรปรับปรุง และหลักสูตรปรับปรุงเล็กน�อย มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1. หลักสูตรใหม# 
  หลักสูตรใหม0 หมายถึง หลักสูตรท่ีไม0เคยเป3ดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมาก0อน              
ในมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีแนวปฏิบัติการเสนอ ดังนี้ 
  1.1 ต�องเป6นหลักสูตรท่ีได�รับการบรรจุในแผนพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย      
หากเป6นหลักสูตรท่ีไม0ได�ระบุไว�ในแผน ต�องเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาปรับเข�าแผนก0อน โดยนําเสนอ
ชื่อหลักสูตรท่ีจะพัฒนาต0อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
  1.2 ต�องเป6นหลักสูตรท่ีสอดคล�องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
และความต�องการของตลาดแรงงาน 
  1.3 ต�องเป6นหลักสูตรท่ีมีศักยภาพความพร�อมในการเป3ดดําเนินการหลักสูตร ท้ังด�าน
อาจารย< ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และป=จจัยเก้ือหนุนอ่ืนๆ 
  1.4 ต�องเป6นหลักสูตรท่ีมีโครงสร�างและมาตรฐานตามเกณฑ<มาตรฐานหลักสูตร         
พ.ศ. 2558 ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห0งชาติ   
พ.ศ. 2552 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ�ามี)  
  1.5 ดําเนินการเสนอโครงการพัฒนาหลักสูตร ต0อมหาวิทยาลัย พร�อมเสนอแต0งต้ัง
คณะกรรมการพัฒนาปรุงหลักสูตร 
  1.6 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จัดทํา มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยง ส0งให�สํานักฯ 
ประสานการนําเสนอต0อ 
   1.6.1 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร จํานวน 18 เล0ม   
   1.6.2 สภาวิชาการ จํานวน 25 เล0ม  
   1.6.3 สภามหาวิทยาลัย จํานวน 30 เล0ม 
    หมายเหตุ ข้ันตอนการกลั่นกรองหลักสูตรจนได�รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ใช�เวลาอย0างน�อย 7 เดือน (ถ�าต�องการเป3ดหลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 1 ต�องส0ง มคอ.2 ให�สํานักฯ 
พิจารณา ครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม) 
  1.7 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ปรับแก�ไข มคอ.2 และเตรียมเอกสารท่ีต�องเสนอ 
สกอ. ส0งสํานักฯ ภายใน 10 วัน หลังจากหลักสูตรได�อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  1.8 เอกสารท่ีเสนอ สกอ. ประกอบด�วย 
   1.8.1 มคอ.2 ท่ีได�รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ< จํานวน 4 เล0ม 
พร�อมแผ0นบันทึกข�อมูล (CD) 
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   1.8.2 แบบรายงานข�อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับต0างๆ (มคอ.02, 04, 06) ท่ีกรอกข�อมูลครบถ�วนโดยอธิการบดีลงนามรับรอง
ความถูกต�องของข�อมูลท้ังหมด พร�อมประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน�า 
   1.8.3 สําเนามติสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ีอนุมัติหลักสูตร 
   1.8.4 หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรืออ�างถึง เช0น ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ     
การตกลงทําความร0วมมือ (MOU) กับหน0วยงานต0างๆ ให�จัดทําเอกสารภาคผนวกแนบท�ายเอกสาร
ฉบับสมบูรณ< 
  1.9 สํานักฯ ประสานการนําหลักสูตรท่ีได�รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเสนอต0อ
สกอ. ภายใน 30 วัน นับต้ังแต0วันท่ีได�รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  1.10 ในกรณีท่ีหลักสูตรใดเ ก่ียวข�องกับองค<กรวิชาชีพ คณะกรรมการพัฒนา                                                          
ต�องนําเสนอหลักสูตรฉบับท่ีได�รับการรับทราบจาก สกอ. เรียบร�อยต0อองค<กรวิชาชีพนั้นๆ เพ่ือให�การ
รับรองหรืออนุมัติหลักสูตรต0อไป 
  1.11 หลักสูตรท่ีจะเป3ดสอนต�องได�รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก0อนการเป3ดสอน 
อย0างน�อย 4 เดือน (ภายในเดือน มีนาคม) 
 
 2. หลักสูตรปรับปรุง 
   หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรท่ีเป6นการปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร 
อาทิ วัตถุประสงค<ของหลักสูตร โครงสร�างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสําคัญ           
ในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา 
  อาจารย<ประจําหลักสูตรจะต�องวิเคราะห<ผลการดําเนินการหลักสูตร และป=จจัย                  
ท่ีเก่ียวข�องกับหลักสูตร เพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให�ทันสมัยและเหมาะสมต0อเนื่องอย0างน�อย
ทุกๆ 5 ปR ซ่ึงมีแนวปฏิบัติการเสนอ ดังนี้  

  2.1 การจัดทําหลักสูตรปรับปรุงต�องมีการทบทวนความสอดคล�องกับนโยบายการ
พัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และความต�องการกําลังคนของตลาดแรงงาน ศักยภาพและความ
พร�อม ในการดําเนินการของหลักสูตร ท้ังด�านคณาจารย< ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
งบประมาณและป=จจัยเก้ือหนุนอ่ืน 
  2.2 ต�องเป6นหลักสูตรท่ีมีโครงสร�างและมาตรฐานตามเกณฑ<มาตรฐานหลักสูตร         
พ.ศ. 2558 ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกําหนด  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห0งชาติ                
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ�ามี)  
  2.3 ดําเนินการเสนอโครงการปรับปรุงหลักสูตรต0อมหาวิทยาลัย พร�อมเสนอแต0งต้ัง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
  2.4 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จัดทํา มคอ. 2 และแผนบริหารความเสี่ยง               
ส0งให�สํานักฯ ประสานการนําเสนอต0อ 
   2.4.1 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร จํานวน 18 เล0ม   
   2.4.2 สภาวิชาการ จํานวน 25 เล0ม  
   2.4.3 สภามหาวิทยาลัย จํานวน 30 เล0ม 
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    หมายเหตุ ข้ันตอนการกลั่นกรองหลักสูตรจนได�รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
ใช�เวลาอย0างน�อย 7 เดือน (ถ�าต�องการเป3ดหลักสูตรในภาคการศึกษาท่ี 1 ต�องส0ง มคอ.2 ให�สํานักฯ 
พิจารณาครั้งแรกภายในเดือนธันวาคม) 
  2.5 คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ปรับแก�ไข มคอ.2 และเตรียมเอกสารท่ีต�องเสนอ 
สกอ. ส0งสํานักฯ ภายใน 10 วัน หลังจากหลักสูตรได�อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  2.6 เอกสารท่ีเสนอ สกอ. ประกอบด�วย 
   2.6.1 มคอ.2 ท่ีได�รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ< จํานวน 4 เล0ม 
พร�อมแผ0นบันทึกข�อมูล (CD) 
   2.6.2 แบบรายงานข� อ มูลการ พิจารณารายละ เ อียดของหลั กสู ต รตาม                       
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับต0างๆ (มคอ.02, 03, 04, 05, 06) ท่ีกรอกข�อมูลครบถ�วนโดยอธิการบดี
ลงนามรับรองความถูกต�องของข�อมูลท้ังหมด พร�อมประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน�า 
   2.6.3 สําเนามติสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ีอนุมัติหลักสูตร 
   2.6.4 หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรืออ�างถึง เช0น ระเบียบ ประกาศ ข�อบังคับ     
การตกลงทําความร0วมมือ (MOU) กับหน0วยงานต0างๆ ให�จัดทําเอกสารภาคผนวกแนบท�ายเอกสาร
ฉบับสมบูรณ< 
  2.7 สํานักฯ ประสานการนําหลักสูตรท่ีได�รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเสนอต0อ
สกอ. ภายใน 30 วัน นับต้ังแต0วันท่ีได�รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  2.8 ในกรณีท่ีหลักสูตรใดเก่ียวข�องกับองค<กรวิชาชีพ คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
ต�องนําเสนอหลักสูตรฉบับท่ีได�รับการรับทราบจาก สกอ. เรียบร�อยต0อองค<กรวิชาชีพนั้นๆ เพ่ือให�การ
รับรองหรืออนุมัติหลักสูตรต0อไป 
  2.9 หลักสูตรท่ีจะเป3ดสอนต�องได�รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก0อนการเป3ดสอน      
อย0างน�อย 4 เดือน (ภายในเดือนมีนาคม) 
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ข้ันตอนการเสนอเป�ดหลักสูตรใหม#และหลักสูตรปรับปรุง 
คณะเสนอแบบขอเป3ดหลักสูตรใหม0 และปรับปรุงหลักสูตรต0อสภาวิชาการ เพ่ือให�สภาเห็นชอบใน

การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 

 

คณะเสนอโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรต0อมหาวิทยาลัย 

 

คณะเสนอมหาวิทยาลัยแต0งต้ังกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานหลักสูตรต0อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือขอข�อเสนอแนะและข�อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงและวิพากษ<หลักสูตร  

พร�อมจัดทํามคอ.2 และแผนบริหารความเสีย่ง เสนอคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ 

 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรส0ง มคอ.2 ให�สํานักฯ ตรวจสอบรูปแบบและความถูกต�อง 

 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรส0ง มคอ.2 และแผนบริหารความเสี่ยง ให�สํานักฯ เสนอต0อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 

 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร จัดทํา มคอ.2 และแผนบรหิารความเสีย่ง  
และนําเสนอสภาวิชาการ 

 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร จัดทํา มคอ.2 และแผนบรหิารความเสีย่ง   
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 

คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรจัดทําเอกสารต0างๆ ให�สํานักฯ  
เสนอ สกอ. (ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ) เพ่ือรับทราบการให�           

ความเห็นชอบหลักสูตร 

 
คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนําหลักสูตรเสนอต0อองค<กรวิชาชีพ (ถ�ามี)  

รายละเอียดการนําเสนอเป6นไปตามข�อกําหนดขององค<กรวิชาชีพ 
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3. หลักสูตรปรับปรุงเล็กน*อย 
   หลักสูตรปรับปรุงเล็กน�อย หมายถึง หลักสูตรท่ีเป6นการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ     
การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสวิชา การเพ่ิมรายวิชาเลือก และการเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา 
(ทําได�ภายใต�โครงสร�างเดิม) โดยไม0กระทบโครงสร�างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ 
ข้ันตอนและแนวปฏิบัติการเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน�อยมีดังนี้  
   3.1 อาจารย<ประจําหลักสูตร จัดวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน�อย และนัดประชุมเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให�เหมาะสม 
  3.2 อาจารย<ประจําหลักสูตรเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน�อย ต0อคณะกรรมการวิชาการ
ระดับคณะ ดังเอกสารต0อไปนี้ 
   3.2.1 บันทึกข�อความเรียนคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ เรื่อง “เสนอ
พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน�อย ของสาขาวิชา………” 
   3.2.2 รายละเอียดการแก�ไขหลักสูตร (สมอ.08) (รายละเอียดดังหน�า 47) 
   3.2.3 รายงานการประชุมของอาจารย<ประจําหลักสูตรเรื่อง “การพิจารณา
หลักสูตรเพ่ือทําการปรับปรุงเล็กน�อย” 
   3.2.4 หนังสือพิจารณาการรับทราบให�ความเห็นชอบหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ      
จาก สกอ.  
  3.3 คณะกรรมการวิชาการระดับคณะพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน�อย และ
จัดทําเอกสารเสนอต0อสํานักฯ เพ่ือพิจารณาการนําหลักสูตรเสนอต0อสภาวิชาการ ดังเอกสารต0อไปนี้ 
   3.3.1 บันทึกข�อความเรียนผู�อํานวยการสํานักส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน      
เรื่อง “เสนอพิจารณาการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน�อย ของสาขาวิชา……….” 
   3.3.2 รายละเอียดการแก�ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
   3.3.3 รายงานการประชุมของอาจารย<ประจําหลักสูตร เรื่อง “การพิจารณา
หลักสูตรเพ่ือทําการปรับปรุงเล็กน�อย” 
   3.3.4 หนังสือพิจารณาการรับทราบให�ความเห็นชอบหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ      
จาก สกอ. 
  3.4 สํานักฯ พิจารณาความถูกต�อง สมบูรณ<ของเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน�อย 
และประสานงานกับอาจารย<ประจําหลักสูตร เ พ่ือนําเสนอหลักสูตรต0อสภาวิชาการ และ                              
สภามหาวิทยาลัย ต0อไป 
  3.5 อาจารย<ประจําหลักสูตร ปรับปรุงแก�ไขหลักสูตรเล็กน�อย ให�เป6นไปตามมติของ     
สภามหาวิทยาลัย ในแบบฟอร<มรายละเอียดการแก�ไขหลักสูตร (สมอ.08) และดําเนินการส0งเอกสาร 
ให�สํานักฯ เพ่ือนําส0ง สกอ. รายละเอียดเอกสารดังนี้ 
   3.5.1 บันทึกข�อความเรียนผู�อํานวยการสํานักส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน     
เรื่อง “การนําเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน�อยต0อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”  
   3.5.2 แบบฟอร<ม สมอ.08 ท่ีได�รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ< 
จํานวน 1 ฉบับ  
   3.5.3 แผ0นบันทึกข�อมูล (CD) จํานวน 1 แผ0น 
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   3.5.4 หนังสือพิจารณาการรับทราบให�ความเห็นชอบหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ 
จาก สกอ. 
  3.6 สํานักฯ พิจารณา สมอ.08 เพ่ือนําเสนอต0อ สกอ. โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 
   3.6.1 สมอ.08 ท่ีได�รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฉบับสมบูรณ<จํานวน 4 ฉบับ 
พร�อมแผ0นบันทึกข�อมูล (CD) จํานวน 1 แผ0น 
   3.6.2 หนังสือพิจารณาการรับทราบให�ความเห็นชอบหลักสูตรในสาขาวิชานั้นๆ 
จาก สกอ. 
   3.6.3 สําเนามติสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ีอนุมัติให�แก�ไขหลักสูตร 
  3.7 ในกรณีท่ีหลักสูตรใดเก่ียวข�องกับองค<กรวิชาชีพ คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรต�องนําเสนอ สมอ.08 ฉบับท่ีได�รับการรับทราบจาก สกอ. เรียบร�อยแล�ว พร�อมมติ                                                 
สภามหาวิทยาลัยครั้งท่ีอนุมัติให�แก�ไขหลักสูตรเสนอต0อองค<กรวิชาชีพ เพ่ือให�การรับรองหลักสูตร 
หรือรับรองปริญญาในลําดับต0อไป 
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ข้ันตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน*อย 
 

อาจารย<ประจําหลักสูตร พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให�เหมาะสมและนําเสนอ  
คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ เอกสารตามข�อ 3.2 (หน�า 5) 

 

คณะกรรมการวิชาการระดับคณะพิจารณา 

 

คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ ส0งเอกสารตามข�อ 3.3 (หน�า 5) ให�สํานักฯ ตรวจสอบความถูกต�อง 

 

สํานักฯ ประสานกับคณะกรรมการอาจารย<ประจําหลักสูตร เพ่ือเสนอหลักสูตรต0อสภาวิชาการ 
เอกสารตามข�อ 3.3 (หน�า 5) 

 

อาจารย<ประจําหลักสูตร แก�ไขหลักสูตรตามมติและข�อเสนอแนะของสภาวิชาการ                      
และส0งเอกสาร ตามข�อ 3.5 (หน�า 5) ให�สํานักฯ เพ่ือเสนอต0อสภามหาวิทยาลัย 

 

สํานักฯ พิจารณาเอกสารตามข�อ 3.6 (หน�า 6) และส0ง สกอ. เพ่ือรับทราบ                               
การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน�อย โดยดําเนินการเป6นรายภาคการศึกษา 

 

ในกรณีท่ีหลักสูตรใดมีองค<กรวิชาชีพกํากับ ให�คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรเสนอต0อ  
องค<กรวิชาชีพ ตามหลักเกณฑ<และวิธีการขององค<กรวิชาชีพนั้นๆ โดยมีเอกสารต0อไปนี้ 

1. สําเนาเล0มหลักสูตรท่ี สกอ. รับทราบการให�ความเห็นชอบแล�ว 
2. แบบฟอร<ม รายละเอียดการแก�ไขหลักสูตร สมอ.08 
3. สําเนามติสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ีอนุมัติให�แก�ไขหลักสูตร 
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แนวปฏิบัติการเสนอป�ดหลักสูตร 

 อาจารย<ประจําหลักสูตร นําผลการดําเนินงานของหลักสูตรมาวิเคราะห< พิจารณาโดย
เกณฑ<การพิจารณาป3ดหลักสูตร ได�แก0  

 1. หลักสูตรท่ีไม0เป6นไปตามนโยบายการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 2. หลักสูตรท่ีไม0 เป3ดสอนติดต0อกัน 3 ปRการศึกษา หลังจากได�รับการอนุ มั ติจาก                                                       
สภามหาวิทยาลัย 
 3. หลักสูตรท่ีไม0เป6นไปตามมาตรฐานหลักสูตร หรือมาตรฐานองค<กรวิชาชีพ 
 4. หลักสูตรท่ีมีป=ญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 
 

 ข้ันตอนและแนวปฏิบัติการเสนอป3ดหลักสูตรมีดังนี้ 
 1. อาจารย<ประจําหลักสูตร จัดวาระการประชุมเพ่ือพิจารณาการป3ดหลักสูตร 
 2. อาจารย<ประจําหลักสูตร จัดทํารายละเอียดการป3ดหลักสูตร และเสนอการป3ดหลักสูตร 
ต0อคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ ดังเอกสารต0อไปนี้ 
  2.1 บันทึกข�อความเรียนคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ เรื่อง “เสนอพิจารณา
รายละเอียดการป3ดหลักสูตรของสาขาวิชา.......” 
  2.2 รายงานการประชุมของอาจารย<ประจําหลักสูตร เรื่อง “การพิจารณารายละเอียด
การป3ดหลักสูตรของสาขาวิชา......” 
  2.3 เอกสาร “รายละเอียดการป3ดหลักสูตร” ท่ียังไม0มีการลงนามของอธิการบดี 
 3. คณะกรรมการวิชาการระดับคณะพิจารณารายละเอียดการป3ดหลักสูตร และจัดทํา
เอกสารเสนอต0อสํานักฯ เพ่ือพิจารณาการนําหลักสูตรเสนอต0อสภาวิชาการ ดังเอกสารต0อไปนี้ 
  3.1 บันทึกข�อความเรียนผู� อํานวยการสํานักส0งเสริมวิชาการและงานทะเบียน        
เรื่อง “เสนอรายละเอียดการป3ดหลักสูตร ของสาขาวิชา......” พร�อมแนบบันทึกข�อความเรียน
คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ เรื่อง “เสนอพิจารณาการป3ดหลักสูตรของสาขาวิชา.......” 
  3.2 รายงานการประชุมของอาจารย<ประจําหลักสูตร เรื่อง “การพิจารณาป3ดหลักสูตร
ของสาขาวิชา......” 
  3.3 เอกสาร “รายละเอียดการป3ดหลักสูตร” ท่ียังไม0มีการลงนามของอธิการบดี  
 4. สํานักฯ พิจารณาความถูกต�องของรายละเอียดการป3ดหลักสูตร เช0น ปRการศึกษาสุดท�าย
ท่ีรับนักศึกษา จํานวนนักศึกษาท่ียั งค�างอยู0  เป6นต�น เ พ่ือเตรียมเสนอการป3ดหลักสูตรต0อ                                                        
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
 5. สํานักฯ ติดตามการพิจารณาอนุมัติให�ป3ดหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย เพ่ือนําเสนอ
ต0อ สกอ. โดยมีเอกสารประกอบดังนี้ 
  5.1 หนังสือราชการท่ีแสดงถึงเหตุ และผลในการป3ดหลักสูตร สาขาวิชา...... (จัดทําโดย
สํานักฯ) 
  5.2 เอกสาร “รายละเอียดการป3ดหลักสูตร” 
  5.3 สําเนามติสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ีอนุมัติให�ป3ดหลักสูตร สาขาวิชา......  
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ข้ันตอนในการเสนอป�ดหลักสูตร 
 

อาจารย<ประจําหลักสูตร พิจารณาการป3ดหลักสูตร และนําเสนอคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ 
เอกสารตามข�อ 2 (หน�า 8) 

 

คณะกรรมการวิชาการระดับคณะพิจารณารายละเอียดการป3ดหลักสูตร 

 

คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ ส0งเอกสารตามข�อ 3 (หน�า 8) ให�สํานักฯ ตรวจสอบความถูกต�อง 

 

สํานักฯ ตรวจสอบความถูกต�องของรายละเอียดการป3ดหลักสูตร เช0น ปRการศึกษาสุดท�ายท่ีรับนักศึกษา  
จํานวนนักศึกษาท่ีค�างอยู0 เพ่ือเตรียมเสนอการป3ดหลักสูตร ต0อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย  

 

สํานักฯ จัดทําเอกสารเสนอต0อ สกอ. เอกสารตามข�อ 5 (หน�า 8) ภายใน 30 วัน  
นับจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
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บทท่ี 2 
ข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลกัสูตร 

 
 กรอบและแนวทางการจัดทําหลักสูตรของ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 ได� กําหนดให�มีการปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปR โดยข้ันตอน            
การพัฒนาหลักสูตรใหม0 และการปรับปรุงหลักสูตร มีข้ันตอนและรายละเอียดดังนี้ 
 
แผนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรต�องเป6นไปตามแผนการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร     
ซ่ึงบรรจุในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย หากหลักสูตรใดท่ีต�องการพัฒนาข้ึนมาใหม0แต0ยังไม0มีการบรรจุ   
ไว�ในแผนของมหาวิทยาลัย คณะต�องนําเสนอต0อมหาวิทยาลัย  เพ่ือบรรจุไว�ในแผนของมหาวิทยาลัย 
  
แต#งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  
 คณะต�องเสนอมหาวิทยาลัยในการแต0ง ต้ังคณะกรรมการ ข้ึนมา 1 ชุด เรียกว0า
คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ซ่ึงประกอบด�วยอาจารย<ผู�รับผิดชอบหลักสูตรอย0างน�อย      
2 คน ผู�ทรงคุณวุฒิหรือผู�เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ และเป6นบุคคลภายนอกอย0างน�อย 2 คน          
หากหลักสูตรใดมีองค<กรวิชาชีพ ให�มีผู�แทนจากองค<กรวิชาชีพร0วมเป6นกรรมการอย0างน�อย 1 คน    
เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตร รูปแบบของการทําคําสั่งแต0งต้ังคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร แสดงในภาคผนวก ก  
 
การเขียนโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ต�องจัดทําโครงการเพ่ือขออนุมัติงบประมาณ     
ในการจัดทําหลักสูตรจากมหาวิทยาลัย รายละเอียดในการจัดทําโครงการ เป6นไปตามแบบฟอร<มเสนอ
โครงการของมหาวิทยาลัย แสดงในภาคผนวก ข หลักเกณฑ<การเบิกจ0ายการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร ให�เป6นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< จังหวัด
ปทุมธานี เรื่องหลักเกณฑ<การเบิกจ0ายเงินรายได�ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 แสดงในภาคผนวก ค 
 
การสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค4 และความต*องการเข*าศึกษาในหลักสูตร 
 การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร จําเป6นต�อง
ศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค<ของหลักสูตร โดยการทําวิจัยเชิงสํารวจ หรือสอบถามความ
พึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิต โดยมีหัวข�อในการศึกษาสอดคล�องกับมาตรฐานผลการเรียนรู� 5 ด�าน ดังนี้  
 1. ด�านคุณธรรม จริยธรรม  
 2. ด�านความรู�  
 3. ด�านทักษะทางป=ญญา 
 4. ด�านทักษะความสัมพันธ<ระหว0างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 5. ด�านทักษะการวิเคราะห<เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
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 นอกจากนี้ควรศึกษาถึงความต�องการเข�าศึกษาต0อในหลักสูตรของผู�มีคุณสมบัติเข�าศึกษา   
ท่ีหลักสูตรกําหนด ซ่ึงจําเป6นอย0างยิ่งสําหรับหลักสูตรท่ีพัฒนาข้ึนใหม0  
 การพิจารณาขนาดของกลุ0มตัวอย0าง หรือตอบแบบสอบถามในการทําวิจัย ควรพิจารณา
ทรัพยากรด�านต0างๆ เช0น งบประมาณ เวลา และควรมีระดับความเชื่อม่ันท่ีเชื่อถือได� เช0น หากขนาด
ประชากร 500 คน ระดับความเชื่อม่ัน 95% ขนาดของกลุ0มตัวอย0างควรไม0น�อยกว0า 222 คน เป6นต�น 
(ท่ีมา : Yamane, 1973 ) 
 
