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ค าน า 

คู่มือการพัฒนาและการบริหารหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการ

พัฒนาและบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ. 2552 แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ.2559 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559ตลอดจนประกาศอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวข้อง 

โดยเนื้อหาที่น าเสนอในคู่มือฯ ประกอบด้วย 5ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาและ

ปรับปรุงหลักสูตรส่วนที่ 3 การเปิดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษส่วนที่ 4 การปิด

หลักสูตร และการงดรับนักศึกษาส่วนที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

คณะผู้จัดท าหวังว่าคู่มือฯฉบับนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้บริหาร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ า

หลักสูตร และคณาจารย์ผู้สนใจในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้มีความสมบูรณ์ต่อไป 

 

 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

พฤษภาคม 2562 
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ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
ค านิยามและความหมาย 

สกอ.  หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ก.ค.ศ.  หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ก.พ.  หมายถึง  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
มหาวิทยาลัย  หมายถึง  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
สภามหาวิทยาลัย  หมายถึง  สภามหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

สภาวิชาการ  หมายถึง  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

คณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษา  หมายถึง  คณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษาของสภา
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

คณะกรรมการประจ าคณะ  หมายถึง  คณะกรรมการประจ าคณะในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

คณะ  หมายถึง  คณะในมหาวิทยาลัยหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ และให้
หมายความรวมถึงส่วนงานภายในที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ซึ่งท าหน้าที่จัดการเรียนการสอน 

คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หมายถึง  คณะเจ้าของหลักสูตรสาขาวิชาท าหน้าที่ในการบริหารจัดการควบคุม
คุณภาพหลักสูตร ให้มีมาตรฐานและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐาน
วิชาการ มาตรฐานวิชาชีพ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

กรรมการพัฒนาหลักสูตร  หมายถึง  กรรมการที่รับผิดชอบและด าเนินการยกร่างหลักสูตร วิเคราะห์
หลักสูตร ตลอดจนความต้องการบัณฑิตที่เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศชาติ และให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 

กรรมการวิพากษ์หลักสูตร  หมายถึง  กรรมการที่ท าหน้าที่ให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ วิพากษ์ร่างหลักสูตรที่
กรรมการพัฒนาหลักสูตรยกร่าง 

ประธานหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการคัดเลือกจาก อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชานั้นๆ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นประธานหลักสูตรในมหาวิทยาลัย 

อาจารย์ประจ า  หมายถึง  บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์   และ
ศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่

เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถเป็นอาจารย์ประจ า หลักสูตรหลาย
หลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หมายถึง  อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  โดยจะเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน  

อาจารย์พิเศษ  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
หลักสูตรสาขาวิชา  หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยและหมายรวมถึงหลักสูตรใหม่ 

หลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 

หลักสูตรใหม่  หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาที่ไม่เคยเปิดสอนในมหาวิทยาลัยมาก่อน 

หลักสูตรปรับปรุง  หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้ด าเนินการเรียนการสอนแล้ว 

แตป่ระสงค์จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระให้เหมาะสม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ 

  1. หลักสูตรฉบับปรับปรุง  เป็นการปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร เช่นโครงสร้างหลักสูตร  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตรชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะ  ระบบการศึกษา และการ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุกๆ 5 ปี  ทั้งนี้หมายรวมถึงการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  2. หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  เป็นการปรับปรุงที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระใน
หมวดวิชาเฉพาะ  เช่น การเปลี่ยนชื่อรายวิชา  การเปลี่ยนรหัสวิชา  การเพ่ิมรายวิชาเลือก  และการปรับค าอธิบาย
รายวิชา  การปรับชั่วโมงเรียน 

หลักสูตรวิชาชีพ  หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุม 

หลักสูตรปกติ  หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาที่ใช้ภาษาไทยเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และหรืออาจมี
บางรายวิชาที่ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการเรียนการสอน 

หลักสูตรนานาชาติ  หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาที่มีองค์ความรู้และเนื้อหาสาระที่มีความเป็นสากล รับ
นักศึกษาต่างประเทศเรียนร่วมกับนักศึกษาไทยและใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน 

หลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ  หมายถึง  หลักสูตรสาขาวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียน
การสอนทั้งหลักสูตร 
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หลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  หมายถึง  หลักสูตรที่น าเอาความรู้หลายศาสตร์หรือหลาย        

อนุศาสตร์เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือประโยชน์ในการวิเคราะห์ วิจัย จนกระทั่งผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ 

องค์ความรู้เป็นศาสตร์ใหม่ขึ้นหรือเกิดอนุศาสตร์ใหม่ขึ้นเช่น วิศวกรรมชีวการแพทย์ (วิศวกรรมศาสตร์+แพทย์ศาสตร์) 

ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (ภูมิศาสตร์+เทคโนโลยีสารสนเทศ) วิศวกรรมนาโน (วิศวกรรมศาสตร์+วิทยาศาสตร์-เคมี) 

หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา  หมายถึง  หลักสูตรระดับปริญญาตรีสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียน

ศึกษาพร้อมกัน  โดยผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร 

หลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญา  หมายถึง  หลักสูตรสองหลักสูตรที่ให้ผู้เรียนศึกษาพร้อมกัน  โดย

ผู้ส าเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาจากท้ังสองหลักสูตร 

คุณวุฒิท่ีสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร  หมายถึง  คุณวุฒิที่ก าหนดไว้ในมาตรฐานสาขาสาขาวิชา  หรือ

คุณวุฒิต าแหน่งทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรเช่น 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) 

การศึกษาภาคปกติ  หมายถึง  เป็นการจัดการศึกษาในช่วงวันเวลาราชการ โดยมีชั่วโมงการศึกษาเป็นไปตาม 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

การศึกษาภาคพิเศษ  หมายถึง  เป็นการจัดการศึกษาในช่วงวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ โดยมี

ชั่วโมงการศึกษาเท่ากับภาคการศึกษาปกติ 

นักศึกษาภาคปกติ หมายถึง  นักศึกษาที่เรียนในช่วงเวลาราชการหรือนอกเวลาราชการโดยมหาวิทยาลัยได้
ค านวณชั่วโมงสอนให้เป็นภาระงานสอนแก่ผู้สอน แต่ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับผู้สอนเป็นการพิเศษ 

นักศึกษาภาคพิเศษระดับปริญญาตรี  หมายถึง  นักศึกษาที่เรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือนอกเวลา

ราชการโดยมหาวิทยาลัยไม่ได้ค านวณชั่วโมงสอนให้เป็นภาระงานสอนแก่ผู้สอน แต่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ

ผู้สอนเป็นการพิเศษ 

นักศึกษาภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา  หมายถึง  นักศึกษาที่เรียนในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ หรือนอกเวลา

ราชการ โดยมหาวิทยาลัยมิได้ค านวณชั่วโมงสอนให้เป็นภาระงานสอนแก่ผู้สอน แต่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้กับ

ผู้สอนเป็นการพิเศษ 
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ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับหลกัสูตร 

หลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ จ าแนกเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
จัดการเรียนการสอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 

สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยสรุปสาระดังนี้ 

1.1 หลักสูตร 
1.1.1  หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
1.1.2  หลักสูตรปริญญาตรี (5 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
1.1.3  หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า  180 หน่วยกิต 
1.1.4  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

1.2 ระบบการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2559 

1.3 การคิดหน่วยกิต 
1.3.1  รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ 

ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
1.3.2  รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี

ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
1.3.3  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 

ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
1.3.4  การปฏิบัติสหกิจศึกษาใช้เวลาปฏิบัติไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์อย่างต่อเนื่องโดยต้องปฏิบัติงาน

เต็มเวลาให้มีค่าเท่ากับ 6 หน่วยกิต 
1.3.5  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ 

กิจกรรมนั้นๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
1.4  การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2559 
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2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

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

2.1 หลักสูตร 
2.1.1 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
2.1.2 หลักสูตรปริญญาโท จ านวนหน่วยกิตตลอดรวมหลักสูตรไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 

แบ่งการศึกษาเป็น 2 แผน คือ 
แผน ก  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์  ดังนี้ 

แบบ ก 1  ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิตและอาจ
ก าหนดให้มีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมขึ้นก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมี
ผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

แบบ ก 2  ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตและศึกษา
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาอีกไม่น้อยกว่า  12 หน่วยกิต 

แผน ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษารายวิชาโดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ แต่ต้องมี
การศึกษาค้นคว้าอิสระ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต 

2.1.3 หลักสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น  2  แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ 
และนักวิชาชีพชั้นสูง คือ   

แบบ 1  เน้นการวิจัยโดยการท าวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ หลักสูตรอาจก าหนดให้
มีการเรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมโดยไม่นับหน่วยกิตและจะต้องมีผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

แบบ 1.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโทต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 48  หน่วยกิต 
แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรีต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72  หน่วยกิต 

   ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 1.1 และแบบ 1.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 
แบบ 2  เป็นการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิด

ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพและศึกษารายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
แบบ 2.1  ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโทจะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 36 

หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
แบบ 2.2  ผู้เข้าศึกษาท่ีส าเร็จปริญญาตรีต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 48 หน่วย

กิตและศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 
ทั้งนี้วิทยานิพนธ์ตามแบบ 2.1 และแบบ 2.2 จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพเดียวกัน 

2.2 ระบบการจัดการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 
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2.3 การคิดหน่วยกิตเป็นการศึกษาแบบสะสมหน่วยกิต 

2.3.1 รายวิชาภาคทฤษฎี ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการ 
ศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

2.3.2 รายวิชาภาคปฏิบัติ ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 

2.3.3 การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

2.3.4 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือ
กิจกรรมนั้น ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

2.3.5 วิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 

2.4 การส าเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ว่าด้วยการศึกษาระดับ บัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2559 
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ส่วนที่ 2 
ขั้นตอนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

 
ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรใหม่และหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

ขั้นตอนที่ 1 เสนอบรรจุหลักสูตรในแผนพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
1.1 คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าแบบเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่/หลักสูตรฉบับปรับปรุง ในแผนพัฒนา

หลักสูตรมหาวิทยาลัย (วช.01) (ตัวอย่างตามภาคผนวก ข) โดยวิเคราะห์ข้อมูลและวิเคราะห์ความพร้อมศักยภาพและ
การน าไปใช้ของหลักสูตร เช่น 

1.1.1 เหตุผลและความจ าเป็นในการเปิดหลักสูตรใหม่ ความต้องการของตลาดแรงงาน เศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยีที่มีผลต่อหลักสูตรในประเทศหรือต่างประเทศ 

1.1.2 หลักสูตรต้องการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติเด่นอย่างไร 
1.1.3 โครงสร้างหลักสูตรและรายวิชามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หรือไม่  
1.1.4 การก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร  
1.1.5 ความพร้อมในด้านต่าง ๆ ส าหรับการเปิดหลักสูตรใหม่เช่นจ านวนอาจารย์ ด้านอุปกรณ์วัสดุ 

ครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ การติดต่อความร่วมมือมีเพียงพอและเหมาะสมหรือไม่  
1.1.6 ข้อเปรียบเทียบหลักสูตรนี้กับหลักสูตรสาขาวิชาเดียวกันที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยอ่ืน ทั้งใน

ประเทศหรือต่างประเทศ 
1.1.7 ศักยภาพ คุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์

ผู้สอน 
1.1.8 ความพร้อมในด้านครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการ ห้องบรรยาย สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี

สารสนเทศที่เหมาะสม 
1.1.9 ความพร้อมด้านระยะเวลาในการด าเนินการขออนุมัติเปิดหลักสูตรได้ทันตามก าหนดเวลาที่

คาดว่าจะเปิดสอนตามแผนงานที่เสนอ 
1.1.10 กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีข้อมูลแสดงศักยภาพของอาจารย์ในด้านการวิจัย 

หรือความร่วมมือทางวิชาการ หรืองานวิจัยในสาขาวิชานั้นๆ 
1.1.11 กรณีหลักสูตรนานาชาติ ต้องมีข้อมูลแสดงศักยภาพของอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรสาย

สนับสนุนในด้านการใช้ภาษาต่างประเทศ ร่วมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการหลักสูตร
นานาชาติ 
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1.2 น าเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรของคณะต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
1.3 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และเอกสารเพ่ือให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษาภายใน 5 วันท าการก่อนขอบรรจุวาระการประชุมสภาวิชาการ 
1.4 คณะจัดท าแบบเสนอเรื่องขอบรรจุวาระการประชุมสภาวิชาการเพ่ือน าเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรของ

คณะต่อสภาวิชาการภายใน 10 วันท าการก่อนถึงวันประชุมสภาวิชาการ 
1.5 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนรวบรวมข้อมูลและน าเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษา 
1.6 คณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษาน าเสนอแผนพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยต่อสภา

มหาวิทยาลัย 
ในแต่ละขั้นตอนหากมีผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการส ารวจ ค้นคว้า หรือวิจัย เพ่ือสนับสนุนและอ้างอิง

ประกอบการพิจารณาให้จัดท าเอกสารแนบมาพร้อมด้วย รวมถึงข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในแต่ละขั้นตอนให้
คณะด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ และเมื่อได้รับการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติแล้วมหาวิทยาลัยจัดท าเป็น
แผนพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และกรณีที่หลักสูตรได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาฯ แล้วหากคณะมีความ
จ าเป็นขอปรับแผนให้เสนอขอปรับแผนพัฒนาฯ ก่อนจึงสามารถด าเนินการยกร่างและเสนอหลักสูตรใหม่ได้ 

โดยมีขั้นตอนการด าเนินการ ดังแผนผังที่ 1 
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แผนผังที่ 1 แสดงขั้นตอนการขอบรรจุหลักสูตรในแผนพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
 
 
 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ขั้นตอนที่ 2 ด าเนินการยกร่างหลักสูตร 
 2.1 คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างหลักสูตรต่อคณบดี ซึ่งองค์ประกอบของ
คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร ประกอบด้วย 
  2.1.1 ประธานหลักสูตร เป็นประธานกรรมการ 
  2.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นกรรมการ 
  2.1.3 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจ านวนอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการ 

