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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
คำนิยามและความหมาย 

สป.อว. หมายถึง  สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
สอศ.    หมายถึง  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ก.ค.ศ.  หมายถึง  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก.พ.  หมายถงึ  สำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน 
มหาวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
สภามหาวิทยาลัย  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
สภาวิชาการ  หมายถึง  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
คณะกรรมการกลั่นกรองดา้นการศึกษา  หมายถึง  คณะกรรมการกลัน่กรองด้านการศึกษาของสภา

มหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ 
คณะกรรมการประจำคณะ  หมายถึง  คณะกรรมการประจำคณะในสังกัดมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ  
คณะ  หมายถึง  หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีการประกาศแบ่งส่วนราชการเป็นคณะ หรือหน่วยงานที่

เทียบเท่าที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ 
คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หมายถึง  คณะเจ้าของหลักสูตรสาขาวิชาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการควบคุม

คุณภาพหลักสูตร ให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐาน
วิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

กรรมการพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง  กรรมการที่รับผิดชอบและดำเนินการยกร่างหลักสูตร วิเคราะห์
หลักสูตร ตลอดจนความต้องการบัณฑิตที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติ และให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

กรรมการวิพากษ์หลักสูตร  หมายถึง  กรรมการที่ทำหน้าทีใ่ห้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิพากษ์ร่างหลักสูตรที่
กรรมการพัฒนาหลักสูตรยกร่าง 

อาจารย์ประจำ  หมายถึง  บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลา สำหรับอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยรับเข้าใหม่  ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้
ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจำ  
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อาจารย์ประจำหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่

เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตร
ได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได้ไม่เกิน 2 คน  

อาจารย์พิเศษ  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
ประธานหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจำหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สาขาวิชานั้นๆ ที่มหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้เป็นประธานหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร หมายถึง อาจารย์ประจำหลักสูตรและหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่

มหาวิทยาลัยแต่งต้ังให้ทำหน้าที่บริหารหลักสูตรในสาขาวชิาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรสาขาวิชา  หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและหมายรวมถึงหลักสูตรใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
หลักสูตรใหม ่ หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาที่ไม่เคยเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมาก่อน 
หลักสูตรปรับปรุง  หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ดำเนินการเรียนการสอนแล้ว 

แตป่ระสงค์จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระให้เหมาะสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 
  1. หลักสูตรฉบับปรับปรุง  เป็นการปรับปรุงในสาระสำคัญของหลักสูตร เช่นโครงสร้างหลักสูตร  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสำคัญในหมวดวิชาเฉพาะ  ระบบการศึกษา และการ
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี   
  2. หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  เป็นการปรับปรุงที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระใน
หมวดวิชาเฉพาะ  เช่น การเปลี่ยนชื่อรายวิชา  การเปลี่ยนรหัสวิชา  การเพิ่มรายวิชาเลือก  และการปรับคำอธิบาย
รายวิชา  การปรับชั่วโมงเรียน ทั้งนี้หมายรวมถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตรวิชาชีพ  หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยที่มีองค์กรวชิาชีพควบคุม 
หลักสูตรปกติ  หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และหรืออาจมี

บางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน 
หลักสูตรนานาชาติ  หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาที่มีองค์ความรู้และเนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล รับ

นักศึกษาต่างประเทศเรียนร่วมกับนักศึกษาไทยและใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน 
หลักสูตรที่ศึกษาเปน็ภาษาอังกฤษ  หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียน

การสอนทั้งหลักสูตร 
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หลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ   หมายถึง  หลักสูตรที่นำเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย         

อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ 
องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้นเช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร-์เคมี) 

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา  หมายถึง  หลักสูตรระดับปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียน
ศึกษาพร้อมกัน  โดยผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร 

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา  หมายถึง  หลักสูตรสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน  โดย
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากทั้งสองหลักสูตร 

คุณวุฒิที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  หมายถึง  คุณวุฒิที่กำหนดไว้ในมาตรฐานสาขาสาขาวิชา  หรือ
คุณวุฒิตำแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรเช่น เป็น
ศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา Field of Education  เดียวกันตาม ISCED 2013 (คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 และหนังสือเวียนที่ ศธ0506(2)/ว506 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 
2554) 

การศึกษาระบบทวิภาคี หมายถึง การจัดการศึกษาวิชาชีพที่เกิดจากข้อตกลงระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาน
ประกอบการ ในเรื่องการจัดหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล โดยนักศึกษาใช้เวลาส่วนหนึ่งใน
มหาวิทยาลัยและเรียนภาคปฏิบัติในสถานประกอบการ 
 มาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง ข้อกำหนดด้านมรรถนะวิชาชีพเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ
และประกันคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา 
 การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง การทดสอบความรู้ ความสามารถ ตลอดจนลักษณะนิสัยในการ
ปฎิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยใช้เครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง และ
สอดคล้องกับประเภทวิชาตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 

คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หมายถึง คณะกรรมการผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการอำนวยการ 
ติดตามและกำกับดูแลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลักสูตร 

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จำแนกเป็น 4 ระดับ ดังนี ้

1. หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
จัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 

พ.ศ. 2563 สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ.2562 โดยสรุปสาระดังนี ้

1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง มีจำนวนหน่วยกิตรวมระหว่าง 80 ถึง 90 หน่วยกิต  
1.2 ระบบการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ ว ่าด้วยการศึกษาระดับ

ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง พ.ศ. 2563 
1.3 การคิดหน่วยกิต 
 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาเป็นรายวิชา โดยแต่ละรายวิชากำหนดปริมาณการศึกษาเป็นจำนวน 

“หน่วยกิต” การกำหนดหน่วยกิตเป็นดังนี ้
1.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาในการบรรยายหรืออภิปราย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 18 ชั่วโมง 

ต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
1.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใช้เวลาในการทดลองหรือฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 

หรือ 36 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
1.3.3 รายวิชาปฏิบัติที่ใช้เวลาในการฝึกปฏิบัติในโรงฝึกงานหรือภาคสนาม 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือ 

54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลาการวัดผล ม่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
1.3.4 การฝึกอาชีพในการศึกษาระบบทวิภาคี ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลา

การวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
1.3.5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพในสถานประกอบการ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมง

ต่อภาคเรียน รวมเวลาการวดัผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
1.3.6 การทำโครงงานพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ ที่ใช้เวลาไม่น้อยกว่า 54 ชั่วโมงต่อภาคเรียน รวมเวลา

การวัดผล มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
1.4 การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับว่าด้วย

การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2563 
1.5 นักศึกษาต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ เมื่อนักศึกษาได้ลงทะเบียนรายวิชาครบทุกรายวิชาตาม

หลักสูตรแต่ละประเภทวิชาและสาขาวิชา หรือตามระยะเวลาที่คณะกรรมการประเมินมาตรฐานวิชาชีพกำหนด ทั้งนี้
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากำหนด 
 นักศึกษาจะมีสิทธิ์สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรได้ จะต้องเข้ารับการประเมินมาตรฐานวิชาชีพและผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 
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2. หลักสูตรระดับอนุปริญญา 
 จัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อนุปริญญา พ.ศ. 2548  โดยสรุปสาระดังนี ้

2.1 หลักสูตรอนุปริญญามีจํานวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
2.2 ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ หรือเทียบเคียง ได้ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาค
ปกติ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบอื่น ให้มีการนับระยะเวลาในการศึกษา เทียบเคียงได้กับระบบทวิภาค 
โดยให้สภาสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้กําหนด 

2.3 การคิดหน่วยกิต 
2.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมง ต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
2.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
2.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้

มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
2.3.4 การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทําโครงงานหรือ

กิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
2.4 เกณฑ์การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา ต้องเรียนครบตามจํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร โดย

ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้
ในหลักสูตร จึงถือว่าเรียนสําเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้ จะต้องกํ าหนดให้มีค่า
เทียบเคียงกันได ้
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3. หลักสูตรระดับปริญญาตร ี

จัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยสรุปสาระดังนี้ 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจำนวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
3.1.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
3.1.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต 
3.1.4 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจำนวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

3.2 ระบบการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559 

3.3 การคิดหน่วยกิต 
3.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า

เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกต ิ

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.3.4 การปฏิบัติสหกิจศึกษาใช้เวลาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องโดยต้องปฏิบัติงาน

เต็มเวลาให้มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต 
3.3.5 การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือ 

กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
3.4 การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2559 
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4. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

จัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยสรุปสาระดังนี้ 

4.1 หลักสูตร 
4.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
4.1.2 หลักสูตรปริญญาโท จำนวนหน่วยกิตตลอดรวมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 
แผน ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์  ดังนี ้

แบบ ก 1  ทำเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตและอาจ
กำหนดให้มีการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

แบบ ก 2  ทำวิทยานิพนธ์ซึ ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและศึกษา
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

4.1.3 หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น 2 แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ 
และนักวิชาชีพช้ันสูง คือ   

แบบ 1  เน้นการวิจัยโดยการทำวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจกำหนดให้
มีการเรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทำกิจกรรมทางวิชาการอื่นเพ่ิมโดยไม่นับหน่วยกิตและจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี ้

แบบ 1.1  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทต้องทำวิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 
แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรตี้องทำวิทยานิพนธไ์ม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต 

   ทั้งนี้วิทยานิพนธต์ามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
แบบ 2  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพิ่มเติม ดังนี้ 
แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโทจะต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 

หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรีต้องทำวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วย

กิตและศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
ทั้งนี้วิทยานิพนธต์ามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

4.2 ระบบการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ว ่าด้วยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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3.3 การคิดหน่วยกิตเป็นการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต 

3.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการ 
ศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

3.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

3.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

3.3.4 การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

3.3.5 วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที ่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั ่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

3.4 การสำเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 
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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 
ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรใหมแ่ละหลักสูตรฉบบัปรับปรุง 

ขั้นตอนที่ 1 ดำเนนิการยกรา่งหลักสูตร 
 1.1 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพชั้นสูง คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ   
ยกร่างหลักสูตรต่อคณบด ีซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร ประกอบด้วย 
  1.1.1 ประธานหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ 
  1.1.2 อาจารยป์ระจำหลักสูตร เป็นกรรมการ 
  1.1.3 อาจารยผ์ู้สอนในหลักสตูรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ 

  1.1.4 อาจารยป์ระจำหลักสูตร จำนวน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร ต้องศึกษาความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของ
ระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของระดับ
คุณวุฒินั้น และดำเนินการยกร่างหลักสูตร โดยให้มีโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา โดยจัดทำร่างหลักสูตร (คอศ.2) ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กำหนด 

1.2 หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรต่อคณบด ีซึ่งองค์ประกอบของคณะกรรมการยกร่างหลักสูตร ประกอบด้วย 
  1.1.1 ประธานหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ 
  1.1.2 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นกรรมการ 
  1.1.3 อาจารยผ์ู้สอนในหลักสตูรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวนอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ 

  1.1.4 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  ทั้งนี้ คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร ต้องศึกษาความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของ
ระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของระดับ
คุณวุฒินั้น และดำเนินการยกร่างหลักสูตร โดยให้มีโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับเกณฑ์มา ตรฐาน
หลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เกณฑ์มาตรฐานวิชาการในสาขา 
และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) โดยจัดทำร่างหลักสูตร (มคอ.2) ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
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ขั้นตอนที่ 2 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 
 หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  

2.1 คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่ออธิการบดี ซึ่งองค์ประกอบของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 

2.1.1 คณบดีคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรอืผู้ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
2.1.2 รองคณบดีผู้รับผิดชอบงานบริการการศึกษาและวิจัย เป็นรองประธานกรรมการ 

   2.1.3 ผู้ทรงคณุวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง สังกัดอาชีวศึกษา ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นกรรมการ  
   2.1.4 ผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการในสาขาวิชา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน เปน็กรรมการ  

2.1.5 อาจารยป์ระจำหลักสูตรทุกคน/อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน เป็น
กรรมการ 

2.1.6 ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรในหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 คน เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

2.1.7 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
2.2 คณะผู้รับผิดชอบหลักสตูรเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรต่ออธิการบดี ซึ่งองค์ประกอบของ

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 
2.2.1 คณบดีคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรอืผู้ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
2.2.2 รองคณบดีผู้รับผิดชอบงานบริการการศึกษาและวิจัย เป็นรองประธานกรรมการ 

  2.2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา/สาขาวิชาที่เกี ่ยวข้อง สังกัดอาชีวศึกษา ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นกรรมการ  

  2.2.4 ผู้ใช้บัณฑิต/สถานประกอบการในสาขาวิชา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นกรรมการ  

  2.2.5 อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคน/อาจารย์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน เป็น
กรรมการ 

  2.2.6 ประธานหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรในหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 คน เป็น
กรรมการและเลขานุการ 

2.2.7 เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 ทั้งนี้ กรรมการวิพากษ์หลักสูตรตามข้อ 2.2.3 และ ข้อ 2.2.4 ต้องไม่ซ้ำกับกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามข้อ 
2.1.3 และ ข้อ 2.1.4 
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หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
2.3 คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่ออธิการบดี ซึ่งองค์ประกอบของ

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย 
  2.3.1 คณบดีคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรอืผู้ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
  2.3.2 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นกรรมการ 
  2.3.3 ผู้ทรงคณุวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่า 
1 คน เป็นกรรมการ 
  2.3.4 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นกรรมการทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของสภาวิชาชีพนั้น ๆ 
  2.3.5 ผู้ใช้บัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน เป็น
กรรมการ 
  2.3.6 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 คน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

2.4 คณะผู้รับผิดชอบหลักสตูรเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรต่ออธิการบดี ซึ่งองค์ประกอบของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย 
  2.4.1 คณบดีคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรอืผู้ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
  2.4.2 ประธานหลักสูตร เป็นกรรมการ 
  2.4.3 ผู้ทรงคณุวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่า 
1 คน เป็นกรรมการ 
  2.4.4 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) จำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นกรรมการทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ข้อกำหนดของสภาวิชาชีพนั้น ๆ 
  2.4.5 ผู้ใช้บัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจำนวนไม่น้อยกว่า 1 คน เป็น
กรรมการ 
  2.4.6 อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจำนวน 1 คน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ทั้งนี้ กรรมการวิพากษ์หลักสูตรตามข้อ 2.4.3 - 2.4.5 ต้องไม่ซ้ำกับกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามขอ้ 2.3.3 -
2.3.5 

ขั้นตอนที่ 4 ดำเนนิการพัฒนาหลักสูตร 
โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ได้รับการแต่งต้ังจากอธิการบดี มีหน้าที่ในการดำเนินการ ดังนี้ 

 4.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาต้องศึกษาความเข้าใจ
มาตรฐานผลการเรียนรู ้แต่ละด้านของระดับคุณวุฒิที ่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรและ
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คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของระดับคุณวุฒินั้น และดำเนินการยกร่างหลักสูตร โดยให้มีโครงสร้างและ
เนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาการในสาขา และเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ (ถ้ามี) โดยจัดทำหลักสูตรตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ทั้งนี้ หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงต้องศึกษาความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐาน โครงสร้างและเนื้อหา
รายวิชาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย
จัดทำหลักสูตรตามรูปแบบทีม่หาวิทยาลัยกำหนด  
 4.2 กรณีพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเดิม หรือเรียกว่า “หลักสูตรฉบับปรับปรุง” ให้ประธานหลักสูตร
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่
คาดหวังไว้หรือไม่ โดยแบบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษาจะต้องมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 และนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไป
ทั้งนี้ หลักสูตรทั้ง 3 ระดับให้จัดทำข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบ วช.07 “ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตร
เดิมกับหลักสูตรปรับปรุง” ใส่ไว้ในภาคผนวกของเล่มหลักสูตร 
 4.3 หากมีข้อเสนอแนะใหห้ลักสูตรแก้ไขร่างหลักสูตรให้เรียบร้อยก่อนเสนอคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 5 ดำเนนิการวพิากษห์ลักสูตร 

โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี มีหน้าที่ในการดำเนินการ ดังนี ้
 5.1 ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและตรวจสอบร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 5.2 หากมขี้อเสนอแนะให้หลักสตูรแก้ไขร่างหลักสูตรให้เรยีบร้อยและจัดทำรายงานตามแบบ วช.03 “แบบ
สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตร” 

ขั้นตอนที่ 6 เสนอคณะกรรมการประจำคณะ 
ให้หลักสูตรเสนอเอกสารร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาให้ความ เห็นชอบก่อน

นำเสนอสภาวิชาการ หากมีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะให้ประธานหลักสูตรปรับแก้ไขเอกสารให้
เรียบร้อยก่อนเสนอสภาวิชาการ 

ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบความถูกต้องของร่างหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องตามแบบพิจารณาหลักสูตร (วช.14) คณะผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องตามแบบพิจารณาหลักสูตรสำหรับคณะ (วช.15)  และนำส่งให้สำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนก่อนนำเสนอขอบรรจุวาระต่อสภาวิชาการ 5 วันทำการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนดโดยมีเอกสารประกอบ ดังนี ้

 - เอกสารร่างหลักสูตรต้นฉบับ (มคอ.2) หรือ (คอศ.2) จำนวน 1 เล่ม 
- ไฟล์หลักสูตรฉบับสมบูรณ์ (ไฟล์ WORD) 
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 - รายงานประเมินศักยภาพการบริหารหลักสูตร 
 - แบบการพิจารณาหลักสูตร (สำหรับหลักสูตร) 

- แบบการพิจารณา (สำหรับคณะ) 
- มติคณะกรรมการประจำคณะ 

หากมีข้อเสนอแนะให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนำส่งข้อเสนอแนะให้หลักสูตรแก้ไขร่างหลักสูตร
ให้เรียบร้อยก่อนเสนอต่อสภาวิชาการ 
ขั้นตอนที่ 8 เสนอสภาวิชาการ 

ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอบรรจุวาระสภาวิชาการภายใน 7 วันทำการก่อนถึงวันประชุมสภาวิชาการ 
โดยเตรียมเอกสาร ดังน้ี 

- เอกสารร่างหลักสูตร (มคอ.2) หรือ (คอศ.2) ไฟล ์PDF 
- แบบขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ 
- รายงานประเมินศักยภาพการบริหารหลักสูตร 
- ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรสำหรับหลักสูตร 
- ประเด็นการพิจารณาสำหรับคณะ 
- มติคณะกรรมการประจำคณะ 
- ข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

โดยจัดส่งไปยังสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมและตรวจสอบวาระก่อนเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมกับจัดทำแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของ   
สภาวิชาการ (วช.09) เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษาต่อไป หรือนำกลับไปเสนอต่อสภาวิชาการ
อีกครั้งตามมติในที่ประชุม 

ขั้นตอนที่ 9 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษา 
ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมเอกสาร ดังน้ี 
 - เอกสารร่างหลักสูตร (มคอ.2) หรือ (คอศ.2) ไฟล ์PDF 
 - รายงานประเมินศักยภาพการบริหารหลักสูตร 

- แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ (วช.09) จำนวนตามที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองฯ กำหนด 

หากคณะกรรมการกลั่นกรองฯมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ไขตาม
ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมกับจัดทำแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กลั่นกรองด้านการศึกษา (วช.10) เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป หรือนำกลับไปเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรอง
การศึกษาอีกครั้งตามมติในที่ประชุม 
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ขั้นตอนที่ 10 เสนอสภามหาวิทยาลัย 

ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมเอกสาร ดังน้ี 
- เอกสารร่างหลักสูตร (มคอ.2) หรือ (คอศ.2) จำนวนตามทีส่ภามหาวิทยาลัยกำหนด และไฟล์ PDF  

 - แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษา (วช.10) 
 โดยจัดส่งมายังสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมวาระเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติหรือเห็นชอบ หากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสตูร
ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ และจัดทำแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย   
(วช.11) (ถ้ามี) หรือนำกลับไปเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยอีกครั้งตามมติในที่ประชุม โดยมีขั้นตอนการจัดทำหลักสูตรดัง
แผนผังที่ 1 

การจัดทําหลักสูตรใหม่/หลักสูตรฉบับปรับปรุง

หลักสูตรดําเนินการยกร่างหลักสูตร
(จัดทํา มคอ. 2/คอศ.2)

ดําเนินการวิพากษ์หลักสูตร

เสนอคณะกรรมการประจําคณะ

สํานักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตรวจสอบความถูกต้องของร่างหลักสูตร 

คณะเสนออธิการบดีแต่งต้ัง
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
2. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร
เห็นควรแก้ไข

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง

สภาวิชาการ

เห็นชอบให้คณะเสนอวาระ

สภามหาวิทยาลัย

เห็นควรแก้ไข

คณะกรรมการกล่ันกรองด้านการศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ

เห็นควรแก้ไข

เห็นควรแก้ไข เห็นควรแก้ไข

เห็นควรแก้ไข เห็นควรแก้ไข

นํากลับเข้าให้คณะกรรมการพิจารณาอีกคร้ัง

เลขานุการคณะกรรมการรายงานต่อ
คณะกรรมการฯ

นําส่งแบบรายการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ

 

แผนผงัที่ 1 ขัน้ตอนการเปิดหลักสูตรใหมแ่ละหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
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แนวทางในการนำเสนอหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงให้มหาวิทยาลัยพิจารณา โดยให้แต่ละหลักสูตรใช้เวลาใน

การนำเสนอ 5-10 นาท ีโดยขอให้นำเสนอรายละเอียด ดังนี ้
 1. ให้แสดงกระบวนการได้มาของข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแสดงถึงวิธีการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการของหลักสูตรที่ผ่านมา รวมทั้งการนำผลการวิเคราะห์
ดังกล่าว มากำหนดปรัชญา ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 2. ให้แสดงสาระสำคัญของการปรับหลักสูตร โดยให้ใช้ข้อมูลที่ได้จากการประเมินและปรับปรุงการดำเนินงาน
ของหลักสูตรเดิมและความต้องการซึ่งได้มาจาก 
  (1) มหาวิทยาลัย 
  (2) Professional Standard (กว. กค. มคอ.1) 
  (3) ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) เช่น ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์ นักศึกษาปัจจุบัน เจ้าหน้าที่  
เป็นต้น 
  (4) Feedback จากรายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) จากปีที่ผ่านมา 
 3. ให้แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLO) ผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับชั้นปี (YLO Learning Outcomes: YLO) วิธีการสอน การวัดและประเมินผล ที่สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้จากการ
ประเมินและปรับปรุงการดำเนินงานของหลักสูตรเดิมและความต้องการซึ่งได้มาจาก Stakeholders 
 4. ให้แสดง Course Map หรือ Course flow ให้เห็นความเชื่อมโยงรายวิชาตามแผนการศึกษา (รายวิชา 
บังคับก่อน/รายวิชาบังคับร่วม) และผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (ถ้ามี) 
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การเสนอขอรับรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)  
ขั้นตอนที่ 1 อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนนิการ ดังนี ้

เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรแล้ว ให้อาจารย์ประจำหลักสูตรดำเนินการดังต่อไปน้ี 
1.1 จัดทำรูปเล่มหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 3 เล่ม  
1.2 จัดทำตารางเปรียบเทียบคำอธิบายรายวิชาตามแบบฟอร์มที่ สอศ. กำหนด จำนวน 1 ชุด 
1.3 จัดทำแบบพิจารณารับรองหลักสูตรอาชีวศึกษาตามแบบฟอร์มที่ สอศ. กำหนด จำนวน 1 ชุด 
1.4 จัดทำตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของรายวิชากับมาตรฐานการศึกษาวิชาชีพตามแบบฟอร์มที่  สอศ. 

กำหนด จำนวน 1 ชุด 
1.5 จัดทำข้อมูลรายชื่อบริษัทที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตามแบบฟอร์มที่ สอศ. กำหนด 

จำนวน 1 ชุด 
1.6 แผ่นซีดีบรรจุข้อมูลตาม ข้อ 1.1-1.5 เป็นไฟล์ Word และ ไฟล์ Pdf 

ขั้นตอนที่ 2 งานหลักสูตรระดับคณะตรวจสอบ 
ให้งานหลักสูตรระดับคณะตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร หากมีข้อสังเกต หรือแก้ไขให้แจ้งไปยังอาจารย์ประจำ

หลักสูตร เพื่อดำเนินการแก้ไข เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับคณะนำส่งข้อมูลมายัง
งานหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วนำส่งข้อมูลให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

พิจารณารับทราบหลักสูตรต่อไป ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับอนุมตัิหรือเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
ในการนี้ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำส่งเอกสารมายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รายละเอียด

เอกสารดังแสดงไว้ในขั้นตอนที่ 1 

ขั้นตอนที่ 4 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตรวจสอบ 
 สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพเป็นหน่วยงานในสังกัด สอศ. ตรวจสอบข้อมูลหลักสูตร และ
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนที่ 5 สำนักงานคณะกรรมข้าราชการผลเรือน (ก.พ.)  
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และ สอศ. 

รับรองหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัยโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้นำเสนอหลักสูตรต่อสำนักงาน 
ก.พ. เพื่อพิจารณาประเมินค่าหลักสูตรต่อไป โดยมีขั้นตอนตามแผนผังที่ 2 ดังนี ้
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         แผนผงัที่ 2 ขั้นตอนการขอรับรองหลักสูตรต่อ สอศ.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรจัดทำ

รูปเล่มและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ขอเสนอรบัรองหลักสูตรต่อ สอศ. 

 งานหลักสูตรระดับคณะตรวจสอบ 

เห็นชอบ 

ไม่สอดคล้อง 

 งานหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 

เห็นชอบ 

ไม่สอดคล้อง 

 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
ไม่สอดคล้อง 

รับรองหลักสูตร 

มหาวิทยาลัย 

ก.พ.ประเมินค่า

หลักสูตร 

แจ้งหนังสือรับรองหลักสูตร 

มหาวิทยาลัย 
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การเสนอขอรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร ์วิจัยและนวตักรรม (สป.อว.)  
ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบระดับหลักสูตรดำเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)  

เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบระดับหลักสูตรดำเนินการกรอกข้อมูล
หลักสูตรเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)  เมื่อ
ดำเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนำแจ้งให้ผู้รับผิดชอบระบบระดับคณะทำการตรวจสอบภายใน 7 วันทำการ นับ
จากวันที่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้รับผิดชอบระบบ CHECO ระดับคณะตรวจสอบ 
ให้ผู้รับผิดชอบระบบ CHECO ระดับคณะตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรในระบบ หากมีข้อสังเกต หรือแก้ไขให้แจ้ง

ไปยังผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อดำเนินการแก้ไข เมื่อทำการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ ผู้รับผิดชอบระบบ CHECO 
ระดับคณะกดส่งข้อมูลมายังผู้รับผิดชอบระบบ CHECO ระดับมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับ
อนุมตัิหรือเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบระบบ CHECO ระดับมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 
ผู ้ร ับผิดชอบระบบ CHECO ระดับมหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วนำส่งข้อมูลในระบบเพื ่อให้ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพิจารณารับทราบหลักสูตรต่อไป ภายใน 30 วันทำการ 
นับจากวันที่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการนี้ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมเอกสารนำส่ง
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี ้- แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย (วช.11) 
(ถ้ามี) 
  - เล่มหลักสูตร (มคอ.2) จำนวน 1 เล่ม และไฟล์ Word และไฟล์ PDF 
  - บันทึกข้อความแจ้งผลการดำเนินการกรอกข้อมลูในระบบ CHECO ลงนามโดยคณบดี 

ขั้นตอนที่ 4 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 5 สำนักงานคณะกรรมข้าราชการผลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

หลักสูตรระดับปริญญาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และ สป.อว. รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรแล้ว สป.อว. เป็นผู้นำเสนอสำนักงาน ก.พ. พิจารณาประเมินค่าหลักสูตร และแจ้งผลการพิจารณาให้ 
สป.อว. ทราบ และ สป.อว. จึงแจ้งผลการพิจารณาของสำนักงาน ก.พ.ให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือเห็นชอบให้เปิดสอน และ สป.อว. รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรแล้ว มหาวทิยาลัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้นำเสนอสำนักงาน ก.ค.ศ. 
พิจารณาประเมินคุณวุฒิหลักสูตรทางการศึกษา และสำนัก งาน ก.ค.ศ. แจ้ง ผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
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โดยมีขั้นตอนตามแผนผังที ่3 ดังนี้ 

 

ขอเสนอรับทราบหลักสูตรต่อ สป.อว.

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรกรอกข้อมูลใน
ระบบ CHECO

เห็นชอบ

ผู้รับผิดชอบระบบระดับคณะตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบระบบระดับมหาวิทยาลัยตรวจสอบ

เห็นชอบ

สป.อว.

ก.พ.ประเมินค่า
หลักสูตร

ก.ค.ศ. ประเมินคุณวุฒิ
ทางการศึกษา

รับทราบให้ความเห็นชอบ

แจ้งหนังสือรับรองหลักสูตร

มหาวิทยาลัย

แจ้
งห

นัง
สือ

รับ
รอ

งห
ลัก

สูต
ร

เห
็นช

อบ

 
 

แผนผงัที่ 3 ขัน้ตอนการเสนอหลักสูตรต่อ สป.อว. 
 

การเสนอขอให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อองค์กรวิชาชพีควบคุม (ถ้ามี) 
หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรแล้ว ให้คณะดำเนินการ

ขอรับรองตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพควบคุมนั้น โดยให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำหนังสือในนามมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ เพื่อส่งไปรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพควบคุมนั้น และต้องดำเนินการตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพ
ควบคุมในการเสนอหลักสูตรกรณีที่องค์กรวิชาชีพควบคุม มีข้อสังเกตในการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกต และดำเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณาต่อไป 

ไม่สอดคล้อง 

ไม่สอดคล้อง 

ไม่สอดคล้อง 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอปรบัปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 

1. เป็นการขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดสอนแล้ว และหลักสูตรต้องผ่านการอนุมัติหรือเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย 

2. เป็นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในระดับรายวิชา เช่น การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา 
การเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกการปรับคำอธิบายรายวิชาการปรับชั่วโมงเรียน โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและ
เนื้อหาสาระสำคัญในหมวดวิชาชีพเฉพาะ และยังคงเนื้อหาของศาสตร์นั้น เสนอให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติหรือ
เห็นชอบ  

3. หลักสูตรที่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
3.1 กรณี สป.อว. ยังไม่รับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ให้จัดทำตามแบบขอเปลี ่ยนแปลง

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร เมื่อสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ให้หลักสูตรดำเนินการแก้ไขรายละเอียดในเล่มหลักสูตร (มคอ.2) 
และในระบบ CHECO  ต่อไป 

3.2 กรณี สป.อว. รับทราบหลักสูตรในระบบ CHECO ให้จัดทำตามแบบ สมอ.08 “การปรับปรุง
แก้ไขหลักสูตร” เมื่อผ่านการอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วให้นำส่งในระบบ CHECO เพื่อให้ สป.อว. 
รับทราบการให้ความเห็นชอบต่อไป  

4. ไม่กระทบกบัเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 
5. ไม่กระทบกับนักศึกษาที่ได้ศึกษามาแล้ว กรณีที่การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยมีผลกระทบทางใดทางหนึ่ง

กับนักศึกษาที่ศึกษามาแล้วให้เสนอแนวทางในการบริหารจัดการด้วย 
6. กรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้งในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้รวบรวมและสรุปจัดทำเป็ น

เอกสารฉบับเดียว และเสนอขอปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษาน้ัน ๆ 
7. เมื่อได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แล้วให้ส่งไปยังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย 
 

ขั้นตอนการขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
 ขั้นตอนที่ 1 จัดทำรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมเหตุผล สรุปสาระสำคัญหรือข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
หลักสูตรนั้นๆ พิจารณาผลกระทบกับหลักสูตรหรือสาขาวิชาอื่น จากการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในครั้งนี้ และ
ดำเนินการจัดทำรายละเอียดตามแบบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) มีการประชุมอาจารย์ประจำหลักสูตร 
และเสนอผ่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีเพื่อพิจารณาการส่งเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยเพื่อ
ตรวจสอบ ให้ส่งเอกสารและไฟล์รายละเอียดตามแบบ สมอ.08 ต้นฉบับจำนวน 1 ชุด ทั้งนี้หากเพิ่มรายวิชาใหม่ หรือ
ปรับปรุงรายวิชาให้จัดส่งแบบรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และหากเป็นการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตร
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หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้จัดส่งแบบผลงานวิชาการ ประสบการณ์สอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร(วช.05) 
มาพร้อมด้วย 

ขั้นตอนที่ 2 เสนอคณะกรรมการระดับคณะ 

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอเอกสารแบบ สมอ.08 ต่อคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนนำเสนอสภาวิชาการ หากมีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจำคณะให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรับแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอสภาวิชาการ 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (สมอ.08) 
คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำส่งเอกสารให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนนำเสนอขอบรรจุวาระ

ต่อสภาวิชาการ 5 วันทำการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี ้
  - สมอ.08 จำนวน 1ชุด 
  - หากเป็นการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รบผิดชอบหลักสตูร ให้จัดส่งแบบ
ผลงานวิชาการ ประสบการณ์สอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร (วช.05) จำนวน 1ชุด   
  - มติคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 1 ชุด 

ขั้นตอนที่ 4 เสนอสภาวิชาการ 
ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอบรรจุวาระสภาวิชาการภายใน 10 วันทำการก่อนถึงวันประชุมสภาวิชาการ

โดยเตรียมเอกสาร ดังน้ี 
  - สมอ.08จำนวนตามที่สภาวิชาการกำหนด และไฟล ์PDF 

 - แบบขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ 
  - หากเป็นการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจำหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รบผิดชอบหลักสตูร ให้จัดส่งแบบ
ผลงานวิชาการ ประสบการณ์สอนของอาจารย์ประจำหลักสูตร (วช.05)จำนวนตามที่สภาวิชาการกำหนดและไฟล์ 
PDF 
  - ข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

โดยจัดส่งไปยังสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมและตรวจสอบวาระก่อนเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้ อาจารย์ผู ้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรับแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมกับจัดทำแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของสภาวิชาการ (วช.09) เพื่อนำเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 สภามหาวิทยาลัย 
ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมเอกสาร ดังน้ี 

- สมอ.08 จำนวนตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด และไฟล ์PDF  
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 - แบบขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

  - ข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 - แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ (วช.09) 

 โดยจัดส่งมายังสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมวาระเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติหรือเห็นชอบ หากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรับแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ และจัดทำแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย (วช.11) (ถ้ามี) 

ขั้นตอนที่ 6 เสนอเอกสาร (สมอ.08) ต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรแล้ว ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการ
นำส่งข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : 
CHECO) ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

กรณีที่ สป.อว. มีข้อสังเกตในการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08) ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและดำเนินการเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
ตามขั้นตอนต่อไป 

โดยมีขั้นตอนตามแผนผังที่ 4 ดังนี ้
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แผนผงัที่ 4 ขัน้ตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
 
 
 
 

 
 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ 3 
การเปิดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 

 
หลักการเบื้องต้น 

1. การเปิดหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรที่จะขอเปิดนั้นจะต้องได้รับ
การบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

 2. ในกรณีที่คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความประสงค์ขอเปิดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่ศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยยังไม่เคยมีหลักสูตร (ฉบับภาษาไทย) ในระดับและสาขาวิชา นั้น ๆ มาก่อน ให้ดำเนินการ
ขออนุมัติตามขั้นตอนการขอเปิดหลักสูตรใหม่ทุกประการ (รายละเอียดส่วนที่ 2) 

 3. ในกรณีที่คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความประสงค์ขอเปิดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่ศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร (ฉบับภาษาไทย) ในระดับและสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรปกติ ที่ผ่านการ
อนุมัติหรือเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย สป.อว. แล้ว ให้ดำเนินการขออนุมัติตามขั้นตอนดังนี้ 