การทําแผนบริหารความเส่ียง 
 คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพ่ือจะศึกษา
ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือเตรียมการวางแผนป_องกันความสูญเสียท่ีจะเกิดข้ึน เช0น จํานวน
นักศึกษาไม0เป6นไปตามแผนการรับเข�าศึกษาในแต0ละปRการศึกษา ไม0เป6นท่ีต�องการตลาดของแรงงาน 
เ ป6 น ต� น  ส าม า ร ถ ศึ ก ษ าข� อ มู ล แผ นบ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด� ท่ี  www.vru.ac.th/, 

http://acad.vru.ac.th/ (รูปแบบแผนบริหารความเสี่ยง ดังแสดงในภาคผนวก ง)  
 
การวิพากษ4หลักสูตร 
 คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร จัดให�มีการวิพากษ<หลักสูตรอย0างน�อย 2 ครั้ง
สําหรับหลักสูตรพัฒนาใหม0 หรือ อย0างน�อย 1 ครั้ง สําหรับหลักสูตรปรับปรุง โดยควรมีผู�เข�าร0วม
วิพากษ<ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 2. ผู�เชี่ยวชาญหรือผู�ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 3. ผู�ใช�บัณฑิต 
 4. นักศึกษาป=จจุบัน และ/หรือศิษย<เก0าของหลักสูตร 
 คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ต�องจัดทํารายงานการวิพากษ<หลักสูตร เพ่ือใช�
ประกอบในการจัดทํา มคอ.2 และใช�ข�อมูลจากการวิพากษ<ไปพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให�สมบูรณ<
ต0อไป 
 
การนําเสนอหลักสูตรต#อสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย 
 การนําเสนอหลักสูตรเพ่ือให�สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จะดําเนินการได�
หลั งจากคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุ งหลักสูตร แก� ไข มคอ.2 ตามข�อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเรียบร�อยแล�ว โดยผ0านการตรวจสอบของสํานักฯ  
 การนําเสนอหลักสูตรต0อสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยใช�เวลาในการนําเสนอ
ประมาณ 5-10 นาที คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ต�องจัดทําไฟล<นําเสนอ และส0งให�
ผู�จัดการประชุมสภา (สภาวิชาการติดต0อสํานักฯ สภามหาวิทยาลัยติดต0อสํานักงานสภามหาวิทยาลัย) 
ก0อนประชุม อย0างน�อย 2 วัน มีรายละเอียดในการนําเสนอดังนี้ 
 
 



13 
 

1. ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
2. รายนามผู�ทรงคุณวุฒิท่ีร0วมวิพากษ<หลักสูตร 
3. ปรัชญา และวัตถุประสงค<ของหลักสูตร 
4. วิเคราะห<ความสอดคล�องระหว0างวัตถุประสงค<ของหลักสูตรและมาตรฐาน             

ผลการเรียนรู� 5 ด�าน 
 5. โครงสร�างหลักสูตร 
 6. รายงานผลการวิจัย/ผลการสํารวจความต�องการของผู�ใช�บัณฑิตท่ีมีต0อสาขาวิชา 

7. กรณีท่ีเป6นหลักสูตรปรับปรุงให�นําเสนอข�อเปรียบเทียบระหว0างหลักสูตรเดิม และ
หลักสูตรปรับปรุง  
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บทท่ี 3 
การจัดทํา มคอ.2 สมอ.08 และรายละเอียดการป�ดหลักสตูร 

 
 การนําเสนอหลักสูตรเพ่ือขออนุมัติเป3ด ต0อ สกอ. มี 3 รูปแบบ โดยรูปแบบของหลักสูตรใหม0      
และหลักสูตรปรับปรุงจะต�องนําเสนอ มคอ.2 ส0วนรูปแบบหลักสูตรปรับปรุงเล็กน�อย จะต�องนําเสนอ
สมอ.08 และการนําเสนอเพ่ือขออนุมัติป3ด ต0อ สกอ. ใช�รูปแบบการป3ดหลักสูตร ซ่ึงเอกสารท้ังหมด               
เป6นเอกสารวิชาการท่ีมีความสําคัญ ท่ีนอกจากต�องเสนอต0อ สกอ. แล�วยังต�องเสนอต0อสํานักงาน
คณะกรรมการข�าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการข�าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (กคศ.) นอกจากนี้ยังใช�เป6นเอกสารเผยแพร0ให�ผู�สนใจเข�าศึกษาได�ศึกษาข�อมูลเพ่ิมเติม 
ดังนั้นรูปแบบในการจัดทํารูปเล0ม จึงมีความสําคัญ เพ่ือให�เอกสาร ท้ังสองของมหาวิทยาลัย           
เป6นรูปแบบเดียวกัน จึงขอให�คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ใช�รูปแบบ (Template)       
ของมหาวิทยาลัย โดยดาวน<โหลดได�ท่ีเว็บไซต<ของสํานักฯ(http://acad.vru.ac.th/) ซ่ึงมีรายละเอียด
การจัดทําดังนี้ 
 
การจัดทํา มคอ.2 
 มคอ.2 คือ “รายละเอียดของหลักสูตร” ใช�เป6นเอกสารสําหรับการขออนุมัติหลักสูตรใหม0 
และหลักสูตรปรับปรุง โดยรายละเอียดของการจัดทํา มคอ.2 มีดังต0อไปนี้ 
 
กระดาษและการจัดหน*า 
 กระดาษท่ีใช�จัดทํา มคอ.2 ควรเป6นกระดาษท่ีมีคุณภาพดี กําหนดให�ใช�กระดาษขาว       
ไม0มีเส�นบรรทัดชนิดไม0ต่ํากว0า 80 แกรม ขนาดมาตรฐาน A4 การเว�นขอบกระดาษให�เว�นดังนี้ 
 หัวกระดาษเว�นว0างไว� 1.5 นิ้ว  
 ขอบซ�ายมือเว�นว0างไว� 1.5 นิ้ว  
 ขอบขวามือเว�นว0างไว� 1 นิ้ว  
 ขอบล0างเว�นว0างไว� 1 นิ้ว 
 
รูปแบบอักษรและขนาด 
 รูปแบบอักษร (Font) คือ TH Sarabun PSK ข�อความท่ัวไปใช�ขนาด 16 พอยต<        
 ปก อักษรตัวหนา (Bold) ขนาด 22 พอยต< 
 หมวดท่ี และช่ือหมวด ให�จัดไว�ก่ึงกลางหน�ากระดาษ ด�วยอักษรตัวหนา (Bold) ขนาด   
16 พอยต< 
 หัวข*อสําคัญหรือหัวข*อหลักของแต#ละหมวด ให�พิมพ<ชิดเส�นก้ันหน�าด�านซ�าย ด�วยอักษร 
ตัวหนา (Bold) ขนาด 16 พอยต< เว�นระยะก0อน 1 บรรทัด เป6นหัวข�อลอย พิมพ<ย0อหน�าเข�าไปท่ีระยะ 
0.2 นิ้ว เนื้อหาข้ึนบรรทัดใหม0ย0อหน�าตรงกับข�อความของหัวข�อ 
 ภาคผนวก ให�พิมพ<ไว�ก่ึงกลางหน�ากระดาษ ด�วยอักษรตัวหนา (Bold) ขนาด 18 พอยต< 
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การระบุเลขหน*า 
 1. การพิมพ<เลขหน�าให�พิมพ<ไว�มุมบนขวาของหน�ากระดาษ ห0างจากขอบบน 1 นิ้ว 
 2. องค<ประกอบตอนต�น หรือส0วนหน�า ให�ใส0พยัญชนะ ก, ข, ค,... หรือ (1) (2) (3) 
 3. เนื้อหา และภาคผนวก ให�ใส0ตัวเลขอารบิก 1, 2, 3,... ตามลําดับ โดยเริ่มต้ังแต0หน�าแรก
ของหมวดท่ี 1 สําหรับหน�าแรกของหมวด หน�าแรกของภาคผนวก และภาคผนวกย0อย ให�นับลําดับหน�า แต0ไม0ต�อง
พิมพ<ตัวเลขท่ีหน�านั้น  
 
 รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หรือ มคอ.2 กําหนดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห0งชาติ พ.ศ. 2552                    
มีองค<ประกอบ 3 ตอน ดังนี้ 
 1. องค4ประกอบตอนต*น 
  1.1 ปก ประกอบด�วย 
   1.1.1 สัญลักษณ<ประจํามหาวิทยาลัย 
   1.1.2 ช่ือหลักสูตร เช0น วิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต หรือบัญชีบัณฑิต     
เป6นต�น (สามารถตรวจสอบชื่อหลักสูตรได�ท่ีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ<การกําหนด
ชื่อปริญญา ดังแสดงในภาคผนวก จ)  
   1.1.3 ช่ือสาขาวิชา เช0น สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร< 
เป6นต�นหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีใช�ระยะเวลาการศึกษาเกิน 4 ปR ให�ระบุจํานวนปRไว�หลังสาขาวิชา       
เช0น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปR) เป6นต�น 
   1.1.4 ชนิดของหลักสูตร ในกรณีท่ีเป6นหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ให�ระบุต0อท�ายบรรทัดของสาขาวิชา 
    1) หลักสูตรนานาชาติ หมายถึงหลักสูตรท่ีรับนักศึกษาหลากหลายเชื้อชาติ 
จะเป6น ชาติใดชาติหนึ่งไม0ได� เข�ามาศึกษาโดยใช�ภาษาเพียงภาษาเดียว ในการจัดการเรียนการสอน  
    2) หลักสูตรภาษาอังกฤษ หมายถึง หลักสูตรท่ีอาจรับนักศึกษาชาวไทย
โดยเฉพาะ หรือนักศึกษาชาวต0างชาติเข�ามาศึกษา และใช�ภาษาอังกฤษเป6นภาษาสื่อสารในการจัด 
การเรียนการสอน 
   1.1.5 สถานะของหลักสูตร คือหลักสูตรใหม0 หรือหลักสูตรปรับปรุง    
   1.1.6 ป?พุทธศักราช ให�ระบุปRท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร  
   1.1.7 คณะ วิทยาลัย ระบุชื่อคณะ หรือวิทยาลัยท่ีหลักสูตรสังกัด 
   1.1.8 ช่ือมหาวิทยาลัย ชื่อมหาวิทยาลัยท่ีเป6นชื่อเต็มตามประกาศในกฤษฎีกา    
ว0าด�วยชื่อมหาวิทยาลัย ดังนี้  
    ระบุ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< จังหวัดปทุมธานี 
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   1.1.9 ตัวอย#างปก 
    1) ปก (ร0าง) มคอ.2 เสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย ดังแสดงในหน�า 18 
    2) ปก มคอ.2 เสนอ สกอ. ดังแสดงในหน�า 19 
    3) ปก (ร0าง) มคอ.2 เสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย กรณีหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ดังแสดงในหน�า 20 
    4) ปก มคอ.2 เสนอ สกอ. กรณีหลักสูตรภาษาอังกฤษ ดังแสดงในหน�า 21 
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 รูปแบบปก เสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 
 

 

 
(ร#าง) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  

หลักสูตรใหม# พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ4 ในพระบรมราชูปถัมภ4 

จังหวัดปทุมธานี 
 



19 
 

รูปแบบปก เสนอ สกอ. 
 

 

                       

 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาเคมี  

หลักสูตรใหม# พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ4 ในพระบรมราชูปถัมภ4 

จังหวัดปทุมธานี 
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รูปแบบปก เสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย กรณีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 

 

 
(ร#าง) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม  

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรใหม# พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ4 ในพระบรมราชูปถัมภ4 

จังหวัดปทุมธานี 
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รูปแบบปก เสนอ สกอ. กรณีหลักสูตรภาษาอังกฤษ  
 

 

 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม  

(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
หลักสูตรใหม# พ.ศ. 2558 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ4  ในพระบรมราชูปถัมภ4 

จังหวัดปทุมธานี 
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  1.2 สารบัญ เป6นส0วนท่ีแสดงรายการหรือหัวข�อต0างๆ และมีเลขหน�ากํากับโดย         
จัดเรียงลําดับตามเลขหน�า มีส0วนประกอบดังนี้ 
   1.2.1 ส0วนประกอบตอนบนได�แก0คําว0า “สารบัญ” ให�พิมพ<กลางหน�ากระดาษโดย
ใช�ตัวอักษรตัวหนาขนาด 20 พอยต< และให�เว�น 1 บรรทัดให�พิมพ<คําว0า หน�า โดยใช�อักษรตัวหนา
ขนาด 18 พอยต< พิมพ<ชิดด�านขวา 
   1.2.2 ส0วนประกอบท่ีแสดงรายละเอียดในสารบัญ จะประกอบด�วยรายการต0างๆ 
และเลขหน�า โดยเรียงลําดับการนําเสนอดังนี้ หมวดท่ี และภาคผนวก 
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ตัวอย#าง สารบัญของเล0มหลักสูตร 
 

สารบัญ 
 
  หน*า 
หมวดท่ี 1 ข*อมูลท่ัวไป 1 
 1. รหัสและชื่อหลักสูตร 1 
 2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 1 
 3. วิชาเอก 1 
 4. จํานวนหน0วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 1 
 5. รูปแบบของหลักสูตร 1 
 6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 2 
 7. ความพร�อมในการเผยแพร0หลักสูตรท่ีได�คุณภาพและมาตรฐาน 2 
 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา 2 
 9. ชื่อ ตําแหน0งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และปRท่ีจบของ

อาจารย<ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
2 

 10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 3 
 11. สถานการณ<ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเป6นต�องนํามาพิจารณา 

ในการวางแผนหลักสูตร 
3 

 12. ผลกระทบจาก ข�อ 11 ต0อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข�องกับ 
พันธกิจมหาวิทยาลัย 

4 

 13. ความสัมพันธ<กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเป3ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ 
มหาวิทยาลัย 

4 

หมวดท่ี 2 ข*อมูลเฉพาะของหลักสูตร 5 
 1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค<ของหลักสูตร 5 
 2. แผนพัฒนาปรับปรุง 6 
หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร*างของหลักสูตร 8 
 1. ระบบการจัดการศึกษา 8 
 2. การดําเนินการหลักสูตร 8 
 3. หลักสูตรและอาจารย<ผู�สอน 11 
 4. องค<ประกอบเ ก่ียวกับประสบการณ<ภาคสนาม (สหกิจศึกษาหรือ          

การฝ{กงาน) 
40 

 5. ข�อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 40 
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สารบัญ(ต#อ) 
 

  หน*า 
หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู* กลยุทธ4การสอนและการประเมินผล 42 
 1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 42 
 2. การพัฒนาผลการเรียนรู�ในแต0ละด�าน 43 
 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จาก 

หลักสูตรสู0รายวิชา  (Curriculum Mapping) 
45 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ4ในการประเมินผลนักศึกษา 52 
 1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ< ในการให�ระดับคะแนน (ผลการเรียน) 52 
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 52 
 3. เกณฑ<การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 53 
หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย4 54 
 1. การเตรียมการสําหรับอาจารย<ใหม0 54 
 2. การพัฒนาความรู�และทักษะให�แก0คณาจารย< 54 
หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 55 
 1. การบริหารหลักสูตร 55 
 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 57 
 3. การบริหารคณาจารย< 59 
 4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 59 
 5. การสนับสนุนและการให�คําแนะนํานักศึกษา 59 
 6. ความต�องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจ 

ของผู�ใช�บัณฑิต 
 

60 
 7. ตัวบ0งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 60 
หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 62 
 1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 62 
 2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 62 
 3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 62 
 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 62 
ภาคผนวก  63 
 ภาคผนวก ก ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ<  ในพระบรมราชูปถัมภ< 

จังหวัดปทุมธานี ว0าด�วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 

 
 

64 
 ภาคผนวก ข หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 88 
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สารบัญ (ต#อ) 
 

  หน*า 
 ภาคผนวก ค คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< 

จังหวัดปทุมธานี ท่ี 1980/2557 เรื่องแต0งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

 
 

103 
 ภาคผนวก ง รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมี 
 

105 
 ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษ<หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 111 
 ภาคผนวก ฉ ผลงานทางวิชาการของอาจารย<ประจําหลักสูตร 118 
 ภาคผนวก ช รายงานสรุปคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค<ตามความต�องการ 

ของผู�ใช�บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห0งชาติและ 
ความต�องการและป=จจัยท่ีมีผลต0อการเลือกศึกษาต0อในพัฒนา
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร<
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ<            
ในพระบรมราชูปถัมภ< จังหวัดปทุมธานี 
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 ภาคผนวก ฌ แผนบริหารความเสี่ยงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เคมี 
 

135 
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 2. องค4ประกอบตอนกลาง 
  องค<ประกอบตอนกลาง เป6นรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 
หมายถึง การอธิบายภาพรวมของการจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนท่ีจะทําให�บัณฑิต
บรรลุผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังของบัณฑิตท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห0งชาติ 
และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสู0การปฏิบัติในหลักสูตร ซ่ึงหลักสูตรสามารถบรรจุเนื้อหา
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีกําหนดไว�ได�อย0างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต�องการ เอกลักษณ<          
อัตลักษณ<ของหลักสูตร และมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย<ผู�สอนจะต�องร0วมมือกันวางแผนจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร 
  รายละเอียดของหลักสูตรจะช0วยอธิบายให�นักศึกษาทราบว0าตนต�องเรียนวิชาอะไรบ�าง 
เข�าใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู� ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินท่ีจะทําให�ม่ันใจว0าเม่ือสําเร็จ
การศึกษาแล�วจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู�ตามท่ีกําหนดไว�ในหลักสูตร ท้ังยังแสดงความสัมพันธ<
ของหลักสูตรกับองค<ประกอบในการเรียนเพ่ือนําไปสู0คุณวุฒิตามท่ีกําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ 
รายละเอียดของหลักสูตรจะช0วยให�นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู�
และความต�องการของตนเองได� รวมท้ังผู�ใช�บัณฑิตสามารถใช�ข�อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิต
เข�าทํางาน ประกอบด�วย 8 หมวดดังต0อไปนี้ 
  หมวดท่ี 1 ข�อมูลท่ัวไป 
  หมวดท่ี 2 ข�อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
  หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร�างของหลักสูตร 
  หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู� กลยุทธ<การสอนและประเมินผล 
  หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ<ในการประเมินผลนักศึกษา 
  หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย< 
  หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
  หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 
  2.1 หมวดท่ี 1 ข*อมูลท่ัวไป 
   2.1.1 ช่ือหลักสูตร ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษกําหนดให�สอดคล�องกัน ในการ
กําหนดชื่อสาขาวิชา ต�องเป6นมาตรฐานสากล  ท่ีใช�กันโดยท่ัวไป  
   2.1.2 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา ระบุชื่อเต็มและอักษรย0อของปริญญาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให�สอดคล�องกัน ท้ังนี้ตามพระราชกฤษฎีกาว0าด�วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย0อสําหรับสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย และสอดคล�องตามหลักเกณฑ<การกําหนดชื่อปริญญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
    2.1.3 วิชาเอก กรณีท่ีมีวิชาเอกให�ระบุสาขาวิชาเอกตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(มคอ.1) ของสาขาวิชานั้นๆ กรณีท่ีไม0มีกรอบมาตรฐานฯ ดังกล0าว ให*ระบุ “ไม0มี” 
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ตัวอย#าง เนื้อหาของ มคอ.2 
 

          (1.5 นิ้ว)  
 
(1.5 นิ้ว)                                                                                                  (1 นิ้ว) 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
หลักสูตรใหม# พ.ศ. 2558 

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< จังหวัดปทุมธานี 
คณะ   : วิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี 

 
หมวดท่ี 1 ข*อมูลท่ัวไป 

 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 

ภาษาไทย  : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of Science Program in Chemistry 

 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา  

ภาษาไทย ชื่อเต็ม  : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี) 
ชื่อย0อ : วท.บ. (เคมี)  

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor of Science (Chemistry) 
ชื่อย0อ  : B.Sc. (Chemistry) 

 
3. วิชาเอก  ไม0มี 

 
4. จํานวนหน#วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

จํานวนหน0วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม0น�อยกว0า 134 หน0วยกิต 
 

                                                                 
 
 
 
 
                                                                  (1 นิ้ว) 
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   2.1.4 จํานวนหน#วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร ระบุจํานวนหน0วยกิตของหลักสูตร        
โดยเกณฑ<มาตรฐานหลักสูตรระดับต0างๆ พ.ศ. 2558  กําหนดไว�ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 1 โครงสร*างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

หมวดวิชา 

ระดับปริญญาตรี (4 ป?) 

ระดับปริญญาตรี    
(5 ป?) 

ระดับปริญญาตรี    
(6 ป?) ทางวิชาการ/

ก*าวหน*าทางวิชาการ 

ทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ/ก*าวหน*า

ทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการ 

ระดับปริญญาตรี 
(ต#อเนื่อง) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม#น*อยกว#า  30 หน0วยกิต 30 หน0วยกิต 30 หน0วยกิต 30 หน0วยกิต 30 หน0วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม#น*อยกว#า 72 หน0วยกิต 72 หน0วยกิต 42 หน0วยกิต  90 หน0วยกิต 108 หน0วยกิต 
   2.1 กรณีมีมาตรฐานวิชาชีพ  - - - - - 
        2.1.1 วิชาปฏิบัติการ ไม0น�อยกว0า - ตามมาตรฐานวิชาชีพ - - - 
        2.1.2 วิชาทฤษฎี ไม0น�อยกว0า - - 18 หน0วยกิต - - 
  2.2 กรณีไม#มีมาตรฐานวิชาชีพ - - - - - 
       2.2.1 วิชาปฏิบัติการ ไม0น�อยกว0า - 36 หน0วยกิต - - - 
       2.2.2 วิชาทฤษฎี ไม0น�อยกว0า - 24 หน0วยกิต 18 หน0วยกิต - - 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม#น*อยกว#า 6 หน0วยกิต 6 หน0วยกิต - 6 หน0วยกิต 6 หน0วยกิต 
หน#วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม#น*อยกว#า 120 หน0วยกิต 120 หน0วยกิต 72 หน0วยกิต 150 หน0วยกิต 180 หน0วยกิต 

 

ตารางท่ี 2 โครงสร*างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 ตาราง 2.1 โครงสร*างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับปริญญาโท 
 

หมวดวิชา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ระดับปริญญาโท 

แผน ก 
แผน ข 

แบบ ก 1 แบบ ก 2 
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม#น*อยกว#า - - - - 
    1.1 กลุ0มวิชาพ้ืนฐาน - - - - 
    1.2 กลุ0มวิชาปรับพ้ืนฐาน - - - - 
2. หมวดวิชาสัมพันธ4 ไม#น*อยกว#า - - - - 
3. หมวดวิชาเฉพาะด*าน ไม#น*อยกว#า - - 24 หน0วยกิต 30 หน0วยกิต 
    3.1 กลุ0มวิชาบังคับ - - - - 
    3.2 กลุ0มวิชาเลือก - - - - 
4. วิทยานิพนธ4 ไม#น*อยกว#า - 36 หน0วยกิต 12 หน0วยกิต 6 หน0วยกิต 
5. ภาคนิพนธ4/การค*นคว*าอิสระ ไม#น*อยกว#า - -  - 
หน#วยกิตรวมไม#น*อยกว#า 24 หน0วยกิต 36 หน0วยกิต 36 หน0วยกิต 36 หน0วยกิต 

  

 ตาราง 2.2 โครงสร*างหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง และระดับปริญญาเอก 
 

หมวดวิชา ระดับ
ประกาศนียบัตร
บัณฑิตช้ันสูง 

ระดับปริญญาเอก 
แบบ 1 เน*นวิจัยเพ่ือให*เกิดความรู*ใหม# แบบ 2 เน*นวิจัยเพ่ือความก*าวหน*าทางวิชาการ 

แบบ 1.1 (จบ โท) แบบ 1.2 (จบ ตรี) แบบ 2.1 (จบ โท) แบบ 2.2 (จบ ตรี) 
1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม#น*อยกว#า - - - - - 

2. หมวดวิชาสัมพันธ4 ไม#น*อยกว#า - - - - - 

3. หมวดวิชาเฉพาะ ไม#น*อยกว#า - - - 12 หน0วยกิต 24 หน0วยกิต 

    3.1 กลุ0มวิชาบังคับ - - - - - 

    3.2 กลุ0มวิชาเลือก - - - - - 

4. วิทยานิพนธ4 ไม#น*อยกว#า - 48 หน0วยกิต 72 หน0วยกิต 36 หน0วยกิต 48 หน0วยกิต 

หน#วยกิตรวมไม#น*อยกว#า 24 หน0วยกิต 48 หน0วยกิต 72 หน0วยกิต 48 หน0วยกิต 72 หน0วยกิต 

    มหาวิทยาลัยมีนโยบายให�หลักสูตรในระดับปริญญาตรี มีจํานวนหน0วยกิตรวม       
ตลอดหลักสูตรไม0เกิน 135 หน0วยกิต 