  2.1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 1 คน เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 2.2 คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร ต้องศึกษาความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของระดับคุณวุฒิ
ที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของระดับคุณวุฒินั้น 
และด าเนินการยกร่างหลักสูตร โดยให้มีโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาการในสาขา และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) โดยจัดท า
ร่างหลักสูตร (มคอ.2) ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ขั้นตอนที่ 3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร 
 3.1 คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต่ออธิการบดี ซึ่งองค์ประกอบของ
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (ตามตัวอย่างภาคผนวก ข) ประกอบด้วย 
  3.1.1 คณบดีคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
  3.1.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนเป็นกรรมการ 
  3.1.3 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่า 
1 คน เป็นกรรมการ 
  3.1.4 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นกรรมการทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของสภาวิชาชีพนั้น ๆ 
  3.1.5 ผู้ใช้บัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน เป็น
กรรมการ 
  3.1.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจ านวน 1 คน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

3.2 คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรต่ออธิการบดี ซึ่งองค์ประกอบของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ตามตัวอย่างภาคผนวก ข) ประกอบด้วย 
  3.2.1 คณบดีคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
  3.2.2 ประธานหลักสูตร เป็นกรรมการ 
  3.2.3 ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่า 
1 คน เป็นกรรมการ 
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  3.2.4 ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) จ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน เป็นกรรมการทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของสภาวิชาชีพนั้น ๆ 
  3.2.5 ผู้ใช้บัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจ านวนไม่น้อยกว่า 1 คน เป็น
กรรมการ 
  3.2.6 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องจ านวน 1 คน เป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

ทั้งนี้ กรรมการวิพากษ์หลักสูตรตามข้อ 3.2.3 ข้อ 3.2.4 และข้อ 3.2.5 ต้องไม่ซ้ ากับกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการพัฒนาหลักสูตร 
โดยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี มีหน้าที่ในการด าเนินการ ดังนี้ 

 4.1 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ต้องศึกษาความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของระดับคุณวุฒิ
ที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ลักษณะของหลักสูตรและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของระดับคุณวุฒินั้น 
และด าเนินการยกร่างหลักสูตร โดยให้มีโครงสร้างและเนื้อหารายวิชาสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรขอ ง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาการในสาขา 
และเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) โดยจัดท าหลักสูตรตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 4.2 กรณีพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเดิม หรือเรียกว่า “หลักสูตรฉบับปรับปรุง” ให้ประธานหลักสูตร
วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามที่
คาดหวังไว้หรือไม่ โดยแบบการวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลฯ จะต้องมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ มคอ.7 
และน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรต่อไปทั้งนี้ ให้จัดท าข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบ วช.07 “ตาราง
เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง” ใส่ไว้ในภาคผนวกของเล่มหลักสูตร 

ขั้นตอนที่ 5 ด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร 
โดยคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากอธิการบดี มีหน้าที่ในการด าเนินการ ดังนี้ 

 5.1 ให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะและตรวจสอบร่างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
 5.2 หากมีข้อเสนอแนะให้ประธานหลักสูตรแก้ไขร่างหลักสูตรให้เรียบร้อยและจัดท ารายงานตามแบบ วช.03 
“แบบสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตร” 

ขั้นตอนที่ 6 เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
ให้ประธานหลักสูตรเสนอเอกสารร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ก่อนน าเสนอสภาวิชาการ หากมีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะให้ประธานหลักสูตรปรับแก้ไขเอกสารให้
เรียบร้อยก่อนเสนอสภาวิชาการ 
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ขั้นตอนที่ 7 ตรวจสอบความถูกต้องของร่างหลักสูตร 

คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประธานหลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องตามแบบการพิจารณาหลักสูตร     
(วช.02) เมื่อตรวจสอบแล้วส่งร่างหลักสูตรพร้อมแบบสรุป ผลการตรวจสอบร่างหลักสูตร (วช.04)น าส่งให้ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนน าเสนอขอบรรจุวาระต่อสภาวิชาการ 5 วันท าการ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยมีเอกสาร
ประกอบ ดังนี้ - เอกสารร่างหลักสูตรต้นฉบับ(มคอ.2) จ านวน 1 เล่ม 
  - แบบการพิจารณาหลักสูตร(วช.02) จ านวน 1ชุด 
  - แบบสรุปผลการตรวจสอบร่างหลักสูตร (วช.04) จ านวน 1 ชุด 
  - มติคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวน 1ชุด 
ขั้นตอนที่ 8 เสนอสภาวิชาการ 

ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอบรรจุวาระสภาวิชาการภายใน 10 วันท าการก่อนถึงวันประชุมสภาวิชาการ 
โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
  - เอกสารร่างหลักสูตร (มคอ.2) จ านวนตามทีส่ภาวิชาการก าหนด และไฟล์ PDF 

 - แบบขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ 
  - แบบการพิจารณาหลักสูตร(วช.02) ทุกชุดที่ลงนามโดยคณบดี 
  - แบบสรุป ผลการตรวจสอบร่างหลักสูตร (วช.04) ลงนามโดยผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
  - ข้อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

โดยจัดส่งไปยังส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวมและตรวจสอบวาระก่อนเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมกับจัดท าแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการ (วช.09) เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษาต่อไป 

ขั้นตอนที่ 9 เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษา 
ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
 - เอกสารร่างหลักสูตร (มคอ.2) จ านวนตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ก าหนด 
 - แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ(วช.09) จ านวนตามที่คณะกรรมการ

กลั่นกรองฯ ก าหนด 
หากคณะกรรมการกลั่นกรองฯมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ไขตาม

ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมกับจัดท าแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กลั่นกรองด้านการศึกษา(วช.10) เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
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ขั้นตอนที่ 10 เสนอสภามหาวิทยาลัย 

ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
- เอกสารร่างหลักสูตร (มคอ.2) จ านวนตามทีส่ภามหาวิทยาลัยก าหนด และไฟล์ PDF  

 - แบบขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
  - ข้อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 - แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษา(วช.10) 
 โดยจัดส่งมายังส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมวาระเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัตหิรือเห็นชอบ หากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ปรับแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ และจัดท าแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย   
(วช.11) (ถ้ามี) โดยมีขั้นตอนการจัดท าหลักสูตรดังแผนผังที่ 2 

                     /                    
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แผนผังที่ 2 ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่และหลักสูตรฉบับปรับปรุง 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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การเสนอขอรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
ขั้นตอนที่ 1 ผู้รับผิดชอบระดับหลักสูตรด าเนินการกรอกข้อมูลเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)  

เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรแล้ว ให้ผู้รับผิดชอบระดับหลักสูตรด าเนินการกรอกข้อมูล
หลักสูตรเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)  
เมื่อด าเนินการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วน าแจ้งให้ผู้รับผิดชอบระบบระดับคณะท าการตรวจสอบภายใน 7 วันท าการ 
นับจากวันที่ได้รับอนุมตัิหรือเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ขั้นตอนที่ 2 ผู้รับผิดชอบระบบ CHECO ระดับคณะตรวจสอบ 
ให้ผู้รับผิดชอบระบบ CHECO ระดับคณะตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรในระบบ หากมีข้อสังเกต หรือแก้ไขให้แจ้ง

ไปยังผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือด าเนินการแก้ไข เมื่อท าการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วให้ ผู้รับผิดชอบระบบ CHECO 
ระดับคณะกดส่งข้อมูลมายังผู้รับผิดชอบระบบ CHECO ระดับมหาวิทยาลัยภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่ได้รับ
อนุมัติหรือเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  

ขั้นตอนที่ 3 ผู้รับผิดชอบระบบ CHECO ระดับมหาวิทยาลัยตรวจสอบ 
ผู้รับผิดชอบระบบ CHECO ระดับมหาวิทยาลัยตรวจสอบแล้วน าส่งข้อมูลในระบบเพ่ือให้ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหลักสูตรต่อไป ภายใน 30 วันท าการ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติหรือ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการนี้ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมเอกสารน าส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ดังนี้ - แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย (วช.11) (ถ้ามี) 
  - เล่มหลักสูตร (มคอ.2) จ านวน 1 เล่ม และไฟล์ Word และไฟล์ PDF 
  - บันทึกข้อความแจ้งผลการด าเนินการกรอกข้อมูลในระบบ CHECO ลงนามโดยคณบดี 

ขั้นตอนที่ 4 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตรวจสอบ 

ขั้นตอนที่ 5 ส านักงานคณะกรรมข้าราชการผลเรือน (ก.พ.) และส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 

หลักสูตรระดับปริญญาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบ และ สกอ. รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรแล้ว สกอ. เป็นผู้น าเสนอส านักงาน ก.พ. พิจารณาประเมินค่าหลักสูตร และแจ้งผลการพิจารณาให้ 
สกอ. ทราบ และ สกอ. จึงแจ้งผลการพิจารณาของส านักงาน ก.พ.ให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
 หลักสูตรระดับปริญญาที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือเห็นชอบให้เปิดสอน และ สกอ.รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรแล้ว มหาวิทยาลัย โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นผู้น าเสนอส านักงาน ก.ค.ศ. 
พิจารณาประเมินคุณวุฒิหลักสตูรทางการศึกษา และส านัก งาน ก.ค.ศ. แจง้ ผลการพิจารณาให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
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โดยมีขั้นตอนตามแผนผังที่ 3 ดังนี้ 
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แผนผังที่ 3ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่และหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
 

การเสนอขอให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อองค์กรวชิาชีพควบคุม (ถ้ามี) 
หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรแล้ว ให้คณะด าเนินการ

ขอรับรองตามเกณฑ์ของสภาวิชาชีพควบคุมนั้น โดยให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าหนังสือในนามมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ เพ่ือส่งไปรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพควบคุมนั้น และต้องด าเนินการตามแนวทางขององค์กรวิชาชีพ
ควบคุมในการเสนอหลักสูตรกรณีที่องค์กรวิชาชีพควบคุม มีข้อสังเกตในการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกต และด าเนินการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาต่อไป 

ไม่สอดคล้อง 

ไม่สอดคล้อง 

ไม่สอดคล้อง 
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หลักเกณฑ์การพิจารณาขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กนอ้ย 

1. เป็นการขอปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรที่เปิดสอนแล้ว และหลักสูตรต้องผ่านการอนุมัติหรือเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้ว 

2. เป็นการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงในระดับรายวิชา เช่น การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา 
การเพ่ิมรายวิชาในกลุ่มวิชาเลือกการปรับค าอธิบายรายวิชาการปรับชั่วโมงเรียน โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและ
เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชาชีพเฉพาะ และยังคงเนื้อหาของศาสตร์นั้น เสนอให้สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้อนุมัติหรือ
เห็นชอบ และแจ้งให้ สกอ. รับทราบต่อไป (คณะกรรมการอุดมศึกษาการประชุม ครั้งที่ 12/2558 วันที่ 26
พฤศจิกายน 2558 แนวทางปฏิบัติการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา) 

3. หลักสูตรที่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
(สมอ.08) เมื่อผ่านการอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วต้องส่งให้ สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบ
ต่อไป (คณะกรรมการอุดมศึกษา การประชุมครั้งที่ 12/2558 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 แนวทางปฏิบัติการรับทราบ
การให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตของสถาบันอุดมศึกษา) 

4. ไม่กระทบกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
5. ไม่กระทบกับนักศึกษาที่ได้ศึกษามาแล้ว กรณีที่การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยมีผลกระทบทางใดทางหนึ่ง

กับนักศึกษาท่ีศึกษามาแล้วให้เสนอแนวทางในการบริหารจัดการด้วย 
6. กรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้งในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ ให้รวบรวมและสรุปจัดท าเป็น

เอกสารฉบับเดียว และเสนอขอปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษานั้น ๆ 
7. การขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย ให้จัดท าตามแบบ สมอ.08 “การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร” 
8. เมื่อได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แล้วให้ส่งไปยังส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย 
 

ขั้นตอนการขอปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
 ขั้นตอนที่ 1 จัดท ารายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08) 

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รวบรวมเหตุผล สรุปสาระส าคัญหรือข้อเสนอแนะที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตาม
หลักสูตรนั้นๆ พิจารณาผลกระทบกับหลักสูตรหรือสาขาวิชาอ่ืน จากการเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรในครั้งนี้ และ
ด าเนินการจัดท ารายละเอียดตามแบบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(สมอ.08) มีการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
เสนอผ่าน รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และคณบดีเพ่ือพิจารณาการส่งเอกสารการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อยเพ่ือตรวจสอบ 
ให้ส่งเอกสารและไฟล์รายละเอียดตามแบบ สมอ.08 ต้นฉบับจ านวน 1 ชุด ทั้ งนี้หากเพ่ิมรายวิชาใหม่ หรือปรับปรุง
รายวิชาให้จัดส่งแบบรายละเอียดของรายวิชา(มคอ.3) และหากเป็นการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรือ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ให้จัดส่งแบบผลงานวิชาการ ประสบการณ์สอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร(วช.05) มา
พร้อมด้วย 
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ขั้นตอนที่ 2 เสนอคณะกรรมการระดับคณะ 

ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอเอกสารแบบ สมอ.08 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนน าเสนอสภาวิชาการ หากมีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรับแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอสภาวิชาการ 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร (สมอ.08) 
คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าส่งเอกสารให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนน าเสนอขอบรรจุวาระ

ต่อสภาวิชาการ 5 วันท าการ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
  - สมอ.08 จ านวน 1ชุด 
  - หากเป็นการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รบผิดชอบหลักสูตร ให้จัดส่งแบบ
ผลงานวิชาการ ประสบการณ์สอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (วช.05) จ านวน 1ชุด   
  - มติคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวน 1ชุด 

ขั้นตอนที่ 4 เสนอสภาวิชาการ 
ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอบรรจุวาระสภาวิชาการภายใน 10 วันท าการก่อนถึงวันประชุมสภาวิชาการ

โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
  - สมอ.08จ านวนตามที่สภาวิชาการก าหนด และไฟล์ PDF 

 - แบบขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ 
  - หากเป็นการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ าหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รบผิดชอบหลักสูตร ให้จัดส่งแบบ
ผลงานวิชาการ ประสบการณ์สอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (วช.05)จ านวนตามทีส่ภาวิชาการก าหนดและไฟล์ 
PDF 
  - ข้อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

โดยจัดส่งไปยังส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวมและตรวจสอบวาระก่อนเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรับแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะให้เรียบร้อย พร้อมกับจัดท าแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
ของสภาวิชาการ (วช.09) เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 สภามหาวิทยาลัย 
ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

-สมอ.08จ านวนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และไฟล์ PDF  
 -แบบขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

  - ข้อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 
 -แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ (วช.09) 
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 โดยจัดส่งมายังส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมวาระเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติหรือเห็นชอบ หากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรับแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ และจัดท าแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย (วช.11) (ถ้ามี) 