 
การเปิดหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 

การเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรจะต้องได้รับการ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินการตามแผนผังที่ 1 โดยให้คณะ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาการเปิดหลักสูตร ดังนี ้

  1. หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษกรณีที่ไม่มีหลักสูตรฉบับภาษาไทยและ
เป็นหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยให้จัดทำตามหลักเกณฑ์ที่ สป.อว. และมหาวิทยาลัยกำหนด โดยจัดทำรายละเอียด
หลักสูตรรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

2. หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษกรณีมีเอกสารหลักสูตรเดิม (ฉบับ
ภาษาไทย) ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และ สป.อว. พิจารณารับทราบให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรแล้ว (มคอ.2) แล้ว  ให้จัดทำรายละเอียดหลักสูตรรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียด
ของประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ.4) ฉบับภาษาอังกฤษ 

ทั้งนี้การดำเนินการขอเปิดหลักสูตรดังกล่าวให้ดำเนินการตามแผนผังที่ 1 และ 3 ในสว่นที่ 2 
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ส่วนที่ 4 
การปิดหลักสูตรและการงดรับนักศึกษา 

 

หลักการเบื้องต้น 
ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรตามเง่ือนไขการปิดหลักสตูร ดังนี้ 
 1. ไม่มีการเรียนการสอนติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา 
 2. ไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของประเทศ 
 3. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สป.อว.  
 4. จำนวนนักศกึษาที่รับไว้ต่ำกว่าแผนการรับนักศึกษาร้อยละ 50 อย่างต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา 
 5. ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพหลักสูตร หรือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สาขาวิชา ระดับคณะต่ำกว่าระดับดี ติดตอ่กันเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา 
 

ขั้นตอนการปิดหลักสูตร  
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแบบการเสนอขอปิดหลักสูตร 

 ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัย เสนอ
หลักการและเหตุผลในการขอปิดหลักสูตร ตามแบบการเสนอขอปิดหลักสูตร (วช.12) ต่อหัวหน้าสาขาวิชา รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ คณบดี 

ขั้นตอนที่ 2 เสนอคณะกรรมการระดับคณะ 

ให้ประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอ วช.12 ต่อคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอสภาวิชาการ หากมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประจำคณะให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอสภาวิชาการ 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของ วช.12 
คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำส่งเอกสารให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนนำเสนอขอบรรจุวาระ

ต่อสภาวิชาการ 5 วันทำการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี ้
  - วช.12 จำนวน 1 ชุด 
  - มติคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 1ชุด 
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ขั้นตอนที่ 4 เสนอสภาวิชาการ 

ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอบรรจุวาระสภาวิชาการภายใน 10 วันทำการก่อนถึงวันประชุมสภาวิชาการ 
โดยเตรียมเอกสาร ดังน้ี 
  - วช.12 จำนวนตามที่สภาวิชาการกำหนด และไฟล์ PDF 

 - แบบขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ 
  - ข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

โดยจัดส่งไปยังสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมและตรวจสอบวาระก่อนเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตหรือทักท้วงให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับ
แก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมกับจัดทำแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ (วช.09) (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมเอกสาร ดังน้ี 

- วช.12 จำนวนตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด และไฟล ์PDF  
 - แบบขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

  - ข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 - แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ (วช.09) (ถ้าม)ี 

 โดยจัดส่งมายังสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมวาระเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติหรือเห็นชอบ หากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรับแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ และจัดทำแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย (วช.11) (ถ้ามี) 

ขั้นตอนที่ 6 เสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศกึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรแล้ว ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการ

นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและมติสภามหาวิทยาลัยไปยัง สป.อว. ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติหรือ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว สป.อว. แจ้งผลการรับทราบการให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย และ
สำนักงาน ก.พ. 

กรณีที่ สป.อว. มีข้อสังเกตหรือทักท้วง ในการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและดำเนินการเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
ตามขั้นตอนต่อไป 

โดยมีขั้นตอนตามแผนผังที ่5 ดังนี้ 
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แผนผงัที่ 5 ขัน้ตอนการปิดหลักสูตร 
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ขั้นตอนการงดรับนักศึกษา 
(การงดรับนักศึกษาใช้ในกรณีที่หลักสูตรจะดำเนินการปิดหลักสูตร)  

ขั้นตอนที่ 1 จัดทำแบบการเสนอขอปิดหลักสูตร 

 ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัย เสนอ
หลักการและเหตุผลในการขอปิดหลักสูตร การเสนอของดรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตร (วช.13) ต่อหัวหน้าสาขาวิชา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบด ี

ขั้นตอนที่ 2 เสนอคณะกรรมการระดับคณะ 

ให้ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอ วช.13 ต่อคณะกรรมการประจำคณะ เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอสภาวิชาการ หากมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประจำคณะให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอสภาวิชาการ 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของ วช.13 
คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำส่งเอกสารให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนนำเสนอขอบรรจุวาระ

ต่อสภาวิชาการ 5 วันทำการ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี ้
  - วช.13 จำนวน 1 ชุด 
  - มติคณะกรรมการประจำคณะ จำนวน 1 ชุด 

ขั้นตอนที่ 4 เสนอสภาวิชาการ 
ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอบรรจุวาระสภาวิชาการ ภายใน 10 วันทำการก่อนถึงวันประชุมสภา

วิชาการ โดยเตรียมเอกสาร ดังน้ี 
  - วช.13 จำนวนตามที่สภาวิชาการกำหนด และไฟล์ PDF 

 - แบบขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ 
  - ข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

โดยจัดส่งไปยังสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเพื่อรวบรวมและตรวจสอบวาระก่อนเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตหรือทักท้วงให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับ
แก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมกับจัดทำแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ (วช.09) (ถ้ามี) เพื่อนำเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมเอกสาร ดังน้ี 

- วช.13 จำนวนตามที่สภามหาวิทยาลัยกำหนด และไฟล ์PDF  
 - แบบขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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  - ข้อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 - แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ (วช.09) (ถ้าม)ี 
 โดยจัดส่งมายังสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมวาระเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติหรือเห็นชอบ หากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรับแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ และจัดทำแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย (วช.11) (ถ้ามี) 

ขั้นตอนที่ 6 เสนอสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว) 
เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรแล้ว ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดำเนินการ

นำส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมติสภามหาวิทยาลัยไปยัง สป.อว. ภายใน 30 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติหรือ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แล้ว สป.อว. แจ้งผลการรับทราบการให้ความเห็นชอบการของดรับนักศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัย 

กรณีที่ สป.อว. มีข้อสังเกตหรือทักท้วง ในการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการของดรับนักศึกษาให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและดำเนินการเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
ตามขั้นตอนต่อไป 

โดยมีขั้นตอนตามแผนผังที่ 6 ดังนี ้
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ของดรับนักศึกษา

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทํา 
วช.13

สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ตรวจสอบเอกสาร 1 วันทําการ

คณะกรรมการประจําคณะ

สภาวิชาการ

สภามหาวิทยาลัย

เห็นควรแก้ไข

เห็นควรแก้ไข

เห็นควรแก้ไข

เห็นชอบ

คณะเสนอวาระ

เห็นชอบ

เห็นชอบ

งดรับนักศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เห็นควรแก้ไข

รับทราบให้ความเห็นชอบ

 
 

แผนผงัที่ 6 ขัน้ตอนการของดรับนักศึกษา 

 
 
 
 
 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ 5 

การบริหารหลักสูตร 

 
 
หลักการเบื้องต้น 

 1. กำหนดระบบและกลไกการจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร 

 2. หลักสูตรต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอนอย่างน้อย 6 เดือน 

 3. มหาวิทยาลยัต้องเสนอหลักสูตรที่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วต่อ สป.อว.หรือ สอศ.ภายใน 30 

วันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ

 4. จัดใหม้ีการบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่กำหนดใน

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (มคอ.1) หรือ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแห่งชาติ โดยดำเนินการ ดังนี ้

 4.1 พัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการสอนและวิธีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง 

  4.2 จัดสรรทรพัยากรเพื่อการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพออย่างมีคุณภาพ หรือประสานกับ 

หน่วยงานอ่ืน/สถาบันอ่ืนเพื่อใช้ทรัพยากรรว่มกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

  4.3 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน

ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร 

  4.4 จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุก

ปีการศึกษา 

  4.5 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการจัดการศึกษา

ต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา 

  4.6 ประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

 5. จัดให้มีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตรโดยดำเนินการ 

ดังนี้ 

  5.1 กำหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

  5.2 ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  5.3 รายงานผลการประเมิน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสาธารณะ 
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  5.4 คณะผู้รับผิดชอบหลักสตูรนำผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่

เสมอ 

 6. มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ที่เปิดสอนแล้วอยา่งน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ต่อ สป.อว. หรือ  
สอศ. เพื่อเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี ้
  6.1 เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอนและแจ้งให้ สป.อว. รับทราบ
การให้ความเห็นชอบหลัก สูตรภายใน 30 วันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ
  6.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นติดต่อกัน 2 ปีการศึกษานับตั้งแต่มีการประเมินคุณภาพตามที่ระบุ
ไว้ในหลักสูตร และผลการประเมินคุณภาพจากสภาวิชาชีพที่ให้การรับรองคุณภาพของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
  6.3 หลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่ ต้องกำกับดูแลให้มกีารรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ กรณี
หลักสูตรใดไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้ดำเนินการปรับ ปรุงตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษากำหนด 

ระบบและกลไกการบริหารจดัการหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้ศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาหลักสูตร และดำเนินการนำหลักสูตรสู่การจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือ ตัวชี้วัด สมรรถนะ ตลอดจนมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง ประสงค์ตามที่

มหาวิทยาลัยกำหนด 

 1. ระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สป.อว.

และมหาวิทยาลัยกำหนด ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน ระดับหลักสูตรสาขาวิชา 

ดังนี ้

  - คณะกรรมการกำกับมาตรฐานหลักสูตร  

  - คณะผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 

  - ประธานหลักสูตร 

  - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 

  - อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 

  - คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
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  1.1 คณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

   1.1.1 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (Job Specification) ประกอบด้วย 

    1) เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ได้รบัการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

    2) มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

และข้อบังคับของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

    3) มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน การพัฒนา

หลักสูตรการตดิตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

    4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ด ี

    5) มีความซื่อสตัย์สุจริต และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 

    6) มีความคิดรเิริมสร้างสรรคก์ารพัฒนาวิชาการ 

   1.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description) ดังนี ้

    1) พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เป็นไปตาม

นโยบายการจัดการเรียนการสอน ปณิธาน พันธกิจและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการและ

สภามหาวิทยาลัย 

    2) จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์ ให้มี

ประสิทธิภาพ และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

    3) กำหนดแนวทางการดำเนินงาน เพื่อการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

   4) ควบคุมกำกับ ให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

    5) กำหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามตัวบ่ง ชี้ผลการ

ดำเนินงานที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

    6) ติดตาม การบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน ตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

   7) ติดตามและรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ต่อสภา

วิชาการและสภามหาวิทยาลัย 

   8) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดหำวิธีการพัฒนาวิชาการ ให้สามารถบริหารงาน

วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   9) หน้าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 

  1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์

ประจำหลักสูตร 

   1.2.1 คุณสมบัตเิฉพาะตำแหน่ง (Job Specification) ประกอบด้วย 

    1) คณุวุฒิ และคุณสมบัต ิ

    ระดับปริญญาตรี 

    อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญา

โทหรือเทียบเท่าหรือมี ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรง

ตำแหน่งทางวิชาการอย่างนอ้ย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

    ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

    อาจารย์ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์

ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย

อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง

เป็นผลงานวิจัย 

    ระดับหลักสูตรระดับปริญญาโท 

    อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่

กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง

น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณา
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แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง

เป็นผลงานวิจัย 

    ระดับหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

    อาจารย์ประจำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ำปริญญาโท

หรือเทียบเท่าทีมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

และเป็นผลงานทางวิชาการทีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

    อาจารย์ผู้รบผิดชอบหลักสูตร จำนวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีมีตำแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ทีกำหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 
 

    2.) คุณสมบัตดิ้านอื่น ๆ 
     ก) เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตร 
     ข) เป็นข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้ทำการสอน 
     ค)ม ีค ุณว ุฒ ิและค ุณสมบ ัต ิ เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหล ักส ูตร
ระดับอุดมศึกษา และข้อบังคับของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
     ง) มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสตูรและการเรียนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตรการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     จ) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
     ฉ) มีความซื่อสตัย์สตุจริต และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
     ช) มีความคิดรเิริ่มสร้างสรรคก์ารพัฒนาวิชาการ 
 

   1.2.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description) 
   1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กลุ่มสาขา………… หนา้ที่และความรบัผิดชอบ 

(Job Description) มีดังน้ี 
     ก) ดำเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
     ข) ดำเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ ให้มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
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     ค) ควบคุมกำกบั ให้ทุกหลักสตูรมีการดำเนิน การให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
     ง) ควบคุมกำกบัให้มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามตัวบ่งช้ีผลการ
ดำเนินงานที่ระบุไว้ใน รายละเอียดของ หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 
     จ) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
     ฉ) จัดทำรายงานผลการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ 
     ช) ติดตามการดำเนินงานของประธานหลัก สูตร อาจารยป์ระจาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ซ) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดหาวิธีการพัฒนาวิชาการ ให้สามารถ
บริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ฌ) หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ 
มอบหมาย 
 

1.3 ประธานหลักสูตรหน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description) มีดงันี ้
   1.3.1 ดำเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
   1.3.2 ดำเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้มี
ประสิทธิภาพ และใช้เป็นมาตรฐานเดียวทั้งมหาวิทยาลัย 
   1.3.3 ควบคุมดูแลให้การดำเนินการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   1.3.4 ควบคุมดูแลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงาน
ที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 
   1.3.5 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หรือนำเสนอข้อมูลผลการ
ดำเนินการและการประเมินคุณภาพหลักสูตรต่อกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาขา (ถ้ามี) 
   1.3.6 จัดทำรายงานผลการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรตำมระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน หรือนำเสนอข้อมูลผลการบริหารหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อกรรมการบริหาร
หลักสูตรกลุ่มสาขา (ถ้ามี) 
   1.3.7 ติดตามการดำเนินงานของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.3.8 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดหาวิธีการพัฒนาวิชาการ ให้สามารถบริหารงานวิชาการได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 
   1.3.9 หน ้าท ี ่อ ื ่น ๆ ตามท ี ่คณะกรรมการบร ิหารหล ักส ูตรมหาว ิทยาล ัย ฯ หรือ
กรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาขา (ถ้ามี) มอบหมาย 
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  1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ( Job 
Description) มีดังน้ี 
   1.4.1 ดำเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
   1.4.2 ดำเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 
   1.4.3 ดำเนินการให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   1.4.4 ดำเนินการประเมินคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุ
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 
   1.4.5 รวบรวมผลการดำเนินงานของหลักสูตรและการประเมินคุณภาพเพื่อเป็นข้อมูล
นำเสนอการจดัทำผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
   1.4.6 รวบรวมผลการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเป็นข้อมูลนำเสนอจัดทำรายงานผลการบริหารหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   1.4.7 พัฒนาวิชาการ ให้สามารถบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.4.8 หน้าที่อื่นๆ ตามที่ประธานหลักสูตรมอบหมาย 
 

 2. การพัฒนาหลักสูตร 
  การดำเนินการในการพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มต้นจากคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรกำหนดกรอบแนวคิด
ของหลักสูตร ลักษณะ/ประเภทของหลักสูตร การยกร่างหลักสูตร เสนอคณะกรรมการประจำคณะ/วิทยาลัย สภา
วิชาการ สภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจึงเสนอ สป.อว./สอศ. และเสนอรับรองจากสภาวิชาชีพ (ถ้ำ
มี) สำนักงาน กพ. สำนักงาน ก.ค.ศ. 
 