29 
 

   2.1.5  รูปแบบของหลักสูตร 
    1) รูปแบบ ระบุรูปแบบของหลักสูตรท่ีเป3ดสอนว0าเป6นหลักสูตรระดับ
คุณวุฒิใดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห0งชาติ พ.ศ. 2552 เช0น ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ปR ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 5 ปR ระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปR เป6นต�น  
    2) ภาษาท่ีใช* ระบุภาษาท่ีใช�ในการจัดการเรียนการสอนว0าเป6นภาษาไทย
หรือภาษาต0างประเทศ หากจัดการเรียนการสอนเป6นภาษาต0างประเทศให�ระบุให�ชัดเจน เช0น 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป6นต�น 
    3) การรับเข*าศึกษา ระบุการรับนักศึกษาเข�าศึกษาในหลักสูตรว0ารับเฉพาะ
นักศึกษาไทยหรือต0างชาติ หรือรับท้ังสองกลุ0มเข�าศึกษา ในการรับท้ังสองกลุ0มต�องระบุคุณสมบัติของ
ผู�สมัครชาวต0างชาติไว�ด�วย 
    4) ความร#วมมือกับสถาบันอ่ืน ระบุเป6นหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน          
ท่ีจัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือเป6นหลักสูตรความร0วมมือกับสถาบันการศึกษา/องค<กรอ่ืนๆ       
โดยต�องระบุชื่อสถาบันการศึกษา/องค<กรท่ีทําความร0วมมือด�วย และองค<กรภายนอกท่ีทําความร0วมมือ
นั้นต�องเป6นสถาบันอุดมศึกษาในหรือต0างประเทศท่ีได�รับการรับรองจากหน0วยงานท่ีรับผิดชอบ
การศึกษาของประเทศนั้น หรือเป6นหน0วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท0า หรือหน0วยงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือองค<การมหาชน หรือบริ ษัทเอกชน หรือบริ ษัทเอกชนท่ีจดทะเบียนใน                                                                                            
ตลาดหลักทรัพย<แห0งประเทศไทยเท0านั้น ซ่ึงต�องสอดคล�องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ                                         
เรื่อง เกณฑ<มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ<มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  
    5) การให*ปริญญาแก#ผู*สําเร็จการศึกษา ระบุให�ปริญญาเพียงสาขาวิชา
เดียวหรือให�ปริญญามากกว0า 1 สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอ่ืนๆ ในช0วงกลางของ
หลักสูตร หรือเป6นปริญญาร0วมระหว0างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีข�อตกลงความร0วมมือ 
   2.1.6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ระบุ
เป6นหลักสูตรใหม0หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาท่ีเริ่มใช�หลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา และ        
ปRการศึกษา)  
    ระบุวันเดือนปRท่ีสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
   2.1.7 ความพร*อมในการเผยแพร#หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
    ระบุปRท่ีคาดว0าจะได�รับการเผยแพร0จาก สกอ. ว0าเป6นหลักสูตรท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห0งชาติ  
    1) หลักสูตรระดับปริญญาตรี ใช�เวลา 2 ปRการศึกษา  
    2) หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใช�เวลา 1 ปRการศึกษา  
    ตัวอย0างหลักสูตรระดับปริญญาตรี ท่ีเป3ดสอนในปRการศึกษา 2559 การระบุ         
ปRเผยแพร0คือ ปR 2561 
   2.1.8 อาชีพท่ีสามารถประกอบได*หลังสําเร็จการศึกษา  
    ระบุอาชีพท่ีสามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา ให�ระบุเป6นชื่อตําแหน0ง 
เช0น นักวิชาการศึกษา เจ�าท่ีบริหารงานบุคคล นักสถิติ เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห<นโยบายและแผน เป6นต�น 



30 
 

   2.1.9 ช่ือ ตําแหน#งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา และ      
ป?การศึกษาท่ีจบของอาจารย4ผู*รับผิดชอบหลักสูตร  
    1) ระบุ ชื่อ ตําแหน0งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันการศึกษา              
และปRการศึกษา ของอาจารย<ผู�รับผิดชอบหลักสูตร และต�องมีคุณสมบัติสอดคล�องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ<มาตรฐานหลักสูตร สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
     1.1) ระดับปริญญาตรี: อย0างน�อย 5 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิไม0ตํ่ากว0าปริญญา
โทหรือเทียบเท0าหรือเป6นผู�ดํารงตําแหน0งทางวิชาการไม0ตํ่ากว0าผู�ช0วยศาสตราจารย< ในสาขาวิชาท่ีตรง  
หรือสัมพันธ<กับสาขาวิชาท่ีเป3ดสอน และมีผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร0ตามเกณฑ<ในการ
พิจารณาแต0งต้ังบุคคลให�ดํารงตําแหน0งทางวิชาการอย0างน�อย 1 รายการ ย�อนหลัง 5 ปR 
     1.2) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต: อย0างน�อย 5 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิไม0ตํ่ากว0า
ปริญญาเอกหรือเทียบเท0า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทท่ีมีตําแหน0งทางวิชาการ ไม0ตํ่ากว0ารองศาสตราจารย<          
ในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ<กับสาขาวิชาท่ีเป3ดสอน และมีผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร0
ตามเกณฑ<ในการพิจารณาแต0งต้ังบุคคลให�ดํารงตําแหน0งทางวิชาการอย0างน�อย 3 รายการ ย�อนหลัง 5 ปR 
และ 1 รายการต�องเป6นงานวิจัย   
     1.3) ระดับปริญญาโท: อย0างน�อย 3 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิไม0ตํ่ากว0าปริญญา
เอกหรือเทียบเท0า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทท่ีมีตําแหน0งทางวิชาการ ไม0ตํ่ากว0ารองศาสตราจารย<          
ในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ<กับสาขาวิชาท่ีเป3ดสอน และมีผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร0
ตามเกณฑ<ในการพิจารณาแต0งต้ังบุคคลให�ดํารงตําแหน0งทางวิชาการอย0างน�อย 3 รายการ ย�อนหลัง 5 ปR 
และ 1 รายการต�องเป6นงานวิจัย 
     1.4) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง: อย0างน�อย 5 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิ
ไม0 ตํ่ากว0าปริญญาเอกหรือเทียบเท0า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทท่ีมีตําแหน0งทางวิชาการไม0 ตํ่ากว0า
ศาสตราจารย<ในสาขาวิชาท่ีตรงหรือสัมพันธ<กับสาขาวิชาท่ีเป3ดสอน และมีผลงานทางวิชาการท่ีได�รับ
การเผยแพร0ตามเกณฑ<ในการพิจารณาแต0งต้ังบุคคลให�ดํารงตําแหน0งทางวิชาการอย0างน�อย 3 รายการ 
ย�อนหลัง 5 ปR และ 1 รายการต�องเป6นงานวิจัย 
     1.5) ระดับปริญญาเอก: อย0างน�อย 3 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิไม0ตํ่ากว0าปริญญาเอก
หรือเทียบเท0า หรือข้ันตํ่าปริญญาโทท่ีมีตําแหน0งทางวิชาการไม0ต่ํากว0าศาสตราจารย< ในสาขาวิชาท่ีตรง
หรือสัมพันธ<กับสาขาวิชาท่ีเป3ดสอน  และมีผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร0ตามเกณฑ<ในการ
พิจารณาแต0งต้ังบุคคลให�ดํารงตําแหน0งทางวิชาการอย0างน�อย 3 รายการ ย�อนหลัง 5 ปR และ 1 
รายการต�องเป6นงานวิจัย  
    2) การเรียงลําดับชื่ออาจารย<ผู�รับผิดชอบหลักสูตร ให�เรียงลําดับอาจารย<
ผู�รับผิดชอบหลักสูตรท่ีตรงกับสาขาวิชาของหลักสูตรท่ีพัฒนา/ปรับปรุง ข้ึนเป6นลําดับแรก 
    3) กรณีอาจารย<ผู�รับผิดชอบหลักสูตร จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา
ต0างประเทศ ให�ระบุชื่อเมือง และประเทศท่ีสถาบันการศึกษาต้ังอยู0 
   2.1.10 สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

ให*ระบุ “ในสถานท่ีต้ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< 
จังหวัดปทุมธานี  
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   2.1.11 สถานการณ4ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจําเปMนต*องนํามาพิจารณา      
ในการวางแผนหลักสูตร  
     1) สถานการณ4หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให�สาขาวิชาศึกษา และ
แสดงให�เห็นว0าสถานการณ<หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ว0าเม่ือพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรนี้แล�วจะเป6น
ท่ีต�องการของตลาดแรงงาน ท้ังใน และต0างประเทศอย0างไร  
      2) สถานการณ4หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ให�สาขาวิชา
ศึกษาและแสดงให�เห็นว0าสถานการณ<หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม เม่ือพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรนี้แล�วสามารถตอบสนองนโยบายภาครัฐด�านพัฒนาสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม
อย0างไร  
   2.1.12 ผลกระทบจาก ข*อ 1) สถานการณ4พัฒนาทางเศรษฐกิจ และ ข*อ 2) 
สถานการณ4หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ต#อการพัฒนาหลักสูตร และความเก่ียวข*อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยแบ0งเป6นผลกระทบด�าน 
         1) การพัฒนาหลักสูตร  
      2) ความเก่ียวข*องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
   2.1.13 ความสัมพันธ4กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเป�ดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของ
มหาวิทยาลัย ถ*ารายวิชาท่ีมีระบุอยู#ในหลักสูตรมีการจัดการเรียนเพ่ือให*บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน 
หรือต*องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอ่ืน  
     อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร0วมมือหรือประสานงานร0วมกับ
สาขาวิชาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข�อง เช0น สาขาวิชานี้มีรายวิชาท่ีกําหนดให�นักศึกษาในหลักสูตรไปเรียนวิชาของ
สาขาวิชาอ่ืนหรือไม0 ถ�ามีจะดําเนินการอย0างไรเพ่ือให�ม่ันใจว0ารายวิชาดังกล0าวสนองตอบต0อมาตรฐาน
ผลการเรียนรู�ของสาขาวิชา หรือถ�ารายวิชาในสาขาวิชา กําหนดให�นักศึกษาสาขาวิชาอ่ืนมาเรียนได� 
จะดําเนินการอย0างไร  
  2.2 หมวดท่ี 2 ข*อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
   2.2.1 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค4ของหลักสูตร  
     ระบุปรัชญา ความสําคัญและวัตถุประสงค<ของหลักสูตรโดยต�องสอดคล�อง
กับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบัน มาตรฐาน
วิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และการผลิตบัณฑิตให�มีคุณลักษณะ และความรู�ความสามารถอย0างไร 
   2.2.2 แผนพัฒนาปรับปรุง  
    ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ท่ีเสนอในหลักสูตร พร�อม
ระบุเวลาคาดว0าจะดําเนินการแล�วเสร็จ (เช0น ภายใน 5 ปR) โดยให�ระบุกลยุทธ<สําคัญท่ีต�องดําเนินการ
เพ่ือความสําเร็จของแผนนั้นๆ รวมท้ังตัวบ0งชี้ความสําเร็จ โดยตัวบ0งชี้ควรจะเป6นส0วนหนึ่งของการ
ประเมินในหมวด 7 ด�วย ควรมีหัวข�อดังนี้ 
    1) แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
    2) กลยุทธ< 
    3) หลักฐาน/ตัวบ0งชี้ 
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  2.3 หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร*างของหลักสูตร 
   2.3.1 ระบบการจัดการศึกษา 
    1) ระบบ ให*ระบุ “ระบบการศึกษาเป6นแบบชั้นเรียน และเป6นไปตาม
ข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< จังหวัดปทุมธานี ว0าด�วยการจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557”  
    2) การจัดการศึกษาภาคฤดูร*อน ให�เป6นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< จังหวัดปทุมธานี ว0าด�วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 โดยมีเวลาการจัดการเรียนการสอนไม0น�อยกว0า 8 สัปดาห< 
และลงทะเบียนได�ไม0เกิน 9 หน0วยกิต 
    3) การเทียบเคียงหน#วยกิตในระบบทวิภาค เนื่องด�วยมหาวิทยาลัยไม0มีการ
เทียบเคียงหน0วยกิตในระบบทวิภาค ดังนั้น ให*ระบุ “ไม0มี” 
   2.3.2 การดําเนินการหลักสูตร 
    1) วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน ระบุช0วงเวลาการจัด         
การเรียนการสอนท่ีให�นักศึกษาเรียน เช0นในเวลาราชการ หรือภาคการศึกษาพิเศษ เรียนวันเสาร<-อาทิตย< 
    2) คุณสมบัติของผู*เข*าศึกษา ระบุคุณสมบัติผู�เข�าศึกษาในหลักสูตรให�
สอดคล�องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ<มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผู�สมัครเข�าศึกษาต0อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือระบุสาย          
ท่ีต�องการ เช0น สายวิทยาศาสตร<-คณิตศาสตร< เป6นต�น ในกรณีท่ีมีเกณฑ<คุณสมบัติอ่ืนๆ เพ่ิมเติมต�อง
ระบุให�ครบถ�วน 
    3) ปOญหาของนักศึกษาแรกเข*า ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาท่ีจะสมัคร
เข�าเรียนในหลักสูตร ท่ีต�องนํามาประกอบการพิจารณา เพ่ือการกําหนดหลักสูตร เช0น ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ การปรับตัวในการเรียนในมหาวิทยาลัย แต0ถ�าคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
พบว0าไม0มีป=ญหาแรกเข�าของนักศึกษา ให*ระบุ “ไม0มี” ได� 
    4) กลยุทธ4ในการดําเนินการเพ่ือแก*ไขปOญหา/ข*อจํากัดของนักศึกษาในข*อ 3) 
ป=ญหาของนักศึกษาแรกเข�าของแต0ละสาขาวิชาอาจไม0เหมือนกัน ให�สาขาวิชาระบุกลยุทธ<ใน        
การจัดการกับป=ญหานั้นๆ เช0น จัดให�มีกิจกรรมต0างๆ จัดให�มีการให�คําปรึกษา เป6นต�น หรือถ�า
หลักสูตรระบุว0า “ไม0มี” ในข�อ 3) ให*ระบุ “ไม0มี” เช0นกัน 
    5) แผนการรับนักศึกษาและผู*สําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป? ระบุจํานวน  
ผู�ท่ีคาดว0าจะรับเข�าศึกษาในหลักสูตรและจํานวนท่ีคาดว0าจะมีผู�สําเร็จการศึกษาในแต0ละปRการศึกษา
ในระยะเวลา 5 ปR จํานวนรับเข�าต�องมีสัดส0วนอาจารย< : นักศึกษา ให�สอดคล�องกับสาขาวิชา เช0น    
สายสังคมศาสตร< 1 : 25 สายวิทยาศาสตร< 1 : 8 โดยสาขาวิชาท่ีมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และสภา
วิชาชีพต�องคํานึงถึงคุณภาพและมาตรฐานตามวิชาชีพนั้นๆ  
    6) งบประมาณตามแผน แสดงงบประมาณรายรับและรายจ0าย โดยจําแนก
รายละเอียดตามหัวข�อการเสนอต้ังงบประมาณ รวมท้ังประมาณการค0าใช�จ0ายต0อหัวในการผลิตบัณฑิต 
ตามหลักสูตรนั้นๆ วิธีการคํานวณดังตัวอย0าง 
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วิธีการคํานวณงบประมาณรายรับ ข*อ 2.6.1 

หมวดเงิน 
ป?งบประมาณ 

255[-] 255[-] 255[-] 255[-] 255[-] 
1. ค#าลงทะเบียน ค0าลงทะเบียน ×

จํานวนนักศึกษา × 2 
ค0าลงทะเบียน ×

จํานวนนักศึกษา × 2 
ค0าลงทะเบียน ×

จํานวนนักศึกษา × 2 
ค0าลงทะเบียน ×

จํานวนนักศึกษา × 2 
ค0าลงทะเบียน ×

จํานวนนักศึกษา × 2 
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล     
   2.1 งบบุคลากร ผลรวมเงินเดือนของ

อาจารย<ประจํา
หลักสูตร × 12 

ผลรวมเงินเดือน 
ของอาจารย< 

ประจําหลักสูตร 
× 12 

*เพ่ิม 5 % ต0อปR* 

ผลรวมเงินเดือน 
ของอาจารย< 

ประจําหลักสูตร 
× 12 

*เพ่ิม 5 % ต0อปR* 

ผลรวมเงินเดือน 
ของอาจารย< 

ประจําหลักสูตร 
× 12 

*เพ่ิม 5 % ต0อปR* 

ผลรวมเงินเดือน 
ของอาจารย< 

ประจําหลักสูตร 
× 12 

*เพ่ิม 5 % ต0อปR* 
   2.2 งบดําเนนิการ - สายวิทย< จํานวน

นักศึกษา × 1,000 บาท 
- สายสังคม จํานวน

นักศึกษา 
× 700 บาท 

- สายวิทย< จํานวน
นักศึกษา × 1,000 บาท 
- สายสังคม จํานวน

นักศึกษา 
× 700 บาท 

- สายวิทย< จํานวน
นักศึกษา × 1,000 บาท 
- สายสังคม จํานวน

นักศึกษา 
× 700 บาท 

- สายวิทย< จํานวน
นักศึกษา × 1,000 บาท 
- สายสังคม จํานวน

นักศึกษา 
× 700 บาท 

- สายวิทย< จํานวน
นักศึกษา × 1,000 บาท 
- สายสังคม จํานวน

นักศึกษา 
× 700 บาท 

   2.3 งบลงทุน       
        2.3.1 อาคาร 
ท่ีดิน สิ่งก#อสร*าง 

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 

        2.3.2 ค#า
ครุภัณฑ4 

ให�สาขาคํานวณจาก
ความต�องการใช�

ครุภัณฑ<
นอกเหนอืจากทีม่ีอยู0 
หากเป6นสาขาวิชา   

ที่เป3ดใหม0            
ต�องพิจารณาให�

ครบถ�วน 

ให�สาขาคํานวณจาก
ความต�องการใช�

ครุภัณฑ<
นอกเหนอืจากทีม่ีอยู0 
หากเป6นสาขาวิชา   

ที่เป3ดใหม0            
ต�องพิจารณาให�

ครบถ�วน 

ให�สาขาคํานวณจาก
ความต�องการใช�

ครุภัณฑ<
นอกเหนอืจากทีม่ีอยู0 
หากเป6นสาขาวิชา   

ที่เป3ดใหม0            
ต�องพิจารณาให�

ครบถ�วน 

ให�สาขาคํานวณจาก
ความต�องการใช�

ครุภัณฑ<
นอกเหนอืจากทีม่ีอยู0 
หากเป6นสาขาวิชา   

ที่เป3ดใหม0            
ต�องพิจารณาให�

ครบถ�วน 

ให�สาขาคํานวณจาก
ความต�องการใช�

ครุภัณฑ<
นอกเหนอืจากทีม่ีอยู0 
หากเป6นสาขาวิชา   

ที่เป3ดใหม0            
ต�องพิจารณาให�

ครบถ�วน 
 

วิธีการคํานวณงบประมาณรายจ#าย ข*อ 2.6.2 

หมวดเงิน 
ป?งบประมาณ 

255[-] 255[-] 255[-] 255[-] 255[-] 
1. งบบุคลากร ผลรวมเงินเดือนของ

อาจารย<ประจํา
หลักสูตร × 12 

ผลรวมเงินเดือน 
ของอาจารย< 

ประจําหลักสูตร × 12 
*เพ่ิม 5 % ต0อปR* 

ผลรวมเงินเดือน 
ของอาจารย< 

ประจําหลักสูตร × 12 
*เพ่ิม 5 % ต0อปR* 

ผลรวมเงินเดือน 
ของอาจารย< 

ประจําหลักสูตร × 12 
*เพ่ิม 5 % ต0อปR* 

ผลรวมเงินเดือน 
ของอาจารย< 

ประจําหลักสูตร × 12 
*เพ่ิม 5 % ต0อปR* 

2. งบดําเนินการ      
   2.1 
ค#าตอบแทน 

จํานวนช่ัวโมงที่
หลักสูตรเชิญ
วิทยากรต0อปR 

 × 200 

จํานวนช่ัวโมงที่
หลักสูตรเชิญ
วิทยากรต0อปR 

 × 200 

จํานวนช่ัวโมงที่
หลักสูตรเชิญ
วิทยากรต0อปR 

 × 200 

จํานวนช่ัวโมงที่
หลักสูตรเชิญ
วิทยากรต0อปR 

 × 200 

จํานวนช่ัวโมงที่
หลักสูตรเชิญ
วิทยากรต0อปR 

 × 200 
   2.2 ค#าใช*สอย จํานวนนกัศึกษา × 

ค0าใช�สอยเฉล่ียต0อ
หัว/ต0อปR 

จํานวนนกัศึกษา × 
ค0าใช�สอยเฉล่ียต0อ

หัว/ต0อปR 

จํานวนนกัศึกษา × 
ค0าใช�สอยเฉล่ียต0อ

หัว/ต0อปR 

จํานวนนกัศึกษา × 
ค0าใช�สอยเฉล่ียต0อ

หัว/ต0อปR 

จํานวนนกัศึกษา × 
ค0าใช�สอยเฉล่ียต0อ

หัว/ต0อปR 
   2.3 ค#าวัสดุ - สายวิทย<  

จํานวนนกัศึกษา  
× 1,000 บาท 

- สายสังคม จํานวน
นักศึกษา  

× 700 บาท 

- สายวิทย<  
จํานวนนกัศึกษา  
× 1,000 บาท 

- สายสังคม จํานวน
นักศึกษา  

× 700 บาท 

- สายวิทย<  
จํานวนนกัศึกษา  
× 1,000 บาท 

- สายสังคม จํานวน
นักศึกษา  

× 700 บาท 

- สายวิทย<  
จํานวนนกัศึกษา  
× 1,000 บาท 

- สายสังคม จํานวน
นักศึกษา  

× 700 บาท 

- สายวิทย<  
จํานวนนกัศึกษา  
× 1,000 บาท 

- สายสังคม จํานวน
นักศึกษา  

× 700 บาท 
   2.4 ค#า
สาธารณูปโภค 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 

หมวดเงิน ป?งบประมาณ 
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255[-] 255[-] 255[-] 255[-] 255[-] 
3. งบลงทุน      
   3.1 ค#าท่ีดิน
สิ่งก#อสร*าง 

460,000 460,000 460,000 460,000 460,000 

   3.2 ค#าครุภัณฑ4 ให�สาขาคํานวณจาก
ความต�องการใช�ครุภัณฑ<
นอกเหนอืจากทีม่ีอยู0 
หากเป6นสาขาวิชา   
ที่เป3ดใหม0ต�องพิจารณา

ให�ครบถ�วน 

ให�สาขาคํานวณจาก
ความต�องการใช�ครุภัณฑ<
นอกเหนอืจากทีม่ีอยู0 
หากเป6นสาขาวิชา   
ที่เป3ดใหม0ต�องพิจารณา

ให�ครบถ�วน 

ให�สาขาคํานวณจาก
ความต�องการใช�ครุภัณฑ<
นอกเหนอืจากทีม่ีอยู0 
หากเป6นสาขาวิชา   
ที่เป3ดใหม0ต�องพิจารณา

ให�ครบถ�วน 

ให�สาขาคํานวณจาก
ความต�องการใช�ครุภัณฑ<
นอกเหนอืจากทีม่ีอยู0 
หากเป6นสาขาวิชาที่
เป3ดใหม0ต�องพิจารณาให�

ครบถ�วน 

ให�สาขาคํานวณจาก
ความต�องการใช�ครุภัณฑ<
นอกเหนอืจากทีม่ีอยู0 
หากเป6นสาขาวิชาที่
เป3ดใหม0ต�องพิจารณาให�

ครบถ�วน 
4. เงินอุดหนุน      
   4.1 การทําวิจัย - สายวิทย<  

จํานวนอาจารย<
ประจําหลักสูตร  
× 20,000 บาท 

- สายสังคม  
× 10,000 บาท 

- สายวิทย<  
จํานวนอาจารย<
ประจําหลักสูตร  
× 20,000 บาท 

- สายสังคม  
× 10,000 บาท 

- สายวิทย<  
จํานวนอาจารย<
ประจําหลักสูตร  
× 20,000 บาท 

- สายสังคม  
× 10,000 บาท 

- สายวิทย<  
จํานวนอาจารย<
ประจําหลักสูตร  
× 20,000 บาท 

- สายสังคม  
× 10,000 บาท 

- สายวิทย<  
จํานวนอาจารย<
ประจําหลักสูตร  
× 20,000 บาท 

- สายสังคม  
× 10,000 บาท 

   4.2 การบริการ
วิชาการ 

จํานวนอาจารย<
ประจําหลักสูตร  

× 5,000 

จํานวนอาจารย<
ประจําหลักสูตร  

× 5,000 

จํานวนอาจารย<
ประจําหลักสูตร  

× 5,000 

จํานวนอาจารย<
ประจําหลักสูตร  

× 5,000 

จํานวนอาจารย<
ประจําหลักสูตร  

× 5,000 
รวมรายจ#าย T1= 1+2+3+4 T2= 1+2+3+4 T3= 1+2+3+4 T4= 1+2+3+4 T5= 1+2+3+4 
รวมรายจ#ายท้ัง 5 ป? T1+T2+T3+T4+T5 

ประมาณค#าใช#จ#ายต#อหัวในการผลิตบัณฑิต = ผลรวมของรายจ#ายท้ัง 5 ป?/ผลรวมของจํานวนนกัศึกษาท้ัง 5 ป? 