ขั้นตอนที่ 6 เสนอเอกสาร (สมอ.08) ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรแล้ว ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการ

น าส่งข้อมูลหลักสูตรเข้าระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : 
CHECO) ภายใน 30 วันท าการ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติหรือเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

กรณีที่ สกอ. มีข้อสังเกตในการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตร (สมอ.08) ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและด าเนินการเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
ตามข้ันตอนต่อไป 

โดยมีขั้นตอนตามแผนผังที่ 4 ดังนี้ 
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แผนผังที่ 4 ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
 
 
 
 

 
 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ 3 
การเปิดหลักสตูรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 

 
หลักการเบื้องต้น 

1. การเปิดหลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งหลักสูตรที่จะขอเปิดนั้นจะต้องได้รับ
การบรรจุไว้ในแผนพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัย 

 2. ในกรณีที่คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความประสงค์ขอเปิดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่ศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยยังไม่เคยมีหลักสูตร (ฉบับภาษาไทย) ในระดับและสาขาวิชา นั้น ๆ มาก่อน ให้ด าเนินการ
ขออนุมัติตามข้ันตอนการขอเปิดหลักสูตรใหม่ทุกประการ (รายละเอียดส่วนที่ 2) 

 3. ในกรณีที่คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีความประสงค์ขอเปิดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่ศึกษาเป็น
ภาษาอังกฤษ ที่มหาวิทยาลัยมีหลักสูตร (ฉบับภาษาไทย) ในระดับและสาขาวิชานั้น ๆ ซึ่งเป็นหลักสูตรปกติ ที่ผ่านการ
อนุมัติหรือเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย สกอ. แล้ว ให้ด าเนินการขออนุมัติตามข้ันตอนดังนี ้

 
การเปิดหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสูตรที่ศึกษาเปน็ภาษาอังกฤษ 

การเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ หลักสูตรจะต้องได้รับการ
บรรจุไว้ในแผนพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการตามแผนผังที่ 1 โดยให้คณะ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาการเปิดหลักสูตร ดังนี้ 

  1. หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษกรณีที่ไม่มีหลักสูตรฉบับภาษาไทยและ
เป็นหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยให้จัดท าตามหลักเกณฑ์ที่สกอ. และมหาวิทยาลัยก าหนด โดยจัดท ารายละเอียด
หลักสูตรรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ 

2. หลักสูตรนานาชาติ หรือหลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษกรณีมีเอกสารหลักสูตรเดิม (ฉบับ
ภาษาไทย) ที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และ สกอ. พิจารณารับทราบให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรแล้ว (มคอ.2) แล้ว  ให้จัดท ารายละเอียดหลักสูตรรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ ภาคสนาม (มคอ.4) ฉบับภาษาอังกฤษ 

ทั้งนี้การด าเนินการขอเปิดหลักสูตรดังกล่าวให้ด าเนินการตามแผนผังที่ 2 และ 3 ในส่วนที่ 2 
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ส่วนที่ 4 
การปิดหลักสตูรและการงดรับนักศึกษา 

 

หลักการเบื้องต้น 
ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรตามเงื่อนไขการปิดหลักสูตร ดังนี้ 
 1. ไม่มีการเรียนการสอนติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา 
 2. ไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย หรือความต้องการของประเทศ 
 3. ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ สกอ.  
 4. จ านวนนักศึกษาที่รับไว้ต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษาร้อยละ 50 อย่างต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา 
 5. ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพหลักสูตร หรือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
สาขาวิชา ระดับคณะต่ ากว่าระดับดี ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา 
 

ขั้นตอนการปิดหลักสูตร  
ขั้นตอนที่ 1 จัดท าแบบการเสนอขอปิดหลักสูตร 

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

ขั้นตอนที่ 2 เสนอคณะกรรมการระดับคณะ 

ให้ประธานหลักสูตรหรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอ วช.12 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอสภาวิชาการ หากมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประจ าคณะให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอสภาวิชาการ 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของ วช.12 
คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าส่งเอกสารให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนน าเสนอขอบรรจุวาระ

ต่อสภาวิชาการ 5 วันท าการ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
  - วช.12 จ านวน 1 ชุด 
  - มติคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวน 1ชุด 
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ขั้นตอนที่ 4 เสนอสภาวิชาการ 

ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอบรรจุวาระสภาวิชาการภายใน 10 วันท าการก่อนถึงวันประชุมสภาวิชาการ 
โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
  - วช.12 จ านวนตามที่สภาวิชาการก าหนด และไฟล์ PDF 

 - แบบขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ 
  - ข้อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

โดยจัดส่งไปยังส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวมและตรวจสอบวาระก่อนเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตหรือทักท้วงให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับ
แก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมกับจัดท าแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ (วช.09) (ถ้ามี) เพ่ือน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

- วช.12 จ านวนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และไฟล์ PDF  
 - แบบขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

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

 โดยจัดส่งมายังส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมวาระเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติหรือเห็นชอบ หากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรับแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ และจัดท าแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย (วช.11) (ถ้ามี) 

ขั้นตอนที่ 6 เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรแล้ว ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการ

น าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องและมติสภามหาวิทยาลัยไปยัง สกอ. ภายใน 30 วันท าการ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติหรือ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว สกอ. แจ้งผลการรับทราบการให้ความเห็นชอบปิดหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัย และ
ส านักงาน ก.พ. 

กรณีที่ สกอ. มีข้อสังเกตหรือทักท้วง ในการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและด าเนินการเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
ตามข้ันตอนต่อไป 

โดยมีขั้นตอนตามแผนผังที่ 5 ดังนี้ 
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แผนผังที่ 5 ขั้นตอนการปิดหลักสูตร 

 

 

 

 

 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ขั้นตอนการงดรับนักศึกษา 
(การงดรับนักศึกษาใช้ในกรณีที่หลักสูตรจะด าเนินการปิดหลักสูตร)  

ขั้นตอนที่ 1 จัดท าแบบการเสนอขอปิดหลักสูตร 

 ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาหลักสูตรตามเงื่อนไขประกาศมหาวิทยาลัย เสนอ
หลักการและเหตุผลในการขอปิดหลักสูตร การเสนอของดรับนักศึกษาเพ่ือปิดหลักสูตร (วช.13) ต่อหัวหน้าสาขาวิชา 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี 

ขั้นตอนที่ 2 เสนอคณะกรรมการระดับคณะ 

ให้ประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอ วช.13 ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอสภาวิชาการ หากมีข้อสังเกตของคณะกรรมการประจ าคณะให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอสภาวิชาการ 

ขั้นตอนที่ 3 ตรวจสอบความถูกต้องของ วช.13 
คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าส่งเอกสารให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนก่อนน าเสนอขอบรรจุวาระ

ต่อสภาวิชาการ 5 วันท าการ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้ 
  - วช.13 จ านวน 1 ชุด 
  - มติคณะกรรมการประจ าคณะ จ านวน 1 ชุด 

ขั้นตอนที่ 4 เสนอสภาวิชาการ 
ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอบรรจุวาระสภาวิชาการ ภายใน 10 วันท าการก่อนถึงวันประชุมสภา

วิชาการ โดยเตรียมเอกสาร ดังนี้ 
  - วช.13 จ านวนตามที่สภาวิชาการก าหนด และไฟล์ PDF 

 - แบบขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภาวิชาการ 
  - ข้อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

โดยจัดส่งไปยังส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัยเพ่ือรวบรวมและตรวจสอบวาระก่อนเสนอสภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ หากคณะกรรมการสภาวิชาการมีข้อสังเกตหรือทักท้วงให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับ
แก้ไขให้เรียบร้อย พร้อมกับจัดท าแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ (วช.09) (ถ้ามี) เพ่ือน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ขั้นตอนที่ 5 เสนอสภามหาวิทยาลัย 
ให้คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรเตรียมเอกสาร ดังนี้ 

- วช.13 จ านวนตามที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด และไฟล์ PDF  
 - แบบขอเสนอบรรจุระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
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  - ข้อกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) 

 - แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ (วช.09) (ถ้ามี) 
 โดยจัดส่งมายังส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย เพ่ือรวบรวมวาระเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติหรือเห็นชอบ หากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ มีข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ ให้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรปรับแก้ไขตามข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ และจัดท าแบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัย (วช.11) (ถ้ามี) 

ขั้นตอนที่ 6 เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรแล้ว ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนด าเนินการ

น าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง และมติสภามหาวิทยาลัยไปยัง สกอ. ภายใน 30 วันท าการ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติหรือ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย แล้ว สกอ. แจ้งผลการรับทราบการให้ความเห็นชอบการของดรับนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 

กรณีที่ สกอ. มีข้อสังเกตหรือทักท้วง ในการพิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบการของดรับนักศึกษาให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการปรับแก้ไขตามข้อสังเกตและด าเนินการเสนอสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย 
ตามข้ันตอนต่อไป 

โดยมีขั้นตอนตามแผนผังที่ 6 ดังนี้ 
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แผนผังที่ 6 ขั้นตอนการของดรับนักศึกษา 

 
 
 
 
 

แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ 5 

การบริหารหลักสูตร 

 
 
หลักการเบื้องต้น 

 1. ก าหนดระบบและกลไกการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 

 2. หลักสูตรต้องได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอนอย่างน้อย 6 เดือน 

 3. มหาวิทยาลัยต้องเสนอหลักสูตรที่ ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วต่อ สกอ.หรือ สอศ.ภายใน 30 วัน

นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 4. จัดให้มีการบริหารจัดการหลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดใน

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา (มคอ.1) หรือ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ อุดมศึกษาแห่งชาติ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อาชีวศึกษาแห่งชาติ โดยด าเนินการ ดังนี้ 

 4.1 พัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการ วิธีการสอนและวิธีการวัดผลอย่างต่อเนื่อง 

  4.2 จัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียงพออย่างมีคุณภาพ หรือประสานกับ 

หน่วยงานอื่น/สถาบันอ่ืนเพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

  4.3 จัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุกๆ ด้าน

ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

  4.4 จัดให้มีการรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นรายวิชา ทุกภาคการศึกษา และเป็นรายหลักสูตรทุก

ปีการศึกษา 

  4.5 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและรายงานผลการจัดการศึกษา

ต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา 

  4.6 ประเมินหลักสูตรเพ่ือพัฒนาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยทุกๆ 5 ปี 

 5. จัดให้มีการประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตรโดยด าเนินการ 

ดังนี้ 

  5.1 ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่สะท้อนการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ 

  5.2 ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  5.3 รายงานผลการประเมิน ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อสภามหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา และสาธารณะ 
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  5.4 คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพและทันสมัยอยู่

เสมอ 

 6. มหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หรือกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ ที่เปิดสอนแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ต่อ สกอ.หรือ  
สอศ. เพื่อเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  6.1 เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอนและแจ้งให้ สกอ. รับทราบการ
ให้ความเห็นชอบหลัก สูตรภายใน 30 วันนับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
  6.2 ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรซึ่งสอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นติดต่อกัน 2 ปีการศึกษานับตั้งแต่มีการประเมินคุณภาพตามที่ระบุ
ไว้ในหลักสูตร และผลการประเมินคุณภาพจากสภาวิชาชีพที่ให้การรับรองคุณภาพของหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว 
  6.3 หลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่ ต้องก ากับดูแลให้มีการรักษาคุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ กรณี
หลักสูตรใดไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้ด าเนินการปรับ ปรุงตามเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษาก าหนด 

ระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาให้ผู้ศึกษาได้รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ 

มหาวิทยาลัยจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาหลักสูตร และด าเนินการน าหลักสูตรสู่การจัดการเรียนการสอนอย่างมี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้หรือ ตัวชี้วัด สมรรถนะ ตลอดจนมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่

มหาวิทยาลัยก าหนด 

 1. ระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ สกอ.และ

มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงาน ระดับหลักสูตรสาขาวิชา 

ดังนี้ 

  - คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

  -  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

  -  ประธานหลักสูตร 

  -  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  -  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้สอน 
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  1.1 คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

   1.1.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Specification) ประกอบด้วย 

    1) เป็นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 

    2) มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

และข้อบังคับของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

    3) มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพัฒนา

หลักสูตรการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

    4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

    5) มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 

    6) มีความคิดริเริมสร้างสรรค์การพัฒนาวิชาการ 

   1.1.2 หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description) ดังนี้ 

    1) พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้เป็นไปตาม

นโยบายการจัดการเรียนการสอน ปณิธาน พันธกิจและเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเสนอต่อสภาวิชาการและ

สภามหาวิทยาลัย 

    2) จัดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้มี

ประสิทธิภาพ และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 

    3) ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน เพ่ือการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

   4) ควบคุมก ากับ ให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

    5) ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามตัวบ่ง ชี้ผลการ

ด าเนินงานที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

    6) ติดตาม การบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรที่เปิดสอน ตามระบบประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

   7) ติดตามและรายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ต่อสภา

วิชาการและสภามหาวิทยาลัย 

   8) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดห าวิธีการพัฒนาวิชาการ ให้สามารถบริหารงาน

วิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

   9) หน้าที่อื่นๆ ตามที่อธิการบดีมอบหมาย 
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  1.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 

   1.2.1 คุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง (Job Specification) ประกอบด้วย 

    1) คุณวุฒิ และคุณสมบัติ 

    ระดับปริญญาตรี 

    อาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญา

โทหรือเทียบเท่าหรือมี ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ

ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

    ระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์

ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดย

อย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมี ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ที่ก าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง

เป็นผลงานวิจัย 

    ระดับหลักสูตรระดับปริญญาโท 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง

วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่

ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง

น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

    อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ

เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงาน ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง

ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณา

แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง

เป็นผลงานวิจัย 
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    ระดับหลักสูตรระดับปริญญาเอก 

    อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท

หรือเทียบเท่าทีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการทีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ การศึกษาเพ่ือรับปริญญา 

และเป็นผลงานทางวิชาการทีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

    อาจารย์ผู้รบผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าทีมีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ ทีก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย 
 

    2.) คุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ 
     ก) เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     ข) เป็นข้าราชการพลเรือนในสถานบันอุดมศึกษา พนักงานใน
สถาบันอุดมศึกษา ที่ได้ท าการสอน 
     ค)มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติ เป็ น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตร
ระดับอุดมศึกษา และข้อบังคับของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
     ง) มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน การ
พัฒนาหลักสูตรการติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     จ) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
     ฉ) มีความซื่อสัตย์สุตจริต และมีความรับผิดชอบในหน้าที่ 
     ช) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การพัฒนาวิชาการ 
 