 3. การบริหารจัดการหลักสูตร 
  การบริหารหลักสูตรเป็นการนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวาง
แผนการใช้หลักสูตร การจัดเตรียมอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การบริหารตามตัวชี้วัดผลการดำเนินการหลักสูตร 
การประสานงาน การจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น วัสดุตำรา สื่อการเรียนการสอนอาคารสถานที่ งบประมาณ เป็น
ต้น การควบคุมกำกับดูแล การจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตร ผลผลิตที่ได้จากการนำหลักสูตรไปใช้คุณภาพของนักศึกษาขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตร
เป็นสำคัญ 
 

 4. การประเมนิหลักสูตร 
  การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อตรวจสอบว่า
หลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้มากน้อยเพียงใด การประเมินหลักสูตรเป็นขั้นตอนที่สำคัญและ
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จำเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ผลจากการประเมินทำให้ทราบจุดแข็ ง จุดอ่อน ข้อบกพร่องหรือ
ข้อผิดพลาด ปัญหา ตลอดจนอุปสรรค ซึ่งอาจมีสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลที่นำไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 
ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กำหนดให้มีการประเมิน เพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี โดยให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการประเมินการหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อครบรอบ
ของการใช้หลักสูตร ดังประเด็นพื้นฐานน้ี 
  4.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหรือบัณฑิตด้านภาวการณ์มีงานทำอาชีพที่ประกอบหลัง
สำเร็จการศึกษา อัตราการแข่งขันจากสถาบันอ่ืน วิเคราะห์ปัจจัยที่ทำให้บัณฑิตประสบความสำเร็จในการทางาน 
  4.2 กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหรือบัณฑิตต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้ง
ผู้ที่ประเมินและผู้ถูกประเมิน และผู้ประเมินไม่ควรใช้อำนาจเข้าไปตัดสินผู้ถูกประเมิน 
  4.3 ผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 5. การปรับปรงุหลักสูตร 
  ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำผลที่ได้จากการประเมินจะนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้
เหมาะสม สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ นโยบายมหาวิทยาลัย และความต้องการของประเทศการปรับปรุง
หลักสูตรอาจทำได้ใน 2 ลักษณะคือ 
  5.1 จัดทำเป็น หลักสูตรปรับปรุง เป็นการปรับเปลี่ยน เพิ่ม -ลดหน่วยกิต รายวิชาในโครงสร้าง
หลักสูตรจนมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ ปรัชญา สาระเดิมของหลักสูตร หรือกรณีที่มีการปรับปรุง
แก้ไขจำนวนมากรายการหรือการปรับปรุงนั้นมีผลกระทบต่อ การเสนอข้อมูลในเอกสารหลายแห่ง กรณีนี้ให้จัดทำเป็น
หลักสูตรปรับปรุงทั้งฉบับโดยมีเงื่อนไข รูปแบบ หัวข้อและรายละเอียดสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ สป.อว. / สอศ. และ
มหาวิทยาลัยกำหนด และกำหนดชื่อการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรแบบนี้ว่า“การเสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุง” มี
ขั ้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการเช่นเดียวกับหลักสูตรใหม่ที ่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงไว้ในส่วนที่ 2 
  5.2 จัดทำเป็นหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยเป็นการปรับแก้ไขคำอธิบายรายวิชาการปรับเปลี่ยน เพิ่ม – 
ลดจำนวนหน่วยกิต และรายวิชาซึ่งไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ปรัชญาและสาระเดิม ของ
หลักสูตร และกำหนดช่ือ การเสนอขอปรับปรุงหลัก สูตรแบบนี้ว่า การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย มีขั้นตอนแสดง
ไว้ในส่วนที่ 4 
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ระบบและกลไกการบริหารจดัการหลักสูตร

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานหลักสูตร  

คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสูตร 
การบริหาร 

จัดการ 

ประเมิน 

หลักสูตร 

ปรับปรุง 

หลักสูตร 

ลักษณะ/ประเภทของหลักสูตร 

ผ่านการรับทราบจากสภา 
มหาวิทยาลัย สป.อว./สอศ. 
กพ. , ก.ค.ศ. 
รับรอบคุณวุฒิ 

การรับรองของสภาวิชาชีพ(ถา้มี) 

การนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ 

การบริหารบุคลากร การจัดการเรียน 
การสอนและสิ่งอำนวยความสะดวก 

การควบคุมกับกับดูแล 

การติดตามและประเมินผลการใช ้
หลักสูตร 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ 
หลักสูตร 

จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ 
หลักสูตร 

ประเมินจากการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

จัดทำเป็นหลักสูตรปรับปรุง 

จัดทำเป็นหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
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การประกันคณุภาพของหลักสูตร 

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัย ดำเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หรือ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลัก สูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรกำหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน 
ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1 มีอาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทำหน้าที่ดำเนินการบริหารหลักสูตร โดยมี

คณะกรรมการประจำคณะและคณบดีเป็นผู้กำกับ ดูแล คอยให้คำแนะนำ และกำหนดนโยบายปฏิบัติ เช่น การ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำปีการศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ เพื่อดำเนินการ
ตามระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 

     1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารของคณะ
ร่วมกัน ดำเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การควบคุม ติดตาม ให้มีการจัดทำและรายงานผลตามตัว
บ่งช้ีการประกันคุณภาพของหลักสูตร และรวบรวมข้อมูล สำหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทำ
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

     1.3 มีแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะและมีการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการศึกษา 

     1.4 ผู้สอนมีศักยภาพ เช่น สัดส่วนตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรสาขาวิชา 

     1.5 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีการตรวจติดตามประเมินผลทุกปีการศึกษา และนำ
ผลการประเมินมาปรับปรุงให้ดำรงไว้ซ ึ ่งมาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

     1.6 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่กำหนด โดยการนำผลการประเมินจากตัวบ่งชี้จาก
การดำเนินงานหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพื ่อประมวลผลคุณภาพ 
วิเคราะห์ ทบทวนและวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร 
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2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
 2.1 การบริหารงบประมาณ คณะจัดสรรงบประมาณประจำปี เพื่ อจัดซื้อตำรำ สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุและครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

2.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู ่เดิม เช่น สถานที่และอุปกรณ์การสอนห้องสมุด
ฐานข้อมูลวิชาการทางอินเทอร์เน็ต 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม โดยการดำเนินการสำรวจทรัพยากรการเรียนการสอน
ที่ต้องการเพิ่มเติม เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจำปี เสนอของบประมาณสนับสนุน และดำเนินการ
จัดซื้อ 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยการประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจในการใช้
ทรัพยากรจากข้อมูลสถิติของผู้ใช้ เพื่อนำผลการประเมินไปดำเนินการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

2.5 จัดสรรการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมและคุ้มค่า โดยเฉพาะด้านการใช้อาคารสถานที่ 
เช่น คำนึงถึงขนาดของห้องเรียนและจำนวนห้องเรียน ห้องสมุด ที่เอื้ออำนวยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ 
 
3. การสนับสนุนและการใหค้ำแนะนำนักศึกษา 
 3.1 มีอาจารย์เพียงพอในการให้คำแนะนำและสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรการให้ 
คำปรึกษาด้านวิชาการและอื่นๆ แก่นักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำภาคการศึกษา ให้แก่
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชา โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ และมีการ
กำหนดชั่วโมงให้คำปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำ
ในการจัดทำกิจกรรมแก่นักศึกษา 
 3.2 มกีารประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 3.3 การอุทธรณ์ของนักศึกษา กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับ ผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถ
ที่จะยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 
4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใชบ้ัณฑิต 
 มีการสำรวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตรวมถึงการศึกษาข้อมูลวจิัย
อันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อนำข้อมูลมาใช้ประกอบการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร 
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 นอกจากการดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้างต้นแล้ว 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพของหลักสูตรในส่วนของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance 
Indicators) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังต่อไปนี ้

ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
เป้าหมาย 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจำหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

√ √ √ √ √ 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี
ตามแบบ มคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

(4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

(5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ     
เรียนรู้ ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดำเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 √ √ √ √ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้าม)ี ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำ
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

(9) อาจารย์ประจำทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ √ 

(10) จำนวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้าม)ี ไดร้ับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดำเนินงาน 
เป้าหมาย 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 

   √ √ 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    √ 

*(13) นักศึกษามีงานทำภายใน 1 ปี หลังจากสำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 80 

    √ 

*(14) บัณฑิตที่ได้งานทำได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ ก.พ. 
กำหนด 

    √ 

หมายเหตุ * ตัวบ่งชี้ลำดับที่ 13-14 ให้แต่ละหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 หลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้
บังคับ ข้อ 1-5 โดยต้องมีผลการดำเนิน การบรรลุตามเป้าหมาย และมีจำนวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดำ เนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจำนวนตัวบ่งช้ีบังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร และตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องมีผลการดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา ทั้งนี้เกณฑ์การ
ประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ใน
แต่ละป ี
 

การกำกับดูแลคุณภาพหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย 
 

1. การติดตามการใช้หลักสูตร 
 การติดตามการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการสำคัญที่มหาวิทยาลัยใช้ในการควบคุมคุณภาพ โดยใช้เทคนิค
วิธีการที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการติดตาม เช่น การตรวจเยี่ยม การสังเกตการณ์ในชั้นเรียน 
การจัดทำรายละเอียดของรายวิชาก่อนเปิดสอน การรายงานผลการดำเนินงานรายวิชาหลังปิดภาคการศึกษา การ
รายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรประจำปีการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการเรียน  เป็นต้น คณะ/
วิทยาลัย ควรจัดให้มีแผนการกำกับ ติดตาม การใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ ดำเนินการให้กระบวนการกำกับ 
ติดตามเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาบนพื้นฐานความรู้สึกที่เป็น
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กัลยาณมิตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อให้ เกิดระบบการติดตามที่เป็นกัลยาณมิตร ควรดำเนินการ
ดังนี ้
 1.1 ร่วมกันกำหนดความต้องการในการรับการกำกับ ติดตาม เพื่อเฝ้าระวังมิให้คุณภาพการจัดทำและใช้
หลักสูตรเกิดปัญหาอุปสรรค และส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียน 
 1.2 สร้างความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการติดตามการใช้หลักสูตรในเชิงบวกแก่ผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาว่ามิได้เป็นการจับผิด แต่เป็นการดูแล ช่วยเหลือ เพื่อให้การใช้หลักสูตรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 1.3 กำหนดข้อตกลงเพื่อการขับเคลื่อน การติดตามร่วมกัน และมีแผนการดำเนินการอย่างชัดเจน เป็น
รูปธรรม 
 1.4 ผู้บริหารต้องดำเนินการให้มีการติดตาม อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ทั้งในระดับชั้นเรียน สาขาวิชา 
คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม 
 
2. การประกันคุณภาพภายใน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กำหนดให้สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และการเตรียมความพร้อมสำหรับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นระบบควบคุม
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการศึกษาอย่างมี 
คุณภาพ สถานศึกษาต้องจัดระบบประกันคุณภาพที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนั้นต้องมี การดำเนินการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน แผนปฏิบัติการต้องเน้นผล
คุณภาพผู้เรียน มีการรายงานผลเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และนำผลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
3. การวิจัย และติดตามผลการใช้หลักสูตร 
 การวิจัยเป็นที่มาของข้อมูลข่าวสารที่แม่นยำ แสดงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางปรับปรุง
พัฒนาให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรดำเนินการวิจัย ดังนี้ 
  3.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อนำผลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
มหาวิทยาลัยให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรียน และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เช่น 
  3.1.1 การประเมินเล่มหลักสูตร โดยมีหัวข้อในการพิจารณา เช่น ความครบถ้วนขององค์ประกอบ
หลักสูตร ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
ผู้ใช้บัณฑิต สังคม เศรษฐกิจความเหมาะสมของแนวทางการจัดการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
และระบบการวัดและประเมินผล เป็นต้น 
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  3.1.2 การประเมินความต้องการจาเป็นในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของบัณฑิตใน
อนาคต เพื่อนำมากำหนดโปรแกรมการศึกษา และระยะเวลาการศึกษา 

 3.2 การวิจัยเพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะต้องมีการปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องกระบวนการประเมินผลการใช้หลักสูตร
สามารถดำเนินการได้ทั้งระหว่างการใช้หลักสูตร และเมื่อนำหลักสูตรไปใช้เรียบร้อยแล้ว หรือการติดตามจาก
ผลผลิตของหลักสูตร คือ นักศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรเพื่อให้การประเมิน ผลการใช้หลักสูตรบรรลุ
เป้าหมายของการควบคุมคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการประเมินทั้งระบบ คือ 

3.2.1 กำหนดให้มีการประเมินการใช้หลักสูตร เป็นกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย 
3.2.2 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการใช้หลักสูตรด้วยตนเองให้เกิดขึ้นกับคณะและ

ผู้สอน 
3.2.3 วางระบบเครือข่ายการทำงาน และมอบหมายงานการประเมินให้ผูป้ฏิบัติงานแต่ละคณะ

ดำเนินการประเมินเป็นระยะๆ โดยกำหนดให้ชัดเจนว่าคณะใดต้องประเมินรายการใดบ้าง 
3.2.4 สรุปผลการประเมิน และนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 
 การประเมินผลการใช้หลักสูตรมีแนวทางการดำเนินการที่สำคัญคือ พจิารณาองค์ประกอบของหลักสูตรที่
ประเมิน พิจารณาหลักเกณฑท์ี่จะใช้ในการประเมิน ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้พิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตร สำหรบัประเด็นในการประเมินน้ัน สามารถ
ประเมินได้ทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการใช้หลักสตูร กระบวนการใช้หลักสูตร และผลจากการใช้หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย 
ควรมุ่งเน้นการประเมินส่วนที่เก่ียวข้องต่อคุณภาพของนักศึกษาเป็นสำคัญและควรคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
และคุณลักษณะของนักศึกษา และให้ความสำคัญ โดยนำผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย 
และระดับสาขาวิชามาพิจารณาทั้งผลการประเมินในภาพรวม และผลการประเมินที่แยกรายมาตรฐาน หากผลการ
ประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรศึกษาวิเคราะห์ ทบทวน เพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จรงิ ซึ่งสาเหตุย่อมเกิดมาจาก
ปัจจัยและกระบวนการใช้หลักสูตรจากนั้นจึงหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาคุณภาพต่อไป 
 

ตัวอย่างประเด็นที่เกี่ยวข้องในการประเมนิผลการใช้หลักสูตร 
หลักสูตร คุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
ความพร้อมของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน 
ทักษะการถ่ายทอดของผู้สอน คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะ 
เทคนิคการสอน สำคัญของผู้เรยีน 
สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
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การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน การบริหารจัดการ 
การติดตามการใช้หลักสูตร ความสำเร็จในการศึกษาต่อ หรือการ  
การประเมินผลการเรียนรู ้ ประกอบอาชีพ 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริม ให้คณาจารย์ทำวิจัยปฏิบัติการ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการ
จัดเรียนการสอน โดยการวิจัยนั้นอาจเริ่มต้นจากการเลือกปัญหาการวิจัยที่มีความสำคัญ และส่งผลกระทบต่อ
ผู้เรียนมากที่สุดก่อน และที่มาของปัญหาการวิจัยอาจเกิดจากผู้เรียน เช่น ปัญหาพฤติกรรมปัญหาการเรียนรู้ เป็น
ต้น หรืออาจเกิดจากการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนไม่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน เมื่อได้ปัญหาการวิจัยแล้ว
จึงดำเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 

 

การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารหลักสูตร 
1. การส่งเสรมิสนับสนุนทางวิชาการ 
 ความสำเร็จในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับการบริหารทางวิชาการ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดขึน้ โดยดำเนินการ ดังนี้ 
 1.1 จัดระบบการบริหารงานทางวิชาการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องการจัดกลุ่มผู้เรียนและโครงการทีจ่ะ
ส่งเสริมการเรยีนรู้และคุณธรรม การจัดตารางสอน การลงโทษและให้รางวัล 
 1.2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู ้ทั้งห้องสมุด แหล่งการเรยีนรู้ มุมค้นคว้าแก่ผู้สอนและนักศึกษา การ
พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน กิจกรรมวิชาการนอกห้องเรียน การส่งเสริมใหผู้้รู้ในท้องถิ่น หรือผู้เชี่ยวชำญ
ในศาสตร์นั้น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
 1.3 สนับสนุนให้มีระบบข้อมูลพ้ืนฐานที่จำเป็นเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งขอ้มูลเกี่ยวกับสภาพ
ความเป็นอยู่ ทรัพยากร เศรษฐกิจ อาชีพ และความต้องการของท้องถิ่นเพ่ืออำนวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู้ ผู้สอนสามารถนำสภาพปัญหาต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 1.4 ส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบริหาร
จัดการความรู้ในส่วนที่เป็นประสบการณ์ในตัวผู้สอนนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้หรือบริหารชั้น
เรียนอย่างเหมาะสม อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการทำงานเป็นทีม 
 1.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการนำเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้
เพื่อนอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ อีก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็น
นักวิชาการแก่คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 1.6 สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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2. การส่งเสรมิและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากรมีความสำคัญมากต่อการพัฒนาหลักสตูรและใช้หลักสูตร ซึ่งในที่สดุจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมสนับสนนุการพัฒนาและใช้หลักสูตรให้ประสบความสำเร็จมหาวทิยาลัยจะต้อง
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เน้นการสร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์ และบคุลากรทางการศึกษาให้
ปรับเปลี่ยนการพัฒนาหลักสตูรการจัดการเรียนรู้รวมทั้งการวัดผลและประเมินผล โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
และตัวช้ีวัดเป็นเป้าหมาย การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การฝึกทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม รูปแบบการ
พัฒนาบุคลากรต้องใช้การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และต้องได้รับการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพื่อปรบัปรุงการ
พัฒนาบคุลากรให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยควรกำหนดขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 2.1 มอบหมายให้มีคณะทำงานด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งต้องดำเนินงานและมีบทบาทในเรื่องนี้อย่าง
จริงจัง และต่อเนื่อง 

2.2 ประเมินความต้องการความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร และวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้เปน็
รูปธรรม ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 
 2.3 ดำเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน ซึ่งอาจดำเนินการได้ในหลายลักษณะ เช่น การประชุมสัมมนา 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน โดยเฉพาะเน้นการพัฒนาผู้สอน ผู้ใช้หลักสูตรที่สามารถจดัการเรียนการ
สอนให้สอดคลอ้งกับปรชัญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และการเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม สิ่งเหล่าน้ีเป็น
ปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลให้การนำหลักสูตรไปใช้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2.4 ส่งเสริม ให้ผู้สอนได้มี โอกาสเข้าอบรม แลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารจะต้องเป็นที่ปรึกษา
ของผูสอนในกรณีที่มปญัหาทางด้านวิชาการหรือการบริหารจัดการ และควรจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ปัญหา 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวงหาวิธีการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

3. การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร 
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานเป็นการปรับกระบวนทัศน์การจัดหลักสูตรการ
สอนที่แตกต่างไปจากเดิม จำเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องจัดทรัพยากรและปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกดิความสำเร็จต่อการนำหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
 3.1 จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอสำหรับการพัฒนาหลักสูตร และตดิตามประเมินผลการใช้หลกัสูตร
รวมทั้งงบประมาณเพื่อใช้ในการพัฒนาบุคลากร และจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะชว่ยส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มสีื่อวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการมีห้องเรียนสถานที่เรียน และห้องพิเศษต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงฝึกงาน ห้องสมุด แหล่งเรียนรูท้ี่หลากหลายห้องประชุมขนาดต่างๆ สนามกีฬา และ
โรงยิม เป็นต้น 
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 3.3 จัดสรรการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสมและคุ้มคา่ โดยเฉพาะด้านการใช้อาคาร
สถานที่ต่าง ๆ เช่น คำนึงถึงขนาดของห้องเรียนและจำนวนห้องเรียน ห้องสมุด ที่เอื้ออำนวยให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ และบรรลผุลสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ 
 3.4 บริหารทรัพยากรบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดผู้สอนเข้าสอนเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ เพราะอาจารย์ จะเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงควรจัดให้ผู้สอน
ได้สอนตรงตามความรู้ความสามารถ และความถนัด รวมทั้งการพัฒนาผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 