     
    7) ระบบการศึกษา เช#น แบบชั้นเรียน แบบทางไกลผ0านสื่อสิ่งพิมพ<เป6น
หลัก แบบทางไกลผ0านสื่อแพร0ภาพและเสียงเป6นสื่อหลัก แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส<เป6นสื่อหลัก           
(E-learning) แบบทางไกลทางอินเตอร<เน็ต และอ่ืนๆ  
       กรณีของมหาวิทยาลัย ให*ระบุ “ระบบการศึกษาเป6นแบบชั้นเรียน       
และเป6นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< จังหวัดปทุมธานี 
ว0าด�วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557”  
    8) การเทียบโอนหน#วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข*าม
มหาวิทยาลัย (ถ*ามี) การเทียบโอนหน0วยกิตของมหาวิทยาลัย 
     ให*ระบุ “การเทียบโอนให�เป6นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
วไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< จังหวัดปทุมธานี ว0าด�วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
   2.3.3 หลักสูตรและอาจารย4ผู*สอน  
    1) หลักสูตร ให�ระบุรายละเอียดดังต0อไปนี้   
     1.1) จํานวนหน#วยกิต ให�ระบุหน0วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
     1.2) โครงสร*างหลักสูตร ให�แสดงโครงสร�างหรือองค<ประกอบของ
หลักสูตรโดยแบ0งเป6นหมวดวิชาและสอดคล�องกับท่ีกําหนดไว�ในเกณฑ<มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ และ/หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (มคอ. 1) หากสาขาวิชาใดยังไม0มี
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (มคอ.1) ให�ใช�โครงสร�างของมหาวิทยาลัยดังนี้ 
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1.  โครงสร*างหลักสูตร แบ0งเป6นหมวดวิชา ดังนี้ [จํานวนหน0วยกิต] หน#วยกิต 
     1.1 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จํานวนไม0น�อยกว0า [จํานวนหน0วยกิต] หน#วยกิต 
     1.2 หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนไม0น�อยกว0า [จํานวนหน0วยกิต] หน#วยกิต 
          1.2.1 กลุ0มวิชาเฉพาะด�านบังคับ [จํานวนหน0วยกิต] หน0วยกิต 
          1.2.2 กลุ0มวิชาเฉพาะด�านเลือก [จํานวนหน0วยกิต] หน0วยกิต 
          1.2.3 กลุ0มวิชาฝ{กประสบการณ<วิชาชีพ/สหกิจศึกษา [จํานวนหน0วยกิต] หน0วยกิต 
      1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนไม0น�อยกว0า 6 หน#วยกิต 

      
     1.3) รายวิชาในหมวดต#างๆ ในส0วนนี้ให�ขยายความตามโครงสร�าง
หลักสูตร รายละเอียดดังข�อ 1.2 โดยให�ระบุรหัสวิชา ชื่อรายวิชาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
จํานวนหน0วยกิต จํานวนชั่วโมงบรรยาย ชั่วโมงปฏิบัติ และชั่วโมงศึกษาด�วยตนเอง และให�ระบุ    
หมายเหตุต0อท�าย “รายวิชาในหมวดต0างๆ ดังนี้ 
     หมายเหตุ ความหมายของเลขรหัสรายวิชา 
        รหัสรายวิชาประกอบด�วยเลข 7 ตัว 
        เลข 3 ตัวแรกเป6นหมวดวิชาและหมู0วิชา 
        เลขตัวท่ี 4 บ0งบอกถึงระดับความยากง0ายหรือชั้นปR 
        เลขตัวท่ี 5 บ0งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
        เลขตัวท่ี 6 และ 7 บ0งบอกถึงลําดับก0อนหลังของวิชา 
      ความหมายของหมวดวิชาและหมู0วิชาในหลักสูตร 
        XXX หมู0 วิ ช า  . . . . . . .  ( เช0น  155 ห มู0 วิ ช า
ภาษาอังกฤษ 402 หมู0วิชาเคมี 356 หมู0วิชาการจัดการ ดังแสดงในบทท่ี 5) 
        GE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
                  1.4) แผนการศึกษา ให�ระบุหมวดวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหน0วยกิต     
โดย 1 ภาคการศึกษาจํานวนหน0วยกิตต�องไม0เกิน 22 หน0วยกิต สําหรับระดับปริญญาตรี และจํานวน
หน0วยกิตต�องไม0เกิน 12 หน0วยกิต สําหรับระดับบัณฑิตศึกษา การระบุรายวิชาในแผนการศึกษาทําได�ดังนี้ 
      1.4.1) รายวิชาในกลุ0มวิชาบังคับ เช0น ตามโครงสร�างให�เรียน      
54 หน0วยกิต การจัดทําแผนการศึกษา รายวิชาต�องระบุให�ครบทุกรายวิชาจํานวน 54 หน0วยกิต  
      1.4.2) รายวิชาในกลุ0มวิชาเลือก การระบุรายวิชาในกลุ0มนี้ ให�เลือก
รายวิชาท่ีเหมาะสมท่ีต�องการให�นักศึกษาเรียน โดยระบุรายวิชาเท0ากับจํานวนหน0วยกิตท่ีกําหนดใน
กลุ0มนี้ 
      1.4.3 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรี ให�ว0างไว�เพ่ือเป3ดโอกาสให�
นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ และความถนัด จํานวน 6 หน0วยกิต โดยใช�ข�อความนี้ “xxxxxxx 
เลือกเสรี 3(x-x-x)” 
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                  1.5) คําอธิบายรายวิชา ให�จัดเรียงรหัสรายวิชาจากน�อยไปหามาก 
โดยไม0ต�องแยกเป6นหมวดวิชา และให�ตรวจสอบ ชื่อวิชา รหัสวิชา คําอธิบายรายวิชา จํานวนหน0วยกิต/ชั่วโมง  
ให�ถูกต�องโดยยึดของเดิม  
      ในกรณีท่ีจะเปลี่ยนชื่อวิชา คําอธิบายรายวิชา จํานวนหน0วยกิต/
ชั่วโมง ให�สาขาวิชากําหนดรหัสวิชาใหม0 การเขียนคําอธิบายรายวิชาควรใช�ระบบเดียวกันตลอด
หลักสูตร หลักเกณฑ<ในการกําหนดรหัสวิชา ดังแสดงในบทท่ี 5  
     1.5.1) สําหรับหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
คําอธิบายรายวิชาต�องจัดทําเป6นภาษาอังกฤษด�วย โดยต0อท�ายคําอธิบายรายวิชาท่ีจัดทําเป6นภาษาไทย
ทุกๆ รายวิชา 
      1.5.2) รายวิชาท่ีมีลําดับของวิชา ในการระบุรายวิชา Pre-requisite       
ให*ระบุ “รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก0อน” (รายวิชาท่ีต�องเรียนมาก0อน หมายถึง รายวิชาท่ีต�องสอบผ0าน
ตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< จังหวัดปทุมธานี ว0าด�วย     
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557) 
      1.5.3) รายวิชาท่ีอยู0นอกคณะ หรือสาขาวิชา ให�ประสานการขอ
คําอธิบายรายวิชา หรือสอบถามข�อมูลท่ีคณะนั้นๆ  
    2) ช่ือ สกุล ตําแหน#งและคุณวุฒิของอาจารย4  
     ระบุจํานวนอาจารย<ประจําหลักสูตร อาจารย<ประจําและอาจารย<พิเศษ       
แยกจากกัน โดยระบุรายชื่อซ่ึงประกอบด�วยตําแหน0งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบัน       
ท่ีสําเร็จการศึกษา ปR�ท่ีจบ และภาระการสอน (ชม./สัปดาห<) ท้ังท่ีมีอยู0แล�ว และท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ 
     อาจารย<ประจําหลักสูตร ต�องสอดคล�องตามเกณฑ<มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และต�องมีผลงานทางวิชาการ การค�นคว�า วิจัย หรือการแต0งตํารา 
บทความทางวิชาการ ย�อนหลังไม0เกิน 5 ปR  
     ผลงานทางวิชาการ และอ่ืนๆ ให�ระบุไว�ในภาคผนวก เรื่องผลงานทาง
วิชาการของอาจารย<ประจําหลักสูตร รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการ สามารถดาวน<โหลดได�ท่ี
เว็บไซต<ของสํานักฯ (http://acad.vru.ac.th/) คุณสมบัติของอาจารย<แยกตามประเภทดังนี้  
     2.1) อาจารย4ประจําหลักสูตร คุณสมบัติของอาจารย<ประจําหลักสูตร คือ  
 ระดับปริญญาตรี : อาจารย<ต�องมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท0า 
หรือมีตําแหน0งทางวิชาการระดับผู�ช0วยศาสตราจารย< มีผลงานทางวิชาการท่ีไม0ใช0ส0วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และได�รับการเผยแพร0ตามหลักเกณฑ<ท่ีกําหนดให�บุคคลดํารงตําแหน0งทาง
วิชาการ อย0างน�อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปRย�อนหลัง 
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต : อาจารย<ต�องมีคุณวุฒิปริญญาโท
หรือเทียบเท0า มีผลงานทางวิชาการท่ีไม0ใช0ส0วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และได�รับการ
เผยแพร0ตามหลักเกณฑ<ท่ีกําหนดให�บุคคลดํารงตําแหน0งทางวิชาการอย0างน�อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปR
ย�อนหลัง และมี 1 รายการต�องเป6นผลงานวิจัย 
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 ระดับปริญญาโท : อาจารย<ต�องมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท0า 
มีผลงานทางวิชาการท่ีได�รับการเผยแพร0ตามหลักเกณฑ<ท่ีกําหนดให�บุคคลดํารงตําแหน0งทางวิชาการ
อย0างน�อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปRย�อนหลัง และมี 1 รายการต�องเป6นผลงานวิจัย 
 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง : อาจารย<ต�องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท0า หรือปริญญาโทหรือเทียบเท0าท่ีมีตําแหน0งรองศาสตราจารย< มีผลงานทาง
วิชาการท่ีไม0ใช0ส0วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และได�รับการเผยแพร0ตามหลักเกณฑ<ท่ี
กําหนดให�บุคคลดํารงตําแหน0งทางวิชาการอย0างน�อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปRย�อนหลัง และมี 1 
รายการต�องเป6นผลงานวิจัย 
      ระดับปริญญาเอก : อาจารย<ต�องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท0า หรือปริญญาโทหรือเทียบเท0าท่ีมีตําแหน0งรองศาสตราจารย< มีผลงานทางวิชาการท่ีไม0ใช0  
ส0วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และได�รับการเผยแพร0ตามหลักเกณฑ<ท่ีกําหนดให�บุคคลดํารง
ตําแหน0งทางวิชาการอย0างน�อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปRย�อนหลัง และมี 1 รายการต�องเป6นผลงานวิจัย
     2.2) อาจารย4ประจํา บุคคลท่ีดํารงตําแหน0งอาจารย< ผู�ช0วยศาสตราจารย<  
รองศาสตราจารย< และศาสตราจารย< ท่ีมีหน�าท่ีหลักด�านการสอน การวิจัย บริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ต�องปฏิบัติหน�าท่ีเต็มเวลาในมหาวิทยาลัย โดยให�ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน และปRท่ีสําเร็จ 
ไม0จําเป6นต�องสังกัดคณะท่ีเป3ดสอน อาจเป6นอาจารย<จากคณะอ่ืนได� 
     2.3) อาจารย4พิเศษ อาจารย<พิเศษ คือ ผู�สอนท่ีไม0ใช0อาจารย<ประจํา     
ผู�ซ่ึงมาสอนเป6นครั้งคราว หรือเชิญมาสอนในกรณีท่ีต�องการอาจารย<ท่ีมีความเชี่ยวชาญ ในรายวิชา 
หรือสาขาวิชานั้นๆ อาจได�รับการยกเว�นคุณวุฒิปริญญาโท แต0ต�องไม0ตํ่ากว0าปริญญาตรี และ            
มีประสบการณ<การทํางานท่ีเก่ียวข�องกับวิชาท่ีสอนไม0น�อยกว0า 6 ปR โดยให�ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชา 
สถาบัน และปRท่ีสําเร็จการศึกษา ท้ังนี้ให�เป6นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ<
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
   2.3.4 องค4ประกอบเก่ียวกับประสบการณ4ภาคสนาม (การฝVกงาน หรือสหกิจ
ศึกษา) (ถ*ามี)  
    สรุปโดยย0อเก่ียวกับการฝ{กปฏิบัติ ฝ{กงาน หรือสหกิจศึกษาท่ีกําหนดไว�ใน
หลักสูตร 
    1) มาตรฐานผลการเรียนรู*ของประสบการณ4ภาคสนาม ลงรายการสําคัญๆ         
ของมาตรฐานผลการเรียนรู�จากประสบการณ<ภาคสนามท่ีต�องการ 
    2) ช#วงเวลา ระบุช0วงเวลาของหลักสูตรท่ีจัดประสบการณ<ภาคสนาม        
ให�นักศึกษา เช0น ปRการศึกษา ภาคการศึกษาท่ีจัด 
    3) การจัดเวลาและตารางสอน เช0น 3 วันต0อสัปดาห<เป6นเวลา 4 สัปดาห< 
หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
   2.3.5 ข*อกําหนดเก่ียวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถ*ามี)  
    ข�อมูลโดยสรุปเ ก่ียวกับข�อกําหนดในการทําโครงงาน การวิจัยหรือ
วิทยานิพนธ< นอกเหนือจากโครงงาน ควรแนบข�อกําหนดสําหรับการทําโครงงานด�วย  
    1) คําอธิบายโดยย#อ ให�อธิบายคร0าวๆ เก่ียวกับการจัดทําโครงการหรืองานวิจัย  
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    2) มาตรฐานผลการเรียนรู* ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู�หลักๆ ท่ีต�องการ
จากการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
    3) ช#วงเวลา ระบุช0วงระยะเวลาของหลักสูตรท่ีกําหนดให�ทําโครงงานหรือ
งานวิจัย เช0น ปRการศึกษา ภาคการศึกษา 
    4) จํานวนหน#วยกิต ระบุจํานวนหน0วยกิตของรายวิชาโครงงานหรืองานวิจัย 
เช0น 3 หน0วยกิต หรือ 6 หน0วยกิต เป6นต�น 
    5) การเตรียมการ อธิบายอย0างย0อเก่ียวกับการเตรียมการให�คําแนะนําและ
ช0วยเหลือทางด�านวิชาการแก0นักศึกษา 
    6) กระบวนการประเมินผล อธิบายเก่ียวกับกระบวนการ วิธีการประเมินผล 
รวมท้ังกลไกสําหรับการทวนสอบมาตรฐาน 
  2.4 หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรู* กลยุทธ4การสอนและการประเมินผล 
   2.4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา แสดงลักษณะพิเศษของ
นักศึกษา ท่ีนอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยท่ัวๆ ไปท่ีมหาวิทยาลัย คณะ หรือสาขาวิชา พยายาม
พัฒนาให�มีข้ึนในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช0น บัณฑิตซ่ึงมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก�ไข
ป=ญหาได�อย0างสร�างสรรค< มีความสามารถในความเป6นผู�นําอย0างโดดเด0น หรือมีความมุ0งม่ันในการ     
ให�บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทางด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระดับสูงในแต0ละคุณลักษณะ
ดังกล0าว ชี้ให�เห็นถึงกลยุทธ<การสอนและกิจกรรมนักศึกษาท่ีจะใช�ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล0านั้น 
   2.4.2 การพัฒนาผลการเรียนรู*ในแต#ละด*าน อธิบายผลการเรียนรู�แต0ละด�าน  ตาม
หัวข�อต0อไปนี้  
    1) คําอธิบายท่ัวๆ ไปเก่ียวกับความรู�หรือทักษะในหลักสูตรท่ีต�องการจะ
พัฒนาและระดับของความรู�และทักษะนั้นๆ ให�สอดคล�องกับมาตรฐานผลการเรียนรู�ท่ีสาขา/สาขาวิชา
นั้นๆ กําหนดเป6นอย0างน�อย  
    2) คําอธิบายเก่ียวกับกลยุทธ<การสอนท่ีจะใช�ในรายวิชาต0างๆ ในหลักสูตรท่ี
จะพัฒนาความรู�และทักษะเหล0านั้น (ควรเป6นคําอธิบายท่ัวๆ ไปของวิธีการท่ีจะใช�ตลอดหลักสูตร โดย
ใช�การจัดการเรียนการสอนท่ีเน�นผู�เรียนเป6นสําคัญ แต0ถ�ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะท่ีจะกําหนดให�
มีในรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะให�แสดงไว�ด�วย)  
    3) วิธีการวัดและประเมินผลท่ีจะใช�ในรายวิชาต0างๆ ในหลักสูตรท่ีจะ
ประเมินผล  การเรียนรู�ในกลุ0มท่ีเก่ียวข�อง (ซ่ึงอาจรวมกลยุทธ<สําหรับการประเมินหลักสูตร
เช0นเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา)  
     ถ�ามีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ<หรือวิธีการในช0วงระยะเวลาใดของหลักสูตร      
ควรแสดงให�เห็นด�วย ตัวอย0างเช0น กิจกรรมต0างๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนําในตอน            
เริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงข้ึนใช�ความรู�และทักษะท่ีกําหนดอาจจะรวมไว�ในระยะเวลา
ต0อมา ผลการเรียนรู� 5 ด�านมีดังนี้ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู� (3) ทักษะทางป=ญญา            
(4) ทักษะความสัมพันธ<ระหว0างบุคคลและความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห<เชิงตัวเลข       
การสื่อสาร และการใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ  
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     นอกจากผลการเรียนรู�ท้ัง 5 ด�านนี้ บางสาขาวิชาต�องการทักษะทาง
กายภาพสูง เช0นการเต�นรํา ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย< วิทยาศาสตร<
การแพทย< และอ่ืนๆ จึงควรเพ่ิมการเรียนรู�ทางด�านทักษะพิสัยเข�าไปด�วย และสาขาวิชาทางการศึกษา 
ให�เพ่ิมทักษะการจัดการเรียนรู�เป6นทักษะท่ี 6  
   2.4.3 แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู*        
จากหลักสูตรสู#รายวิชา (Curriculum Mapping)  
    แสดงให� เห็นว0 าแต0ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต0อมาตรฐาน              
ผลการเรียนรู�ใดบ�าง (ตามท่ีระบุในหมวดท่ี 4 ข�อ 2) โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
    1) การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตร          
สู0รายวิชาให�ระบุดังนี้  
     1.1) ระบุว0าเป6นความรับผิดชอบหลัก (�) หรือรับผิดชอบรอง (�)      
ซ่ึงบางรายวิชาอาจไม0นําสู0มาตรฐานผลการเรียนรู�บางข�อย0อยในแต0ละด�าน (ว0างไว�) 
     1.2) ทุกรายวิชาต�องมีความรับผิดชอบหลัก (�) อย0างน�อย 1 ข�อย0อย            
ต0อมาตรฐานผลการเรียนรู�แต0ละด�าน แต0ละวิชาจะต�องมีความรับผิดชอบหลัก (�) ครบทุกด�าน     
อาจละเว�นด�านทักษะพิสัยได� 
     1.3) ในกรณีท่ีไม0สามารถทําตามข�อ 1.1 และข�อ 1.2 ได�ให�กําหนด
รายวิชาในทุกๆ หมวดวิชาต�องมีผลการเรียนรู�ครบทุกด�านอย0างน�อยร�อยละ 50 ส0วนรายวิชาท่ีเหลือ
อีกร�อยละ 50 ต�องมีผลการเรียนรู�อย0างน�อย 3 ด�าน คือ ด�านคุณธรรม จริยธรรม ด�านความรู� และ   
ด�านทักษะทางป=ญญา   
     1.4) เม่ือพิจารณาทุกรายวิชาท่ีนักศึกษาจะต�องเรียนเพ่ือให�สําเร็จ
การศึกษาแล�ว ทุกด�านมาตรฐานผลการเรียนรู�จะต�องมีความรับผิดชอบหลัก (�) ครบทุกข�อย0อย  
    2) รายวิชาในแผนท่ีกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จาก
หลักสูตรสู0รายวิชา ให�จัดทําดังนี้ 
     2.1) ระบุลําดับ รหัสวิชา และชื่อวิชา ดังนี้ “1. 1002001 ภาษาไทย
สําหรับครู” 
     2.2) เรียงลําดับรหัสวิชาจากน�อยไปหามาก โดยไม0ต�องแยกหมวดหมู0ของวิชา 
     2.3) ระบุให�ครบทุกรายวิชา 
     2.4) ตรวจสอบ รหัสวิชา และชื่อวิชาให�ถูกต�องตรงกันทุกจุดท่ีอ�างถึงใน
หลักสูตรนี้  
  2.5 หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ4ในการประเมินผลนักศึกษา 
   2.5.1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ4ในการให*ระดับคะแนน (ผลการเรียน)  
    ถ�ามหาวิทยาลัย สาขาวิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เก่ียวกับ
การให�ระดับคะแนน (เกรด) นักศึกษา ให�กล0าวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้นๆ และแนบเอกสาร
ดังกล0าวไว�ในภาคผนวก 
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    ให*ระบุ “การวัดผลการสําเร็จการศึกษา ให�เป6นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< จังหวัดปทุมธานี ว0าด�วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 
   2.5.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
    อธิบายกระบวนการท่ีใช�ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู� แต0ละรายวิชา เช0น ทวนสอบจากคะแนนข�อสอบ หรืองานท่ีมอบหมาย  
    กระบวนการอาจจะต0างกันไปสําหรับรายวิชาท่ีแตกต0างกัน หรือสําหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรู�แต0ละด�าน ท้ังนี้ควรมีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู�ขณะนักศึกษา     
ยังไม0สําเร็จการศึกษา และหลังจากสําเร็จการศึกษา 
   2.5.3 เกณฑ4การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
    ระบุรายละเอียดเก่ียวกับเกณฑ<การสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรซ่ึงต�อง
สอดคล�องกับเกณฑ<มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
    ให*ระบุ “การวัดผลการสําเร็จการศึกษา ให�เป6นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< จังหวัดปทุมธานี ว0าด�วยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557” 