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

(Job Description) มีดังนี้ 
     ก) ด าเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
     ข) ด าเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
กาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพ และใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย 
     ค) ควบคุมก ากับ ให้ทุกหลักสูตรมีการด าเนิน การให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 



32 

 
     ง) ควบคุมก ากับให้มีการประเมินคุณภาพของหลักสูตรตามตัวบ่งชี้ผลการ
ด าเนินงานที่ระบุไว้ใน รายละเอียดของ หลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 
     จ) จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) 
     ฉ) จัดท ารายงานผลการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรตามระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ 
     ช) ติดตามการด าเนินงานของประธานหลัก สูตร อาจารย์ประจาหลักสูตร 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     ซ) ส่งเสริม สนับสนุน และจัดหาวิธีการพัฒนาวิชาการ ให้สามารถ
บริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     ฌ) หน้าที่อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยฯ 
มอบหมาย 
 

1.3 ประธานหลักสูตรหน้าที่และความรับผิดชอบ (Job Description) มีดังนี ้
   1.3.1 ด าเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
   1.3.2 ด าเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้มี
ประสิทธิภาพ และใช้เป็นมาตรฐานเดียวทั้งมหาวิทยาลัย 
   1.3.3 ควบคุมดูแลให้การด าเนินการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   1.3.4 ควบคุมดูแลการประเมินคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน
ที่ระบุไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 
   1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) หรือน าเสนอข้อมูลผลการ
ด าเนินการและการประเมินคุณภาพหลักสูตรต่อกรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาขา (ถ้ามี) 
   1.3.6 จัดท ารายงานผลการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรต ามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน หรือน าเสนอข้อมูลผลการบริหารหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อกรรมการบริหาร
หลักสูตรกลุ่มสาขา (ถ้ามี) 
   1.3.7 ติดตามการด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.3.8 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดหาวิธีการพัฒนาวิชาการ ให้สามารถบริหารงานวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.3.9 หน้ าที่ อ่ืน  ๆ  ตามที่ คณะกรรมการบริหารหลักสู ตรมหาวิทยาลัย  ฯ หรือ
กรรมการบริหารหลักสูตรกลุ่มสาขา (ถ้ามี) มอบหมาย 
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  1.4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ( Job 
Description) มีดังนี ้
   1.4.1 ด าเนินการตามแผนพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
   1.4.2 ด าเนินการตามระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   1.4.3 ด าเนินการให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
   1.4.4 ด าเนินการประเมินคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุ
ไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวดที่ 7 ข้อ 7 
   1.4.5 รวบรวมผลการด าเนินงานของหลักสูตรและการประเมินคุณภาพเพ่ือเป็นข้อมูล
น าเสนอการจัดท าผลการด าเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 
   1.4.6 รวบรวมผลการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเพื่อเป็นข้อมูลน าเสนอจัดท ารายงานผลการบริหารหลักสูตรตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
   1.4.7 พัฒนาวิชาการ ให้สามารถบริหารงานวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.4.8 หน้าที่อ่ืนๆ ตามที่ประธานหลักสูตรมอบหมาย 
 

 2. การพัฒนาหลักสูตร 
  การด าเนินการในการพัฒนาหลักสูตรจะเริ่มต้นจากคณะผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดกรอบแนวคิด
ของหลักสูตร ลักษณะ/ประเภทของหลักสูตร การยกร่างหลักสูตร เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย สภา
วิชาการ สภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วจึงเสนอ สกอ./สอศ. และเสนอรับรองจากสภาวิชาชีพ (ถ้ ามี) 
ส านักงาน กพ. ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 

 3. การบริหารจัดการหลักสูตร 
  การบริหารหลักสูตรเป็นการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การประชาสัมพันธ์หลักสูตรการวาง
แผนการใช้หลักสูตร การจัดเตรียมอาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง การบริหารตามตัวชี้วัดผลการด าเนินการหลักสูตร 
การประสานงาน การจัดสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น วัสดุต าร า สื่อการเรียนการสอนอาคารสถานที่ งบประมาณ เป็น
ต้น การควบคุมก ากับดูแล การจัดระบบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การติดตามและประเมินผลการใช้
หลักสูตร ผลผลิตที่ได้จากการน าหลักสูตรไปใช้คุณภาพของนักศึกษาขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพการบริหารจัดการหลักสูตร
เป็นส าคัญ 
 

 4. การประเมินหลักสูตร 
  การประเมินหลักสูตรเป็นกระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือตรวจสอบว่า
หลักสูตรมีผลสัมฤทธิ์ตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด การประเมินหลักสูตรเป็นขั้นตอนที่ส าคัญและ
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จ าเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ผลจากการประเมินท าให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน ข้อบกพร่องหรือ
ข้อผิดพลาด ปัญหา ตลอดจนอุปสรรค ซึ่งอาจมีสาเหตุและปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลที่น าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตร 
ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ก าหนดให้มีการประเมิน เพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่องทุก 5 ปี โดยให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการประเมินการหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยเมื่อครบรอบ
ของการใช้หลักสูตร ดังประเด็นพ้ืนฐานนี้ 
  4.1 การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหรือบัณฑิตด้านภาวการณ์มีงานท าอาชีพที่ประกอบหลัง
ส าเร็จการศึกษา อัตราการแข่งขันจากสถาบันอื่น วิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้บัณฑิตประสบความส าเร็จในการทางาน 
  4.2 กระบวนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาหรือบัณฑิตต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้ง
ผู้ที่ประเมินและผู้ถูกประเมิน และผู้ประเมินไม่ควรใช้อ านาจเข้าไปตัดสินผู้ถูกประเมิน 
  4.3 ผลการประเมินตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 5. การปรับปรุงหลักสูตร 
  ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าผลที่ได้จากการประเมินจะน ามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้
เหมาะสม สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ นโยบายมหาวิทยาลัย และความต้องการของประเทศการปรับปรุง
หลักสูตรอาจท าได้ใน 2 ลักษณะคือ 
  5.1 จัดท าเป็น หลักสูตรปรับปรุง เป็นการปรับเปลี่ยน เพ่ิม -ลดหน่วยกิต รายวิชาในโครงสร้าง
หลักสูตรจนมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ ปรัชญา สาระเดิมของหลักสูตร หรือกรณีที่มีการปรับปรุง
แก้ไขจ านวนมากรายการหรือการปรับปรุงนั้นมีผลกระทบต่อ การเสนอข้อมูลในเอกสารหลายแห่ง กรณีนี้ให้จัดท าเป็น
หลักสูตรปรับปรุงทั้งฉบับโดยมีเงื่อนไข รูปแบบ หัวข้อและรายละเอียดสอดคล้องตามเกณฑ์ที่ สกอ. / สอศ. และ
มหาวิทยาลัยก าหนด และก าหนดชื่อการเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรแบบนี้ว่า“การเสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุง” มี
ขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการเช่นเดียวกับหลักสูตรใหม่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา
มหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงไว้ในส่วนที่ 2 
  5.2 จัดท าเป็นหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยเป็นการปรับแก้ไขค าอธิบายรายวิชาการปรับเปลี่ยน เพ่ิม – 
ลดจ านวนหน่วยกิต และรายวิชาซึ่งไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลักสูตร วัตถุประสงค์ปรัชญาและสาระเดิม ของ
หลักสูตร และก าหนดชื่อ การเสนอขอปรับปรุงหลัก สูตรแบบนี้ว่า การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย มีขั้นตอนแสดง
ไว้ในส่วนที่ 4 
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ระบบและกลไกการบริหารจัดการหลักสูตร

คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประธานหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

หลักสตูร 
การบริหาร 

จัดการ 

ประเมิน 

หลักสตูร 

ปรับปรุง 

หลักสตูร 

ลักษณะ/ประเภทของหลักสูตร 

ผา่นการรับทราบจากสภา 
มหาวิทยาลยั สกอ./สอศ. 
กพ. , ก.ค.ศ. 
รับรอบคณุวุฒิ 

การรับรองของสภาวิชาชีพ(ถา้มี) 

การน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัต ิ

การบริหารบุคลากร การจัดการเรยีน 
การสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 

การควบคุมกับกับดูแล 

การติดตามและประเมินผลการใช้ 
หลักสูตร 

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ 
หลักสตูร 

จัดท ารายงานผลการด าเนินการของ 
หลักสตูร 

ประเมินจากการประกันคณุภาพ 
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

จัดท าเป็นหลักสตูรปรบัปรุง 

จัดท าเป็นหลักสตูรปรบัปรุงเล็กนอ้ย 
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การประกันคุณภาพของหลักสูตร 

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัย ด าเนินการเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 หรือ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์ มาตรฐานหลัก สูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรให้ชัดเจน 
ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ 

1. การบริหารหลักสูตร 
1.1 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรท าหน้าที่ด าเนินการบริหารหลักสูตร โดยมี

คณะกรรมการประจ าคณะและคณบดีเป็นผู้ก ากับ ดูแล คอยให้ค าแนะน า และก าหนดนโยบายปฏิบัติ เช่น การ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา ที่มีการจัดการเรียนการสอนภายในคณะ เพ่ือด าเนินการ
ตามระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร 

     1.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และผู้บริหารของคณะ
ร่วมกัน ด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอน การควบคุม ติดตาม ให้มีการจัดท าและรายงานผลตามตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพของหลักสูตร และรวบรวมข้อมูล ส าหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระท า
ทุกปีอย่างต่อเนื่อง 

     1.3 มีแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรทุกสาขาวิชาที่เปิดสอนในคณะและมีการจัดการเรียนการสอนตาม
แผนการศึกษา 

     1.4 ผู้สอนมีศักยภาพ เช่น สัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรสาขาวิชา 

     1.5 มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มีการตรวจติดตามประเมินผลทุกปีการศึกษา และน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงให้ด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และองค์กร
วิชาชีพ (ถ้ามี) 

     1.6 มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยการน าผลการประเมินจากตัวบ่งชี้จาก
การด าเนินงานหลักสูตร และการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพ่ือประมวลผลคุณภาพ 
วิเคราะห์ ทบทวนและวางแผนการปรับปรุงหลักสูตร 
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2. ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจัย 
 2.1 การบริหารงบประมาณ คณะจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพ่ือจัดซื้อต าร า สื่อการเรียนการสอน
โสตทัศนูปกรณ์ วัสดุและครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 

2.2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม เช่น สถานที่และอุปกรณ์การสอนห้องสมุด
ฐานข้อมูลวิชาการทางอินเทอร์เน็ต 
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม โดยการด าเนินการส ารวจทรัพยากรการเรียนการสอน
ที่ต้องการเพ่ิมเติม เสนอโครงการบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปี เสนอของบประมาณสนับสนุน และด าเนินการ
จัดซื้อ 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร โดยการประเมินความเพียงพอและความพึงพอใจในการใช้
ทรัพยากรจากข้อมูลสถิติของผู้ใช้ เพ่ือน าผลการประเมินไปด าเนินการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

2.5 จัดสรรการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมและคุ้มค่า โดยเฉพาะด้านการใช้อาคารสถานที่ 
เช่น ค านึงถึงขนาดของห้องเรียนและจ านวนห้องเรียน ห้องสมุด ที่เอ้ืออ านวยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ 
 
3. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 3.1 มีอาจารย์เพียงพอในการให้ค าแนะน าและสนับสนุนการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรการให้ 
ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจ าภาคการศึกษา ให้แก่
นักศึกษาแต่ละสาขาวิชา โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้ และมีการ
ก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาเข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน า
ในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
 3.2 มีการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา 
 3.3 การอุทธรณ์ของนักศึกษา กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับ ผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถ
ที่จะยื่นค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 
4. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 มีการส ารวจความต้องการของตลาดแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตรวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัย
อันเกี่ยวเนื่องกับการประมาณความต้องการของตลาดแรงงานเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร 
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 นอกจากการด าเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ข้างต้นแล้ว 
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประกันคุณภาพของหลักสูตรในส่วนของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance 
Indicators) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังต่อไปนี้ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

√ √ √ √ √ 

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

√ √ √ √ √ 

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

√ √ √ √ √ 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

√ √ √ √ √ 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

√ √ √ √ √ 

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

√ √ √ √ √ 

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

 √ √ √ √ 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

√ √ √ √ √ 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

√ √ √ √ √ 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

√ √ √ √ √ 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ    √ √ 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
เป้าหมาย 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
คุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน 5.0 
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    √ 

*(13) นักศึกษามีงานท าภายใน 1 ปี หลังจากส าเร็จการศึกษา ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

    √ 

*(14) บัณฑิตที่ได้งานท าได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ ากว่าเกณฑ์ ก.พ. 
ก าหนด 

    √ 

หมายเหตุ * ตวับ่งชี้ล าดับที่ 13-14 ให้แต่ละหลักสูตรพิจารณาความเหมาะสมในการเพิ่มเกณฑ์ตัวบ่งชี้การประเมิน 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 หลักสูตรที่เป็นไปตามมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามตัวบ่งชี้
บังคับ ข้อ 1-5 โดยต้องมีผลการด าเนิน การบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับ และตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี
ตามท่ีระบุไว้ในหลักสูตร และตามประกาศมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องมีผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา ทั้งนี้เกณฑ์การ
ประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ใน
แต่ละป ี
 

การก ากับดูแลคุณภาพหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย 
 

1. การติดตามการใช้หลักสูตร 
 การติดตามการใช้หลักสูตร เป็นกระบวนการส าคัญที่มหาวิทยาลัยใช้ในการควบคุมคุณภาพ โดยใช้เทคนิค
วิธีการที่หลากหลาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการติดตาม เช่น การตรวจเยี่ยม การสังเกตการณ์ในชั้นเรียน 
การจัดท ารายละเอียดของรายวิชาก่อนเปิดสอน การรายงานผลการด าเนินงานรายวิชาหลังปิดภาคการศึกษา การ
รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรประจ าปีการศึกษา การวัดและประเมินผลทางการเรียน เป็นต้น คณะ/
วิทยาลัย ควรจัดให้มีแผนการก ากับ ติดตาม การใช้หลักสูตรอย่างเป็นระบบ ด าเนินการให้กระบวนการก ากับ 
ติดตามเป็นวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาบนพ้ืนฐานความรู้สึกที่เป็น
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กัลยาณมิตรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือให้เกิดระบบการติดตามที่เป็นกัลยาณมิตร ควรด าเนินการ
ดังนี้ 
 1.1 ร่วมกันก าหนดความต้องการในการรับการก ากับ ติดตาม เพ่ือเฝ้าระวังมิให้คุณภาพการจัดท าและใช้
หลักสูตรเกิดปัญหาอุปสรรค และส่งผลกระทบต่อคุณภาพผู้เรียน 
 1.2 สร้างความเข้าใจและทัศนคติเกี่ยวกับการติดตามการใช้หลักสูตรในเชิงบวกแก่ผู้สอนและบุคลากร
ทางการศึกษาว่ามิได้เป็นการจับผิด แต่เป็นการดูแล ช่วยเหลือ เพ่ือให้การใช้หลักสูตรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 1.3 ก าหนดข้อตกลงเพ่ือการขับเคลื่อน การติดตามร่วมกัน และมีแผนการด าเนินการอย่างชัดเจน เป็น
รูปธรรม 
 1.4 ผู้บริหารต้องด าเนินการให้มีการติดตาม อย่างเป็นระบบ ครบวงจร ทั้งในระดับชั้นเรียน สาขาวิชา 
คณะ/วิทยาลัย และมหาวิทยาลัย อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม 
 