4. การดำเนนิงานแบบมีส่วนร่วม 
การส่งเสริมใหก้ารจัดทำและใช้หลักสูตรเปน็ไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ต้องคำนึงถึงการมีส่วน

ร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา 
 4.1 ให้หน่วยงานต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงจากการใช้หลักสูตรได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร หรือตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.2 ผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศการร่วมคิด ร่วมทำ จัดสรรเวลาให้ผู้สอนได้วางแผนการจัดการเรียนรู้
ร่วมกัน มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและการทำงานโดยใช้กระบวนการกลุ่มพยายามลดภาระ
งานอื่น ๆ ของผู้สอน โดยใหมุ้่งที่งานสอนและงานวิจัยเป็นหลัก 
 4.3 สร้างเครือข่ายให้เกิดการมีส่วนร่วม และการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ซึ่งอาจเป็นเครือข่าย
ภายใน หรือเครือข่ายภายนอก เช่น เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เครือข่าย
สถานประกอบการ เครือขา่ยองค์กรวิชาชีพ ซึ่งสามารถจะสนับสนุนและส่งเสริม ให้มีทรัพยากรและปัจจัยเพิ่มขึ้น
ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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แนวปฏิบัติในการเขียนจำนวนหน่วยกิต 

แนวปฏิบัติในเขียนจำนวนหน่วยกิตของรายวิชา เพื่อให้รูปแบบการเขียนจำนวนหน่วยกิตในการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวปฏิบัติของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนที่ประกอบด้วย การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และเพื่อช่วยเสริมสร้างคุณภาพทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

การเขียนจำนวนหน่วยกิตและการคำนวณชั่วโมงการศกึษารายวิชา 

การกำหนดจำนวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) กำหนด ดังน้ี 
 1. จำนวนหน่วยกิต ภาคบรรยายหรือทฤษฎี 1 หน่วยกิต เท่ากับ การบรรยาย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และให้
มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน 2 เทา่ของชั่วโมงบรรยาย 
 2. จำนวนหน่วยกิต ภาคปฏิบัติหรือฝึกทดลอง 1 หน่วยกิต เท่ากับ การปฏบิัติ หรือ ฝึกทดลอง 2-3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ และให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จำนวน 0.5 เท่าของช่ัวโมงปฏิบัติ 
 
วิธีการคำนวณ และตัวอย่างการคำนวณ 

1. รายวิชาที่มีแต่ภาคบรรยายหรือทฤษฎี ทีใ่ช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเทา่กับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ตัวอย่างการคำนวณ 

การระบุหน่วยกิต 
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห ์

บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
1(1-0-2) 1 - (1x2) + (0) = 2 
3(3-0-6) 3 - (3x2) = 6 

 
2. รายวิชาที่มีแต่ภาคปฏิบัติหรือฝึกทดลอง ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ตัวอย่างการคำนวณ 

การระบุหน่วยกิต 
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห ์

บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
1(0-2-1) - 2 (0) + (2x0.5) = 1 
1(0-3-1) - 3 (0) + (3x0.5) = 1 
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3. รายวิชาที่มีทั้งภาคบรรยายหรือทฤษฎี และภาคปฏิบัติหรือฝึกทดลอง 
ตัวอย่างการคำนวณ 

การระบุหน่วยกิต 
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห ์

บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
3(2-2-5) 2 2 (2x2) + (2x0.5) = 5 
3(2-3-5) 2 3 (2x2) + (3x0.5) = 5 
1(1-1-3) 1 1 (1x2) + (1x0.5) = 2.5 

 
4. รายวิชาสัมมนา 
ตัวอย่างการคำนวณ 

การระบุหน่วยกิต 
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห ์

บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
3(3-0-6) 3 - (3x2) = 6 
3(2-3-5) 2 3 (2x2) + (3x0.5) = 5 
1(1-0-2) 1 - (1x2) + 0 = 2 

 
5. รายวิชาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใด 
 การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา ทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้น 
ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกติ เนื่องจากถือว่ารายวิชานี้มีลักษณะเป็น
การศึกษาด้วยตนเองอยู่แล้ว 
ตัวอย่างการคำนวณ 

การระบุหน่วยกิต 
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห ์

บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
3(0-9-0) - - - 
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6. รายวิชาฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และสหกิจศึกษา 
 กำหนดให้การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชัว่โมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค และไม่ต้องระบุจำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองเน่ืองจากถือ
ว่ารายวิชานี้มีลักษณะเป็นการปฏิบัติรวมอยู่ในการศึกษาด้วยตนเองอยู่แล้ว 
ตัวอย่างการคำนวณ 

การระบุหน่วยกิต 
จำนวนชั่วโมง/สัปดาห ์

บรรยาย ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
6(0-40-0) - 40 - 
3(0-40-0) - 40 - 

 
7. รายวิชาการค้นคว้าแบบอิสระ และวิทยานิพนธ์ 
 กำหนดให้ 1 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ และไม่ต้องระบุ
จำนวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองในโครงสร้างหลักสูตร/รายวิชา เนื่องจากถือว่ารายวิชานี้มีลักษณะเป็นการปฏิบัต
รวมอยู่ในการศึกษาด้วยตนเองอยู่แล้ว ทั้งนี้ ให้ระบุการกำหนดชั่วโมงฝึกปฏิบัติ หรือ ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง ใน
แผนการศึกษาเสนอแนะ 
ตัวอย่างการเขียน 

การระบุหน่วยกิต 
โครงสร้างหลกัสูตร/รายวิชา แผนการศึกษาเสนอแนะ 

6 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 1 3(0-9-0) 
ภาคการศึกษาที่ 2 3(0-9-0) 

12 หน่วยกิต 
ภาคการศึกษาที่ 1 3(0-9-0) 
ภาคการศึกษาที่ 2 9(0-27-0) 

 
 
 
 
 
 
 
 



52 

 
8 การเพ่ิมเติมจำนวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 ต้องครอบคลุมระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และตลอดทัง้สัปดาห์ที่มีจำนวนชั่วโมงรวม
ทั้งหมด 168 ชั่วโมง ในการเพิ่มเติมจำนวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเมื่อคิดรวมกับจำนวนชั่วโมงต่างๆ ตลอด
ระยะเวลา 1 สัปดาห์สามารถสรุปได้ ดังตัวอย่างต่อไปน้ี 

 
1 วัน = 24 ชั่วโมง x 7 วัน = 168 ชั่วโมง 

จำนวนหน่วยกิต 
ต่อสัปดาห์ 

(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ 
ค้นคว้าด้วย

ตนเอง) 

เวลาเรียน 
ต่อสัปดาห์ 
(บรรยาย+

ปฏิบัติ) 

ชั่วโมง 
ค้นคว้า 

ด้วยตนเอง 

เวลา 
พักผ่อน 

 

เวลารับ 
ประทาน
อาหาร 

เวลาการ 
เดินทาง 

เวลาการเวลา 
ออกกำลัง

กาย 

ที่เหลือ 
 
 

18(14-10-33) 24 33 8 x 7 = 56 3 x 7 = 21 3 x 7 = 21 1 x 7 = 7 6  
19(19-0-38) 19 38 8 x 7 = 56 3 x 7 = 21 3 x 7 = 21 1 x 7 = 7 6 
20(18-5-38) 23 38 8 x 7 = 56 3 x 7 = 21 3 x 7 = 21 1 x 7 = 7 2 
 
 สำหรับรายวิชาที่สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย กำหนดให้นักศึกษาออกไปฝึกงาน 1 หน่วยกติ (จำนวน240 
ชั่วโมง) ในภาคการศึกษาฤดูร้อนนั้น เนื่องจากรายวิชาที่นักศึกษาต้องออกปฏิบัติงานภาคสนามอาจจะต้องมี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองควบคู่กันไปด้วย ประกอบกับการระบุจำนวนช่ัวโมงปฏิบัติเป็นการระบุจำนวนชั่วโมง
ปฏิบัติทั้งหมดตลอดภาคการศึกษา จึงสามารถยกเว้นการระบุจำนวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ เช่น      
1(0-240-0) 
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ภาคผนวก ก 

แบบฟอร์มการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร 
 

วช.01 แบบรายงานการประเมินศักยภาพการบริหารหลักสูตร 

วช.02 แบบการพิจารณาหลักสูตร 

วช.03 แบบสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตร 

วช.04 แบบสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตร/สมอ.08 

วช.05 แบบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร/ประจำหลักสูตร 

วช.06 ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตร กับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวฒุิ 

วช.07 ตารางเปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลักสตูรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (กรณีปรับปรุงหลักสูตร) 

วช.09 แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

วช.10 แบบสรุปการปรับแก้ตามคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษาของสภามหาวิทยาลยั 

วช.11 แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั 

วช.12 แบบการเสนอขอปิดหลักสูตรมหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

วช.13 แบบเสนอการขอปรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
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แบบ วช.01 

แบบรายงานการประเมินศักยภาพการบริหารหลักสูตร 
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วช.01 

แบบรายงานการประเมนิศักยภาพการบรหิารหลักสูตร 

1. กลุ่มเปา้หมาย 

1.1 กลุ่มเป้าหมาย 1.2 จำนวนทีค่าดว่า
จะสมัคร 

1.3 แหล่งข้อมูล
อ้างอิงของ 1.2 

 1.4 ช่องทาง การ
ส่งข้อมูล  

 

    
    
    
    
    
    
    

 

2.  จุดเดน่ของหลักสูตร 
 

2.1  จุดเดน่   
 

2.2 เหตุผลการกำหนดจุดเดน่ 2.3 รองรับกลุ่มเป้าหมาย 
   
   
   
   
   
   

  
3. ความสอดคล้องตามมาตรฐานวิชาชพี  
      3.1 สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา........................... 

3.2 อื่นๆ ......................................................................................... 
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4. วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อหัวต่อปี 
 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย 
          
รายการ 

 

จำนวน
งบประมาณต่อ

ปี (บาท) 
 

                         
                         รายการ 

 

จำนวน
งบประมาณ
ต่อปี (บาท) 

 

1. ค่าธรรมเนยีม
การศึกษา  
(จำนวน
นักศึกษา ...... 
คน)   

ปีการศึกษาละ 
…………. บาทต่อคน 
รวมเป็นเงิน จำนวน
นักศึกษาxจำนวน
งบประมาณปี
การศึกษา รวมเป็น 
...................บาท   

1. ค่าบริหารจดัการทั่วไป  
   1.1 ค่าประกันความเสี่ยง 20 %  
   1.2 ค่าสมทบเข้ามหาวิทยาลัย 20 %  
   1.3 ค่าสาธารณูปโภค 5 %  
   1.4 ค่าเงินออมสะสม (หลังหักสมทบ
มหาวิทยาลัย) 5 % 

 

   1.5 ค่างบกลาง (หลังหักสมทบฯ) 10%  
2. ค่าบริหารจดัการการศึกษาของหลักสูตร  
   2.1 ค่าใช้สอย วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้างและรายจ่ายอ่ืน 

 

   2.2 ค่าดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตร  

รวม  รวม  

หมายเหตุ *กรณีปรับปรุงหลักสูตร = งบประมาณโดยเฉลี่ยต่อปี ย้อนหลัง 5 ป ี
              กรณีหลักสูตรใหม่ = งบประมาณที่อ้างอิงจากหลักสูตรอื่นทีใ่กล้เคียง และจากประสบการณ์ 
  
           จากตาราง หากนำค่าใช้จ่ายรายการค่าบริหารจัดการการศึกษาของหลักสูตร มาวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตอ่
หัวต่อปี สามารถสรุปค่าใช้จา่ยต่อหัวต่อปีได้ดังต่อไปนี้ 
                          ค่าใช้จา่ยต่อหัวต่อปี (บาท) = ค่าบริหารจัดการการศึกษาของหลักสูตร/จำนวนนักศึกษา  
          ดังนั้น ประมาณการกำไรต่อคนต่อปี (บาท) = ค่าธรรมเนียมการศึกษา -ค่าใช้จา่ยต่อหัวต่อป ีหรือ
ประมาณร้อยละของค่าธรรมเนียมการศึกษา = ประมาณการกำไรต่อคนต่อป ีx 100/คา่ธรรมเนียมการศึกษา 
           จึงพอสรุปได้ว่า  ควรรับนักศึกษาอย่างน้อย จำนวน (คน/ปี) = ค่าบริหารจัดการการศึกษาของ
หลักสูตร/ค่าธรรมเนียมการศึกษา  (คิดเป็นเท่าของแผนการรับนักศึกษา = ควรรับนักศึกษาอย่างน้อยx100/
แผนการรับนักศึกษา) 
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5. การบริหารความเสี่ยง 
 

ความเสี่ยง สาเหตุของความเสี่ยง วิธีแก้ปัญหา 
1. ………………………   
2. ...........................   
3. .............................   
4. ............................   

 

  ข้าพเจ้าในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ขอรับรองว่า ข้อมูลในรายงานนี้ได้จัดทำขึ้นตาม 
มาตรฐานวิชาการ  
 

                       ลงชื่อ.................................................. 
     (.....................................................) 

              ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

   ลงชื่อ.................................................. 
     (.....................................................) 

                   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

   ลงชื่อ.................................................. 
     (.....................................................) 

                   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

   ลงชื่อ.................................................. 
     (.....................................................) 

                   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

   ลงชื่อ.................................................. 
     (.....................................................) 

              เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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หมายเหตุ สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาโทไม่น้อยกว่า 3 คน 
 

ข้าพเจ้าในฐานะผู้บังคับบัญชา ขอรับรองว่า ได้ตรวจสอบข้อมูลในรายงานนี้แล้ว  
 

ลงชื่อ............................................................. 
    (.........................................................) 

   คณบดีคณะ................................................................ 
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แบบ วช.02 

แบบการพิจารณาหลักสูตร 
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วช.02 

แบบการพิจารณาหลักสตูร (สำหรับ สวท.) 
 

ชื่อหลักสูตร................................................. สาขาวชิา...................................................... หลักสูตรใหม่/ปรบัปรุง พ.ศ........... 

ผู้รับผิดชอบ  คณะ/วิทยาลัย....................................................................... 

ข้อ เกณฑ์การวิเคราะห ์
ไม่มี

ข้อมูล 
เหมาะ 

สม 
ไม่เหมาะ 

สม 
ความคิดเหน็

หรือ
ข้อเสนอแนะ มีข้อมูล 

1 ตรวจสอบความถูกต้องของปกหลักสูตรถูกตอ้งครบถ้วน 
ตามที่กำหนด ได้แก ่ตรามหาวิทยาลัย  ชื่อหลักสูตร
สาขาวิชา  พ.ศ.  สังกัดคณะ   

    

2 มีคำนำและข้อความตามกำหนด     
3 มีสารบัญแสดงหัวข้อครบถ้วนและเลขหน้าตรงกัน     
4 มีข้อความแสดงวิสัยทัศน์ของสถาบัน     

มีหัวข้อรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ครบถ้วนและเรียงตามลำดับดังนี ้
5 ชื่อหลักสูตร  สาขาวิชา  หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงพ.ศ. 