  2.6 หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย4 
   2.6.1 การเตรียมการสําหรับอาจารย4ใหม#  
    อธิบายกระบวนการท่ีใช�สําหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารย<
ใหม0และอาจารย<พิเศษ เพ่ือให�ม่ันใจได�ว0าอาจารย<เข�าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต0างๆ      
ท่ีสอนในหลักสูตรและรายวิชาท่ีตนรับผิดชอบสอน เช0น จัดปฐมนิเทศอาจารย<ใหม0 จัดให�มีการ
สังเกตการณ<การสอน จัดระบบพ่ีเลี้ยง และอ่ืนๆ เป6นต�น 
   2.6.2 การพัฒนาความรู*และทักษะให*แก#คณาจารย4  
    อธิบายถึงสิ่งท่ีจะดําเนินการเพ่ือช0วยให�คณาจารย<ได�รับการพัฒนาด�านการสอน 
ด�านการวิจัย ให�ความรู�ด�านการวัดและการประเมินผล และการเข�าสู0ตําแหน0งทางวิชาการ  
    1) ด�านการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล อธิบายถึงวิธีการท่ีจะพัฒนาทักษะการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
    2) การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด�านอ่ืนๆ กําหนดให�อาจารย<ได�พัฒนา
ตนเองตามสายวิชาชีพ การเข�าสู0ตําแหน0งทางวิชาการ เป6นต�น 
  2.7 หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
   2.7.1 การบริหารหลักสูตร  
    ให�ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรไว�ให�ชัดเจน ต�องดําเนินการ
ตามคู0มือการพัฒนาหลักสูตร หรือตามนโยบายมหาวิทยาลัย เช0น มีการบริหารหลักสูตรตามโครงสร�าง
ของคณะ อย0างน�อยต�องมีคณะกรรมการวิชาการระดับคณะ โดยมีรองคณบดีฝ�ายวิชาการ และ
ประธานหลักสูตรต0างๆ รวมอยู0ด�วย และกําหนดให�มี 1) อาจารย<ประจําหลักสูตร 2) กรรมการบริหาร
หลักสูตร 3) มีการกําหนดบทบาทหน�าท่ี และต�องมีเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 4) จัดให�มี   
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การจัดทํา มคอ.ต0างๆ ตามเกณฑ<มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห0งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 
   2.7.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
    1) การบริหารงบประมาณ ระบุวิธีการจัดสรรงบประมาณท่ีได�ไปดําเนินการ
เรื่องการจัดการเรียนการสอนอย0างไร อย0างน�อยดําเนินการเพ่ือให�การจัดการเรียนการสอนเป6นไป
อย0างมีประสิทธิภาพ  
          2) ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู#เดิม ระบุความพร�อมของทรัพยากร 
ท่ีมีอยู0แล�ว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีจําเป6น เช0น ตํารา หนังสืออ�างอิง เอกสาร
หรืออุปกรณ<การเรียนการสอนอ่ืนๆ รวมท้ังสื่ออิเลคทรอนิกส<อ่ืนๆ เป6นต�น ซ่ึงสามารถดาวน<โหลด
ทรัพยากรการเรียนการสอน ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    3) การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ระบุกระบวนการ
วางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออ�างอิง เอกสารหรืออุปกรณ<การเรียนการสอนอ่ืนๆ รวมท้ัง             
สื่ออิเลคทรอนิกส<อ่ืนๆ 
    4) การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร การประเมินความเพียงพอ
ของทรัพยากร คณะมีเจ�าหน�าท่ีของคณะ ซ่ึงจะประสานงานการจัดซ้ือเพ่ือเข�าสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และทําหน�าท่ีประเมินความเพียงพอของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจ�าหน�าท่ี 
ด�านโสตทัศนูปกรณ< ซ่ึงอํานวยความสะดวกในการสื่อสารของอาจารย<แล�วยังต�องประเมินความ
เพียงพอ และความต�องการใช�สื่อของอาจารย<ด�วย 
   2.7.3 การบริหารคณาจารย4 
    1) การรับอาจารย4ใหม# ระบุกระบวนการย0อๆ ในการรับอาจารย<ใหม0 เพ่ือให�
ม่ันใจว0า อาจารย<มีคุณสมบัติและประสบการณ<เพียงพอต0อความรับผิดชอบการสอน หรืออย0างน�อย
ต�องเป6นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา (มคอ.1) 
    2) การมีส#วนร#วมของคณาจารย4ในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือร0วมกันและการมีส0วนร0วมของคณาจารย<ในการ
ติดตามคุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําปRและการวางแผนสําหรับการปรับปรุงหลักสูตร 
    3) การแต#งตั้งคณาจารย4พิเศษ สรุปย0อๆ ถึงนโยบายในการแต0งต้ังอาจารย<
ท่ีสอนบางเวลาและอาจารย<พิเศษ เช0น วิธีการอนุมัติ กระบวนการเลือกสรร และสัดส0วนต0อคณาจารย<       
ในหลักสูตรท้ังหลักสูตร 
   2.7.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
    1)  การ กําหนดคุณสมบัติ เฉพาะสําหรับตําแหน# ง  ของบุคลากร              
สายสนับสนุนการสอน  
    2) การเพ่ิมทักษะความรู*เพ่ือการปฏิบัติงาน เช0น การฝ{กอบรม ทัศนศึกษา 
หรือการฝ{กการทําวิจัยร0วมกับอาจารย< เป6นต�น 
   2.7.5 การสนับสนุนและการให*คําแนะนํานักศึกษา 
    1) การให*คําปรึกษาด*านวิชาการ และอ่ืนๆ แก#นักศึกษา อธิบายถึง      
การจัดการท่ีได�ดําเนินการในการให�คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแก0นักศึกษา รวมถึงตาราง          
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การทํางานของอาจารย<และการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพ 
(ซ่ึงอาจมีในระดับคณะ) 
    2) การอุทธรณ4ของนักศึกษา กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเก่ียวกับผลการ
ประเมินในรายวิชาใด สามารถท่ีจะยื่นคําร�องขอดูกระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการ
ประเมินของอาจารย<ในแต0ละรายวิชา ท้ังนี้แนบกฎระเบียบสําหรับการอุทธรณ<ของนักศึกษา ในเรื่องท่ี
เก่ียวกับวิชาการรวมท้ังกระบวนการ ในการพิจารณาข�ออุทธรณ<เหล0านั้น (ถ�ามี) 
   2.7.6 ความต*องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู*ใช*
บัณฑิต ให�อธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยต�องสํารวจความ
ต�องการท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจ ของผู�ใช�
บัณฑิต 
   2.7.7 ตัวบ#งช้ีผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)  
    ระบุตัวบ0งชี้ผลการดําเนินงานท่ีใช�ในการติดตาม ประเมินและรายงาน
คุณภาพของหลักสูตรประจําปRท่ีระบุไว�ในหมวด 1-6 ข�างต�น ซ่ึงหมายถึง ต�องมีการประเมินตามตัว
บ0งชี้ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห0งชาติ หากสาขาวิชาใดมี            
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับสาขา (มคอ.1) ให�ประเมินตามตัวบ0งชี้ดังกล0าว และผลการดําเนินการ
บรรลุตามเป_าหมายตัวบ0งชี้ท้ังหมดอยู0ในเกณฑ<ดีต0อเนื่อง 2 ปRการศึกษา ท้ังนี้เกณฑ<การประเมินผ0าน
คือ มีการดําเนินการตามข�อ 1-5 และอย0างน�อยร�อยละ 80 ของตัวบ0งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุไว�ใน
แต0ละปR ตัวบ0งชี้หลักๆ มี 12 ตัวบ0งชี้ หากสาขาวิชาใดจะกําหนดตัวบ0งชี้เพ่ิมเพ่ือกํากับให�มีคุณภาพ  
มากข้ึน สามารถทําได� แสดงตารางดังตัวอย0าง ซ่ึงต�องมีอย0างน�อย 12 ตัวบ0งชี้ ดังนี้ 
 

ดัชนีบ#งช้ีผลการดําเนินงาน 
ป?ท่ี 
1 

ป?ท่ี 
2 

ป?ท่ี 
3 

ป?ท่ี 
4 

ป?ท่ี 
5 

1. อาจารย<ประจําหลักสูตรอย0างน�อยร�อยละ 80 มีส0วนร0วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล�องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห0งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ�ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ<ภาคสนาม (ถ�ามี) 
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย0างน�อยก0อนการเป3ดสอนในแต0
ละภาคการศึกษาให�ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณ<
ภาคสนาม (ถ�ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน  
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเป3ดสอนให�ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปRการศึกษา 

X X X X X 
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ดัชนีบ#งช้ีผลการดําเนินงาน 
ป?ท่ี 
1 

ป?ท่ี 
2 

ป?ท่ี 
3 

ป?ท่ี 
4 

ป?ท่ี 
5 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู� ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ�ามี) อย0างน�อยร�อยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเป3ดสอนในแต0ละปRการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ<การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู� จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปRท่ีแล�ว 

 X X X X 

8. อาจารย<ใหม0 (ถ�ามี) ทุกคน ได�รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด�านการจัดการเรียนการสอน  

X X X X X 

9. อาจารย<ประจําทุกคนได�รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย0างน�อยปRละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ�ามี) ได�รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม0น�อยกว0าร�อยละ 50 ต0อปR 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปRสุดท�าย/บัณฑิตใหม0ท่ีมีต0อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม0น�อยกว0า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตท่ีมีต0อบัณฑิตใหม0 เฉลี่ย 
ไม0น�อยกว0า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

 

  2.8 หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
   ควรคํานึงถึงประเด็นต0างๆ ในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสู0การประเมินการจัด     
การเรียนการสอนในประเด็นสําคัญๆ ท่ีสะท�อนถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีคาดหวัง โดยประเด็นเหล0านี้
จะถูกนํามาใช�ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร0 โดยทุกหลักสูตร
กําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค<ประกอบในการประกันคุณภาพอย0างน�อย 6 
ด�าน คือ 1) ด�านการกํากับมาตรฐาน 2) ด�านบัณฑิต 3) ด�านนักศึกษา 4) ด�านคณาจารย< 5) ด�าน
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู�เรียน และ 6) ด�านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู� 
   2.8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
    1) การประเมินกลยุทธ4การสอน อธิบายกระบวนการท่ีใช�ในการประเมิน 
กลยุทธ<การสอนท่ีได�วางแผนไว�สําหรับการพัฒนาการเรียนรู�ในด�านต0างๆ เช0น การประเมินความเห็น
หรือข�อเสนอแนะของอาจารย<ภายหลังการเข�ารับการอบรม การนํากลยุทธ<การสอนไปใช�                การ
ปรึกษาหารือกับผู�เชี่ยวชาญด�านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห<ผลการประเมินของนักศึกษา
และหลักสูตรฝ{กอบรมด�านทฤษฎีการเรียนรู�และวิธีการสอนท่ีเก่ียวข�อง และอธิบายกระบวนการท่ีจะ
นําผลการประเมินท่ีได�มาปรับปรุงแผนกลยุทธ<การสอน 
    2) การประเมินทักษะของอาจารย4ในการใช*แผนกลยุทธ4การสอน อธิบาย
กระบวนการท่ีใช�ในการประเมินทักษะของคณาจารย<ในการใช�กลยุทธ<ตามท่ีได�วางแผนไว� เช0น การประเมินของ
นักศึกษาในแต0ละรายวิชา การสังเกตการณ<ของอาจารย<ผู�รับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานหลักสูตร 
การทดสอบผลการเรียนรู�ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตร
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เดียวกัน  การจัดอันดับเก่ียวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู�และทักษะท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด
ท่ีนักศึกษาต�องการ 
   2.8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
    อธิบายกระบวนการท่ีจะใช�เพ่ือจะได�ข�อมูลต0างๆ ย�อนกลับในการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู�ท่ีคาดหวังจากกลุ0มบุคคล ดังนี้  
    1) นักศึกษาและบัณฑิต  
    2) ผู�ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู�ประเมินภายนอก  
    3) ผู�ใช�บัณฑิตและ/หรือผู�มีส0วนได�ส0วนเสียอ่ืนๆ 
   2.8.3 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ให�ประเมินตาม
ตัวบ0งชี้ผลการดําเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ข�อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย0างน�อย 3 คน 
ประกอบด�วยผู�ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย0างน�อย 1 คน (ควรเป6นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน) 
   2.8.4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง อธิบายกระบวนการ
ทบทวนผลการประเมินท่ีได�จากอาจารย<และนักศึกษา รวมท้ังกระบวนการในการวางแผนปรับปรุง
หลักสูตรและแผนกลยุทธ< 

 
 3. องค4ประกอบตอนท*าย 
  องค<ประกอบตอนท�ายของเล0มหลักสูตร มีรายละเอียดดังนี้  
  หน*าบอกตอนภาคผนวก หมายถึง หน�าท่ีมีเพียงหัวข�อหัวเรื่องของตอนหนึ่งๆ ซ่ึงพิมพ<
ไว�กลางหน�ากระดาษ เช0น หน�าบอกตอนภาคผนวก หน�าบอกตอนภาคผนวก ก เป6นต�น 
  ภาคผนวก หมายถึง ส0วนท่ีนํามาเพ่ิมเติมเนื้อหาไว�ตอนท�ายของหลักสูตร เป6นส0วนท่ี   
ไม0ใช�เนื้อหาโดยตรง แต0เห็นว0ามีประโยชน<ถ�านํามาเขียนไว�ตอนท�ายจะช0วยให�ผู�อ0านมีความรู�        
ความเข�าใจเนื้อหายิ่งข้ึน หรือมีเนื้อหาค0อนข�างมาก และถูกกล0าวอ�างไว�ภายในเนื้อหาบางส0วน เช0น 
ข�อบังคับ ระเบียบ ประกาศ ข�อตกลงทางความร0วมมือ เป6นต�น  
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ตัวอย#าง หน�าบอกตอนภาคผนวก 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ตัวอย#าง หน�าบอกตอนภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ก 
ข*อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ4 ในพระบรมราชูปถัมภ4 จังหวัดปทุมธานี           

ว#าด*วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557 
  
 



47 
 

การจัดทํา สมอ. 08  
 สมอ.08 คือ “รายละเอียดการแก�ไขหลักสูตร” ใช�เป6นเอกสารสําหรับการขออนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุงเล็กน�อย จะทําก็ต0อเม่ือหลักสูตรหรือสาขาวิชาพบว0าหลักสูตรท่ีส0ง สกอ.               
มีข�อผิดพลาดเนื่องจากพิมพ<ข�อมูลผิด หรือต�องการแก�ไขรายละเอียดเล็กน�อย เช0น คําอธิบายรายวิชา 
รหัสวิชา หน0วยกิตต0อชั่วโมง หรืออาจารย<ประจําหลักสูตร เป6นต�น คณะกรรมการประจําหลักสูตร 
ร0วมกันพิจาณาอย0างรอบคอบเพ่ือนําเสนอรายละเอียดการแก�ไขหลักสูตร (สมอ.08) ต0อ สกอ. เพียง
ครั้งเดียว โดยรายละเอียดของ สมอ.08 มีดังต0อไปนี้ 
 
กระดาษและการจัดหน*า 
 กระดาษท่ีใช�จัดทํา สมอ.08 ควรเป6นกระดาษท่ีมีคุณภาพดี กําหนดให�ใช�กระดาษขาว      
ไม0มีเส�นบรรทัดชนิดไม0ต่ํากว0า 80 แกรม ขนาดมาตรฐาน A4 การเว�นขอบกระดาษให�เว�นดังนี้ 
 หัวกระดาษเว�นว0างไว� 1.5 นิ้ว  
 ขอบซ�ายมือเว�นว0างไว� 1.5 นิ้ว  
 ขอบขวามือเว�นว0างไว� 1 นิ้ว  
 ขอบล0างเว�นว0างไว� 1 นิ้ว 
 
รูปแบบอักษรและขนาด 
 รูปแบบอักษร (Font) คือ TH Sarabun PSK ข�อความท่ัวไปใช�ขนาด 16 พอยต<       
 ปก อักษรตัวหนา (Bold) ขนาด 22 พอยต< 
 หัวข*อสําคัญหรือหัวข*อหลัก ให�พิมพ<ไว�ก่ึงกลางหน�ากระดาษ ด�วยอักษร ตัวหนา (Bold) 
ขนาด 18 พอยต< 
 หัวข*อลอย ให�พิมพ<ชิดเส�นก้ันหน�าด�านซ�าย ด�วยอักษร ตัวหนา (Bold) ขนาด 16 พอยต< 
เว�นระยะก0อน 1 บรรทัด พิมพ<ย0อหน�าเข�าไปท่ีระยะ 0.2 นิ้ว เนื้อหาข้ึนบรรทัดใหม0ย0อหน�าตรงกับ
ข�อความของหัวข�อ 
 ภาคผนวก ด�วยอักษรตัวหนา (Bold) กลางหน�ากระดาษ ขนาด 18 พอยต< 
   
การระบุเลขหน*า 
 1. การพิมพ<เลขหน�าให�พิมพ<ไว�มุมบนขวาของหน�ากระดาษ ห0างจากขอบบน 1 นิ้ว 
 2. องค<ประกอบตอนต�น หรือส0วนหน�า ให�ใส0พยัญชนะ ก, ข, ค,... หรือ (1) (2) (3) 
 3. เนื้อหา และภาคผนวก ให�ใส0ตัวเลขอารบิก 1, 2, 3,... ตามลําดับ โดยเริ่มต้ังแต0หน�าแรก 
สําหรับหน�าแรกของหมวด หน�าแรกของภาคผนวก และภาคผนวกย0อย ให�นับลําดับหน�า แต0ไม0ต�อง
พิมพ<ตัวเลขท่ีหน�านั้น  
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 การจัดทํา สมอ.08 จะใช*ข*อมูลต#างๆ ตรงตาม มคอ.2 ของหลักสูตรท่ีผ#านการรับทราบ      
จาก สกอ. แล*ว โดยรูปแบบของ สมอ.08 มีองค<ประกอบ 2 ตอน ดังนี้ 
 1. องค4ประกอบตอนต*น 
  1.1 ปก ประกอบด�วย 
   1.1.1 สัญลักษณ<ประจํามหาวิทยาลัย 
   1.1.2 ช่ือหลักสูตร เป6นไปตาม มคอ.2 ของหลักสูตรท่ีรับทราบจาก สกอ. เช0น 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต เป6นต�น  
   1.1.3 ช่ือสาขาวิชา เป6นไปตาม มคอ.2 ของหลักสูตรท่ีรับทราบจาก สกอ. เช0น สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร< สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาการบัญชี เป6นต�น หลักสูตรระดับปริญญา
ตรีท่ีใช�ระยะเวลาการศึกษาเกิน 4 ปR ให�ระบุจํานวนปRไว�หลังสาขาวิชา เช0น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปR) เป6นต�น 
   1.1.4 ชนิดของหลักสูตร ในกรณีท่ีเป6นหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ให�ระบุต0อท�ายบรรทัดของสาขาวิชา 
    1) หลักสูตรนานาชาติ หมายถึงหลักสูตรท่ีรับนักศึกษาหลากหลายเชื้อชาติ 
จะเป6น ชาติใดชาติหนึ่งไม0ได� เข�ามาศึกษาโดยใช�ภาษาเพียงภาษาเดียว ในการจัดการเรียนการสอน  
    2) หลักสูตรภาษาอังกฤษ หมายถึง หลักสูตรท่ีอาจรับนักศึกษาชาวไทย
โดยเฉพาะ หรือนักศึกษาชาวต0างชาติเข�ามาศึกษา และใช�ภาษาอังกฤษเป6นภาษาสื่อสารในการจัด 
การเรียนการสอน 
   1.1.5 สถานะของหลักสูตร คือหลักสูตรใหม0 หรือหลักสูตรปรับปรุง    
   1.1.6 ป?พุทธศักราช ให�ระบุปRท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ตามท่ีระบุใน   
มคอ.2 ของหลักสูตรท่ีรับทราบจาก สกอ. 
   1.1.7 คณะ วิทยาลัย ระบุชื่อคณะ หรือวิทยาลัยท่ีหลักสูตรสังกัด 
   1.1.8 ช่ือมหาวิทยาลัย ชื่อมหาวิทยาลัยท่ีเป6นชื่อเต็มตามประกาศในกฤษฎีกา    
ว0าด�วยชื่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ ให*ระบุ “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< 
จังหวัดปทุมธานี” 
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ตัวอย#างปก สมอ.08   

                       
 

 
 

รายละเอียดการแก*ไขหลักสูตร (สมอ.08) 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

หลักสูตรปรับปรุง ป? พ.ศ. 2555 
 
 
 
 
 
 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ4 ในพระบรมราชูปถัมภ4 

จังหวัดปทุมธานี 
 

 
 
 
 2. องค4ประกอบตอนท*าย 
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  องค<ประกอบตอนท�าย ของรายละเอียดของการแก�ไขหลักสูตรปรับปรุงเล็กน�อย    
(สมอ.08) ท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตรต�องจัดทํา เพ่ือเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และ
เสนอ สกอ. มีรายละเอียดดังต0อไปนี้ 
  2.1 ช่ือมหาวิทยาลัย ให*ระบุ “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< 
จังหวัดปทุมธานี” 
  2.2 คณะ/วิทยาลัย ให*ระบุ “คณะหรือวิทยาลัยท่ีหลักสูตรสังกัดอยู0” 
  2.3 ช่ือหลักสูตร ให�ระบุชื่อหลักสูตรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามท่ีระบุใน มคอ.2   
ท่ีรับทราบจาก สกอ.  
  2.4 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา ให�ระบุชื่อเต็มและอักษรย0อของปริญญาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามท่ีระบุใน มคอ.2 ท่ีรับทราบจาก สกอ. 
  2.5 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ให�ระบุว0า 
มคอ.2 ได�รับทราบจาก สกอ. เม่ือวันท่ี เดือน ปR พ.ศ. อะไร  เป6นหลักสูตรใหม0หรือหลักสูตรปรับปรุง 
และพัฒนาหรือปรับปรุง พ.ศ. อะไร นอกจากนั้น รายละเอียดการแก�ไขของหลักสูตรนี้จัดการเรียน
การสอนในภาคการศึกษาใด และได�รับการอนุมัติให�ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน�อย จากสภาวิชาการ และ           
สภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี เดือน ปR พ.ศ. อะไร แสดงดังตัวอย0าง  
 

ปรับปรุงหลักสูตรเล็กน*อย 
(สมอ.08) พ.ศ. 

เร่ิมใช*กับนักศึกษาท่ีเข*า
ศึกษาในป?การศึกษา 

เร่ิมใช*ภาคการศึกษา/          
ป?การศึกษา 

คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ป? 
สภาวิชาการเห็นชอบ 

คร้ังท่ี/ วัน-เดือน-ป? 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

2557 2557 1/2557 9/2557 
11 กันยายน 2557 

11/2557 
 2 ตุลาคม 2557 

2558 
 

2558 1/2558 10/2558 
15 ตุลาคม 2558 

12/2558 
5 พฤศจิกายน 2558 

    
  2.6 เหตุผลในการปรับปรุงแก*ไข 
   อธิบายถึงเหตุผลในการขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน�อย หรือขอปรับปรุงแก�ไข หลักสูตรเดิม 
เนื่องจาก การจัดพิมพ<เอกสารผิดพลาด ชื่อวิชาไม0เป6นไปตามมาตรฐานสากล เนื้อหาในคําอธิบาย
รายวิชาไม0ครอบคลุม การระบุความรับผิดชอบหลัก (�) ในแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตรสู0รายวิชาไม0เหมาะสม และอ่ืนๆ เป6นต�น   
  2.7 สาระในการปรับปรุงแก*ไข   
   อธิบายส0วนท่ีต�องการปรับปรุงแก�ไขให�มีรายละเอียดครบถ�วนและชัดเจน โดย
แสดงเป6นตาราง ดังตัวอย0างแต0ละกรณีดังนี้ 
   2.7.1 การปรับอาจารย<ผู�รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย<ประจําหลักสูตร (อาจจัด
หน�ากระดาษเป6นแนวนอน) แสดงดังตัวอย0าง 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2557 หลักสูตรฉบับปรับปรุงเล็กน*อย 

เหตุผล ช่ือ-นามสกุล 
คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษาท่ีจบ 
/ป?การศึกษาท่ีจบ ช่ือ-นามสกุล 

คุณวุฒิ/สาขาวิชาท่ีจบ 
(เรียงคุณวุฒิ เอก/โท/ตรี) 

สถาบันการศึกษาท่ี
จบ 

/ป?การศึกษาท่ีจบ 
1. รศ.ศศินันท< 
เศรษฐวัฒน<บดี 

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร<  
และสารนเิทศศาสตร<) 
กศ.บ.(บรรณารกัษศาสตร<) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ มหาสารคาม, 2535.  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ มหาสารคาม, 2531.  

1. รศ.ศศินันท< 
เศรษฐวัฒน<บดี 

ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร<  
และสารนเิทศศาสตร<) 
กศ.บ.(บรรณารกัษศาสตร<) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร     
วิโรฒ มหาสารคาม, 2535.  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ มหาสารคาม, 2531.  

เนื่องจาก อาจารย< 
ปฏิยพรรณ เผือก
สวัสด์ิ เกษียณอายุ
ราชการ  

2. ผศ.ดร.อนงค< 
อนันตริยเวช 

ค.ด.(การอุดมศึกษา) 
   
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร<) 
 
อ.บ.(บรรณารักษศาสตร<) 

จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย, 
2540. 
จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย, 
2530. 
มหาวิทยาลัยขอนแก0น, 
2524. 

2. ผศ.ดร.อนงค< 
อนันตริยเวช 

ค.ด.(การอุดมศึกษา) 
   
อ.ม.(บรรณารักษศาสตร<) 
 
อ.บ.(บรรณารักษศาสตร<)  

จุฬาลงกรณ<
มหาวิทยาลัย, 2540. 
จุฬาลงกรณ<
มหาวิทยาลัย, 2530. 
มหาวิทยาลัยขอนแก0น, 
2524. 

3. ผศ.เอก       
ศรีเชลียง 

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร<) 
  
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร<  
และสารนิเทศศาสตร<) 
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร<) 

จุฬาลงกรณ<มหาวิทยาลัย, 
2545. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ มหาสารคาม, 2537. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม0, 2531. 

3. ผศ.เอก       
ศรีเชลียง 

รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร<) 
  
ศศ.ม.(บรรณารักษศาสตร<  
และสารนิเทศศาสตร<) 
ศศ.บ.(บรรณารักษศาสตร<) 

จุฬาลงกรณ<
มหาวิทยาลัย, 2545. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ มหาสารคาม, 2537. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม0, 2531. 

 

  4. อ.ดร.มนัส
สายเสมา 

ค.ด.(การบริหารการศึกษา) 
 
 
 
กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร<) 

 
อ.บ.(บรรณารักษศาสตร<) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ<  
ในพระบรมราชูปถัมภ< 
จ.ปทุมธานี, 2557. 
มหาวิทยาลัยศรนีครินทร 
วิโรฒ มหาสารคาม, 2530. 
มหาวิทยาลัยขอนแก0น, 2522. 