2. การประกันคุณภาพภายใน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ก าหนดให้สถานศึกษามีการจัดระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และการเตรียมความพร้อมส าหรับ การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก เป็นระบบควบคุม
คุณภาพการศึกษาที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นกลไกส าคัญในการสร้างความมั่นใจว่าจะสามารถจัดการศึกษาอย่างมี 
คุณภาพ สถานศึกษาต้องจัดระบบประกันคุณภาพที่เน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดังนั้นต้องมีการด าเนินการ
ประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนพัฒนาคุณภาพ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจน แผนปฏิบัติการต้องเน้นผล
คุณภาพผู้เรียน มีการรายงานผลเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง และน าผลมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
 
3. การวิจัย และติดตามผลการใช้หลักสูตร 
 การวิจัยเป็นที่มาของข้อมูลข่าวสารที่แม่นย า แสดงจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหา สาเหตุ และแนวทางปรับปรุง
พัฒนาให้มหาวิทยาลัยสามารถจัดหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ควรด าเนินการวิจัย ดังนี้ 
  3.1 การวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร มุ่งเน้นการวิจัยเพื่อน าผลมาประกอบการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
มหาวิทยาลัยให้เหมาะสม สอดคล้องกับผู้เรียน และความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต เช่น 
  3.1.1 การประเมินเล่มหลักสูตร โดยมีหัวข้อในการพิจารณา เช่น ความครบถ้วนของ
องค์ประกอบหลักสูตร ความสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ความสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้ใช้บัณฑิต สังคม เศรษฐกิจความเหมาะสมของแนวทางการจัดการเรียนการสอนการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และระบบการวัดและประเมินผล เป็นต้น 
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  3.1.2 การประเมินความต้องการจาเป็นในการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพของบัณฑิตใน
อนาคต เพ่ือน ามาก าหนดโปรแกรมการศึกษา และระยะเวลาการศึกษา 

 3.2 การวิจัยเพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่งของกระบวนการพัฒนาหลักสูตรซึ่ง
มหาวิทยาลัยจะต้องมีการปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องกระบวนการประเมินผลการใช้หลักสูตร
สามารถด าเนินการได้ทั้งระหว่างการใช้หลักสูตร และเม่ือน าหลักสูตรไปใช้เรียบร้อยแล้ว หรือการติดตามจาก
ผลผลิตของหลักสูตร คือ นักศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรเพื่อให้การประเมิน ผลการใช้หลักสูตรบรรลุ
เป้าหมายของการควบคุมคุณภาพหลักสูตรมหาวิทยาลัยควรจัดให้มีการประเมินทั้งระบบ คือ 

3.2.1 ก าหนดให้มีการประเมินการใช้หลักสูตร เป็นกิจกรรมหลักของมหาวิทยาลัย 
3.2.2 สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินการใช้หลักสูตรด้วยตนเองให้เกิดข้ึนกับคณะและ

ผู้สอน 
3.2.3 วางระบบเครือข่ายการท างาน และมอบหมายงานการประเมินให้ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคณะ

ด าเนินการประเมินเป็นระยะๆ โดยก าหนดให้ชัดเจนว่าคณะใดต้องประเมินรายการใดบ้าง 
3.2.4 สรุปผลการประเมิน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย 
 การประเมินผลการใช้หลักสูตรมีแนวทางการด าเนินการที่ส าคัญคือ พิจารณาองค์ประกอบของหลักสูตรที่
ประเมิน พิจารณาหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมิน ออกแบบการจัดเก็บข้อมูลด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือใช้พิจารณาตัดสินใจในการปรับปรุงหลักสูตร ส าหรับประเด็นในการประเมินนั้น สามารถ
ประเมินได้ทั้งปัจจัยที่มีผลต่อการใช้หลักสูตร กระบวนการใช้หลักสูตร และผลจากการใช้หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย 
ควรมุ่งเน้นการประเมินส่วนที่เกี่ยวข้องต่อคุณภาพของนักศึกษาเป็นส าคัญและควรค านึงถึงผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้
และคุณลักษณะของนักศึกษา และให้ความส าคัญ โดยน าผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ระดับคณะ/วิทยาลัย 
และระดับสาขาวิชามาพิจารณาทั้งผลการประเมินในภาพรวม และผลการประเมินที่แยกรายมาตรฐาน หากผลการ
ประเมินไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรศึกษาวิเคราะห์ ทบทวน เพ่ือค้นหาสาเหตุที่แท้จริง ซึ่งสาเหตุย่อมเกิดมาจาก
ปัจจัยและกระบวนการใช้หลักสูตรจากนั้นจึงหาวิธีแก้ปัญหาเพ่ือพัฒนาคุณภาพต่อไป 
 

ตัวอย่างประเด็นที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการใช้หลักสูตร 
หลักสูตร คุณภาพของผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
ความพร้อมของบุคลากร การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียน 
ทักษะการถ่ายทอดของผู้สอน คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะ 
เทคนิคการสอน ส าคัญของผู้เรียน 
สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
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การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้ของผู้สอน การบริหารจัดการ 
การติดตามการใช้หลักสูตร ความส าเร็จในการศึกษาต่อ หรือการ  
การประเมินผลการเรียนรู้ ประกอบอาชีพ 

นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยสนับสนุนส่งเสริม ให้คณาจารย์ท าวิจัยปฏิบัติการ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาการ
จัดเรียนการสอน โดยการวิจัยนั้นอาจเริ่มต้นจากการเลือกปัญหาการวิจัยที่มีความส าคัญ และส่งผลกระทบต่อ
ผู้เรียนมากที่สุดก่อน และที่มาของปัญหาการวิจัยอาจเกิดจากผู้เรียน เช่น ปัญหาพฤติกรรมปัญหาการเรียนรู้ เป็น
ต้น หรืออาจเกิดจากการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนไม่เหมาะสมสอดคล้องกับผู้เรียน เมื่อได้ปัญหาการวิจัยแล้ว
จึงด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 

 

การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารหลักสูตร 
1. การส่งเสริมสนับสนุนทางวิชาการ 
 ความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ขึ้นอยู่กับการบริหารทางวิชาการ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดข้ึน โดยด าเนินการ ดังนี้ 
 1.1 จัดระบบการบริหารงานทางวิชาการท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องการจัดกลุ่มผู้เรียนและโครงการที่จะ
ส่งเสริมการเรียนรู้และคุณธรรม การจัดตารางสอน การลงโทษและให้รางวัล 
 1.2 สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ทั้งห้องสมุด แหล่งการเรียนรู้ มุมค้นคว้าแก่ผู้สอนและนักศึกษา การ
พัฒนาสื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน กิจกรรมวิชาการนอกห้องเรียน การส่งเสริมให้ผู้รู้ในท้องถิ่น หรือผู้เชี่ยวช าญ
ในศาสตร์นั้น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
 1.3 สนับสนุนให้มีระบบข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นเพ่ือใช้ในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ
ความเป็นอยู่ ทรัพยากร เศรษฐกิจ อาชีพ และความต้องการของท้องถิ่นเพ่ืออ านวยความสะดวกในการจัดการ
เรียนรู้ ผู้สอนสามารถน าสภาพปัญหาต่าง ๆ มาบูรณาการเข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน 
 1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือบริหาร
จัดการความรู้ในส่วนที่เป็นประสบการณ์ในตัวผู้สอนน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้หรือบริหารชั้น
เรียนอย่างเหมาะสม อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะกระบวนการท างานเป็นทีม 
 1.5 ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการน าเสนอหรือเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ให้
เพ่ือนอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ ๆ อีก ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความเป็น
นักวิชาการแก่คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
 1.6 สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ทังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
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2. การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
 การพัฒนาบุคลากรมีความส าคัญมากต่อการพัฒนาหลักสูตรและใช้หลักสูตร ซึ่งในท่ีสุดจะส่งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและใช้หลักสูตรให้ประสบความส าเร็จมหาวิทยาลัยจะต้อง
พัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบต่อเนื่อง เน้นการสร้างความเข้าใจแก่คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้
ปรับเปลี่ยนการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้รวมทั้งการวัดผลและประเมินผล โดยมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
และตัวชี้วัดเป็นเป้าหมาย การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ การฝึกทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม รูปแบบการ
พัฒนาบุคลากรต้องใช้การศึกษาดูงาน การฝึกอบรม และต้องได้รับการประเมินผลเป็นระยะ ๆ เพ่ือปรับปรุงการ
พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยควรก าหนดขั้นตอนการพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
 2.1 มอบหมายให้มีคณะท างานด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งต้องด าเนินงานและมีบทบาทในเรื่องนี้อย่าง
จริงจัง และต่อเนื่อง 

2.2 ประเมินความต้องการความจ าเป็นในการพัฒนาบุคลากร และวางแผนการพัฒนาบุคลากรให้เป็น
รูปธรรม ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 
 2.3 ด าเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผน ซึ่งอาจด าเนินการได้ในหลายลักษณะ เช่น การประชุมสัมมนา 
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน โดยเฉพาะเน้นการพัฒนาผู้สอน ผู้ใช้หลักสูตรที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และการเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้เป็น
ปัจจัยส าคัญท่ีจะส่งผลให้การน าหลักสูตรไปใช้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2.4 ส่งเสริม ให้ผู้สอนได้มี โอกาสเข้าอบรม แลกเปลี่ยนความรู้อย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารจะต้องเป็นที่ปรึกษา
ของผูสอนในกรณีท่ีมปัญหาทางด้านวิชาการหรือการบริหารจัดการ และควรจัดให้มีการประชุมเพ่ือแก้ปัญหา 
ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสวงหาวิธีการใช้หลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
 
3. การสนับสนุนงบประมาณ ทรัพยากร 
 การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แบบอิงมาตรฐานเป็นการปรับกระบวนทัศน์การจัดหลักสูตรการ
สอนที่แตกต่างไปจากเดิม จ าเป็นอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องจัดทรัพยากรและปัจจัยที่เอ้ือต่อการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิดความส าเร็จต่อการน าหลักสูตรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 
 3.1 จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอส าหรับการพัฒนาหลักสูตร และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตร
รวมทั้งงบประมาณเพ่ือใช้ในการพัฒนาบุคลากร และจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 
 3.2 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีสื่อวัสดุ อุปกรณ์และเอกสารต่าง ๆ อย่างเพียงพอ ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการมีห้องเรียนสถานที่เรียน และห้องพิเศษต่าง ๆ อย่างเพียงพอ เช่น ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ 
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ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ โรงฝึกงาน ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายห้องประชุมขนาดต่างๆ สนามกีฬา และ
โรงยิม เป็นต้น 
 3.3 จัดสรรการใช้ทรัพยากรของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสมและคุ้มค่า โดยเฉพาะด้านการใช้อาคาร
สถานที่ต่าง ๆ เช่น ค านึงถึงขนาดของห้องเรียนและจ านวนห้องเรียน ห้องสมุด ที่เอื้ออ านวยให้การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ 
 3.4 บริหารทรัพยากรบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การจัดผู้สอนเข้าสอนเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณา
อย่างรอบคอบ เพราะอาจารย์ จะเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างมากในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ จึงควรจัดให้ผู้สอน
ได้สอนตรงตามความรู้ความสามารถ และความถนัด รวมทั้งการพัฒนาผู้สอนอย่างต่อเนื่อง 

4. การด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
การส่งเสริมให้การจัดท าและใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ต้องค านึงถึงการมีส่วน

ร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย และสร้างเครือข่ายระหว่างสถานศึกษา 
 4.1 ให้หน่วยงานต่าง ๆ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลโดยตรงจากการใช้หลักสูตรได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาหลักสูตร หรือตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษา 

4.2 ผู้บริหารต้องสร้างบรรยากาศการร่วมคิด ร่วมท า จัดสรรเวลาให้ผู้สอนได้วางแผนการจัดการเรียนรู้
ร่วมกัน มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนและการท างานโดยใช้กระบวนการกลุ่มพยายามลดภาระ
งานอ่ืน ๆ ของผู้สอน โดยให้มุ่งที่งานสอนและงานวิจัยเป็นหลัก 
 4.3 สร้างเครือข่ายให้เกิดการมีส่วนร่วม และการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ซึ่งอาจเป็นเครือข่าย
ภายใน หรือเครือข่ายภายนอก เช่น เครือข่ายสถานศึกษา เครือข่ายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เครือข่าย
สถานประกอบการ เครือข่ายองค์กรวิชาชีพ ซึ่งสามารถจะสนับสนุนและส่งเสริม ให้มีทรัพยากรและปัจจัยเพิ่มข้ึน
ในการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
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แนวปฏิบัติในการเขียนจ านวนหน่วยกิต 

แนวปฏิบัติในเขียนจ านวนหน่วยกิตของรายวิชา เพ่ือให้รูปแบบการเขียนจ านวนหน่วยกิตในการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุงของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้มีความสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ และแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งมุ่งเน้นการจัดการเรียน
การสอนที่ประกอบด้วย การบรรยาย การฝึกปฏิบัติ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และเพ่ือช่วยเสริมสร้างคุณภาพ
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

การเขียนจ านวนหน่วยกิตและการค านวณชั่วโมงการศึกษารายวิชา 

การก าหนดจ านวนหน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) ก าหนด ดังนี้ 
 1. จ านวนหน่วยกิต ภาคบรรยายหรือทฤษฎี 1 หน่วยกิต เท่ากับ การบรรยาย 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และให้
มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน 2 เท่าของชั่วโมงบรรยาย 
 2. จ านวนหน่วยกิต ภาคปฏิบตัิหรือฝึกทดลอง 1 หน่วยกิต เท่ากับ การปฏิบัติ หรือ ฝึกทดลอง 2-3 ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ และให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน 0.5 เท่าของชั่วโมงปฏิบัติ 
 