ชื่อสถาบันวิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา 
    

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
6 ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา  ที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
    

7 ชื่อปริญญาและสาขาวิชาให้ระบุช่ือเต็มและอักษรย่อของ
ปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน  
และ  สอดคลอ้งกับพระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย 
และเกณฑ์การตัง้ช่ือปริญญา 

    

8 วิชาเอก (ถ้ามี) สอดคล้องกับแผน/มีรายงานผลการศึกษา 
ความต้องการศึกษา/ตลาดแรงงาน 

    

9 จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด 
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ข้อ 
เกณฑ์การวิเคราะห ์ ไม่มี

ข้อมูล 
เหมาะ 

สม 

ไม่เหมาะ 
สม 

ความคิดเหน็
หรือ

ข้อเสนอแนะ มีข้อมูล 

10 รูปแบบของหลักสูตร     

10.1 รูปแบบว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใด     

10.2 ภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ     

10.3 การรับเขา้ศึกษาเฉพาะนักศึกษาไทยและ/
หรือต่างประเทศ 

    

10.4 ความร่วมมือกับสถาบนัอื่น ๆ (ถ้ามี)     

10.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาเดียว 
หรือมากกว่า 1 สาขาวิชา 

    

11 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/
เห็นชอบหลักสูตรมีการระบุภาคการศึกษาปีการศึกษาที่
เริ่มใช ้(หลักสูตรนี้และไม่เปดิสอนก่อนหลักสูตรได้รับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย) 

    

12 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเมื่อเปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลา
ของหลักสูตร 

    

13 ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา     

14 อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระบุข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง มีคุณวุฒิการศึกษา 
และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กำหนด 

    

15 ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน     

16 มีการนำสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นมา 
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

    

17 อธิบายผลกระทบของสถานการณ์ภายนอก ต่อ 
การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 
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ข้อ เกณฑ์การวิเคราะห ์
ไม่มี

ข้อมูล 
เหมาะ 

สม 
ไม่เหมาะ 

สม 
ความคิดเหน็

หรือ
ข้อเสนอแนะ มีข้อมูล 

18 อธิบายความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอืน่ที่เปิดสอนใน 
คณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (เช่นรายวิชาที่เปิด 
สอนเพื่อให้บริหารคณะ/สาขาวิชาอื่นหรือต้องเรียนจาก 
คณะ/สาขาวิชาอื่น) 

    

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
19 ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และผลการ 
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

    

20 แผนพัฒนาปรบัปรุง     
 20.1 มีการระบุเวลาที่คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ (เช่น 

ภายใน 5 ปี) 
    

 20.2 มีการระบุแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และ 
หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

    

หมวดที่ 3. ระบบการจัดการศึกษา  การดำเนนิการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
21 ระบบการจัดการศึกษา     
 21.1 ระบุระบบจัดการศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอน     
 21.2 ระบุมีการจัดการศึกษาในภาคฤดูร้อนหรือไม่     
 21.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค     

22 การดำเนินการ     
 2/.1 ระบุวัน –เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน 

สอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
    

 22.2 คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษาสอดคล้องกับข้อบังคับและ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    

 22.3 ระบุปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาแรกเข้า     
 22.4 อธิบายกลยุทธ์ในการดำเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/ 

ข้อจำกัดของนักศึกษา 
    

 22.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ     
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ข้อ เกณฑ์การวิเคราะห ์
ไม่มี

ข้อมูล 
เหมาะ 

สม 
ไม่เหมาะ 

สม 
ความคิดเหน็

หรือ
ข้อเสนอแนะ มีข้อมูล 

5 ป ี
 22.6 งบประมาณรายรับค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและ

งบประมาณค่าใช้จ่ายจำแนกตามหัวข้อการเสนอตั้ง
งบประมาณงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ตามหลักสูตร 

    

 22.7 ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน     
 22.8 ระบุการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการ 

ลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้าม)ี 
    

23 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน     
 23.1 หลักสูตร     
 -จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรสอดคล้องตาม 

หลักเกณฑ ์
    

 -โครงสร้างหลักสูตรไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรและสอดคล้องกับที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

    

 -รายวิชาเรียงลำดับตามหมวดวิชาแต่ละหมวดวิชา 
เรียงตามรหัสรายวิชาจัดหมวดวิชาครบตามกำหนด
อธิบายความหมายรหัสรายวิชา 

    

 -แผนการศกึษาตรวจสอบความถูกต้องของรหัส 
รายวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตและความเหมาะสมของรายวิชา 

    

 -คำอธิบายรายวิชาเรียงลำดับสอดคล้องกับรายวิชา 
ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสรายวิชาช่ือวิชาหน่วยกิต 

    

 - รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาและ 
คำอธิบายรายวิชาสอดคล้องตรงกัน 

    

 23.2 อาจารย์ประจำหลักสูตรอาจารย์ประจำและอาจารย์ 
พิเศษมีอาจารย์ประจำหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตรวจสอบรายช่ืออาจารย์ประจำหลักสูตรตรวจสอบ 
คุณวุฒิและสถานที่สำเร็จการศึกษากรณีจบจาก 
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ข้อ เกณฑ์การวิเคราะห ์
ไม่มี

ข้อมูล 
เหมาะ 

สม 
ไม่เหมาะ 

สม 
ความคิดเหน็

หรือ
ข้อเสนอแนะ มีข้อมูล 

ต่างประเทศต้องเป็นสถาบันที่ สป.อว.และ ก.พ.รับรอง
มาตรฐาน 

24 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การ
ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

    

25 ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
คำอธิบายโดยย่อระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ช่วงเวลา (ปี 
การศึกษาภาคการศึกษา)ระบุจำนวนหน่วยกิตอธิบายโดย 
ย่อเกี่ยวกับการเตรียมการและกระบวนการประเมินผล 

    

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู ้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
26 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาระบุคุณลักษณะ 

พิเศษและชี้ใหเ้ห็นกลยุทธ์หรอืกิจกรรมของนักศึกษาที่ใช้
ใน 
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษนั้นๆ 

    

27 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านอธิบายผลการเรียนรู ้
ด้านคุณธรรมจริยธรรมความรู้ทักษะทางปัญญาทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในประเด็น คือ ผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ 
Curriculum Mapping) กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พัฒนาและ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรยีนรู ้

    

28 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ 
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

    

 -ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายวิชา     
 -สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ขอ้ 2     
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ข้อ เกณฑ์การวิเคราะห ์
ไม่มี

ข้อมูล 
เหมาะ 

สม 
ไม่เหมาะ 

สม 
ความคิดเหน็

หรือ
ข้อเสนอแนะ มีข้อมูล 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
29 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลการศึกษาสอดคล้องกับข้อบังคับ 
    

30 อธิบายกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของ 
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 

    

31 เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสอดคล้องกับ 
ข้อบังคับและไม่ตำ่กว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย ์
32 การเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่อธิบายกระบวนการที่

ใช้สำหรับการปฐมนิเทศและ/หรือการแนะนำอาจารย์ใหม่
และอาจารย์พิเศษ 

    

33 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์ถึงสิ่งที่จะ
ดำเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลการ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

    

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
34 การกำกับมาตรฐาน    

อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    

35 บัณฑิต   อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณะ
วุฒิ ผลลัพธ์การเรียนรู ้การประกอบอาชีพ ผลงานของ
นักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา 

    

36 นักศึกษา   อธิบายกระบวนการรับนักศึกษา การเตรียม
ความพร้อม ควบคุมดูแล การให้คำปรึกษา 

    

37 อาจารย ์ กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์  การมี
ส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและ
ทบทวนหลักสตูร 
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ข้อ เกณฑ์การวิเคราะห ์
ไม่มี

ข้อมูล 
เหมาะ 

สม 
ไม่เหมาะ 

สม 
ความคิดเหน็

หรือ
ข้อเสนอแนะ มีข้อมูล 

38 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

    

39 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้     
40 ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
สอดคล้องกับตัวบ่งช้ีของการประกันคุณภาพภายในและ 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

    

หมวดที่ 8. การประเมินและการปรับปรุงการดำเนนิการของหลักสูตร 
41 การประเมินประสิทธิผลของการสอน     
 41.1 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การ 

สอนที่ได้วางแผนไว้สำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
    

 41.2 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของ 
อาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธก์ารสอนตามที่ได้วางแผนไว้ 

    

42 อธิบายกระบวนการที่ใช้เพื่อประเมินหลักสตูรในภาพรวม     
43 การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ตามตัวบ่งชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7(โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย 3 คน) 

    

44 อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมนิและวางแผน 
ปรับปรุงหลักสตูรและแผนกลยุทธ ์

    

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

หมายเหตุ 

ฟอร์มนี้ใช้สำหรับ การตรวจสอบหลักสูตรของคณะสำนัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

ลงชื่อ................................................... 

      (................................................) 
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แบบ วช.03 

แบบสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตร 
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วช.03 

แบบสรปุข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตร................................................. สาขาวชิา...................................................... หลักสูตรใหม่/ปรบัปรุง พ.ศ........... 

ผู้รับผิดชอบคณะ/วิทยาลัย....................................................................... 

ข้อ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข หมายเหต ุ

1    
2    
3    
4    

    
    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ        

ฟอร์มนี้ใช้สำหรับ การตรวจสอบหลักสูตรของคณะ    

สำนักส่งเสริมวชิาการและงานทะเบียนและงานบริการ    

การศึกษา เพ่ือใช้เป็นเอกสารแนบเสนอวาระต่อสภา 

วิชาการ 

ผู้สรุปข้อมูล 

ลงชื่อ...................................................... 

       (.........................................................) 

ประธานหลักสูตร 
ผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

ลงชื่อ.......................................................... 

       (...........................................................) 

      คณบด ี
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แบบ วช.04 
แบบสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตร/สมอ.08 
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      วช.04 

แบบสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตร/สมอ.08 

----------------------- 
              ตามหนังสือที่ ............................................ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์........................... เสนอขอตรวจสอบ 

รูปแบบหลักสตูร..................................................................... สาขาวิชา.................................................................... 
(หลักสูตร................. พ.ศ...........) ซึ่งเป็นการตรวจครั้งที่....... โดยผู้เสนอมวีัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 ตรวจสอบร่างเล่มหลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

 ตรวจสอบการขอปรับปรุงหลักสูตร คือ................................................................................ 
 ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

 อื่นๆ (ระบุ)........................................................................................................................................... 
ผลการตรวจสอบ (1) พบว่า 

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

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

     ลงชื่อ...............................................ผู้ตรวจสอบ 

     (...................................................) 
     ตำแหน่ง..................................................... 

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

 

ผลการตรวจสอบ (2) พบว่า 

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

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

     ลงชื่อ...............................................ผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

     (...................................................) 
     ตำแหน่ง.................................................. 
     วันที่..........เดือน...........................พ.ศ....... 
      คณบด ี
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ผลการพิจารณา 

 เรียบร้อย สามารถดำเนินการเสนอ…………………………ได ้

 มีแก้ไข เสนอแนะให้........................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

(..............................................) 
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

วันที่......เดือน................พ.ศ..... 
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แบบ วช.05 
แบบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจำหลักสูตร 

(ตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วช.05 
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แบบผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรและประจำหลักสูตร 

(ตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO) 
 
 

ชื่อ-สกุล 

(ภาษาไทย) :      

(ภาษาอังกฤษ) :  

ที ่ เกณฑ์มาตรฐาน น้ำหนัก 

1 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.8 

2 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.6 

3 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

4 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

5 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.4 

6 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์online 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.2 

7 ตำราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

8 ตำราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินตำแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
นำมาขอรับการประเมินตำแหน่งทางวิชาการ 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มที ่2 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.6 

10 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.2 

 



75 

 
ที ่ เกณฑ์มาตรฐาน น้ำหนัก 

11 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการสำหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.4 

12 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการสำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันนำเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดทำเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วนัที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ
ในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.8 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

15 ผลงานค้นพบพันธ์ุพืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.4 

18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดำเนินการ 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอตำแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(ระบุช่ือผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 
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ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั ้งให้บุคคลดำรงตำแหน่ง  

ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

    ลงชื่อ …………………………………………. 
        (........................................................................) 

    เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558  

ในระบบ CHECO 

1. โปรดศึกษารายละเอียดประเภทของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศกพอ. (ประกาศ 
ก.พ.อ.เรื ่อง หลักเกณฑ์และวิธ ีการพิจารณาแต่งตั ้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู ้ช ่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย ์  และศาสตราจารย์  พ.ศ.2560 หัวข ้อประเภทของผลงานทางว ิชาการตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศกพอ. (คำจำกัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการ) หน้า 41-66) 

2. กรุณาเขียนใหถู้กต้องตามแบบฟอร์มเพื่อเป็นข้อมูลสำหรบักรอกในระบบ CHECO และถูกต้องตาม
หลักการเขียนบรรณานุกรม โดยให้ใช้รูปแบบบรรณานุกรมแบบ APA (American Psychoological 
Association)  

3. ให้เรียงลำดับการเขียนผลงานทางวิชาการจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ป ีเทา่นั้นโดยให้นับตามปีปฏิทิน ทั้งนี้ 
ผลงานต้องเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ก่อนวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

4. ต้องมีจำนวนผลงานอย่างน้อยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 2558 ดังนี้ 
4.1 ระดับปริญญาตรีต้องมีผลงานอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
4.2 ระดับบัณฑิตศึกษาต้องมีผลงานอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ

ต้องเป็นผลงานวิจัย 
5. ให้ระบุเดือนที่เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
6. เจ้าของผลงานทางวิชาการต้องระบุว่าผลงานทางวิชาการอยู่ในฐานข้อมลูใด ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 และ พ.ศ. 
2560 

7. ลงนามรับรองเพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
 

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเขียนผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตามหลักการเขียน

บรรณานุกรม เนื่องจากการเขียนผลงานทางวิชาการที่ไม่ถูกต้องหลักสูตรจะถูกส่งคืนส่งผลให้ได้รับการพิจารณา

รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรล่าช้า 
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แบบ วช. 06 

ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตร กับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ
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วช.06 

ตารางการเปรยีบเทียบหลักสูตร กับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒ ิ

ระดับปริญญา........... สาขาวิชา............. พ.ศ........ 
 

ลำดับ เนื้อหาความรูใ้นมาตรฐาน 

คุณวุฒิ (มคอ.1) 
องค์ความรู้ตามมาตรฐาน 

คุณวุฒิ (มคอ.1) 
รายวิชาในหลกัสูตร 

    
    
    
    
    

 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 

(..................................................) 

ประธานหลักสูตร 

วันที่............เดือน.......................พ.ศ............ 
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แบบ วช.07 

ตารางเปรยีบเทียบขอ้แตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง    
(กรณีปรับปรุงหลักสูตร) 
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วช.07 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหวา่งหลกัสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (กรณีปรบัปรุงหลักสูตร) 
 

1. หลักสูตรฉบบัดังกล่าวนีเ้คยได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 

   เมื่อวันที…่………………(ให้ระบุวัน เดือน ปี ที่เคยรับทราบการให้ความเห็นชอบครั้งหลังสุด) 

2. หลักสูตรปรบัปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา………………………………….. 
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่………………………. ปีการศึกษา………………………..เป็นต้นไป 

3. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข (ให้ชี้แจงเหตุผลและระบุส่วนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขให้มีรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน เช่น

การเพิ่มรายวิชาใหม่ ต้องระบุ รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หน่วยกิต กลุ่มวิชาหรือหมวดวิชาและ
คำอธิบายรายวิชาเป็นต้น)    

ตัวอย่าง 

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า........................   เพื่อให้เกิดความความ
ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้เกดิความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนทีม่ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงขอปรับปรุงหลักสูตร..................  สาขาวิชา..................... ดังนี้ 

1. ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา วิชาเอก รูปแบบของหลักสูตร อาชีพที่สามารประกอบ
ได ้  สถานที่จัดการเรียนการสอน   เนื่องจาก................................. 

2. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คณุสมบัติผู้เข้าศกึษา 

3. โครงสร้างหลักสูตร 

     ปรับเปลี่ยนจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จาก ......... หน่วยกิต เป็น ..........หน่วยกิต โดยการ
เพิ่ม/ลด หน่วยกิตในหมวดวิชา............ กลุ่มวิชา.......... จำนวน ........ หน่วยกิต เนื่องจาก....................... 

4. รายวิชา 

     หมวดวิชา...................      กลุ่มวิชา...................... 
           - ยุบ/ยกเลิกรายวิชา จำนวน......รายวิชา โดยเพ่ิมรายวิชาใหม่แทน จำนวน.......รายวิชา 

             - เปลี่ยน/แก้ไข รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน......รายวิชา 

            - ย้ายกลุม่วิชา จำนวน......รายวิชา 

5. ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา 

     หมวดวิชาเฉพาะ 

       กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ  จำนวน......รายวิชา 

       กลุ่มวิชาชีพบังคับ จำนวน......รายวิชา 

       กลุ่มวิชาชีพเลือก  จำนวน......รายวิชา 
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6. ปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู ้
   - ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   - ด้านความรู ้
   - ด้านทักษะทางปัญญา 

   - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   - ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     7. ปรับการกำหนดความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

         หมวดวิชาชีพเฉพาะ 

   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ   จำนวน......รายวิชา 

   กลุ่มวิชาชีพบังคับ  จำนวน......รายวิชา 

   กลุ่มวิชาชีพเลือก   จำนวน......รายวิชา 

     8. อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

4. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขตามข้อ 3 

   4.1. ชื่อหลกัสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา วิชาเอก รูปแบบของหลักสูตร อาชีพที่สามารถประกอบได้ 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรใหม/่ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.. เหตุผลการปรบัปรุง 

ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร  

   

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

   

วิชาเอก วิชาเอก  

   

รูปแบบของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร  

   

อาชีพที่สามารถประกอบได้ อาชีพที่สามารถประกอบได้  

   

สถานที่จัดการเรียนการสอน สถานที่จัดการเรียนการสอน  
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   4.2. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 
หลักสูตรใหม/่ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.. เหตุผลการปรบัปรุง 

ปรัชญา ปรัชญา  

   

ความสำคัญ ความสำคัญ  

   

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

   

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  

 

      4.3. โครงสร้างหลักสูตร 
       ปรับเปลี่ยนจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จาก ......... หน่วยกิต เป็น ..........หน่วยกิต                            
โดยการ  เพิ่ม/ลด หน่วยกิตในหมวดวิชา............ กลุ่มวิชา.......... จำนวน ........ หน่วยกิต 

 

หลักสูตรใหม/่ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.. เหตุผลการปรบัปรุง 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ..... หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร..... หน่วยกิต  

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต  

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์.... หน่วยกิต 1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์.... หน่วยกิต  

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์.... หน่วยกิต 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์.... หน่วยกิต  

1.3 กลุ่มวิชาภาษา.... หน่วยกิต 1.3 กลุ่มวิชาภาษา.... หน่วยกิต  

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ 

คณิตศาสตร ์ .... หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ 

คณิตศาสตร.์... หน่วยกิต 

 

2.หมวดวิชาชีพเฉพาะ …… หน่วยกิต 2.หมวดวิชาชีพเฉพาะ …… หน่วยกิต  

2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน .... หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน .... หน่วยกิต  

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ .... หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ .... หน่วยกิต  

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก .... หน่วยกิต 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก .... หน่วยกิต  

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
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กรณีหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง) 
หลักสูตรใหม/่ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.. เหตุผลการปรบัปรุง 

จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ..... หน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ..... หน่วยกิต  

1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

ได้รับการยกเว้น ..... หน่วยกิต ให้ศึกษา .... หน่วยกิต 
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต 

ได้รับการยกเว้น ..... หน่วยกิต ให้ศึกษา .... หน่วยกิต 
 

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์.... หน่วยกิต 
ได้รับการยกเวน้ ..... หน่วยกิต ให้ศึกษา .... หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์.... หน่วยกิต 
ได้รับการยกเวน้ ..... หน่วยกิต ให้ศึกษา .... หน่วยกิต 

 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์.... หน่วยกิต 

ได้รับการยกเว้น ..... หน่วยกิต ให้ศึกษา .... หน่วยกิต 
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์.... หน่วยกิต 

ได้รับการยกเว้น ..... หน่วยกิต ให้ศึกษา .... หน่วยกิต 
 

1.3 กลุ่มวิชาภาษา.... หน่วยกิต 
ได้รับการยกเวน้ ..... หน่วยกิต ให้ศึกษา .... หน่วยกิต 

1.3 กลุ่มวิชาภาษา.... หน่วยกิต 
ได้รับการยกเวน้ ..... หน่วยกิต ให้ศึกษา .... หน่วยกิต 

 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ 

คณิตศาสตร์.... หน่วยกิต 
ได้รับการยกเวน้ ..... หน่วยกิต ให้ศึกษา .... หน่วยกิต 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ 

คณิตศาสตร์.... หน่วยกิต 
ได้รับการยกเวน้ ..... หน่วยกิต ให้ศึกษา .... หน่วยกิต 

 

2.หมวดวิชาชีพเฉพาะ …… หน่วยกิต 2.หมวดวิชาชีพเฉพาะ …… หน่วยกิต  

2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน.... หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน.... หน่วยกิต  

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ.... หน่วยกิต 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ.... หน่วยกิต  

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก.... หน่วยกิต 2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก.... หน่วยกิต  

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
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กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ป.โท)   
หลักสูตรใหม/่ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.25.. เหตุผล

การ
ปรับปรุง 

 แผน ก 1      แผน ก 2      แผน ข  แผน ก 1      แผน ก 2      แผน ข  

จำนวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

   จำนวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

    

1.หมวดวิชาบังคับ    1.หมวดวิชาบังคับ     
2.หมวดวิชาเลือก    2.หมวดวิชาเลือก     
3.การศึกษาคน้คว้าอิสระ    3.การศึกษาคน้คว้าอิสระ     
4.วิทยานิพนธ์    4.วิทยานิพนธ์     

 
 

กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ป.เอก)   

หลักสูตรใหม/่ปรับปรุง พ.ศ. 25.. 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.. 