4. อ.ดร.มนัส 
สายเสมา 

ค.ด.(การบริหารการศึกษา) 
 
 
 
กศ.ม.(บรรณารักษศาสตร<) 

 
อ.บ.(บรรณารักษศาสตร<) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
วไลยอลงกรณ<  
ในพระบรมราชูปถัมภ< 
จ.ปทุมธานี, 2557. 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ มหาสารคาม, 2530.  
มหาวิทยาลัยขอนแก0น, 2522. 

 

5. อ.ปฏิยพรรณ 
   เผือกสวัสด์ิ 

ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร<) มหาวิทยาลัยเชียงใหม0, 2519. 5. อ.มนตรี  
ชินสมบูรณ<  

วท.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารประยุกต<) 
วท.บ.(เทคโนโลยีอุตสาหกรรม-
คอมพิวเตอร<อุตสาหกรรม) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลอีสาน, 2553. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
รําไพพรรณี, 2550. 

 

 

   2.7.2 การเปลี่ยนแปลงรหัสวิชา ชื่อวิชา ต�องระบุเลขประจํารายวิชา ชื่อรายวิชาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนหน0วยกิต จํานวนชั่วโมงเรียนต0อสัปดาห< กลุ0มวิชาหรือหมวดวิชา               
แสดงดังตัวอย0าง 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

รายละเอียดการแก*ไขหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
เหตุผล 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
1. 9000101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communications 
 3(3-0-6) GE101 ภาษา การสื่อสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

Language, Communication and 
Information Technology 

6(3-6-9) มหาวิทยาลัยพัฒนา 
หลักสูตรหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป และ
ประกาศใช�กับ
หลักสูตร ที่เป3ด
สอนในปRการศึกษา 
2557 

2. 9000102 ภาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
 English for Communication 

 3(3-0-6) GE102 อัตลักษณ<บัณฑิตวไลยอลงกรณ< 
VRU Identities 

6(3-6-9) 

3. 9000103 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียน  
English  for Study Skills Development 

 3(3-0-6) GE103 นวัตกรรมและการคิดทางวิทยาศาสตร<  
Innovation and Scientific Thinking 

6(3-6-9) 

4. 9000201 มนุษย<กับการดําเนินชีวิต 
Man and Life Enhancement 

3(3-0-6 GE104 ความเป6นสากลเพ่ือการดําเนินชีวิตใน
ประชาคมอาเซยีน และประชาคมโลก  
Internationalization for Living in 
theASEAN and Global Communities 

6(3-6-9) 

5. 9000202 พลวัตรทางสังคม 
Social Dynamics 

3(3-0-6) GE105 สุขภาพเพ่ือคุณภาพชีวิต 
Health for Quality of Life 

6(3-6-9) 

6. 9000203 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 
To Follow in the Royal Foot 
Steps of His Majesty the King 

3(3-0-6)    
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

รายละเอียดการแก*ไขหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
เหตุผล 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
7. 9000204 ความรู�เบื้องต�นเก่ียวกับกฎหมาย 

Fundamental Knowledge of Law 
2(2-0-4)    

 
8. 9000205 สิ่งแวดล�อมกับการดํารงชีวิต 

Environment and Living 
2(2-0-4)    

 
9. 9000206 สุนทรียภาพของชีวิต 

Aesthetics for life 
2(2-0-4)    

 
10. 9000301 เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือชีวิต 

Information Technology for Living 
3(2-2-5)    

 
11. 9000302 วิทยาศาสตร<เพ่ือคุณภาพชีวิต 

Science for Quality of Life 
3(3-0-6)    

 
12. 9000303 การคิดและการตัดสินใจ 

Thinking and Decision Making 
2(2-0-4)    

 
13. 9000304 การออกกําลังกายเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

Exercise for Quality of Life 
Development 

2(1-2-3)    

 
    

   2.7.3 การเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา แสดงดังตัวอย0าง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 

รายละเอียดการแก*ไขหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556 
เหตุผล 

กลุ#มวิชาการสอนวิชาเอก 
1. 1074602 การจัดประสบการณ<สําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) 1. 1074602 การจัดประสบการณ<สําหรับเด็กปฐมวัย  3(2-2-5) แก�ไขเนื้อหา

ในคําอธิบาย
รายวิชาให�
ครอบคลุม 
มากข้ึน 

 Learning and Experience 
Process for Yong Children 

  Learning and Experience Process for 
Yong Children 

 

 ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด 
และทฤษฎีที่เก่ียวกับกระบวนการ
จัดประสบการณ<สําหรับเด็กปฐมวัย 
พัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู�
และประสบการณ<สําคัญให� 
สอดคล�องกับกิจกรรมการเรียนรู�
ขอ ง เ ด็กการ เ ขี ยนแผนการ จัด
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ< ป ฏิ บั ติ ก า ร จั ด
ประสบการณ<ตามสาระการเรียนรู� 
ก า ร จัดสภาพแว ดล� อ มภ าย ใ น
ภายนอกห�องเรียนการประเมินผล
พัฒนาการและการเรียนรู� 

  ความหมาย ความสําคัญ แนวคิด หลักการและ
ทฤษฎีที่เก่ียวข�องกับกระบวนการจัดการเรียนรู�
สําหรับเด็กปฐมวัย รูปแบบการเรียนรู�และการ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู�การจัดการเรียนรู�แบบ
ยึดผู�เรียนเป6นสําคัญเทคนิคและวิทยาการการ
จัดการเรียนรู� การบูรณาการการเรียนรู� และ 

 

   การเรียนรู�แบบเรียนรวมให�สอดคล�อง กับ
กิจกรรมการเรียนรู�ของเด็ก การผลิตสื่อ การ
พัฒนานวัตกรรมในการเรียนรู� การประเมินผล
การเรียนรู�เด็กปฐมวัย การออกแบบและการ
เขียนแผนการเรียนรู�  การฝ{กปฏิบัติการจัด
ประสบการณ<สาระการเรียนรู� 

 

 
    

   2.7.4 การเปลี่ยนแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานการเรียนรู�
จากหลักสูตรสู0รายวิชา แสดงดังตัวอย0าง (อาจจัดหน�ากระดาษเป6นแนวนอน) 
 

CM 
ลําดับ รหัส  

ช่ือวิชา 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู* 
3.  ทักษะทาง

ปOญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ4
ระหว#างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห4เชิง

ตัวเลขฯ 
1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 

เดิม 1. 1551605 ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 1 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � 
ใหม# � �  � � �  � �  � � � �  � � � 
เดิม 2. 1551606 ภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ 2 
� � � � � � � � � � � � � � � � � � 

ใหม# � �  � �  � �  � � � �  � � � � 
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 2.8 โครงสร*างหลักสูตร ให�ระบุ “ไม0กระทบโครงสร�างหลักสูตรภายหลังปรับปรุงแก�ไข 
เม่ือเปรียบเทียบกับโครงสร�างเดิม และเกณฑ<มาตรฐานหลักสูตรระดับ[ปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา]   
พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ” และให�สาขาวิชาจัดทําตารางเปรียบเทียบโครงสร�างหลักสูตร 
ท่ีเสนอ สมอ.08 นี้ 

2.9 การลงนามรับรองข*อมูล การลงนามรับรองข�อมูลใน สมอ.08 ให�เสนออธิการบดี           
เป6นผู�ลงนามรับรองความถูกต�องของข�อมูล พร�อมประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน�า รายละเอียดดังนี้ 

 
                              รับรองความถูกต�องของข�อมูล 
 
 
         (ลงชื่อ)   (..................................................) 
           ตําแหน0ง อธิการบดี 
                   วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ. ........... 
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การจัดทํารายละเอียดการป�ดหลักสูตร 
 “รายละเอียดการป3ดหลักสูตร” ใช�เป6นเอกสารสําหรับการขออนุมัติป3ดหลักสูตร จะทํา      
ก็ต0อเม่ือหลักสูตรหรือสาขาวิชาพบว0า หลักสูตรท่ีได�รับทราบการให�ความเห็นชอบจาก สกอ.              
และดําเนินการจัดการเรียนการสอนไปแล�วนั้นพบว0า ผลการดําเนินงานของหลักสูตรอยู0ในเกณฑ<    
การพิจารณาป3ดหลักสูตร คณะกรรมการประจําหลักสูตร ร0วมกันพิจาณาแล�ว เห็นสมควรนําเสนอ
รายละเอียดการป3ดหลักสูตร ต0อสภามหาวิทยาลัย และ สกอ. โดยสามารถดาวน<โหลดรูปแบบดังกล0าว
ได�ท่ีเว็บไซต<ของสํานักฯ (http://acad.vru.ac.th/) ซ่ึงรายละเอียดของการป3ดหลักสูตร มีดังต0อไปนี้ 
 
กระดาษและการจัดหน*า 
 กระดาษท่ีใช�จัดทํารายละเอียดการป3ดหลักสูตร ควรเป6นกระดาษท่ีมีคุณภาพดี กําหนด    
ให�ใช�กระดาษขาว ไม0มีเส�นบรรทัดชนิดไม0ต่ํากว0า 80 แกรม ขนาดมาตรฐาน A4 การเว�นขอบกระดาษ  
ให�เว�นดังนี้ 
 หัวกระดาษเว�นว0างไว� 1.5 นิ้ว  
 ขอบซ�ายมือเว�นว0างไว� 1.5 นิ้ว  
 ขอบขวามือเว�นว0างไว� 1 นิ้ว  
 ขอบล0างเว�นว0างไว� 1 นิ้ว 
 
รูปแบบอักษรและขนาด 
 รูปแบบอักษร (Font) คือ TH Sarabun PSK ข�อความท่ัวไปใช�ขนาด 16 พอยต<       
 ปก อักษรตัวหนา (Bold) ขนาด 22 พอยต< 
 หัวข*อสําคัญหรือหัวข*อหลัก ให�พิมพ<ไว�ก่ึงกลางหน�ากระดาษ ด�วยอักษร ตัวหนา (Bold) 
ขนาด 18 พอยต< 
 หัวข*อลอย ให�พิมพ<ชิดเส�นก้ันหน�าด�านซ�าย ด�วยอักษร ตัวหนา (Bold) ขนาด 16 พอยต< 
เว�นระยะก0อน 1 บรรทัด พิมพ<ย0อหน�าเข�าไปท่ีระยะ 0.2 นิ้ว เนื้อหาข้ึนบรรทัดใหม0ย0อหน�าตรงกับ
ข�อความของหัวข�อ 
    
การระบุเลขหน*า 
 1. การพิมพ<เลขหน�าให�พิมพ<ไว�มุมบนขวาของหน�ากระดาษ ห0างจากขอบบน 1 นิ้ว 
 2. เนื้อหา ให�ใส0ตัวเลขอารบิก 1, 2, 3,... ตามลําดับ โดยเริ่มต้ังแต0หน�าแรก สําหรับหน�า
แรกของหมวดไม0ต�องพิมพ<ตัวเลขท่ีหน�านั้น 
 
 การจัดทํา “รายละเอียดการป3ดหลักสูตร” จะจัดทําเพ่ือเสนอขออนุมัติป3ดหลักสูตร       
ต0อสภามหาวิทยาลัย โดยใช�ข�อมูลต0างๆ ให�ตรงกับ มคอ.2 ท่ีผ0านการรับทราบจาก สกอ.                  
ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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 1. องค4ประกอบตอนต*น 
  1.1 ปก ประกอบด�วย 
   1.1.1 สัญลักษณ<ประจํามหาวิทยาลัย 
   1.1.2 ช่ือหลักสูตร เป6นไปตาม มคอ.2 ของหลักสูตรท่ีรับทราบจาก สกอ. เช0น        
วิทยาศาสตรบัณฑิต ครุศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต เป6นต�น  
   1.1.3 ช่ือสาขาวิชา เป6นไปตาม มคอ.2 ของหลักสูตรท่ีรับทราบจาก สกอ. เช0น สาขาวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร< สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชาการบัญชี เป6นต�น หลักสูตรระดับ ปริญญาตรี 
ท่ีใช�ระยะเวลาการศึกษาเกิน 4 ปR ให�ระบุจํานวนปRไว�หลังสาขาวิชา เช0น หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (5 ปR) เป6นต�น 
   1.1.4 ชนิดของหลักสูตร ในกรณีท่ีเป6นหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ ให�ระบุต0อท�ายบรรทัดของสาขาวิชา 
    1) หลักสูตรนานาชาติ หมายถึงหลักสูตรท่ีรับนักศึกษาหลากหลายเชื้อชาติ   
จะเป6น ชาติใดชาติหนึ่งไม0ได� เข�ามาศึกษาโดยใช�ภาษาเพียงภาษาเดียว ในการจัดการเรียนการสอน  
    2) หลักสูตรภาษาอังกฤษ หมายถึง หลักสูตรท่ีอาจรับนักศึกษาชาวไทย
โดยเฉพาะ หรือนักศึกษาชาวต0างชาติเข�ามาศึกษา และใช�ภาษาอังกฤษเป6นภาษาสื่อสาร                                    
ในการจัดการเรียนการสอน 
   1.1.5 สถานะของหลักสูตร คือหลักสูตรใหม0 หรือหลักสูตรปรับปรุง 
   1.1.6 ป?พุทธศักราช ให�ระบุปRท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ตามท่ีระบุใน 
มคอ.2 ของหลักสูตรท่ีรับทราบจาก สกอ. 
   1.1.7 คณะ วิทยาลัย ระบุชื่อคณะ หรือวิทยาลัยท่ีหลักสูตรสังกัด 
   1.1.8 ช่ือมหาวิทยาลัย ชื่อมหาวิทยาลัยท่ีเป6นชื่อเต็มตามประกาศในกฤษฎีกา     
ว0าด�วยชื่อมหาวิทยาลัย ดังนี้ ให*ระบุ “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< 
จังหวัดปทุมธานี” 
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ตัวอย#างปก รายละเอียดการป�ดหลักสูตร 
 

 
 
 

 
รายละเอียดการป�ดหลักสูตร  

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการความขัดแย*งแบบบูรณาการ 

หลักสูตรใหม# พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ4 ในพระบรมราชูปถัมภ4 

จังหวัดปทุมธานี 
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 2. องค4ประกอบตอนท*าย 
  องค<ประกอบตอนท�ายของรายละเอียดการป3ดหลักสูตร ท่ีคณะกรรมการประจําหลักสูตร    
ต�องจัดทําเพ่ือเสนอขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และเสนอ สกอ. มีรายละเอียดดังต0อไปนี้ 
  2.1 ช่ือมหาวิทยาลัย ให*ระบุ “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< 
จังหวัดปทุมธานี” 
  2.2 คณะ/วิทยาลัย ให*ระบุ “คณะหรือวิทยาลัยท่ีหลักสูตรสังกัดอยู0” 
  2.3 ช่ือหลักสูตร ให�ระบุชื่อหลักสูตรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตามท่ีระบุใน มคอ.
2 ท่ีรับทราบจาก สกอ.  
  2.4 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา ให�ระบุชื่อเต็มและอักษรย0อของปริญญาท้ังภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ตามท่ีระบุใน มคอ.2 ท่ีรับทราบจาก สกอ. 
  2.5 สถานภาพของหลักสูตรท่ีเสนอขออนุมัติให*ป�ดหลักสูตร ให�ระบุว0า เป6นหลักสูตรใหม0
หรือหลักสูตรปรับปรุง เริ่มใช�หลักสูตรนี้ตั้งแต0ภาคการศึกษา/ปRการศึกษาใด ได�รับการอนุมัติ จากสภา
วิชาการ และสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันท่ี เดือน ปR พ.ศ. ใด ได�รับทราบจาก สกอ. เม่ือวันท่ี เดือน ปR 
พ.ศ. ใด นอกจากนั้นให�ระบุการรับนักศึกษา เช0น ไม0มีผู�เข�าศึกษา หรือรับนักศึกษาปRการศึกษาใด   
เป6นปRการศึกษาสุดท�าย 
  2.6 ข*อมูลจํานวนนักศึกษาคงอยู#และคาดว#าจะสําเร็จการศึกษาในแต#ละป?การศึกษา 

 

จํานวนนักศึกษา 
 

จํานวนนักศึกษาในแต#ละป?การศึกษา 
ป? กศ.  

ท่ีขอป�ด 
255[_] 
(ค.1) 

 
 

255[_] 
(ค.2) 

 
 

255[_] 
(ค.3) 

 
 

255[_] 
(ค.4) 

 
 

255[_] 
(ค.5) 

 
 

255[_] 
(ค.6) 

ชั้นปR 4  [จํานวน] - - -  - 
ชั้นปR 5  [จํานวน] [จํานวน] - -  - 
ชั้นปR 6  [จํานวน] [จํานวน] [จํานวน] -  - 
ชั้นปR 7  [จํานวน] [จํานวน] [จํานวน] [จํานวน]  - 
ชั้นปR 8  [จํานวน] [จํานวน] [จํานวน] [จํานวน] [จํานวน] - 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาด
ว#าจะสําเร็จการศึกษา 

[จํานวน] [จํานวน] [จํานวน] [จํานวน] [จํานวน] - 

   
   2.6.1 คอลัมน<ท่ี 1 (ค.1) ระบุจํานวนนักศึกษาชั้นปR 4 – 8 ท่ีคงเหลือในปRการศึกษา
ท่ีหลักสูตรขอป3ด และจํานวนนักศึกษาท่ีคาดว0าจะสําเร็จการศึกษา คือผลรวมของจํานวนนักศึกษาชั้นปR 4 – 8 
(ในปRการศึกษาท่ีขอป3ด)  
   2.6.2 คอลัมน<ท่ี 2 ถึง 5 ( ค.2 - ค.5) ระบุจํานวนนักศึกษาชั้นปR 5 – 8 ท่ีคงเหลือ
ในปRการศึกษาถัดไป และจํานวนนักศึกษาท่ีคาดว0าจะสําเร็จการศึกษา คือผลรวมจํานวนนักศึกษา    
ทุกชั้นปR ในแต0ละปRการศึกษา 
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   2.6.3 คอลัมน<ท่ี 7 (ค.7) แสดงให�เห็นว0าในปRการศึกษาท่ี 9 จะไม0มีนักศึกษา
คงเหลืออยู0 ซ่ึงมีสาเหตุได� 2 กรณี คือ 1) สําเร็จการศึกษาท้ังหมดเม่ือครบระยะการศึกษา และ        
2) หมดสภาพการเป6นนักศึกษา แสดงดังตัวอย0าง 

 
ตัวอย#าง ตารางข�อมูลจํานวนนักศึกษาคงอยู0  และคาดว0าจะสําเร็จการในแต0ละปRการศึกษา                                                                    
(* กรณีหลักสูตรจะขอป3ดในปRการศึกษา 2556*) 

จํานวนนักศึกษา 
จํานวนนักศึกษาในแต#ละป?การศึกษา 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 
ชั้นปR 4  

(รหัสหมู0เรียน 53)  
8 

- - - - - 

ชั้นปR 5  
(รหัสหมู0เรียน 52)  

1 8 - - - - 

ชั้นปR 6  
(รหัสหมู0เรียน 51)   

2 1 8 - - - 

ชั้นปR 7  
(รหัสหมู0เรียน 50)  

3 2 1 8 - - 

ชั้นปR 8  
(รหัสหมู0เรียน 49)  

4 3 2 1 8 - 

จํานวนนักศึกษาท่ีคาดว#า
จะสําเร็จการศึกษา 

18 
(8+1+2+3+4) 

14 
(8+1+2+3) 

11 
(8+1+2 

9 
(8+1) 

8 - 

      
   2.7 แนวทางดําเนินการของหลักสูตร 
    ให�อธิบายถึงแนวทางในการดําเนินการสําหรับนักศึกษาตกค�างอย0างน�อย 5 ประเด็นหลัก 
ดังนี้ 1) การบริหารหลักสูตร 2) การบริหารทรัพยากรการจัดการเรียนการสอน 3) การบริหารคณาจารย<     
4) การบริหารบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และ 5) การสนับสนุนการให�คําปรึกษาเป6นต�น 
  2.8 เหตุผลในการป�ดหลักสูตร 
   ให�อธิบายถึงเหตุผลในการขออนุมัติป3ดหลักสูตร เช0น เนื่องจากหลักสูตรไม0เป6น    
ไปตามนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย หลักสูตรไม0เป3ดสอนติดต0อกันเกิน 3 ปRการศึกษา หลังจาก
ได�รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หลักสูตรไม0เป6นไปตามมาตรฐานหลักสูตร หรือมาตรฐานองค<กร
วิชาชีพ หลักสูตรมีป=ญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม เป6นต�น 

2.9 การลงนามรับรองข*อมูล การลงนามรับรองข�อมูลใน รายละเอียดการป3ดหลักสูตร 
ให�เสนออธิการบดี เป6นผู�ลงนามรับรองความถูกต�องของข�อมูล พร�อมประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน�า 
รายละเอียดดังนี้ 
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                         รับรองความถูกต�องของข�อมูล 
 
 
             (ลงชื่อ) (..................................................) 
                  ตําแหน0ง อธิการบดี 
     วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ............ 
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บทท่ี 4 
การจัดทําแบบรายงานข*อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสตูร 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
 
 แบบรายงานข�อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ        
คือ แบบรายงานข�อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับต0างๆ 
จะทําเม่ือหลักสูตรได�รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล�ว โดยมีแบบฟอร<มแยกตามระดับดังนี้  
 1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ใช�แบบฟอร<ม มคอ.02 
 2. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ใช�แบบฟอร<ม มคอ.03  
 3. หลักสูตรระดับปริญญาโท ใช�แบบฟอร<ม มคอ.04 
 4. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ใช�แบบฟอร<ม มคอ.05 
 5. หลักสูตรระดับปริญญาเอก ใช�แบบฟอร<ม มคอ.06  
 คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ต�องจัดทําแบบรายงานข�อมูลการพิจารณา
รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ส0งให�สํานักฯ ตรวจสอบรูปแบบและ          
ความถูกต�อง ก0อนส0งไปให� สกอ. พร�อมกันกับ มคอ.2 ซ่ึงแบบฟอร<มระดับต0างๆ สามารถดาวน<โหลดได�
ท่ีเว็บไซต<ของสํานักฯ (http://acad.vru.ac.th/) รายละเอียดสําหรับกรอกข�อมูลตามแบบฟอร<ม    
ระดับต0างๆ ให�ใช�ข�อมูลจากเล0มหลักสูตรท่ีผ0านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยการจัดทํารายงาน
ประกอบไปด�วย 8 หมวด เช0น อ�างถึงใน มคอ.2 และเนื้อหาท่ีระบุต�องสัมพันธ<กับแต0ละหมวดใน มคอ.2               
ซ่ึงมีรายละเอียดต0างๆ ดังนี้ 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา ให*ระบุ “มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< จังหวัดปทุมธานี” 
คณะ ให*ระบุ คณะหรือวิทยาลัยท่ีหลักสูตรสังกัดอยู0 
 
 1. หมวดท่ี 1 ข*อมูลท่ัวไป 

  1.1 ชื่อหลักสูตร ระบุชื่อหลักสูตรท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษกําหนดให�สอดคล�อง
กัน ในการกําหนดชื่อสาขาวิชา ต�องเป6นมาตรฐานสากลท่ีใช�กันโดยท่ัวไป และให�ตรงกับใน มคอ.2 

  1.2 ชื่อปริญญาและอักษรย0อปริญญา ระบุชื่อเต็มและอักษรย0อของปริญญาท้ัง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษให�สอดคล�องกัน และให�สอดคล�องกับ มคอ.2   
        หลักเกณฑ<ในการเรียกชื่อปริญญา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีพระราชกฤษีกาว0าด�วย
หลักเกณฑ<ในการกําหนดชื่อปริญญาไว�แล�ว ให*ระบุ “ให�เป6นไปตามพระราชกฤษฎีกาว0าด�วยปริญญา
ในสาขาวิชา อักษรย0อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจําตําแหน0งของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 2558” หาก
สาขาวิชาใดยังไม0มีการกําหนดชื่อปริญญาไว�ในพระราชกฤษฎีกาข�างต�น ให*ระบุ “เป6นไปตามเกณฑ<
การกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ.” 
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  1.3 สถานสภาพของหลักสูตร ระบุสถานภาพของหลักสูตร ต้ังแต0กําหนดเป3ดสอน 
ปรับปรุงจากหลักสูตรชื่ออะไร เริ่มใช�หลักสูตรนี้เม่ือใด และปรับปรุงครั้งสุดท�ายเม่ือปRการศึกษาใด 
เป6นต�น โดยให�ตรงกับใน มคอ.2 

  1.4 การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ให�ระบุวัน เดือน ปR ท่ีสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร และให�ตรงกับใน มคอ.2 

  1.5 แนวทางท่ีใช�ในการพัฒนาหลักสูตร   
   สาขาวิชาใดไม0มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ให*ระบุ “เป6นไปตามกรอบ
มาตรฐานสาขาวิชา 
   สาขาวิชาใดมีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ให*ระบุ “เป6นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา (ตรี/โท/เอก) สาขาวิชา.... และให�ตรงกับใน มคอ.2 

  1.6. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน ให*ระบุ “เฉพาะในสถาบัน” 