วิธีการค านวณ และตัวอย่างการค านวณ 

1. รายวิชาที่มีแต่ภาคบรรยายหรือทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อ
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค 
ตัวอย่างการค านวณ 

การระบุหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

บรรยาย ปฏิบัติ 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 
ตัวอย่างการค านวณ 

การระบุหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

บรรยาย ปฏิบัติ 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 
ตัวอย่างการค านวณ 

การระบุหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

บรรยาย ปฏิบัติ 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 
ตัวอย่างการค านวณ 

การระบุหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

บรรยาย ปฏิบัติ 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. รายวิชาโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใด 
 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา ท าโครงงานหรือกิจกรรมนั้น 
ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต เนื่องจากถือว่ารายวิชานี้มีลักษณะเป็น
การศึกษาด้วยตนเองอยู่แล้ว 
ตัวอย่างการค านวณ 

การระบุหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

บรรยาย ปฏิบัติ ศึกษาด้วยตนเอง 
3(0-9-0) - - - 
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6. รายวิชาฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และสหกิจศึกษา 
 ก าหนดให้การฝึกงาน การฝึกภาคสนาม และสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค และไม่ต้องระบุจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองเนื่องจากถือ
ว่ารายวิชานี้มีลักษณะเป็นการปฏิบัติรวมอยู่ในการศึกษาด้วยตนเองอยู่แล้ว 
ตัวอย่างการค านวณ 

การระบุหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมง/สัปดาห์ 

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

 
7. รายวิชาการค้นคว้าแบบอิสระ และวิทยานิพนธ์ 
 ก าหนดให้ 1 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ และไม่ต้องระบุ
จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองในโครงสร้างหลักสูตร/รายวิชา เนื่องจากถือว่ารายวิชานี้มีลักษณะเป็นการปฏิบัต
รวมอยู่ในการศึกษาด้วยตนเองอยู่แล้ว ทั้งนี้ ให้ระบุการก าหนดชั่วโมงฝึกปฏิบัติ หรือ ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ใน
แผนการศึกษาเสนอแนะ 
ตัวอย่างการเขียน 

การระบุหน่วยกิต 
โครงสร้างหลักสูตร/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) 
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8 การเพ่ิมเติมจ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
 ต้องครอบคลุมระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละวัน ตลอด 24 ชั่วโมง และตลอดทั้งสัปดาห์ที่มีจ านวนชั่วโมงรวม
ทั้งหมด 168 ชั่วโมง ในการเพิ่มเติมจ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเม่ือคิดรวมกับจ านวนชั่วโมงต่างๆ ตลอด
ระยะเวลา 1 สัปดาห์สามารถสรุปได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
1 วัน = 24 ชั่วโมง x 7 วัน = 168 ชั่วโมง 

จ านวนหน่วยกิต 
ต่อสัปดาห์ 

(บรรยาย-ปฏิบัติ- 
ค้นคว้าด้วย

ตนเอง) 

เวลาเรียน 
ต่อสัปดาห์ 
(บรรยาย+

ปฏิบัติ) 

ชั่วโมง 
ค้นคว้า 

ด้วยตนเอง 

เวลา 
พักผ่อน 

 

เวลารับ 
ประทาน
อาหาร 

เวลาการ 
เดินทาง 

เวลาการเวลา 
ออกก าลัง

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 
 
 ส าหรับรายวิชาที่สาขาวิชา คณะ/วิทยาลัย ก าหนดให้นักศึกษาออกไปฝึกงาน 1 หน่วยกิต (จ านวน240 
ชั่วโมง) ในภาคการศึกษาฤดูร้อนนั้น เนื่องจากรายวิชาที่นักศึกษาต้องออกปฏิบัติงานภาคสนามอาจจะต้องมี
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองควบคู่กันไปด้วย ประกอบกับการระบุจ านวนชั่วโมงปฏิบัติเป็นการระบุจ านวนชั่วโมง
ปฏิบัติทั้งหมดตลอดภาคการศึกษา จึงสามารถยกเว้นการระบุจ านวนชั่วโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ เช่น      
1(0-240-0) 
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ภาคผนวก ก 

แบบฟอร์มการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร 
 

วช.01 แบบเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่/หลักสูตรฉบับปรับปรุง ในแผนพัฒนาหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

วช.02 แบบการพิจารณาหลักสูตร 

วช.03 แบบสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตร 

วช.04 แบบสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตร/สมอ.08 

วช.05 แบบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประจ าหลักสูตร 

วช.06 ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตร กับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

วช.07 ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (กรณีปรับปรุงหลักสูตร) 

วช.09 แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 

วช.10 แบบสรุปการปรับแก้ตามคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษาของสภามหาวิทยาลัย 

วช.11 แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

วช.12 แบบการเสนอขอปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

วช.13 แบบเสนอการขอปรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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แบบ วช.01 

แบบเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม/่หลักสูตรฉบับปรับปรุง 
 ในแผนพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
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วช.01 

แบบเสนอขอบรรจุหลักสูตรใหม่/หลักสูตรฉบับปรับปรุง ในแผนพัฒนาหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 

ส่วนที่ 1 รายละเอียดเบื้องต้น 
 

1. ชื่อหลักสูตร  (ภาษาไทย).................................................................................................................... .......... 
  (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................... ............ 
2. ชื่อปริญญา 
  (ภาษาไทย)..................................................................................................................... ..... 
  (ภาษาอังกฤษ)................................................................................. .................................... 
   อักษรย่อปริญญา 
  (ภาษาไทย)...........................................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................  
   วิชาเอก/แขนงวิชา 
  (ภาษาไทย)...........................................................................................................  
  (ภาษาอังกฤษ).......................................................................................................  
3. หลักสูตร 

 3.1 กลุ่มของหลักสูตร 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
 3.2 ชนิดของหลักสูตร 
  หลักสูตรภาษาไทย     หลักสูตรนานาชาติ 
  หลักสูตรที่ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ    หลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ 
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  สาขาวิชา……………………………………...…………… คณะ/วิทยาลัย………………………………………….…… 
  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
5. ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาที่............. ปีการศึกษา……………….. 
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6. ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน 

 6.1 หลักสูตรนี้จะมีความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย หน่วยงานดังกล่าว ได้แก่ 
   1) …………………………….......................................…………………………………………………………… 
  ให้ความร่วมมือในลักษณะ…………………………………………………………………………...………....... 
 6.2 หลักสูตรนี้มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยหน่วยงานดังกล่าวได้แก่ 
   1) …………………………….......................................…………………………………………………………… 
  ให้ความร่วมมือในลักษณะ…………………………………………………………………………...………....... 
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ส่วนที่ 2 หลักการและเหตุผลในการเสนอขอเปิดหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร 

 
1. หลักการและเหตุผลในการเสนอขอเปิดหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร 
….………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

2. หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร มีลักษณะคล้ายคลึงกับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนอยู่แล้วใน
มหาวิทยาลัย    ไม่มี     มี 
ได้แก่ ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2.1 ความคล้ายคลึงอยู่ที่ส่วนใด (วิชาบังคับ วิชาเลือก หรืออ่ืนๆ) ระบุความคล้ายคลึงเป็นสัดส่วนของ
หน่วยกิตท้ังหลักสูตร 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
 2.2 หลักสูตรที่เปิดสอนใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรนี้แตกต่างจากหลักสูตรดังกล่าวในประเด็นส าคัญ คือ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………. 
3. หลักสูตรลักษณะนี้มีเปิดสอนอยู่แล้วที่มหาวิทยาลัยอ่ืนในประเทศ ได้แก่ 
             1) ………………………………………………………………………………………………………………….. 
             2) ………………………………………………………………………………………………………………….. 
             หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่/ปรับปรุงหลักสูตรนี้มีจุดเด่น แตกต่างกับหลักสูตรดังกล่าวในประเด็นส าคัญคือ 
             ………………………………………………………………………………………………………………………. 
4. หลักสูตรที่เสนอเปิดใหม่/ปรับปรุง เป็นหลักสูตรที่จะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศหรือไม่ 

ไม่มี 
 มี เป็นความร่วมมือในลักษณะ   Collaborative Degree Program    Double Degree Program 

5. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยอ่ืนในต่างประเทศที่ใช้ประกอบการพัฒนาหลักสูตรนี้ ได้แก่ 
 1) ……………………………………………………………………………………………….………………….. 
 2) ……………………………………………………………………………………………….…………….…….. 
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ส่วนที่ 3 ปรัชญา วัตถุประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

ภาวะความต้องการบัณฑิตของตลาดแรงงาน และจุดเด่นของหลักสูตร 

 

1. ปรัชญาของหลักสูตร 
   ………………………………………………………………………………..................................………………………….…………………. 
2. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
………………………………………………………………………………..................................……………………....…….…………………. 
3. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   ………………………………………………………………………………..................................………………………….…………………. 
4. ภาวะความต้องการบัณฑิตของตลาดแรงงาน 
………………………………………………………………………………..................................………………………....….…………………. 
5. จุดเด่นของหลักสูตร 
   ………………………………………………………………………………..................................………………………….…………………. 
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ส่วนที่ 4 ลักษณะของหลักสูตร 

 
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 
   ……………………………………………………………………………………………………………...………………. 
 

2. แผนการรับนักศึกษาระยะเวลา 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

255.. 255.. 255.. 255.. 255.. 
ชั้นปีที่ 1 xx xx xx xx xx 
ชั้นปีที่ 2 - xx xx xx xx 
ชั้นปีที่ 3 - - xx xx xx 
ชั้นปีที่ 4 - - - xx xx 

รวม xx xx xx xx xx 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จ - - - xx xx 

 

3. โครงสร้างหลักสูตร 
 3.1 รายละเอียดหมวดวิชาในโครงสร้างหลักสูตร 
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป............................... หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเฉพาะ................................. หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ................. หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาชีพบังคับ.......................... หน่วยกิต 
     กลุ่มวิชาชีพเลือก........................... หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือกเสรี.................................... หน่วยกิต 
 3.2 จ านวนรายวิชาบังคับในหลักสูตร  ……...……รายวิชา จ านวน …………….หน่วยกิต 
  - เป็นรายวิชาของสาขาวิชา   ..………….รายวิชา จ านวน …………….หน่วยกิต 
       - เป็นรายวิชาที่ขอรับบริการจากสาขาวิชาอ่ืน ……………รายวิชา จ านวน …………….หน่วยกิต 
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ส่วนที่ 5 ความพร้อมของบุคลากร 

 

1. จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 
ปีท่ีจบ 

การศึกษา 
1111111111111 อาจารย ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
รองศาสตราจารย ์
ศาสตราจารย ์

นาย/นาง/นางสาว……. วท.ม. 
วท.บ. 

คอมพิวเตอร ์
คอมพิวเตอร ์

มหาวิทยาลยั.... 
มหาวิทยาลยั.... 

25… 
25… 

       
       
 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าในสาขาวิชา  ……………. คน(รวมผู้ลาศึกษาต่อ) 
 อยู่ปฏิบัติงานจริงในปัจจุบัน   ……………. คน 
 ต าแหน่ง  - ศาสตราจารย์  ……………. คน 
     - รองศาสตราจารย์  ……………. คน 
     - ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ……………. คน 
     - อาจารย์  ……………. คน 
 ระดับปริญญา  - ปริญญาเอก   ……………. คน 
     - ปริญญาโท   ……………. คน 
     - ปริญญาตรี   ……………. คน 
จ านวนอาจารย์ในสาขาวิชาที่มีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาที่จะเปิดหลักสูตรใหม่…………… คน 

3. จ านวนอาจารย์ท่ีจะเกษียณอายุราชการในช่วงระยะเวลา พ.ศ. …..…..………..คน 

4. ภาระงานสอนเฉลี่ยของอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชา ระดับต่าง ๆ 

ระดับการศึกษา 
ภาระงานสอนเฉลี่ย 

ก่อนเปิดหลักสูตรใหม่/
ปรับปรุง 

ภาระงานสอนเฉลี่ย 
หลังเปิดหลักสูตรใหม่/

ปรับปรุง 
ระดับปริญญาตรี   
ระดับปริญญาโท   
ระดับปริญญาเอก   
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5. การเปิดหลักสูตรใหม่/ปรับปรุงนี้สาขาวิชามีความต้องการทรัพยากรบุคคลเพิ่มเติมดังนี้ 
 1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ไม่ต้องการ 
  ต้องการอาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มเติม ดังนี้ 
   ระดับปริญญาเอก  จ านวน....... คน  วุฒิการศึกษา ............................................................. 
   ระดับปริญญาโท  จ านวน....... คน  วุฒิการศึกษา ............................................................. 
   ระดับปริญญาตรี  จ านวน....... คน  วุฒิการศึกษา ............................................................. 
 2. อาจารย์พิเศษ 
  ไม่ต้องการ 
  ต้องการ จ านวน ……. คน เพ่ือช่วยสอนรายวิชาในหลักสูตร จ านวน ……. รายวิชา 
   คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ ……… ของจ านวนอาจารย์ประจ าของภาควิชา 
   เหตุผล ………………………………………………………………………………………….……………. 
 3. วิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
  ไม่ต้องการ 
  ต้องการ จ านวน …… คน เพื่อ………………………………………………..…..…………… 
   เหตุผล…………………………………………………………………………………………...…………… 

 

6. สาขาวิชารับผิดชอบเปิดสอนหลักสูตรระดับต่างๆ ในปัจจุบันดังต่อไปนี้ 
 1. ระดับปริญญาตรี จ านวน……..หลักสูตร ได้แก่………………………………………………… 
  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
  เปิดสอนทุกปี  เปิดสอนปีเว้นปี  ไม่ได้เปิดสอน 
  ถ้าเปิดสอน ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาจ านวน … คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ….ของแผนการรับต่อปี 
  จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด จ านวน ………… คน 
 
 2. ระดับปริญญาโท จ านวน ……………………. หลักสูตร ได้แก่………………..……………..…………. 
  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
  เปิดสอนทุกปี  เปิดสอนปีเว้นปี  ไม่ได้เปิดสอน 
  ถ้าเปิดสอน ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาจ านวน … คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ….ของแผนการรับต่อปี 
  จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด จ านวน ………… คน 
 



58 

 
 3. ระดับปริญญาเอก จ านวน ……………………. หลักสูตร ได้แก่………………..……………..…………. 
  ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 
  เปิดสอนทุกปี  เปิดสอนปีเว้นปี  ไม่ได้เปิดสอน 
  ถ้าเปิดสอน ได้รับนักศึกษาเข้าศึกษาจ านวน … คนต่อปี คิดเป็นร้อยละ….ของแผนการรับต่อปี 
  จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด จ านวน ………… คน 
 

7. อัตราส่วนของอาจารย์ :  นักศึกษาเต็มเวลา (FTES)   ปัจจุบัน  อนาคต 
      ระดับปริญญาตรี     .............  ............. 
      ระดับปริญญาโท     .............  ............. 
      ระดับปริญญาเอก    .............  ............. 
 