 

เหตุผล
การ 

ปรับปรุง 
 แบบ 1 แบบ 2  แบบ 1 แบบ 2  

1.1      1.2 2.1 2.2 1.1      1.2 2.1 2.2  
จำนวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

    จำนวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

     

1.หมวดวิชาบังคับ     1.หมวดวิชาบังคับ      
2.หมวดวิชาเลือก     2.หมวดวิชาเลือก      
3.วิทยานิพนธ์     3.วิทยานิพนธ์      
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4. รายวิชา 
   หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
    กลุ่มวิชา...................... 
    - ยุบ/ยกเลิกรายวิชา จำนวน......รายวิชา โดยเพิ่มรายวิชาใหม่แทน จำนวน.......รายวิชา 

หลักสูตรใหม/่ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25…. เหตุผลการปรบัปรุง 
xx-xxx-xxx    ภาษาไทย x(x-x-x) 
                  ภาษาอังกฤษ 

xx-xxx-xxx    ภาษาไทย x(x-x-x) 
                  ภาษาอังกฤษ 

กรณีที่มีการยบุ/ยกเลิกรายวิชา 
 ใดในหลักสูตรเดิม และมีรายวิชา
ใหม่เข้าทดแทน ให้เขียนคำอธิบาย 
รายวิชาเปรียบเทียบไว้ด้วย 

 

- เปลี่ยน/แก้ไข รหัสวิชา ช่ือวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน......รายวิชา 
หลักสูตรใหม/่ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25…. เหตุผลการปรบัปรุง 
xx-xxx-xxx    ภาษาไทย x(x-x-x) 
                  ภาษาอังกฤษ 

xx-xxx-xxx    ภาษาไทย x(x-x-x) 
                  ภาษาอังกฤษ 

ระบุเหตุผลในการเปลี่ยน 
 

 

- ย้ายกลุ่มวิชา จำนวน......รายวิชา 
หลักสูตรใหม/่ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25…. เหตุผลการปรบัปรุง 
กลุ่มวิชา.....................  
xx-xxx-xxx    ภาษาไทย x(x-x-x) 
                 ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มวิชา.....................  
xx-xxx-xxx    ภาษาไทย x(x-x-x) 
                  ภาษาอังกฤษ 

ระบุเหตุผลในการเปลี่ยน 
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5. ปรับปรุงคำอธิบายรายวิชา 
   หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน......รายวิชา 

หลักสูตรใหม/่ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25…. เหตุผลการปรบัปรุง 
xx-xxx-xxx    ภาษาไทย x(x-x-x) 
ภาษาอังกฤษ 
วิชาบังคับก่อน  
...........................................................................................

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

xx-xxx-xxx    ภาษาไทย x(x-x-x) 
ภาษาอังกฤษ 
วิชาบังคับก่อน  
.........................................................................................
..................................................... 

ระบุเหตุผลในการ
เปลี่ยน 
 

 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ จำนวน......รายวิชา 

หลักสูตรใหม/่ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25…. เหตุผลการปรบัปรุง 
xx-xxx-xxx    ภาษาไทย x(x-x-x) 

ภาษาอังกฤษ 
วิชาบังคับก่อน  

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

xx-xxx-xxx    ภาษาไทย x(x-x-x) 
ภาษาอังกฤษ 

วิชาบังคับก่อน  
.....................................................................................
......................................................... 

ระบุเหตุผลในการ
เปลี่ยน 
 

 
กลุ่มวิชาชีพเลือก จำนวน......รายวิชา 

หลักสูตรใหม/่ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25…. เหตุผลการปรบัปรุง 
xx-xxx-xxx    ภาษาไทย x(x-x-x) 

ภาษาอังกฤษ 
วิชาบังคับก่อน  

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

xx-xxx-xxx    ภาษาไทย x(x-x-x) 
ภาษาอังกฤษ 

วิชาบังคับก่อน  
.....................................................................................
......................................................... 

ระบุเหตุผลในการเปลี่ยน 
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6. ปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู ้

หลักสูตรใหม/่ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25…. เหตุผลการปรบัปรุง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1 
2 
3 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1 
2 
3 

ระบุเหตุผลในการเปลี่ยน 
 

ด้านความรู ้
1 
2 
3 

ด้านความรู ้
1 
2 
3 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1 
2 
3 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1 
2 
3 

 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1 
2 
3 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผดิชอบ 
1 
2 
3 

 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1 
2 
3 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 
1 
2 
3 

 

 



89 

 
7. ปรับการกำหนดความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลักสูตรสูร่ายวชิา 
   หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
   กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จำนวน......รายวิชา 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู ้

 
 
 
 
รายวิชา 

พ.ศ 
ที ่
ปรับ 
ปรุง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ 
ใช้เทคโนโลย ี
 สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
xx-xxx-xxx ชือ่วิชา.... 58   • 

 

 
 

   • •       • •   •  •    •  •  
 63                              
xx-xxx-xxx ชือ่วิชา.... 58                              
 63                              
xx-xxx-xxx ชือ่วิชา.... 58                              
 63                              
xx-xxx-xxx ชือ่วิชา.... 58                              
 63                              
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กลุ่มวิชาชีพบังคับจำนวน......รายวิชา 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู ้

 
 
 
 
รายวิชา 

พ.ศ 
ที ่
ปรับ 
ปรุง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ 
ใช้เทคโนโลย ี
 สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
xx-xxx-xxx ชือ่วิชา.... 58   • 

 

 
 

   • •       • •   •  •    •  •  
 63                              
xx-xxx-xxx ชือ่วิชา.... 58                              
 63                              
xx-xxx-xxx ชือ่วิชา.... 58                              
 63                              
xx-xxx-xxx ชือ่วิชา.... 58                              
 63                              
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กลุ่มวิชาชีพเลือก จำนวน......รายวิชา 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู ้

 
 
 
 
รายวิชา 

พ.ศ 
ที ่
ปรับ 
ปรุง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู ้
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ 
ใช้เทคโนโลย ี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 
xx-xxx-xxx ชือ่วิชา.... 58   • 

 

    • •       • •   •  •    •  •  
 63                              
xx-xxx-xxx ชือ่วิชา.... 58                              
 63                              
xx-xxx-xxx ชือ่วิชา.... 58                              
 63                              
xx-xxx-xxx ชือ่วิชา.... 58                              
 63                              
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8. อาจารย์ประจำหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร   สาขาวิชา............................................ คณะ............................................  
อาจารย์ประจำหลักสูตรชุดเดิม 

เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหน่ง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบัน 
ปีที่จบ 

การศึกษา 
1111111111111 อาจารย ์ นาย/นาง/นางสาว........... วท.ม. 

วท.บ. 
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัย.... 
มหาวิทยาลัย.... 

25… 
25… 

       
       
       
       

 
อาจารย์ประจำหลักสูตรชุดใหม่ 

เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหน่ง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบัน 
ปีที่จบ 

การศึกษา 
1111111111111 อาจารย ์ นาย/นาง/นางสาว........... วท.ม. 

วท.บ. 
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัย.... 
มหาวิทยาลัย.... 

25… 
25… 

       
       
       
       

** อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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8.2  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร     สาขาวิชา............................................ คณะ............................................  
อาจารย์ประจำหลักสูตรชุดเดิม 

เลขประจำตัว 
ประชาชน 

ตำแหน่ง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบัน 
ปีที่จบ 

การศึกษา 
1111111111111 อาจารย ์ นาย/นาง/นางสาว........... วท.ม. 

วท.บ. 
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัย.... 
มหาวิทยาลัย.... 

25… 
25… 

       
       
       
       

 

 

อาจารย์ประจำหลักสูตรชุดใหม่ 
เลขประจำตัว 

ประชาชน 
ตำแหน่ง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒ ิ สาขาวิชา สถาบัน 
ปีที่จบ 

การศึกษา 
1111111111111 อาจารย ์ นาย/นาง/นางสาว........... วท.ม. 

วท.บ. 
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัย.... 
มหาวิทยาลัย.... 

25… 
25… 

       
       
       
       

** อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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5. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างและเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับ...................... พ.ศ. ………………….. ของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 
ใช้กับระดับปริญญาตรี 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม ่
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    
หมวดวิชาชีพเฉพาะ    
หมวดวิชาเลือกเสรี    
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า    

 
ใช้กับระดับปริญญาโท-เอก  

หมวดวิชา 
เกณฑ์กระทรวงฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม ่

แผน ก 2 แผน ข แผน ก 2 แผน ข แผน ก 2 แผน ข 
หมวดวิชาบังคับ       
หมวดวิชาชีพเฉพาะ       
หมวดวิชาเลือก       
หมวดวิทยานิพนธ์       
หมวดการศึกษาค้นคว้าอิสระ       
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า       

 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

              (..................................................) 
                                                                                วันที.่...........เดือน..........................พ.ศ............ 
                                                                                                   คณบด ี
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แบบ วช.09 

แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวชิาการ 
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วช.09 

แบบสรุปการปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของสภาวิชาการ 
จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ............./ ......... 

หลักสูตร.................................... สาขาวิชา.............................. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.......) 
 

ข้อ 
ข้อเสนอแนะของกรรมการ 

สภาวิชาการ 

การปรับแก้ตาม 
ข้อเสนอแนะ (√) 

คำชี้แจงเหตุผล 
ในการปรับแก/้ไม่ปรับแก ้

ปรับแก ้ ไม่ปรับแก้ 
1 ตัวอย่าง 

ให้พิจารณาการปรับจำนวนหน่วย
กิตตลอดหลักสูตรใหม่ ซึ่งใน
ระดับปริญญาตรีไม่ควรต่ำกว่า 
130 หน่วยกิต 

√  ปรับจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจาก
เดิม 127 หน่วยกิต เป็น 133หน่วยกิต 
โดยการเพ่ิมรายวิชาและหน่วยกิตในก
ลุ่มวิชาชีพบังคับ 2 วิชาจำนวน 6 หน่วย
กิต 

     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

ลงชื่อ................................................... 

      (................................................) 

คณบด ี



97 

 
 

 

 

 

 

 

 

แบบ วช.10  

แบบสรุปการปรับแก้ตามคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษา                  
ของสภามหาวิทยาลยั 
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วช.10 

แบบสรุปการปรับแก้ตามคณะกรรมการกลั่นกรองดา้นการศึกษาของสภามหาวิทยาลัย 
จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ............./ ......... 

หลักสูตร.................................... สาขาวิชา.............................. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.......) 
 

ข้อ 
ข้อเสนอแนะของกรรมการ 

สภาวิชาการ 

การปรับแก้ตาม 
ข้อเสนอแนะ (√) 

คำชี้แจงเหตุผล 
ในการปรับแก/้ไม่ปรับแก ้

ปรับแก ้ ไม่ปรับแก้ 
1 ตัวอย่าง 

ให้พิจารณาการปรับจำนวนหน่วย
กิตตลอดหลักสูตรใหม่ ซึ่งใน
ระดับปริญญาตรีไม่ควรต่ำกว่า 
130 หน่วยกิต 

√  ปรับจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจาก
เดิม 127 หน่วยกิต เป็น 133หน่วยกิต 
โดยการเพ่ิมรายวิชาและหน่วยกิตในก
ลุ่มวิชาชีพบังคับ 2 วิชาจำนวน 6 หน่วย
กิต 

     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

ลงชื่อ................................................... 

      (................................................) 

คณบด ี
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แบบ วช.11 

แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลยั 
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วช.11 

แบบสรุปการปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ............./ …….. 
หลักสูตร.................................... สาขาวิชา.............................. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.......) 

 

ข้อ 
ข้อเสนอแนะของกรรมการ 

สภาวิชาการ 

การปรับแก้ตาม 
ข้อเสนอแนะ (√) 

คำชี้แจงเหตุผล 
ในการปรับแก/้ไม่ปรับแก ้

ปรับแก ้ ไม่ปรับแก้ 
1 ตัวอย่าง 

ให้พิจารณาการปรับจำนวนหน่วย
กิตตลอดหลักสูตรใหม่ ซึ่งใน
ระดับปริญญาตรีไม่ควรต่ำกว่า 
130 หน่วยกิต 

√  ปรับจำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจาก
เดิม 127 หน่วยกิต เป็น 133หน่วยกิต 
โดยการเพ่ิมรายวิชาและหน่วยกิตในก
ลุ่มวิชาชีพบังคับ 2 วิชาจำนวน 6 หน่วย
กิต 

     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

ลงชื่อ...................................................... 

       (.........................................................) 

      ประธานหลักสูตร 
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แบบ วช.12 

แบบการเสนอขอปิดหลักสูตร 
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วช.12 

แบบการเสนอขอปิดหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

 
1. หลักสูตรระดับ  ต่ำกว่ำปริญญา  ปรญิญา..........  อืน่ๆ...........  
 

2. ชื่อหลักสูตรชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
   (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................... 
  ชือ่ย่อ  (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
   (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................... 
 

3. ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ..........  หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. .......... 
 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร และหน่วยงานที่ขอปิดหลักสูตร 
 4.1 คณะผู้รับผิดชอบหลักสตูร  

คณะ....................................................................  
4.2 หน่วยงานที่ขอปิดหลักสูตร 
    สาขาวิชา...................................................คณะ...................................  
 เริ่มรับนักศึกษา  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่.........ปีการศึกษา...................... 
 งดรับนักศึกษา  ตัง้แต่ภาคการศึกษาที่.........ปีการศึกษา...................... 
 ขอปิดหลักสูตร  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่.........ปีการศึกษา...................... 
 

5. การอนุมัตหิลักสูตร 
 5.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/สำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ได้รับทราบการให้ 
 ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตร เมื่อวันที่.......................... 
 5.2 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการปิดหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่....... เมื่อวันที่............. 
 5.3 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมตัิการปิดหลักสูตร ในการประชุมครั้งที.่.............เมื่อวันที่........................ 
 

6. เหตุผลในการปิดหลักสูตร (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ไมม่ีการเรียนการสอนติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา 
  ไมส่อดคลอ้งกับนโยบายการผลิตบัณฑติของมหาวิทยาลัยหรือความต้องการของประเทศ 
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  ไม่เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม  
  จำนวนนักศึกษาที่รับไว้ต่ำกว่าแผนการรับนักศึกษาร้อยละ 50 อย่างต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา 
  ไมส่ามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืนได้ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ยาก 

 ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพหลักสูตร หรือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
    ระดับสาขาวิชา ระดับคณะ ต่ำกว่าระดับดี ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา 
  อื่น ๆ (ระบุ)...................................................................................................................................... 
 

7. หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน มีแผนดำเนินการหลังปิดหลักสูตร ดังนี ้
 7.1. การบริหารจัดการอัตรากำลังเดิม หลังจากปิด หลักสูตรแล้ว (ให้ระบุทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
  7.1.1 สาขาวิชา............................................ คณะ....................................... ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย 

ชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร และ 
อาจารย์สาขาวิชาที่ขอปิด 

ภาระงานสอน 
ปัจจุบัน 

ภาระงานสอน 
ภายหลัง 

ปิดหลักสูตร 

แผนดำเนินการบริหาร 
จัดการกำลังเดิม 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

- แผนดำเนินการบริหารจัดการครุภัณฑ์ปัจจุบนั มีรายละเอียดดังนี้ (ระบุ)..................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 

7.1.2 สาขาวิชา............................................ คณะ....................................................  

ชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร และ 
อาจารย์สาขาวิชาที่ขอปิด 

ภาระงานสอน 
ปัจจุบัน 

ภาระงานสอน 
ภายหลัง 

ปิดหลักสูตร 

แผนดำเนินการบริหาร 
จัดการกำลังเดิม 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

- แผนดำเนินการบริหารจัดการครุภัณฑ์ปัจจุบนั มีรายละเอียดดังนี้ (ระบุ)..................................................... 
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....................................................................................................................................................................................................... 
 

7.2 ข้อมูลนักศึกษาตกค้าง 
  ไมม่ีนักศึกษาตกคา้ง 

 มีนักศึกษาตกคา้ง จำนวนทั้งหมด............................ คน แยกตามหนว่ยงานที่เปิดสอน ดังนี้ 
 สาขาวิชา...................................คณะ...................................จำนวน...................................คน 
สาขาวิชา...................................คณะ...................................จำนวน...................................คน 
สาขาวิชา...................................คณะ...................................จำนวน...................................คน 
 สาขาวิชา...................................คณะ...................................จำนวน...................................คน 
 แนวทางการดำเนินการกับนักศึกษาทีตกคา้ง มีดังนี้ (ระบุ) ......................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 
 
7.3. รายวิชาของหลักสูตรที่ขอปิด คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความประสงค์ให ้
  ปิดรายวิชาในหลักสูตรทัง้หมด(ทั้งนี้ต้องไม่มีผลกระทบกับการเรียนการสอนในหลักสูตรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย) 
  คงรายวชิาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอื่นไว้ เนื่องจาก(ระบุเหตุผลการขอคงรายวิชา 
.................................................................................................................................................................................... 
 ชือ่หลักสูตร/สาขาวิชาที่ใช้รายวิชาดังกล่าวอยู่ (ระบุ).................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................... 
 