  1.7 รูปแบบของหลักสูตร  
   1.7.1 รูปแบบ คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรจัดทําหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ให�ระบุหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปR หรือ หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปR จัดทําหลักสูตรระดับปริญญา
โท ให�ระบุ หลักสูตรระดับปริญญาโท หรือจัดทําหลักสูตรปริญญาเอก ให�ระบุหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
และให�ตรงกับใน มคอ.2  
   1.7.2 ภาษาท่ีใช� คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร จัดทําหลักสูตร
ภาษาไทย ให�ระบุภาษาท่ีใช�ในการจัดการเรียนการสอนเป6นภาษาไทย หากจัดทําหลักสูตรนานาชาติ 
หรือหลักสูตรภาษาอังกฤษ ให�ระบุภาษาท่ีใช�ในการจัดการศึกษาเป6นภาษาอังกฤษ หรือภาษาอ่ืนๆ 
ตามท่ีหลักสูตรกําหนด และให�ตรงกับใน มคอ.2  
   1.7.3 การรับผู� เข�าศึกษา คณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรระบุ     
ผู � เ ข�าศึกษา ให�ตร งกับ ใน  มคอ .2  ว0า รับนักศึกษา ไทย  หรือนักศึกษาต0า งชาติ หรือ ทั้ง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต0างชาติ  
   1.7.4 ความร0วมมือกับสถาบันอ่ืน ให�ระบุความร0วมมือในกรณีต0างๆ ดังนี้ 
    � เป6นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะกรณีไม0มีการร0วมมือกับหน0วยงานใด 
    � เป6นหลักสูตรท่ีได�รับการสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน กรณีท่ีมีการลงนาม 
ทําความร0วมมือ (MOU) กับสถาบันอ่ืน และให�ระบุชื่อสถาบันท่ี MOU และระบุรูปแบบของความร0วมมือ
สนับสนุน  
    � เป6 นหลั กสู ตรร0 วมกับสถาบันอ่ืน กรณี ท่ี เป6 นหลั กสู ตรร0 วมกับ
สถาบันการศึกษาอ่ืน โดยให�ระบุ ชื่อสถาบัน และประเทศท่ีสถาบันนั้นต้ังอยู0 
     หมายเหตุ ให�ระบุรูปแบบการร0วมมือ ว0าใครเป6นผู�ให�ปริญญา หรือผู�ศึกษาได�
ปริญญาท้ังสองสถาบัน 
   1.7.5 การให�ปริญญา ระบุให�ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให�ปริญญามากกว0า 
1 สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอ่ืนๆ ในช0วงกลางของหลักสูตร หรือเป6นปริญญาร0วม
ระหว0างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาท่ีมีข�อตกลงความร0วมมือ และให�สอดคล�องกับ มคอ.2  
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  1.8 อาชีพท่ีสามารถประกอบได�หลังสําเร็จการศึกษา ระบุอาชีพท่ีสามารถประกอบได�
หลังสําเร็จการศึกษา ให�ระบุเป6นชื่อตําแหน0ง เช0น นักวิชาการศึกษา เจ�าท่ีบริหารงานบุคคล นักสถิติ 
เจ�าหน�าท่ีวิเคราะห<นโยบายและแผน เป6นต�น และให�ตรงกับใน มคอ.2 
  
 2. หมวดท่ี 2 ข*อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
  2.1 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค<ของหลักสูตร ระบุว0าปรัชญา ความสําคัญ 
และวัตถุประสงค<ของหลักสูตรโดยต�องสอดคล�องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบัน 
มาตรฐานวิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ และการผลิตบัณฑิตให�มีคุณลักษณะ และความรู�ความสามารถ
อย0างไร โดยให�ตรงกับท่ีแสดงไว�ใน มคอ.2 

  2.2 แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ระบุว0ามีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง ระบุว0ามี     
กลยุทธ<ในการดําเนินการ ระบุว0ามีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบ0งชี้ความสําเร็จ และให�ตรงกับใน มคอ.2  
 
 3. หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร*างของหลักสูตร 

  3.1 ระบบการจัดการศึกษา  
     3.1.1 ระบบ ให*ระบุ “ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ 15 สัปดาห<” และให�ตรงกับใน 
มคอ.2 
   3.1.2 การเทียบเคียงหน0วยกิตในระบบทวิภาค ให*ระบุ “ไม0มี” 
      3.1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูร�อน ให*ระบุ “ไม0มีภาคฤดูร�อน” 

  3.2 การดําเนินการหลักสูตร 
   3.2.1 วัน – เวลาดําเนินการ ให*ระบุ “วัน – เวลาราชการปกติ” 
   3.2.2 การเป3ดโอกาสให�ผู�เข�าศึกษา ให*ระบุ “เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา” 
   3.2.3 คุณสมบัติของผู�เข�าศึกษา ระบุคุณสมบัติผู�เข�าศึกษาในหลักสูตรให�สอดคล�อง
กับระดับการศึกษาตามเกณฑ<มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา อาทิ สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับผู�สมัครเข�าศึกษาต0อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี หรือระบุสาย          
ท่ีต�องการ เช0น สายวิทยาศาสตร<-คณิตศาสตร< เป6นต�น ในกรณีท่ีมีเกณฑ<คุณสมบัติอ่ืนๆ เพ่ิมเติม    
ต�องระบุให�ครบถ�วน และให�ตรงกับใน มคอ.2  
   3.2.4 จํานวนผู�เข�าศึกษาในหลักสูตร ระบุจํานวนผู�เข�าศึกษาในหลักสูตรตาม
แผนการรับนักศึกษาในปRแรก และให�ตรงกับใน มคอ.2  
   3.2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให*ระบุ “แบบชั้นเรียน” 
   3.2.6 ระบบการเทียบโอนหน0วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข�าม
มหาวิทยาลัย (ถ�ามี) ให*ระบุ “มีระบบการเทียบโอนหน0วยกิต” 

  3.3 หลักสูตรและอาจารย<ผู�สอน ระบุให�ตรงกับใน มคอ.2 และเป6นไปตามเกณฑ<
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
   3.3.1 จํานวนหน0วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา จํานวนหน0วยกิตรวมและ
ระยะเวลาการศึกษา ให*ระบุ จํานวนหน0วยกิตรวมท่ีเรียนตลอดหลักสูตร และระยะเวลาของการศึกษา
แบบเต็มเวลา โดยให�ตรงกับใน มคอ.2 
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   3.3.2 โครงสร�างหลักสูตร การจัดทําโครงสร�างหลักสูตร ให�ระบุแยกตามหมวดหมู0
ท่ีปรากฏใน มคอ.2 
   3.3.3 อาจารย<ผู�รับผิดชอบหลักสูตร  ระบุ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน0ง     
ทางวิชาการ ชื่อ- สกุล คุณวุฒิ (เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญาตรี) สาขาวิชา 
สถาบันการศึกษา และปRการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษา และให�ตรงกับใน มคอ.2  

3.3.4 อาจารย<ประจําหลักสูตร ระบุ เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน0ง          ทาง
วิชาการ ชื่อ-  สกุล คุณวุฒิ  ( เรียงลํา ดับจากคุณวุฒิสู งสุดถึงระดับปริญญาตรี )  สาขาวิชา 
สถาบันการศึกษา และปRการศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาและให�ตรงกับใน มคอ.2 

  3.4 การฝ{กประสบการณ<ภาคสนาม ให�ระบุว0ามีการฝ{กประสบการณ<ภาคสนามหรือไม0 
และให�ตรงกับใน มคอ.2  

  3.5 การทําโครงงานหรือการวิจัย ให�ระบุว0ามีการทําโครงงานหรือการวิจัย และให�ตรงกับใน 
มคอ.2  
 
 4. หมวดท่ี 4 มาตรฐานผลการเรียนรู*ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

  4.1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ี
นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยท่ัวๆ ไปท่ีสถาบัน คณะ หรือสาขาวิชา พยายามพัฒนาให�มีข้ึน    
ในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้ และให�ตรงกับใน มคอ.2 

  4.2 มาตรฐานผลการเรียนรู�ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ สกอ. ให*ระบุ “มีมาตรฐาน   
ผลการเรียนรู�ตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ด�าน” 
   บางสาขาวิชาต�องการให�ผู�เข�าศึกษา พัฒนาทักษะทางกายภาพ เช0นดนตรี การวาดภาพ         
การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย< และอ่ืนๆ จึงควรเพ่ิมการเรียนรู�ทางด�านทักษะพิสัย และสาขาวิชา
ทางการศึกษา ให�เพ่ิมทักษะการจัดการเรียนรู� เป6นทักษะท่ี 6 ดังนั้น ให*ระบุ “ มีมาตรฐานผล        
การเรียนรู�เพ่ิมเติม ......(ก่ีด�าน) และด�านท่ีเพ่ิมเติม ระบุ (ด�าน......)” และให�ตรงกับใน มคอ.2 
  4.3 การแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู�จากหลักสูตร
สู0รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือแสดงถึงความร0วมมือกันของคณาจารย<ในหลักสูตรในการเพ่ือ
พัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู�ให�แก0นักศึกษา ให*ระบุ “มี” 
 
 5. หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ4ในการประเมินผลนักศึกษา 

  5.1 เกณฑ<การให�ระดับคะแนน ให*ระบุ “เกณฑ<การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาให�
เป6นไปตามข�อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< จังหวัดปทุมธานี       
ว0าด�วยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2557” และให�ตรงกับใน มคอ.2 
  5.2 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ให*ระบุ “มี” หรือ “ไม0มี” หากมี 
ให�อธิบายกระบวนการทวนสอบโดยย0อ และให�ตรงกับใน มคอ.2 
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  5.3 เกณฑ<การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
   5.3.1 การสําเร็จการศึกษา ให*ระบุ “เรียนครบตามจํานวนหน0วยกิตท่ีกําหนดไว�   
ในหลักสูตร และมีระดับแต�มคะแนนเฉลี่ยสะสมข้ันตํ่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)” และ     ให�
ตรงกับใน มคอ.2 
   5.3.2 อนุปริญญา มีการให�อนุปริญญา เป6นส0วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี      นี้
หรือไม0 ให*ระบุ “ไม0มี” 
 
 6. หมวดท่ี 6 การพัฒนาคณาจารย4 
  6.1 การเตรียมการสําหรับอาจารย<ใหม0 ให*ระบุ “มี” และอธิบายการเตรียมอาจารย<ใหม0สั้นๆ   
และให�ตรงกับใน มคอ.2 
  6.2 การพัฒนาความรู�และทักษะให�แก0คณาจารย< ระบุการเตรียมอาจารย<ใหม0 ให�ตรงกับใน 
มคอ.2 ซ่ึงต�องมี การพัฒนาด�านวิชาการ ด�านวิชาชีพ ทักษะการจัดการเรียนการสอน และทักษะ   
การวัดและประเมินผล 
 
 7. หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
  หลักสูตรได�กําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแต0ละประเด็น ดังนี้ 
  7.1 การบริหารหลักสูตร เช0น 
   7.1.1 มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเป6นผู�กํากับดูแลและคอยให�คําแนะนํา 
ตลอดจนแนวปฏิบัติให�แก0อาจารย<ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
   7.1.2 อาจารย<ผู�รับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนร0วมกับ
ผู�บริหารของคณะและอาจารย<ผู�สอน ติดตามและรวบรวมข�อมูล สําหรับใช�ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร โดยกระทําทุกปRอย0างต0อเนื่อง 
   7.1.3 มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิต
ท่ีสําเร็จการศึกษา  
    ท้ังนี้การบริหารหลักสูตร ต�องระบุให�ตรงกับใน มคอ.2 
  7.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน  เช0น 
   7.2.1 คณะมีการจัดสรรงบประมาณประจําปR เพ่ือจัดซ้ือตํารา สื่อการเรียนการสอน 
โสตทัศนูปกรณ< และวัสดุครุภัณฑ<คอมพิวเตอร< อ่ืนๆ อย0างเพียงพอ 
   7.2.2 คณะมีความพร�อมด�านหนังสือ ตํารา และการสืบค�นผ0านฐานข�อมูล โดยมี
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีหนังสือด�านการบริหารจัดการและด�านอ่ืนๆ รวมถึง
ฐานข�อมูลท่ีจะให�สืบค�น  
    ท้ังนี้การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน ต�องระบุให�ตรงกับใน มคอ.2 
  7.3 การบริหารคณาจารย<   เช0น 
   7.3.1 มีระเบียบและหลักเกณฑ<ของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารย<ใหม0 
   7.3.2 มีการวางแผนและดําเนินการเพ่ือให�เกิดการมีส0วนร0วมของคณาจารย<        
ในการวางแผนการติดตามและทบทวนหลักสูตร 
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   7.3.3 มีหลักเกณฑ<ในการแต0งต้ังคณาจารย<พิเศษ 
    ท้ังนี้การบริหารคณาจารย< ต�องระบุให�ตรงกับใน มคอ.2 
  7.4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  เช0น 
   7.4.1 มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน0ง 
   7.4.2 มีการวางแผนและดําเนินการเพ่ิมทักษะความรู�เพ่ือการปฏิบัติงาน 
    ท้ังนี้การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ต�องระบุให�ตรงกับใน มคอ.2 
  7.5 การสนับสนุนและการให� คํ าแนะนํ านั ก ศึกษา  ระ บุการสนับสนุนและ                        
การให�คําแนะนํานักศึกษาให�ตรงกับใน มคอ.2 
  7.6 การสํารวจความต�องการท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ  
ความพึงพอใจของผู�ใช�บัณฑิตต0อการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ระบุการสํารวจความต�องการ     
ของตลาดแรงงานฯ ให�ตรงกับใน มคอ.2 
  7.7 การกําหนดตัวบ0งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) การระบุ
ตัวบ0งชี้ผลการดําเนินงาน ให�ระบุมีท้ังหมดจํานวน ........... (ก่ีตัวบ0งชี้) โดยแยกรายละเอียดดังนี้  
   7.7.1 สอดคล�องกับตัวบ0งชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห0งชาติ 
จํานวน 12 ตัวบ0งชี้ (ข�อนี้คือเกณฑ<ข้ันตํ่าท่ีหลักสูตรต�องมี) 
   7.7.2 สอดคล�องกับตัวบ0งชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชา 
(ระบุชื่อ มคอ.1) จํานวน ............ (ก่ีตัวบ0งชี้) 
   7.7.3 มีตัวบ0งชี้เพ่ิมเติมจากข�อ 7.7.1 และ/หรือ ข�อ 7.7.2 อีกหรือไม0 ถ�ามี ให�ระบุ 
จํานวน............ (ก่ีตัวบ0งชี้) 
    ท้ังนี้การกําหนดตัวบ0งชี้ผลการดําเนินงาน ต�องให�ตรงกับใน มคอ.2  
 
 8. หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
  8.1 การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
   8.1.1 มีการประเมินกลยุทธ<การสอน เช0น การสังเกตพฤติกรรมและการโต�ตอบ
ของนักศึกษา การประชุมคณาจารย<ในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู�และขอคําแนะนํา และ   
การสอบถามจากนักศึกษา  
   8.1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารย<ในการใช�แผนกลยุทธ<การสอน เช0น ประเมิน
จากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารย<ในทุกด�าน เช0น กลวิธีการสอนการตรงต0อเวลา การชี้แจง
เป_าหมาย วัตถุประสงค<ของรายวิชา เกณฑ<การวัดและประเมินผล และการใช�สื่อการสอนประเมินโดย
ตัวอาจารย<เองและเพ่ือนร0วมงาน ท้ังนี้การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตรเพ่ิมเติมให�ตรง
กับใน มคอ.2 
  8.2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการท่ีได�ข�อมูลย�อนกลับในการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม เช0น ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปRสุดท�าย    
ประชุมผู�แทนนักศึกษากับผู�แทนอาจารย< ประเมินโดยท่ีปรึกษาหรือผู�ทรงคุณวุฒิจากรายงาน        ผล
การดําเนินการหลักสูตร ประเมินโดยผู�ใช�บัณฑิตหรือผู�มีส0วนเก่ียวข�องอ่ืนๆ ท้ังนี้การประเมินหลักสูตร
ในภาพรวม ให�ตรงกับใน มคอ.2  
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  8.3 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ0งชี้ผลการดําเนินงานท่ีปรากฏใน
รายละเอียดของหลักสูตร โดยประเมินคณาจารย<ผู�รับผิดชอบหลักสูตร ประเมินคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายในระดับสาขาวิชา ท้ังนี้ระบุให�ตรงกับใน มคอ.2 
  8.4 กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เช0น 
   8.4.1 การนําข�อมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารย<
ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
   8.4.2 อาจารย<ผู�รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปRเสนอหัวหน�า
สาขาวิชา 
   8.4.3 ประชุมอาจารย<ประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการ
หลักสูตร 
    ท้ังนี้การระบุกระบวนการทบทวนผลการประเมินละการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร          
ให�ตรงกับใน มคอ.2  
 
                                                 รับรองความถูกต�องของข�อมูล 
       
 
            (ลงชื่อ)  
            (.............................................................) 
              ตําแหน0ง               อธิการบดี 
                                                วันท่ี ..... เดือน ............... พ.ศ. 25.. 
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บทท่ี 5 
หลักเกณฑ4การกําหนดรหัสวิชา และหน#วยกิตรายวิชา 

 
หลักเกณฑ4การกําหนดรหัสวิชา 
 มหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบให�ใช�ระบบรหัสวิชาเดิมตามแบบของสถาบันราชภัฏ (สรภ.)   
ซ่ึงมีหลักเกณฑ<การกําหนดรหัสวิชา ดังนี้ 

 1. ระบบรหัสวิชายึดพ้ืนฐานของระบบรหัสเดิม 
 2. การจัดหมวดวิชา หมู0วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู0วิชาของ ISCED (International 
Standard Classification Education) เป6นแนวทาง 
 3. การจัดหมวดวิชาและหมู0วิชา ยึดหลัก  3  ประการคือ 

3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา 
3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา 

  3.3 ยึดตามข�อเสนอแนะของผู�เชี่ยวชาญ 
 4. รหัสวิชาประกอบด�วยตัวเลข 7 ตัว 
  เลข 3 ตัวแรกเป6นหมวดวิชาและหมู0วิชา 
  เลขตัวท่ี 4 บ0งบอกถึงระดับความยากง0ายหรือชั้นปR 
  เลขตัวท่ี 5 บ0งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวท่ี 6, 7 บ0งบอกถึงลําดับก0อนหลังของวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 7 6 5 4 3 

ลําดับก0อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง0ายหรือชั้นปR 

หมวดวิชาและหมู0วิชา 
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 5. หมวดวิชาและหมู0วิชาของรหัสตัวเลข  3  ตัวแรก 
  100 – 149 หมวดวิชาและหมู0วิชาครุศาสตร<   มี 11 หมู0วิชา 
  150 – 199  หมวดวิชาและหมู0วิชามนุษย<ศาสตร<  มี 24 หมู0วิชา 
  200 – 249  หมวดวิชาและหมู0วิชาศิลปกรรมศาสตร<  มี 7 หมู0วิชา 
  250 – 299  หมวดวิชาและหมู0วิชาสังคมศาสตร<  มี 9         หมู0วิชา 
  300 – 349 หมวดวิชาและหมู0วิชานิเทศศาสตร<   มี 8         หมู0วิชา 
  350 – 399  หมวดวิชาและหมู0วิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ มี 13 หมู0วิชา 
  400 – 449  หมวดวิชาและหมู0วิชาวิทยาศาสตร<และเทคโนโลยี   มี 13 หมู0วิชา 
  450 – 499 หมวดวิชาและหมู0วิชาคหกรรมศาสตร<  มี 7 หมู0วิชา 
  500 – 549 หมวดวิชาและหมู0วิชาเกษตรศาสตร<  มี 15 หมู0วิชา 
  550 – 574  หมวดวิชาและหมู0วิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มี 20 หมู0วิชา 
  600 – 620  หมวดวิชาพ้ืนฐานวิศวกรรม   มี 21 หมู0วิชา  
  GE    หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    มี  1 หมู0วิชา 
 6. หมู0วิชาของหมวดวิชาต0างๆ    
  หมวดวิชาครุศาสตร4 (100 – 149) 
   100 หมู0วิชาท่ีไม0สามารถจัดเข�าหมู0วิชาใดได� 
   101 หมู0วิชาหลักการศึกษา 

   102 หมู0วิชาหลักสูตรและการสอน 
   103 หมู0วิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
   104 หมู0วิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 
   105 หมู0วิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 
   106 หมู0วิชาการบริหารการศึกษา 
   107 หมู0วิชาการศึกษาปฐมวัย 
   108 หมู0วิชาการสอนวิทยาศาสตร< 
   109 หมู0วิชาการสอนคณิตศาสตร< 
   110 หมู0วิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
  หมวดวิชามนุษย4ศาสตร4 (150 – 199) 
   150 หมู0วิชาท่ีไม0สามารถจัดเข�าหมู0วิชาใดได�ในหมวดวิชามนุษยศาสตร< 
   151 หมู0วิชาปรัชญา 
   152 หมู0วิชาศาสนาและเทววิทยา 
   153 หมู0วิชาภาษาศาสตร< 
   154 หมู0วิชาภาษาไทย 
   155 หมู0วิชาภาษาอังกฤษ 
   156 หมู0วิชาภาษาญ่ีปุ�น 
   157 หมู0วิชาภาษาจีน 
   158 หมู0วิชาภาษามาเลย< 
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   159 หมู0วิชาภาษาฝรั่งเศส 
   161 หมู0วิชาภาษาเยอรมัน 
   162 หมู0วิชาภาษาอิตาเลี่ยน 
   163 หมู0วิชาบรรณารักษ<และสารนิเทศ 
   164 หมู0วิชาประวัติศาสตร< 
   165 หมู0วิชาภาษารัสเซีย 
   166 หมู0วิชาภาษาเกาหลี 
   167 หมู0วิชาภาษาลาว 
   168 หมู0วิชาภาษาเขมร 
   169 หมู0วิชาภาษาพม0า 