ส่วนที่ 6 ความพร้อมทางกายภาพ 
1. ห้องปฏิบัติการ เครื่องมือและอุปกรณ์ 
 มีเพียงพอแล้ว ส าหรับนักศึกษาจ านวน…………...คน 
  สถานภาพการใช้งาน (ระบุ) .……………………………………………………………………….…..……………….. 
 ยังไม่เพียงพอ สิ่งที่ขาดคือ ..…………………….……….………………………………..…………………………… 
  วิธีแก้ปัญหา คือ …………….……………………………………….………………………………..…….……… 
2. ห้องเรียนและห้องบรรยายขนาดใหญ่ 
 มีเพียงพอแล้ว ส าหรับนักศึกษาจ านวน…………...คน 
  สถานภาพการใช้งาน (ระบุ) .……………………………………………………………………….…..……………….. 
 ยังไม่เพียงพอ สิ่งที่ขาดคือ .. …………………….……….………………………………..…………………………… 
  วิธีแก้ปัญหา คือ …………….……………………………………….………………………………..…….……… 
 ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่…………..เมื่อวันที่…….
เดือน…..…….พ.ศ……. (แนบเอกสารรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ) 
 

 ผู้เสนอข้อมูล 
 

                  ลงนาม ...........………………………………. 
                        (…………………………..…………) 
           วันที่......../………../………. 
                   ประธานหลักสูตร 

 รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
                  ลงนาม ...........………………………………. 
                        (…………………………..…………) 
           วันที่......../………../………. 
                          คณบดี 
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แบบ วช.02 

แบบการพิจารณาหลักสูตร 
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วช.02 

แบบการพิจารณาหลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตร................................................. สาขาวิชา...................................................... หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ........... 

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

ข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์ 
ไม่มี

ข้อมูล 
เหมาะ 

สม 
ไม่เหมาะ 

สม 
ความคิดเห็น

หรือ
ข้อเสนอแนะ มีข้อมูล 

1 ตรวจสอบความถูกต้องของปกหลักสูตรถูกต้องครบถ้วน 
ตามท่ีก าหนด ได้แก ่ตรามหาวิทยาลัย  ชื่อหลักสูตร
สาขาวิชา  พ.ศ.  สังกัดคณะ   

    

2 มีค าน าและข้อความตามก าหนด     
3 มีสารบัญแสดงหัวข้อครบถ้วนและเลขหน้าตรงกัน     
4 มีข้อความแสดงวิสัยทัศน์ของสถาบัน     

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

ชื่อสถาบันวิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา 
    

หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป 
6 ชื่อหลักสูตร สาขาวิชา  ที่เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
    

7 ชื่อปริญญาและสาขาวิชาให้ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของ
ปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน  
และ  สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาของมหาวิทยาลัย 
และเกณฑ์การตัง้ชื่อปริญญา 

    

8 วิชาเอก (ถ้ามี) สอดคล้องกับแผน/มีรายงานผลการศึกษา 
ความต้องการศึกษา/ตลาดแรงงาน 

    

9 จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

    

 

 



61 

 

ข้อ 
เกณฑ์การวิเคราะห์ ไม่มี

ข้อมูล 
เหมาะ 

สม 

ไม่เหมาะ 
สม 

ความคิดเห็น
หรือ

ข้อเสนอแนะ มีข้อมูล 

10 รูปแบบของหลักสูตร     

10.1 รูปแบบว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใด     

10.2 ภาษาท่ีใช้เป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ     

10.3 การรับเข้าศึกษาเฉพาะนักศึกษาไทยและ/
หรือต่างประเทศ 

    

10.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ๆ (ถ้ามี)     

10.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาสาขาวิชาเดียว 
หรือมากกว่า 1 สาขาวิชา 

    

11 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/
เห็นชอบหลักสูตรมีการระบุภาคการศึกษาปีการศึกษาที่
เริ่มใช้ (หลักสูตรนี้และไม่เปิดสอนก่อนหลักสูตรได้รับ
การอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย) 

    

12 ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานเมื่อเปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลา
ของหลักสูตร 

    

13 ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา     

14 อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ระบุข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง มีคุณวุฒิการศึกษา 
และผลงานทางวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่ก าหนด 

    

15 ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอน     

16 มีการน าสถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นมา 
พิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

    

17 อธิบายผลกระทบของสถานการณ์ภายนอก ต่อ 
การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ 

    

 

 



62 

 

ข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์ 
ไม่มี

ข้อมูล 
เหมาะ 

สม 
ไม่เหมาะ 

สม 
ความคิดเห็น

หรือ
ข้อเสนอแนะ มีข้อมูล 

18 อธิบายความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนใน 
คณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวิทยาลัย (เช่นรายวิชาที่เปิด 
สอนเพ่ือให้บริหารคณะ/สาขาวิชาอ่ืนหรือต้องเรียนจาก 
คณะ/สาขาวิชาอ่ืน) 

    

หมวดที่ 2. ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
19 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์และผลการ 
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

    

20 แผนพัฒนาปรับปรุง     
 20.1 มีการระบุเวลาที่คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ (เช่น 

ภายใน 5 ปี) 
    

 20.2 มีการระบุแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์และ 
หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

    

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

22 การด าเนินการ     
 2/.1 ระบุวัน –เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

สอดคล้องกับข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
    

 22.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาสอดคล้องกับข้อบังคับและ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    

 22.3 ระบุปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาแรกเข้า     
 22.4 อธิบายกลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ 

ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
    

 22.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ     
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ข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์ 
ไม่มี

ข้อมูล 
เหมาะ 

สม 
ไม่เหมาะ 

สม 
ความคิดเห็น

หรือ
ข้อเสนอแนะ มีข้อมูล 

5 ปี 
 22.6 งบประมาณรายรับค่าธรรมเนียมที่จะเรียกเก็บและ

งบประมาณค่าใช้จ่ายจ าแนกตามหัวข้อการเสนอตั้ง
งบประมาณงบประมาณค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ตามหลักสูตร 

    

 22.7 ระบบการศึกษาแบบชั้นเรียน     
 22.8 ระบุการเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาและการ 

ลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
    

23 หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน     
 23.1 หลักสูตร     
 -จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรสอดคล้องตาม 

หลักเกณฑ์ 
    

 -โครงสร้างหลักสูตรไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรและสอดคล้องกับท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

    

 -รายวิชาเรียงล าดับตามหมวดวิชาแต่ละหมวดวิชา 
เรียงตามรหัสรายวิชาจัดหมวดวิชาครบตามก าหนด
อธิบายความหมายรหัสรายวิชา 

    

 -แผนการศึกษาตรวจสอบความถูกต้องของรหัส 
รายวิชาชื่อวิชาหน่วยกิตและความเหมาะสมของรายวิชา 

    

 -ค าอธิบายรายวิชาเรียงล าดับสอดคล้องกับรายวิชา 
ตรวจสอบความถูกต้องของรหัสรายวิชาชื่อวิชาหน่วยกิต 

    

 - รายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรแผนการศึกษาและ 
ค าอธิบายรายวิชาสอดคล้องตรงกัน 

    

 23.2 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอาจารย์ประจ าและอาจารย์ 
พิเศษมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรตรวจสอบ 
คุณวุฒิและสถานที่ส าเร็จการศึกษากรณีจบจาก 
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ข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์ 
ไม่มี

ข้อมูล 
เหมาะ 

สม 
ไม่เหมาะ 

สม 
ความคิดเห็น

หรือ
ข้อเสนอแนะ มีข้อมูล 

ต่างประเทศต้องเป็นสถาบันที่สกอ.และ ก.พ.รับรอง
มาตรฐาน 

24 องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การ
ฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 

    

25 ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
ค าอธิบายโดยย่อระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ช่วงเวลา (ปี 
การศึกษาภาคการศึกษา)ระบุจ านวนหน่วยกิตอธิบายโดย 
ย่อเก่ียวกับการเตรียมการและกระบวนการประเมินผล 

    

หมวดที่ 4. ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
26 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาระบุคุณลักษณะ 

พิเศษและชี้ให้เห็นกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษาที่ใช้
ใน 
การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษนั้นๆ 

    

27 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านอธิบายผลการเรียนรู้ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรมความรู้ทักษะทางปัญญาทักษะ 
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี 
สารสนเทศในประเด็น คือ ผลการเรียนรู้ (สอดคล้องกับ 
Curriculum Mapping) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาและ
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

    

28 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ 
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

    

 -ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายวิชา     
 -สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ข้อ 2     
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ข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์ 
ไม่มี

ข้อมูล 
เหมาะ 

สม 
ไม่เหมาะ 

สม 
ความคิดเห็น

หรือ
ข้อเสนอแนะ มีข้อมูล 

หมวดที่ 5. หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
29 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

การวัดผลการศึกษาสอดคล้องกับข้อบังคับ 
    

30 อธิบายกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ 
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา 

    

31 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสอดคล้องกับ 
ข้อบังคับและไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    

หมวดที่ 6. การพัฒนาคณาจารย์ 
32 การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่อธิบายกระบวนการที่

ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศและ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่
และอาจารย์พิเศษ 

    

33 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ถึงสิ่งที่จะ
ด าเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนาทักษะการ
จัดการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผลการ
พัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ 

    

หมวดที่ 7. การประกันคุณภาพหลักสูตร 
34 การก ากับมาตรฐาน    

อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

    

35 บัณฑิต   อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณะ
วุฒิ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การประกอบอาชีพ ผลงานของ
นักศึกษาผู้ส าเร็จการศึกษา 

    

36 นักศึกษา   อธิบายกระบวนการรับนักศึกษา การเตรียม
ความพร้อม ควบคุมดูแล การให้ค าปรึกษา 

    

37 อาจารย์  กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์  การมี
ส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผนการติดตามและ
ทบทวนหลักสูตร 
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ข้อ เกณฑ์การวิเคราะห์ 
ไม่มี

ข้อมูล 
เหมาะ 

สม 
ไม่เหมาะ 

สม 
ความคิดเห็น

หรือ
ข้อเสนอแนะ มีข้อมูล 

38 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 

    

39 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     
40 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance 

Indicators) 
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายในและ 
การประเมินคุณภาพภายนอก 

    

หมวดที่ 8. การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
41 การประเมินประสิทธิผลของการสอน     
 41.1 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การ 

สอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ด้านต่างๆ 
    

 41.2 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของ 
อาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอนตามที่ได้วางแผนไว้ 

    

42 อธิบายกระบวนการที่ใช้เพ่ือประเมินหลักสูตรในภาพรวม     
43 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

ตามตัวบ่งชี้ที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7(โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย 3 คน) 

    

44 อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินและวางแผน 
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 

    

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

หมายเหต ุ

ฟอร์มนี้ใช้ส าหรับ การตรวจสอบหลักสูตรของคณะส านัก

ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีนและงานบริการการศึกษา

เพื่อใช้เป็นเอกสารแนบเสนอวาระต่อสภาวิชาการ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ผู้ตรวจสอบข้อมูล 

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

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

ประธานหลักสูตร 

     รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

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

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

คณบดี 
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แบบ วช.03 

แบบสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตร 
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วช.03 

แบบสรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตร 
 

ชื่อหลักสูตร................................................. สาขาวิชา...................................................... หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ........... 

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

ข้อ ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ปรับปรุง/แก้ไข หมายเหตุ 

1    
2    
3    
4    

    
    
    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ        

ฟอร์มนี้ใช้ส าหรับ การตรวจสอบหลักสูตรของคณะ    

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและงานบริการ    

การศึกษา เพ่ือใช้เป็นเอกสารแนบเสนอวาระต่อสภา 

วิชาการ 

ผู้สรุปข้อมูล 

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

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

ประธานหลักสูตร 
ผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

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

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

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

แบบสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตร/สมอ.08 

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

รูปแบบหลักสูตร..................................................................... สาขาวิชา.................... ................................................ 
(หลักสูตร................. พ.ศ...........) ซึ่งเป็นการตรวจครั้งที่....... โดยผู้เสนอมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

 ตรวจสอบร่างเล่มหลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

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

 อ่ืนๆ (ระบุ)...........................................................................................................................................  
ผลการตรวจสอบ (1) พบว่า 

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

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

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

     (...................................................) 
     ต าแหน่ง..................................................... 