    จำนวนรายวิชาในหลักสูตรที่คงไว้ทั้งสิ้น.....................................รายวิชา มีรายละเอียดดังนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 
xx-xxx-xxx ชือ่ภาษาไทย 

ชือ่ภาษาอังกฤษ 
x(x-x-x) 

 
7.4. อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................................................... 

ในการเสนอปิดหลักสูตรครั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่ 
จัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว ตามมตคิณะกรรมการประจำคณะ................................. ให้ความเห็นชอบใน 
การปิดหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่.......... เมื่อวันที่................................. 
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ลงชือ่................................................... 
(........................................................) 

คณบดีคณะ............................................. 
วันที่.............เดอืน.................. พ.ศ.......... 

 
 
 

 

ลงชือ่................................................... 
(........................................................) 

อธิการบดมีหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์
วันที่.............เดอืน.................. พ.ศ.......... 

 

หมายเหตุ : การปิดหลักสูตร หมายถึง การปิดหลักสูตรทีได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยไม่มีการจัดการเรียนการสอนอีก หากประสงค์จะ 
เปิดสอนหลักสูตร จะต้องดำเนินการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม่ 
การไม่เปิดสอนชั่วคราว หมายถึง การไม่เปิดสอนเฉพาะภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึง ไม่ถือว่าเป็นการปิดหลักสูตร 
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แบบ วช.13 

แบบเสนอการของดรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 
วช.13 

แบบเสนอการของดรับนักศกึษาเพื่อปิดหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ ์

 
1. หลักสูตรระดับ  ต่ำกว่ำปริญญา  ปรญิญา..........  อืน่ๆ...........  
 

2. ชื่อหลักสูตรชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
   (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................... 
  ชือ่ย่อ  (ภาษาไทย) ............................................................................................................... 
   (ภาษาอังกฤษ) ............................................................................................................... 
 

3. ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ..........  หลักสูตรฉบบัปรับปรุง พ.ศ. .......... 
 หลักสูตรปิดดำเนินการเรียนการสอน เมือปี พ.ศ. ............................... 
 

4. หน่วยงานที่ของดรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตร 
    สาขาวิชา...................................................คณะ...................................  
 เริ่มรับนักศึกษา  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่.........ปีการศึกษา...................... 
งดรับนักศึกษา  ตังแต่ภาคการศึกษาที่.........ปีการศึกษา...................... 
  

5. การอนุมัตหิลักสูตร 
   5.1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม/สำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ได้รับทราบการให ้
       ความเหน็ชอบการเปิดหลักสูตร เมื่อวันที่.......................... 
   5.2 คณะกรรมการประจำคณะ เห็นชอบการของดรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตรในการประชุมครั้งที่....... 
   5.3 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการของดรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตรในการประชุมครั้งที.่...... 
   5.4 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัตกิารของดรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตรในการประชุมครั้งที.่............. 
 

6. เหตุผลในการเสนอของดรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตร  
 (ระบุ).............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................... 
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7. หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน มีแผนดำเนินการหลังของดรับนักศึกษาเพื่อปดิหลักสูตร ดังนี ้
7.1. การบริหารจัดการอัตรากำลังเดิม หลังจากของดรับนักศึกษาเพื่อปิด หลักสูตร 
 7.1.1 สาขาวิชา............................................ คณะ...................................................  

ชื่ออาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรใน
สาขาวิชาที่ของดรับนักศึกษาเพื่อปิด

หลักสูตร 

ภาระงานสอน 
ปัจจุบัน 

ภาระงานสอน 
ภายหลังการงด
รับนักศึกษา 

แผนดำเนินการบริหาร 
จัดการกำลังเดิม 

1.    
2.    
3.    

 

ชื่ออาจารย์ประจำหลักสูตร และ 
อาจารย์สาขาวิชาที่ของดรบันักศึกษา

เพื่อปิดหลักสูตร 

ภาระงานสอน 
ปัจจุบัน 

ภาระงานสอน 
ภายหลังการงด
รับนักศึกษา 

แผนดำเนินการบริหาร 
จัดการกำลังเดิม 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

- แผนดำเนินการบริหารจัดการครุภัณฑ์ปัจจุบนั มีรายละเอียดดังนี้ (ระบุ)..................................................... 
....................................................................................................................................................................................................... 
หมายเหตุ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะต้องกำกับดูแลนักศึกษาคงค้างจนสำเร็จการศึกษาทุกราย จึงจะสามารถปิดหลักสูตร

โดยสมบูรณ์ และไปประจำหลักสูตรอื่นได้ 
 

8.  ข้อมูลนักศึกษาตกค้าง 
 จำนวนทั้งหมด............................ คน แยกตามชั้นปี ดังนี้ 
 ชั้นปีที่...............................จำนวน...................................คน 
    ชั้นปีที่...............................จำนวน...................................คน 
 แนวทางการดำเนินการกับนักศึกษาทีตกคา้ง มีดังนี้ (ระบุ) ......................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
9.  แผนการเรยีนสำหรับนักศึกษาตกค้าง 
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.......................................................................................................................................................................... 
10. อื่นๆ (ระบุ)......................................................................................................................................................... 
 

ในการเสนอของดรับนักศึกษาเพ่ือปิดหลักสูตรครั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรได้ดำเนินการหารือ
ร่วมกันกับหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแลว้ ตามมติคณะกรรมการประจำคณะ................................. 
ให้ความเห็นชอบในการงดรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่.......... เมื่อวันที่................................. 

 
ลงชือ่................................................... 
(........................................................) 

ประธานหลักสูตร............................................. 
วันที่.............เดอืน.................. พ.ศ.......... 

 
 
 

ลงชือ่................................................... 
(........................................................) 

คณบดีคณะ............................................. 
วันที่.............เดอืน.................. พ.ศ.......... 
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แบบ วช.14 

แบบการพิจารณาหลักสูตร (สำหรับหลักสูตร) 
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แบบการพิจารณาหลักสูตร (สำหรับหลักสูตร) 

 
ชื่อหลักสูตร .........................................................สาขาวชิา....................................................................... 

 

ประเดน็พิจารณาหลักสูตร 
ใช ่ ไม่ใช ่

ผลการวิเคราะห์/
ข้อปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะ 

   
ส่วนที่ 1 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรทัว่ไปและตามเกณฑ์องค์ประกอบที่ 1 
1. จำนวนและคณุสมบัติของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน 
1. คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการรไม่ต่ำกว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาทีต่รงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิดสอน 
2. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลัง 
3. อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรจำนวน 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์
ในด้านการปฏิบัติการ (เฉพาะหลักสูตรปฏิบัติการ) 
ระดับปริญญาโท มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
ระดับปริญญาเอก มีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน 
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือขั้นต่ำปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีตำแหน่งศาสตราจารย์ขึ้นไป มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการในรอบ 5 ปียอ้นหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
      ทั้งนี้ อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา่ 1 หลักสูตรไม่ไดแ้ละ 
ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรน้ัน 
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ประเดน็พิจารณาหลักสูตร 
ใช ่ ไม่ใช ่

ผลการวิเคราะห์/
ข้อปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะ 

   
      ยกเวน้หลกัสูตรปริญญาโทและปรญิญาเอกในสาขาวิชาเดียวกัน
หรือหลักสูตรพหุวิทยาการ/สหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรไดอ้ีกหนึง่หลักสูตร และอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรสามารถ
ซ้ำได้ไม่เกิน 2 คน 

2. โครงสร้างหลกัสูตร 
ระดับปริญญาตรี 
- จำนวนหน่วยกิตรวม ≥ 120 
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ≥ 30 
- หมวดวิชาเฉพาะ ≥ 72 
- หมวดวิชาเลือกเสร ี≥ 6 
 
ระดับปริญญาโท 
- จำนวนหน่วยกิตรวม ≥ 36 
- แผน ก แบบ ก 1 วิทยานิพนธ์ ≥ 36 
- แผน ก แบบ ก 2 วิทยานิพนธ์ ≥ 12 รายวิชา ≥ 12 
- แผน ข การคน้คว้าอิสระ ≥ 3 และ ≤ 6 
ระดับปริญญาเอก 
- แบบ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
  วิทยานิพนธ์ ≥ 48 
- แบบ 1.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  วิทยานิพนธ์ ≥ 72 
- แบบ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
  วิทยานิพนธ์ ≥ 36 และรายวิชา ≥ 12 
- แบบ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
  วิทยานิพนธ์ ≥ 48 และ รายวิชา ≥ 24 

   

ส่วนที่ 2 ประเด็นการพิจารณาหลักสูตรตามแนวทางของมหาวิทยาลัย 
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ประเดน็พิจารณาหลักสูตร 
ใช ่ ไม่ใช ่

ผลการวิเคราะห์/
ข้อปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะ 

   
ส่วนที่ 2.1 บทสรุปผู้บริหาร 
1. ข้อมูลจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีสำคัญ 

- ข้อมูลจากผู้มีสว่นได้ส่วนเสียสำคัญ เช่น นกัศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ 
ผู้ใช้บัณฑิต เจา้หน้าที่ และอืน่ๆ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการออกแบบ
หลักสูตรมีความเพียงพอและความเหมาะสม 

- หลักสูตรได้แสดงถึงกระบวนการได้มาของข้อมูลจากผู้มสี่วนได้ส่วน
เสีย โดยแสดงถึงวิธีการกำหนดกลุ่มผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย การเก็บข้อมูล
นำมาใช้ในการออกแบบหลักสูตร รวมหลักสูตรได้ทบทวนและ
ดำเนินการแก้ไขรายละเอียดหลักสูตรตามข้อเสนอแนะผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ครบถ้วน  

   

2. สาระสำคัญของการเปิดหลกัสูตรใหม่/ปรบัปรุงหลักสูตร เช่น 
- จุดเด่นของหลักสูตรแตกต่างจากหลักสูตรอืน่ๆ ที่เปิดสอน 
- ปรับกระบวนการบริหารจัดการ 
- ปรับเชิงวิชาการตามสถานการณ์ภายนอก 
- แผนการรับนักศึกษาและงบประมาณของหลักสูตร 
- กระบวนการจัดการเรียนการสอนและหรือการวัดประเมินผล 

   

3. สรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
หลักสูตรได้ทบทวนและดำเนินแก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ครบถ้วน หรือช้ีแจงประเด็นต่างๆ 
อย่างเหมาะสม 

   

ส่วนที่ 2.2 รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) 
1. ข้อมูลทั่วไป (พิจารณาจากหมวดที่ 1) 

- อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด 
สอดคล้องกับการกำหนดผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

   

2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร (พิจารณาจากหมวดที่ 2)    



114 

 

ประเดน็พิจารณาหลักสูตร 
ใช ่ ไม่ใช ่

ผลการวิเคราะห์/
ข้อปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะ 

   
- ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของหลักสูตรสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธ

กิจ ของมหาวิทยาลัย ข้อบังคับของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) รวมถึงปรัชญา
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

- ผลลัพธ์การเรยีนรู้ของหลักสูตรสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้
ระดับชั้นปี (Year LOs) เป็นลำดับขั้นย่อยลงมา เพื่อใช้เป็นจุดวัด
ความก้าวหน้าของนักศึกษา เพื่อไปสู่ผลลัพธก์ารเรียนรู้ของหลักสูตร 
(PLOs) และสอดคล้องผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLOs) ที่
กำหนดในแผนการศึกษา 

3. คุณสมบัติของผู้เขา้ศึกษาที่สอดคล้องกับแผนการศึกษาของหลักสูตร 
(พิจารณาจากหมวดที่ 3) 

   

4. การจัดแผนการศึกษาในแตล่ะชั้นปีมคีวามเหมาะสมและสอดคล้อง
กับการกำหนดรายวิชาบังคบักอ่น/บังคับร่วม โดยการจัดลำดับ
รายวิชาเรียนกอ่น-หลังต้องมีความสัมพันธ์กันในเชิงวิชาการ 
(พิจารณาจากหมวดที่ 3) 

   

5. ความสอดคลอ้งของคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนหรือกิจกรรมของนักศึกษา (พิจารณาจากหมวดที ่4 ข้อ
1) 

   

6. ความสอดคลอ้งของผลลัพธ์การเรียนรู้ การจัดการเรียนการสอน และ
วิธีการประเมนิผล แสดงใหเ้ห็นถึงการที่จะนำไปสู่การจดัการเรียน
การ 
สอนได้อย่างชดัเจน (พิจารณาจากหมวดที ่4 ข้อ 2) 

   

7. Curriculum Mapping 
- ความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร ผลลัพธ์การ

เรียนรู้ของชั้นปี และผลลัพธก์ารเรียนรู้ของรายวิชา 
- PLOs/TQF 

   

8. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา (พิจารณาจากหมวดที ่5 ข้อ 3)    
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ประเดน็พิจารณาหลักสูตร 
ใช ่ ไม่ใช ่

ผลการวิเคราะห์/
ข้อปรับปรุง/
ข้อเสนอแนะ 

   
- ไม่ขัดกับระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และเกณฑม์าตรฐาน

หลักสูตรที่ สปอว. กำหนด 
9. การพัฒนาคณาจารย์ (มีกระบวนการการทำงานร่วมกันระหว่าง

คณาจารย์ในและนอกหลักสตูร) 
- มีกระบวนการเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่เข้าใจถึงหลักสูตรและ

บทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบสอน 

- มีแนวทางการพัฒนาอาจารย์ที่ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ 

   

10. กลไกคุณภาพของหน่วยงานระดับสาขาวชิาในการควบคุมคุณภาพ
หลักสูตร  
- มีการวางระบบประกันคุณภาพภายใน 
- มีกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

การควบคุมการดูแล การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ 
การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 

- มีความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สำคัญ เพื่อการจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล ในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่
หลักสูตรกำหนด 

- ตัวบ่งช้ีผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) เป็นไป
ตามกลไกการควบคุมคุณภาพ 

   

11. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร  
เชื่อมโยงประเด็นต่างๆ ในหมวด 1-7 สู่การประเมินการจัดการเรียนการ
สอนในประเด็นสำคัญๆ ทีส่ะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดย
ประเด็นเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของ
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร ่
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 

                       ลงชื่อ.................................................. 
     (.....................................................) 

              ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

   ลงชื่อ.................................................. 
     (.....................................................) 

                   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

   ลงชื่อ.................................................. 
     (.....................................................) 

                   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 
 

   ลงชื่อ.................................................. 
     (.....................................................) 

                   อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
 

   ลงช่ือ.................................................. 
     (.....................................................) 

              เลขานุการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
หมายเหตุ สำหรับหลักสูตรระดับ ปวส. อนุปริญญา ปรญิญาโทไม่น้อยกว่า 3 คน 
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แบบ วช.15 

แบบพิจารณาหลักสูตร (สำหรับคณะ) 
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แบบพิจารณาหลักสูตร (สำหรับคณะ) 

ชื่อหลักสูตร ............................................................................................................................................................................................................. 

คณะ .........................................................................................สาขาวิชา............................................................................................................... 

หลักสูตรได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ 
ในการประชุมครั้งที่ .........................................................   เมื่อวันที่…………………………………………….................................. 
คำชี้แจง โปรดตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรตามประเด็นพิจารณาดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
ส่วนที่ 1 การออกแบบหลักสูตรตามแนวทาง Outcome-based education (OBE) 

1. ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสำคัญ เช่น นักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต เจ้าหน้าที่ และอื่นๆ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการออกแบบ
หลักสูตรมีความเพียงพอและความเหมาะสม 

2. หลักสูตรได้แสดงถึงกระบวนการได้มาของข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยแสดงถึงวิธีการกำหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเก็บ
ข้อมูล การวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินการของหลักสูตรที่ผ่านมา รวมทั้งการนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าว มากำหนดปรัชญา 
ความสำคัญ วัตถุประสงค์ และผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 

3. หลักสูตรเน้นการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) เป็นสำคัญ และมีการออกแบบให้สอดคล้องไปในแนวทาง
เดียวกัน (Constructive Alignment) 

ส่วนที่ 2 การบริหารจัดการของหลักสูตร 
1. หลักสูตรมีแนวทางการพัฒนาอาจารย์ที่ทำให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ 
2. หลักสูตรมีการวางระบบประกันคุณภาพภายใน 
3. หลักสูตรมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล ในภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่หลักสูตรกำหนด 
4. อัตรากำลัง งบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอและเหมาะสมต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 

ส่วนที่ 3 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
1. การกำหนดชื่อปริญญา/คุณวุฒิ สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ มคอ.1 สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 
3. โครงสร้างหลักสูตรสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ มคอ.1 สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

ส่วนที่ 4 ความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลให้ตรงกันทั้งฉบับ 
1. โครงสร้างหลักสูตร แผนการศึกษา รายวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษสอดคล้องกันทั้งฉบับ 
2. รูปแบบการพิมพ์และคำสะกดถูกต้องทั้งฉบับ 
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ผลการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ 
  เห็นชอบ       ไม่เห็นชอบ 
 
ข้อเสนอแนะ : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
          รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
       (ลงชื่อ)  ............................................................... 

                  (............................................................) 

               ตำแหน่ง รองคณบดีงานบริการการศึกษาและวิจัย/ผู้แทน 

        วัน........... เดือน............ พ.ศ. ..............  

 

หมายเหตุ หากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) ตรวจสอบแล้วพบว่าภาพรวมของหลักสูตรยังไม่เรียบร้อยตามประเด็นการพิจารณา

โดยเฉพาะในส่วนที่ 3 และ 4 สวท. ขอส่งคืนคณะเพื่อพิจารณาความเรียบร้อยอีกครั้งก่อนเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

 

  