   171 หมู0วิชาภาษาเวียดนาม 
   172 หมู0วิชาภาษาสเปน 
   173 หมู0วิชาภาษาอาหรับ 
   174 หมู0วิชาสารสนเทศ 
   175 หมู0วิชาภาษาอินโดนีเซีย 
  หมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร4 (200–249) 
   200 หมู0วิชาท่ีไม0สามารถจัดเข�าหมู0วิชาใดได�ในหมวดวิชาศิลปกรรมศาสตร< 
   201 หมู0วิชาทฤษฎี  หลักการ และความเข�าใจทางศิลปกรรม 
   202 หมู0วิชาวิจิตรศิลป� 
   203 หมู0วิชาประยุกต<ศิลป� ออกแบบ 2 มิติ 
   204 หมู0วิชาประยุกต<ศิลป� ออกแบบ 3 มิติ 
   205 หมู0วิชานาฏศิลป�และการแสดง 
   206 หมู0วิชาดุริยางคศิลป� 
  หมวดวิชาสังคมศาสตร4 (250 – 299) 
   250 หมู0วิชาท่ีไม0สามารถจัดเข�าหมู0วิชาใดได�ในหมวดวิชาสังคมศาสตร< 
   251 หมู0วิชาจิตวิทยา 
   252 หมู0วิชามานุษยวิทยา 
   253 หมู0วิชาสังคมวิทยา 
   254 หมู0วิชาภูมิศาสตร< 
   255 หมู0วิชารัฐศาสตร< 
   256 หมู0วิชานิติศาสตร< 
   257 หมู0วิชาเศรษฐศาสตร< 
   259 หมู0วิชาพัฒนาชุมชน 
  หมวดวิชานิเทศศาสตร4 (300 – 362) 
   300 หมู0วิชาท่ีไม0สามารถจัดเข�าหมู0วิชาใดได�ในหมวดวิชานิเทศศาสตร< 
   301 หมู0วิชาการสื่อสาร 
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   302 หมู0วิชาสิ่งพิมพ< 
   303 หมู0วิชาการประชาสัมพันธ< 
   304 หมู0วิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน< 
   305 หมู0วิชาการโฆษณา 
   306 หมู0วิชาการถ0ายภาพ 
   307 หมู0วิชาภาพยนตร< 
  หมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ (350 – 399) 
   350 หมู0วิชาท่ีไม0สามารถจัดเข�าหมู0วิชาใดได�ในหมวดวิชาบริหารธุรกิจและการจัดการ 
   351 หมู0วิชาเลขานุการ 
   352 หมู0วิชาการบัญชี 
   353 หมู0วิชาการเงินและการธนาคาร 
   354 หมู0วิชาการตลาด 
   355 หมู0วิชาการสหกรณ< 
   356 หมู0วิชาการบริหารธุรกิจ 
   357 หมู0วิชาธุรกิจบริการ 
   358 หมู0วิชาประกันภัยและวินาศภัย 
   359 หมู0วิชาเศรษฐศาสตร<และเศรษฐศาสตร<ธุรกิจ 
   360 หมู0วิชาการจัดการการบิน 
   361 หมู0วิชาการจัดการค�าปลีก 
   362 หมู0วิชาการจัดการโลจิสติกส<และซัพพลายเชน 
   363 หมู0วิชาการจัดการการบริการและการโรงแรม 
  หมวดวิชาวิทยาศาสตร4และเทคโนโลยี (400 – 449) 
   400 หมู0วิชาท่ีไม0สามารถจัดเข�าหมู0วิชาใดได�ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร<ฯ                  
   401 หมู0วิชาฟ3สิกส< 
   402 หมู0วิชาเคมี 
   403 หมู0วิชาชีววิทยา 
   404 หมู0วิชาดาราศาสตร< 
   405 หมู0วิชาวิทยาศาสตร<เก่ียวกับโลก 
   406 หมู0วิชาวิทยาศาสตร<สิ่งแวดล�อม 
   407 หมู0วิชาวิทยาศาสตร<สุขภาพ 
   408 หมู0วิชาวิทยาศาสตร<การกีฬา 
   409 หมู0วิชาคณิตศาสตร< 
   411 หมู0วิชาสถิติประยุกต< 
   412 หมู0วิชาคอมพิวเตอร< 
   414 หมู0วิชาสาธารณสุขศาสตร< 
   416 หมู0วิชาการจัดการสถานพยาบาล 
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  หมวดวิชาคหกรรมศาสตร4 (450 – 499) 
   450 หมู0วิชาท่ีไม0สามารถจัดเข�าหมู0วิชาใดได�ในหมวดวิชาคหกรรมศาสตร< 
   451 หมู0วิชาอาหารและโภชนาการ 
   452 หมู0วิชาผ�าและเครื่องแต0งกาย 
   453 หมู0วิชาบ�านและการบริหารงานบ�าน 
   454 หมู0วิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 
   455 หมู0วิชาศิลปะประดิษฐ< 
   456 หมู0วิชาสิ่งทอ 
  หมวดวิชาเกษตรศาสตร4 (500 – 549) 
   500 หมู0วิชาท่ีไม0สามารถจัดเข�าหมู0วิชาใดได�ในหมวดวิชาเกษตรศาสตร< 
   501 หมู0วิชาปฐพีวิทยา 
   502 หมู0วิชาพืชไร0 
   503 หมู0วิชาพืชสวน 
   504 หมู0วิชาสัตวบาล 
   505 หมู0วิชาสัตวรักษ< 
   506 หมู0วิชาการประมง 
   507 หมู0วิชาอุตสาหกรรมเกษตร 
   508 หมู0วิชากีฎวิทยา โรคพืช และวัชพืช 
   509 หมู0วิชาวนศาสตร< 
   511 หมู0วิชาการชลประทาน 
   512 หมู0วิชาเกษตรกลวิธาน 
   513 หมู0วิชาส0งเสริมการเกษตร 
   514 หมู0วิชาสื่อสารการเกษตร 
   515 หมู0วิชาเกษตรศึกษา 
  หมวดวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (550 – 599) 
   550 หมู0วิชาท่ีไม0สามารถจัดเข�าหมู0วิชาใดได�ในหมวดวิชาเทคโนโลยีฯ 
   551 หมู0วิชาอุตสาหการ 
   552 หมู0วิชาเซรามิกส< 
   553 หมู0วิชาศิลปหัตถกรรม 
   554 หมู0วิชาออกแบบผลิตภัณฑ<อุตสาหกรรม 
   555 หมู0วิชาออกแบบ – เขียนแบบสถาป=ตยกรรม 
   556 หมู0วิชาก0อสร�าง – โยธา 
   557 หมู0วิชาไฟฟ_ากําลัง 
   558 หมู0วิชาอิเล็กทรอนิกส< 
   559 หมู0วิชาเครื่องกล 
   561 หมู0วิชาเทคนิคการพิมพ< 
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   562 หมู0วิชาเทคโนโลยีการพิมพ< 
   563 หมู0วิชาสถาป=ตยกรรมภายใน 
   564 หมู0วิชาเทคโนโลยีฟ3สิกส<ประยุกต<ในอุตสาหกรรม 
   565 หมู0วิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร<อุตสาหกรรม 
   570 หมู0วิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีวิศวกรรม 
   571 หมู0วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม 
   572 หมู0วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล 
   573 หมู0วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต 
   574 หมู0วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ_า 
  หมวดวิชาวิศวกรรมศาสตร4 (600 – 620) 
   600 หมู0วิชาคณิตศาสตร<พ้ืนฐาน 
   601 หมู0วิชาเครื่องกลพ้ืนฐาน 
   602 หมู0วิชาไฟฟ_าพ้ืนฐาน 
    603 หมู0วิชาอิเล็กทรอนิกส<พ้ืนฐาน 
   604 หมู0วิชาคอมพิวเตอร<พ้ืนฐาน 
   605 หมู0วิชาโทรคมนาคมพ้ืนฐาน 
   606 หมู0วิชาวัสดุศาสตร<พ้ืนฐาน 
   607 หมู0วิชาเขียนแบบพ้ืนฐาน 
   608 หมู0วิชาบริหารและการจัดการ 
   609 หมู0วิชาไฟฟ_า 
   610 หมู0วิชาอิเล็กทรอนิกส<  
   611 หมู0วิชาคอมพิวเตอร< 
   612 หมู0วิชาโทรคมนาคม  
   613 หมู0วิชาระบบควบคุม 
   614 หมู0วิชาระบบหุ0นยนต<  
   615 หมู0วิชาแมคคาทรอนิกส< 
   616 หมู0วิชาอัตโนมัติ 
   617 หมู0วิชาเครื่องมือวัด 
   618 หมู0วิชาบริหารจัดการ 
   619 หมู0วิชาอ่ืนๆ 
   620 หมู0วิชาการจัดการระบบ 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   GE หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 7. การออกรหัสวิชาใหม0 สามารถดําเนินการได�ในกรณี ดังต0อไปนี้ 
  7.1 เป6นวิชาท่ีพัฒนาข้ึนใหม0 
  7.2 เป6นวิชาท่ีเปลี่ยนชื่อภาษาไทย โดยจะมีการเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชาหรือไม0ก็ตาม  
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หลักเกณฑ4การกําหนดหน#วยกิตรายวิชา 
 มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑ<การกําหนดหน0วยกิตของรายวิชา ตามเกณฑ<ของ สกอ.      
ซ่ึงระบุว0า รายวิชาต�องกําหนดหน0วยกิตให�สัมพันธ<กันกับชั่วโมงเรียน โดยมีหลักเกณฑ<ดังนี้ 
 1. ทฤษฎี 1 หน0วยกิต : บรรยายไม0น�อยกว0า 1 ชั่วโมง ศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองไม0น�อยกว0า       
2 ชั่วโมง 
 2. ปฏิบัติ 1 หน0วยกิต : ฝ{กทดลองไม0น�อยกว0า 2 ชั่วโมง ศึกษาค�นคว�าด�วยตนเองไม0น�อยกว0า                                        
1 ชั่วโมง 
 3. สรุปเพ่ือเป6นแนวทางในการคิดค0าหน0วยกิตได�ดังนี้ 
  บรรยาย 1  ชั่วโมง ศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 2   ชั่วโมง 
  บรรยาย 2  ชั่วโมง ศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 4   ชั่วโมง 
  ปฏิบัติ   2  ชั่วโมง ศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 1   ชั่วโมง 
  ปฏิบัติ   4  ชั่วโมง ศึกษาค�นคว�าด�วยตนเอง 2   ชั่วโมง 
 
ตัวอย#าง หน0วยกิตและชั่วโมงเรียน     
   

จํานวนหน#วยกิต รูปแบบ จํานวนช่ัวโมงท่ีได* (ท–ป–ศ) 
3 บรรยายท้ังหมด 3 หน0วยกิต (3 – 0 – 6) 
3 บรรยาย 2 หน0วยกิต และปฏิบัติ 1 หน0วยกิต (2 – 2 – 5) 
1 บรรยาย 0 หน0วยกิต และปฏิบัติ 1 หน0วยกิต (0 – 2 – 1) 
3 บรรยาย 1 หน0วยกิต และปฏิบัติ 2 หน0วยกิต (1 – 4 – 4) 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก  
 แบบฟอร4มการแต#งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ4 ในพระบรมราชูปถัมภ4 จังหวัดปทุมธานี 

ท่ี............/25….. 
เรื่อง  แต0งต้ังคณะกรรมการ[พัฒนา/ปรับปรุง]หลักสูตร[ชื่อปริญญา เช0น วิทยาศาสตรบัณฑิต      

บัญชีบัณฑิต] 
 สาขาวิชา[สาขาวิชา เช0น วิทยาการคอมพิวเตอร< การบัญชี] 

 

 ..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
..................................................... จึงขอแต0งต้ังกรรมการ[พัฒนา/ปรับปรุง]หลักสูตร[ชื่อปริญญา] 
สาขาวิชา[สาขาวิชา] ดังนี้ 
1. [ระบุตําแหน0งวิชาการ ชื่อ นามสกุล] ประธาน   ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
2. [ระบุตําแหน0งวิชาการ ชื่อ นามสกุล] กรรมการ  ผู�ทรงคุณวุฒิ 
3. [ระบุตําแหน0งวิชาการ ชื่อ นามสกุล] กรรมการ  ผู�ทรงคุณวุฒิ 
4. [ระบุตําแหน0งวิชาการ ชื่อ นามสกุล] กรรมการ  ผู�แทนองค<กรวิชาชีพ (ถ�ามี) 
5. [ระบุตําแหน0งวิชาการ ชื่อ นามสกุล] กรรมการ  ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
6. [ระบุตําแหน0งวิชาการ ชื่อ นามสกุล] กรรมการและเลขานุการ ผู�รับผิดชอบหลักสูตร 
 
สั่ง ณ วันท่ี...........เดือน....................พ.ศ. 25…....... 
 
 
                             …………………..……………………………… 
                                   (รองศาสตราจารย< ดร.สมบัติ คชสิทธิ์) 
                                      อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ<  ในพระบรมราชูปถัมภ<  
                                                                     จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ข  
แบบฟอร4มเสนอขออนุมัติโครงการพัฒนาหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ4  ในพระบรมราชูปถัมภ4 จังหวัดปทุมธานี 
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แบบฟอร4มเสนอขออนุมัติกิจกรรม/โครงการย#อย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ4  ในพระบรมราชูปถัมภ4 จังหวัดปทุมธานี 

 
ภายใต*โครงการหลัก ช่ือ ..................................................................รหัส ...................................... 
คณะ/หน#วยงาน
 ......................................................................................................................................... 
1. ช่ือกิจกรรม/โครงการย#อย โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร......สาขาวิชา...รหสักิจกรรม.............  
2. สถานภาพของโครงการ  : [�]  โครงการใหม0          [   ]  โครงการปกติ    
[   ]  โครงการต0อเนื่อง (ระบุชื่อโครงการเดิม) ……………………………………………………………………………. 
3. ผู*รับผิดชอบโครงการ …………………………………………………………………………………………………………. 
4. ความสอดคล*อง/ตอบสนองของโครงการกับแผนพัฒนาหน#วยงานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 1) สอดคล*องกับยุทธศาสตร4การพัฒนาของหน#วยงาน (มหาวิทยาลัย) 

ยุทธศาสตร4 ตัวช้ีวัด/ข*อ ยุทธศาสตร4 ตัวช้ีวัด/ข*อ 
[�] ยุทธศาสตร<ท่ี 1 
พัฒนาทักษะ สมรรถนะ
การเรียนรู�สู0ประชาคม
อาเซียน 
[�] ยุทธศาสตร<ท่ี 2  
เพ่ิมผลงานด�านท�องถ่ิน
ศึกษาและการขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ 
[�] ยุทธศาสตร<ท่ี 3 
รวบรวมศึกษาเศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม
อาเซียน 
[   ] ยุทธศาสตร<ท่ี 4 
พัฒนาภูมิทัศน<       
แหล0งสุนทรียะ สื่อสาร
เอกลักษณ< อัตลักษณ< 

………….. 
………….. 
………….. 
………….. 
 

[   ] ยุทธศาสตร<ท่ี 5 
พัฒนาองค<การสมรรถนะ
สูงและมีธรรมาภิบาล 
[   ] ยุทธศาสตร<ท่ี 6  
เพ่ิมจํานวนอาจารย<วุฒิ
ปริญญาเอกและผลงาน
วิชาการ การวิจัย 
 

………….. 
………….. 
………….. 
 

  

กนผ.02 
โครงการย#อย 
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 2) สอดคล*องกับการประกันคุณภาพภายใน (สกอ.) 
องค4ประกอบ ตัวบ#งช้ี/ข*อ องค4ประกอบ ตัวบ#งช้ี/ข*อ 
[�] องค<ประกอบท่ี 1 
ปรัชญา ปณิธานฯ 
[�] องค<ประกอบท่ี 2 
การผลิตบัณฑิต 
[�] องค<ประกอบท่ี 3 
การพัฒนานักศึกษา 
[   ] องค<ประกอบท่ี 4 
การวิจัย 
[   ] องค<ประกอบท่ี 5 
การบริการวิชาการ 

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

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

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

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

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

[   ] องค<ประกอบท่ี 6 
การทํานุบํารุงศิลปะฯ 
[   ] องค<ประกอบท่ี 7 
การบริหารและการ
จัดการ 
[   ] องค<ประกอบท่ี 8 
การเงินและ 
งบประมาณ 
[   ] องค<ประกอบท่ี 9 
การประกันคุณภาพ 
[�]องค<ประกอบท่ี 
10 3 ดี 

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

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

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

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

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

  
 3) สอดคล*องกับการประกันคุณภาพภายนอก (สมศ.) 

ด*าน ตัวบ#งช้ี/ข*อ ด*าน ตัวบ#งช้ี/ข*อ 
[�] ด�านคุณภาพ
บัณฑิต 
[   ] ด�านงานวิจัยและ
งานสร�างสรรค< 
[   ] ด�านการบริการ
วิชาการแก0สังคม 
[   ] ด�านการทํานุ
บํารุงศิลปะฯ 

……………. 
……………. 
……………. 
……………. 

[   ] ด�านการบริหาร
และการพัฒนาสถาบัน 
[   ] ด�านการประกัน
คุณภาพภายใน 
[   ] ตัวบ0งชี้อัตลักษณ< 
[   ] ตัวบ0งชี้มาตรการ
ส0งเสริม 

……………. 
……………. 
……………. 
……………. 

  
 4) การบูรณาการโครงการกับ 
  [�]  การจัดการเรียนการสอน  ระบุ  
    [�] การปรับปรุงรายวิชา ................... หลักสูตร.........................................
    [�] การเป3ดรายวิชาใหม0 ............................ หลักสูตร................................
    [   ]  การต0อยอดสู0หนังสือตํารา ................ หลักสูตร....................................... 
    [   ]  อ่ืนๆ ........................................................................................................ 
  [   ]  การวิจัย  ระบุโครงการวิจัย....................................................................................... 
  [   ]  การปฏิบัติงาน (กรณีท่ีไม0ได�รับผิดชอบสอน/วิจัย) .................................................... 
  [   ]  อ่ืนๆ  ระบุ.............................................................................................................. 
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 5) อ่ืนๆ  
  5.1) นโยบายจาก ............................................................................................................
  5.2) ความร0วมมือกับ...........(กรณีเป6นความร0วมมือกับหน0วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย)................. 
  5.3) อ่ืนๆ ........................................................................................................................ 
 
5. หลักการและเหตุผล 
 .............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
 
6. วัตถุประสงค4  
 1) ...................................................................................................................................... 
 2) ...................................................................................................................................... 
 3) …………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. ตัวช้ีวัดความสําเร็จ/ ค#าเปsาหมาย 
 7.1  เชิงปริมาณ 
 1) ………………………………………………………………………………………………………………… 

   2) ……………………………………………………………………………………………………………………   
     7.2  เชิงคุณภาพ   
 1) ……………………………………………………………………………………………………………………   
   2) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  
8. กลุ#มเปsาหมาย/ผู*เข*าร#วมโครงการ 
 1) ........................................................................................................................................  
 2) .……………………………………………………………………………………………………...................... 
 
9. ระยะเวลาดําเนินโครงการ 
 วันเริ่มต�นโครงการ .......................   วันสิ้นสุดโครงการ ...................................................... 
 
10. สถานท่ีดําเนินงานโครงการ 
 .............................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................... 
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11. แผนการดําเนินงาน 
  

ท่ี ข้ันตอน/
กิจกรรม 

ป?งบประมาณ พ.ศ. .... 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1              
2              
3              

 
12.  งบประมาณ  
 งบประมาณ          
� งบประมาณแผ0นดิน � งบประมาณรายได�     (   )  บ.กศ. (  )  กศ.ปช.   
�  งบสิทธิประโยชน< �  งบกองทุน.....................  �  งบอ่ืนๆ ………………………    
 งบประมาณ......................................บาท  
 รายละเอียดการใช*จ#ายงบประมาณ 

ประเภทงบ/หมวด รายการ งบประมาณ 
    
    
    
    
     
รวม  

 
13. ผลท่ีคาดว#าจะได*รับ  
 1) ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  2)  …………………………………………………………………………………………………………………… 
  3) ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
14. การประเมินผลโครงการ 
 .............................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
15. การติดตามผลโครงการ 
 ..............................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................ 
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16. สาเหตุหรือปOจจัยความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนในการดําเนินโครงการ   
 

สาเหตุหรือปOจจัยความเส่ียง แนวทางแก*ไข/ปsองกันความเส่ียง 
1) .................................................................. 1) .................................................................. 
2) .................................................................. 2) .................................................................. 
3) .................................................................. 3) .................................................................. 

 
  
    ลงชื่อ…………………………….…………………..  ผู�เสนอโครงการ 
            (..……………….……………………………………) 
      ตําแหน0ง………………………………………….………. 
            .……..……../………...…………/…….……..….. 
 
ความคิดเห็นผู*บังคับบัญชาเบ้ืองต*น 
……………..……………………….……………………..…………………………………………………………… 
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..……………………. 
 
        ลงชื่อ……………..………………………………..... 
         (..……………….……………………………………) 
   ตําแหน0ง………………………………………….…………. 
        .……..……../………...…………/…….……..……… 
 
ความคิดเห็นผู*บังคับบัญชาระดับสูง 
…………………………………………..……………….……………………………………………………………… 
……………..……………………….……………………..………………………………………………………..…………………… 
 
        ลงชื่อ……………..………………………………..... 
         (..……………….……………………………………) 
      ตําแหน0ง………………………………………….… 
         .……..……../………...…………/…….……..….. 
 
 
 
 
 
 



91 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค  
ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ4 ในพระบรมราชูปถัมภ4 จังหวัดปทุมธานี 

เร่ือง แนวปฏิบัติการเบิกจ#ายเงินในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสตูร พ.ศ. 2555 
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< จังหวัดปทุมธานี 

เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ0ายเงินในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
พ.ศ. 2555 

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

 เพ่ือให�การดําเนินการพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรมีคุณภาพและเป6นมาตรฐาน 
อาศัยอํานาจตามมาตรา 31 แห0งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2557 มหาวิทยาลัยจึง
กําหนดแนวปฏิบัติการเบิกจ0ายเงินในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ดังต0อไปนี้  
 ข�อ 1 ประกาศนี้เรียกว0า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< 
จังหวัดปทุมธานี เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ0ายเงินในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2555” 
 ข�อ 2 ประกาศนี้ให�ใช�บังคับต้ังแต0วันถัดจากวันประกาศเป6นต�นไป 
 ข�อ 3 ค0าใช�จ0ายในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรไม0เกิน 30,000 บาท โดยเบิกจ0ายตามจริง
ตามรายการต0อไปนี้ 
  3.1 ค0าตอบแทนผู�ทรงคุณวุฒิในการจัดทําหลักสูตร โดยในแต0ละครั้งเบิกได�ไม0เกิน 3 คน 
เหมาจ0ายคนละไม0เกิน 3,000 บาท (รวมค0าเดินทาง) หนึ่งหลักสูตรเบิกได�ไม0เกิน 2 ครั้ง 
  3.2 ค0าตอบแทนการตรวจภาษาอังกฤษหลักสูตรละไม0เกิน 500 บาท 
  3.3 ค0าวัสดุและค0าถ0ายเอกสารให�เบิกจ0ายโดยแสดงรายละเอียดประกอบการเบิก 
   3.4 ค0าอาหารไม0เกินม้ือละ 120 บาทต0อคน 
  3.5 ค0าอาหารว0างไม0เกินม้ือละ 25 บาทต0อคน 
  3.6 ค0าใช�จ0ายอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเป6นให�เบิกได�ตามท่ีอธิการบดีอนุมัติ 
 ข�อ 4 ให�อธิการบดีเป6นผู�รักษาการตามประกาศนี้ ในกรณีท่ีมีป=ญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ให�อธิการบดีเป6นผู�วินิจฉัยชี้ขาด 
 
  ประกาศ ณ วันท่ี 10 เมษายน พ.ศ. 2555 

                                                             
                     (รองศาสตราจารย< ดร.สมบัติ  คชสิทธิ์) 
              อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ< ในพระบรมราชูปถัมภ< 
                                                                    จังหวัดปทุมธานี 
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ภาคผนวก ง 
รูปแบบ (Template) แผนบริหารความเสี่ยง 
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แผนบริหารความเสี่ยง 
หลักสูตร[ช่ือปริญญา] สาขาวิชา[สาขาวิชา] 

หลักสูตร[ใหม#/ปรับปรุง] พ.ศ. [ป? พ.ศ. ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ] 
 
ระบุความเส่ียง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจหลกั/กิจกรรมของหลกัสูตร) ปOจจัยเสี่ยง 
  
  
  
  
  
  
  

หมายเหตุ S1 มีค0าระหว0าง 20-25 (สูงมาก), F มีค0าระหว0าง 10-19 (สูง) และ O,P มีค0าระหว0าง 1-9 
 
การประเมินและวิเคราะห4ความเส่ียง 
 

ความเสี่ยง (ภารกิจ
หลัก/กิจกรรมของ

หลักสูตร) 

รายละเอียด
ความสูญเสีย 
(ปOจจัยเสี่ยง) 

โอกาส 
ท่ีจะเกิด 

(1) 

ผลกระทบ
ความรุนแรง

(2) 

คะแนน 
ความเสี่ยง 

(ระดับ 
ความเสี่ยง) 

(1)×(2) 

ระดับความ
เสี่ยง 

      
      
      
      
      
      
      
      

 
หมายเหตุ  ระดับความเสี่ยง 3 มีค0าระหว0าง 20-25(ความเสี่ยงท่ียอมรับไม0ได�), 2 มีค0าระหว0าง 10-19 

(ความเสี่ยงสูง) และ 1 มีค0าระหว0าง 1-9 (ความเสี่ยงท่ียอมรับได�) 
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การกําหนดกิจกรรมควบคุมความเส่ียง 
ลําดับ ความเสี่ยง (ภารกิจหลกั/

กิจกรรมของหลักสูตร) 
 

(1) 

การควบคุมท่ี
ควรจะม ี

 
(2) 

การควบคุม
ท่ีมีอยู#แล*ว 

 
(3) 

การควบคุม
ท่ีมีอยู#แล*ว
ได*ผลหรือไม# 

(4) 

วิธีจัดการ
ความเสี่ยง 

 
(5) 

หมายเหตุ 
 
 

(6) 
       
     …..ยอมรับ  
     ....ควบคุม  
     ....ถ0ายโอน  
     ....หลีกเลี่ยง  
       
       

หมายเหตุ ช#อง 3 � หมายถึง มี � หมายถึง มีแต0ไม0สมบูรณ< × หมายถึง ไม0มี 
 ช#อง 4 � หมายถึง ได�ผลตามท่ีคาดหมาย � หมายถึง ได�ผลบ�างแต0ไม0สมบูรณ<  
  × ไม0ได�ผลตามท่ีคาดหมาย     

 
แผนการดําเนนิงานการจัดการความเส่ียง 

กระบวนการปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม/ด*าน
ของเร่ืองท่ีประเมินและ
วัตถุประสงค4ของการ

ควบคุม 
(1) 

การควบคุม
ท่ีมีอยู# 

 
 
 

(2) 

ระดับ 
ความเสี่ยง 

 
 
 

(3) 

การจัดการ
ความเสี่ยง 

 
 
 

(4) 

ความเสี่ยง
ท่ียังมีอยู# 

(ปOจจัยเสี่ยง) 
 
 

(5) 

กิจกรรม
การควบคุม 
(แผนการ

ปรับปรุงการ
ควบคุม) 

(6) 

กําหนดเสร็จ/
ผู*รับผิดชอบ 

 
 
 

(7) 
       

       

       

       

       

 
ผู�รายงาน ............................................................ 
ประธานกรรมการประจําหลักสูตร....................... 
วันท่ี................เดือน........................พ.ศ. ............ 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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109 
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ภาคผนวก ฉ 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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114 
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116 
 



117 
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119 
 



120 
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ภาคผนวก ช 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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