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

 

ผลการตรวจสอบ (2) พบว่า 

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

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

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

     (...................................................) 
     ต าแหน่ง.................................................. 
     วันที่..........เดือน...........................พ.ศ....... 
      คณบดี 
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ผลการพิจารณา 

 เรียบร้อย สามารถด าเนินการเสนอ…………………………ได ้

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

 

 

 

(..............................................) 
ต าแหน่งผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

วันที่......เดือน................พ.ศ..... 
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แบบ วช.05 
แบบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจ าหลักสูตร 

(ตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO) 
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วช.05 

แบบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและประจ าหลักสูตร 
(ตามเกณฑ์มาตรฐานในระบบ CHECO) 

 
 

ชื่อ-สกุล 

(ภาษาไทย) :      

(ภาษาอังกฤษ) :  

ที ่ เกณฑ์มาตรฐาน น้ าหนัก 

1 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.8 

2 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.6 

3 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

4 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

5 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.4 

6 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.2 

7 ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอรับต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

8 ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้
น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

9 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูลกลุ่มท่ี 2 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.6 

10 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.2 
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ที ่ เกณฑ์มาตรฐาน น้ าหนัก 

11 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารวิชาการส าหรับ
การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.4 

12 บทความวิจัยหรือบทความทางวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

13 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.8 

14 ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

15 ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

16 ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

17 ผลงานวิจัยที่ได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

0.4 

18 ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

19 ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(ระบุชื่อผลงานทางวิชาการตามรูปแบบการเขียนบรรณานุกรม) 

1 

 



76 

 
ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการข้างต้น ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา เป็นผลงาน        

ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง  

ทางวิชาการ เป็นผลงานทางวิชาการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง และเขียนตามรูปแบบบรรณานุกรม 

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

    เจ้าของประวัติและผลงานทางวิชาการ 
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แนวทางการเขียนผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาพ.ศ. 2558  

ในระบบ CHECO 

1. โปรดศึกษารายละเอียดประเภทของผลงานทางวิชาการตามเอกสารแนบท้ายประกาศกพอ. (ประกาศ 
ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์  พ.ศ.2560 หัวข้อประเภทของผลงานทางวิชาการตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศกพอ. (ค าจ ากัดความ รูปแบบ การเผยแพร่ และลักษณะคุณภาพของผลงานทาง
วิชาการ) หน้า 41-66) 

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

3. ให้เรียงล าดับการเขียนผลงานทางวิชาการจากปีปัจจุบันย้อนหลัง 5 ปี เท่านั้นโดยให้นับตามปีปฏิทิน ทั้งนี้ 
ผลงานต้องเป็นผลงานที่ตีพิมพ์ก่อนวันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

4. ต้องมจี านวนผลงานอย่างน้อยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 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. เจ้าของผลงานทางวิชาการต้องระบุว่าผลงานทางวิชาการอยู่ในฐานข้อมูลใด ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 และ พ.ศ. 
2560 

7. ลงนามรับรองเพ่ือยืนยันความถูกต้องของข้อมูล 
 

หมายเหตุ: กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและเขียนผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตามหลักการเขียน

บรรณานุกรม เนื่องจากการเขียนผลงานทางวิชาการที่ไม่ถูกต้องหลักสูตรจะถูกส่งคืนส่งผลให้ได้รับการพิจารณา

รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรล่าช้า 
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แบบ วช. 06 

ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตร กับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 
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วช.06 

ตารางการเปรียบเทียบหลักสูตร กับองค์ความรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิ 

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

ล าดับ เนื้อหาความรู้ในมาตรฐาน 

คุณวุฒิ (มคอ.1) 
องค์ความรู้ตามมาตรฐาน 

คุณวุฒิ (มคอ.1) 
รายวิชาในหลักสูตร 

    
    
    
    
    

 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

 

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

ประธานหลักสูตร 

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

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง    
(กรณีปรับปรุงหลักสูตร) 
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วช.07 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (กรณีปรับปรุงหลักสูตร) 
 

1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวนี้เคยได้รับความเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

   เมื่อวันที่…………………(ให้ระบุวัน เดือน ปี ท่ีเคยรับทราบการให้ความเห็นชอบครั้งหลังสุด) 

2. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้กับนักศึกษารุ่นปีการศึกษา………………………………….. 
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที…่……………………. ปีการศึกษา………………………..เป็นต้นไป 

3. เหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข (ให้ช้ีแจงเหตุผลและระบุส่วนท่ีต้องการปรับปรุงแก้ไขให้มีรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน เช่น
การเพิ่มรายวิชาใหม่ ต้องระบุ รหสัรายวิชา ช่ือรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หน่วยกิต กลุ่มวชิาหรือหมวดวิชาและ
ค าอธิบายรายวิชาเป็นต้น)    

ตัวอย่าง 

เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่า........................   เพ่ือให้เกิดความความ
ทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงขอปรับปรุงหลักสูตร..................  สาขาวิชา..................... ดังนี ้

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

2. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

3. โครงสร้างหลักสูตร 

     ปรับเปลี่ยนจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จาก ......... หนว่ยกิต เป็น ..........หน่วยกิต โดยการ
เพ่ิม/ลด หน่วยกิตในหมวดวิชา............ กลุ่มวิชา.......... จ านวน ........ หน่วยกิต เนื่องจาก.......................  

4. รายวิชา 

     หมวดวิชา...................      กลุ่มวิชา...................... 
           - ยุบ/ยกเลิกรายวิชา จ านวน......รายวิชา โดยเพิ่มรายวิชาใหม่แทน จ านวน.......รายวิชา 

             - เปลี่ยน/แก้ไข รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน......รายวชิา 

            - ย้ายกลุ่มวิชา จ านวน......รายวชิา 

5. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 

     หมวดวิชาเฉพาะ 

       กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ  จ านวน......รายวิชา 

       กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน......รายวิชา 

       กลุ่มวิชาชีพเลือก  จ านวน......รายวิชา 
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6. ปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 

   - ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

   - ด้านความรู้ 
   - ด้านทักษะทางปัญญา 

   - ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

   - ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     7. ปรับการก าหนดความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

         หมวดวิชาชีพเฉพาะ 

   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ   จ านวน......รายวิชา 

   กลุ่มวิชาชีพบังคับ  จ านวน......รายวิชา 

   กลุ่มวิชาชีพเลือก   จ านวน......รายวิชา 

     8. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

4. รายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขตามข้อ 3 

   4.1. ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญาและสาขาวิชา วิชาเอก รูปแบบของหลักสูตร อาชีพที่สามารถประกอบได้ 
สถานทีจ่ัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.. เหตุผลการปรับปรุง 

ชื่อหลักสูตร ชื่อหลักสูตร  

   

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  

   

วิชาเอก วิชาเอก  

   

รูปแบบของหลักสูตร รูปแบบของหลักสูตร  

   

อาชีพที่สามารถประกอบได้ อาชีพที่สามารถประกอบได้  

   

สถานที่จัดการเรียนการสอน สถานที่จัดการเรียนการสอน  
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   4.2. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.. เหตุผลการปรับปรุง 

ปรัชญา ปรัชญา  

   

ความส าคัญ ความส าคัญ  

   

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

   

คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  

 

      4.3. โครงสร้างหลักสูตร 
       ปรับเปลี่ยนจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร จาก ......... หน่วยกิต เป็น ..........หน่วยกิต                            
โดยการ  เพ่ิม/ลด หน่วยกิตในหมวดวิชา............ กลุ่มวิชา.......... จ านวน ........ หน่วยกิต 

 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.. เหตุผลการปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ..... หนว่ยกิต จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร..... หนว่ยกิต  

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต  

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

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

1.3 กลุ่มวิชาภาษา.... หนว่ยกิต 1.3 กลุ่มวิชาภาษา.... หนว่ยกิต  

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ 

คณิตศาสตร์ .... หน่วยกิต 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ 

คณิตศาสตร์.... หน่วยกิต 

 

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

2.1 กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน .... หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน .... 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) 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25.. เหตุผลการปรับปรุง 

จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ..... หนว่ยกิต จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ..... หนว่ยกิต  

1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 

ได้รับการยกเว้น ..... หน่วยกิต ให้ศึกษา .... หน่วยกิต 
1.หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 30 หน่วยกิต 

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

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์.... หน่วยกิต 
ได้รับการยกเว้น ..... หน่วยกิต ใหศ้ึกษา .... หน่วยกิต 

1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์.... หน่วยกิต 
ได้รับการยกเว้น ..... หน่วยกิต ใหศ้ึกษา .... หน่วยกิต 

 

1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์.... หน่วยกิต 

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

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

1.3 กลุ่มวิชาภาษา.... หนว่ยกิต 
ได้รับการยกเว้น ..... หน่วยกิต ใหศ้ึกษา .... หน่วยกิต 

1.3 กลุ่มวิชาภาษา.... หนว่ยกิต 
ได้รับการยกเว้น ..... หน่วยกิต ใหศ้ึกษา .... หน่วยกิต 

 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ 

คณิตศาสตร์.... หน่วยกิต 
ได้รับการยกเว้น ..... หน่วยกิต ใหศ้ึกษา .... หน่วยกิต 

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับ 

คณิตศาสตร์.... หน่วยกิต 
ได้รับการยกเว้น ..... หน่วยกิต ใหศ้ึกษา .... หน่วยกิต 

 

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

2.1 กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน.... หน่วยกิต 2.1 กลุ่มวิชาชีพพ้ืนฐาน.... หน่วยกิต  

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ.... หนว่ยกิต 2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ.... หนว่ยกิต  

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

3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3.หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต  
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กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ป.โท)   
หลักสูตรใหม่/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  

จ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

   จ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

    

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

กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  (ป.เอก)   

หลักสูตรใหม่/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  
จ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

    จ านวนหน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร 

     

1.หมวดวิชาบังคับ     1.หมวดวิชาบังคับ      
2.หมวดวิชาเลือก     2.หมวดวิชาเลือก      
3.วิทยานิพนธ ์     3.วิทยานิพนธ ์      
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4. รายวิชา 
   หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
    กลุ่มวิชา...................... 
    - ยุบ/ยกเลิกรายวิชา จ านวน......รายวิชา โดยเพิ่มรายวิชาใหม่แทน จ านวน.......รายวชิา 
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25…. เหตุผลการปรับปรุง 
xx-xxx-xxx    ภาษาไทย x(x-x-x) 
                  ภาษาอังกฤษ 

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

กรณีท่ีมีการยุบ/ยกเลิกรายวิชา 
 ใดในหลักสูตรเดิม และมีรายวิชา
ใหม่เข้าทดแทน ให้เขียนค าอธิบาย 
รายวิชาเปรียบเทียบไว้ด้วย 

 

- เปลี่ยน/แก้ไข รหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทย ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน......รายวิชา 
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25…. เหตุผลการปรับปรุง 
xx-xxx-xxx    ภาษาไทย x(x-x-x) 
                  ภาษาอังกฤษ 

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

ระบุเหตุผลในการเปลี่ยน 
 

 

- ย้ายกลุ่มวิชา จ านวน......รายวิชา 
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25…. เหตุผลการปรับปรุง 
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. ปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
   หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน......รายวิชา 

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

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

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

ระบุเหตุผลในการ
เปลี่ยน 
 

 
กลุ่มวิชาชีพบังคับ จ านวน......รายวิชา 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25…. เหตุผลการปรับปรุง 
xx-xxx-xxx    ภาษาไทย x(x-x-x) 

ภาษาอังกฤษ 
วิชาบังคับก่อน  

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

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

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

ระบุเหตุผลในการ
เปลี่ยน 
 

 
กลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน......รายวิชา 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25…. เหตุผลการปรับปรุง 
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. ปรับปรุงการพัฒนาผลการเรียนรู้ 

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25.. หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25…. เหตุผลการปรับปรุง 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1 
2 
3 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1 
2 
3 

ระบุเหตุผลในการเปลี่ยน 
 

ด้านความรู้ 
1 
2 
3 

ด้านความรู้ 
1 
2 
3 

 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1 
2 
3 

ด้านทักษะทางปัญญา 
1 
2 
3 

 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
1 
2 
3 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
1 
2 
3 

 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 
2 
3 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1 
2 
3 
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7. ปรับการก าหนดความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
   หมวดวิชาชีพเฉพาะ 
   กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ จ านวน......รายวิชา 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
รายวิชา 

พ.ศ 
ที ่
ปรับ 
ปรุง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ 
ใช้เทคโนโลยี 
 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 ชื่อวิชา.... 58    

 

 
 

                         
 63                              
xx-xxx-xxx ชื่อวิชา.... 58                              
 63                              
xx-xxx-xxx ชื่อวิชา.... 58                              
 63                              
xx-xxx-xxx ชื่อวิชา.... 58                              
 63                              
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กลุ่มวิชาชีพบังคับจ านวน......รายวิชา 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
รายวิชา 

พ.ศ 
ที ่
ปรับ 
ปรุง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ 
   รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ
สื่อสารและการ 
ใช้เทคโนโลยี 
 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 ชื่อวิชา.... 58    

 

 
 

                         
 63                              
xx-xxx-xxx ชื่อวิชา.... 58                              
 63                              
xx-xxx-xxx ชื่อวิชา.... 58                              
 63                              
xx-xxx-xxx ชื่อวิชา.... 58                              
 63                              
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กลุ่มวิชาชีพเลือก จ านวน......รายวิชา 

มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 

 
 
 
 
รายวิชา 

พ.ศ 
ที ่
ปรับ 
ปรุง 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคลและความ 

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลขการ

สื่อสารและการ 
ใช้เทคโนโลยี 
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 ชื่อวิชา.... 58    

 

                          
 63                              
xx-xxx-xxx ชื่อวิชา.... 58                              
 63                              
xx-xxx-xxx ชื่อวิชา.... 58                              
 63                              
xx-xxx-xxx ชื่อวิชา.... 58                              
 63                              
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8. อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
8.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   สาขาวิชา............................................ คณะ............................................  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดิม 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 
ปีท่ีจบ 

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

วท.บ. 
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัย.... 
มหาวิทยาลัย.... 

25… 
25… 

       
       
       
       
 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดใหม่ 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 
ปีท่ีจบ 

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

วท.บ. 
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัย.... 
มหาวิทยาลัย.... 

25… 
25… 

       
       
       
       
** อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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8.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     สาขาวิชา............................................ คณะ............................................  
อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดิม 

เลขประจ าตัว 
ประชาชน 

ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 
ปีท่ีจบ 

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

วท.บ. 
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัย.... 
มหาวิทยาลัย.... 

25… 
25… 

       
       
       
       
 

 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดใหม่ 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่ง 
วิชาการ 

ชื่อ-สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน 
ปีท่ีจบ 

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

วท.บ. 
คอมพิวเตอร์ 
คอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัย.... 
มหาวิทยาลัย.... 

25… 
25… 

       
       
       
       
** อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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5. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างและเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับ...................... พ.ศ. ………………….. ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 
ใช้กับระดับปริญญาตรี 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    
หมวดวิชาชีพเฉพาะ    
หมวดวิชาเลือกเสรี    
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า    
 
ใช้กับระดับปริญญาโท-เอก  

หมวดวิชา 
เกณฑ์กระทรวงฯ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 

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

 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

              (..................................................) 
                                                                                วันที่............เดือน..........................พ.ศ............ 
                                                                                                   คณบดี 
 
 

แบบฟอร์มนี้ใช้เป็นแบบฟอร์มรายละเอียดเพ่ิมเติมส าหรับการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
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แบบ วช.09 

แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
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วช.09 

แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ 
จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ............./ ......... 

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

ข้อ 
ข้อเสนอแนะของกรรมการ 

สภาวิชาการ 

การปรับแก้ตาม 
ข้อเสนอแนะ (√) 

ค าชี้แจงเหตุผล 
ในการปรับแก้/ไม่ปรับแก้ 

ปรับแก้ ไม่ปรับแก้ 
1 ตัวอย่าง 

ให้พิจารณาการปรับจ านวนหน่วย
กิตตลอดหลักสูตรใหม่ ซึ่งใน
ระดับปริญญาตรีไม่ควรต่ ากว่า 
130 หน่วยกิต 

√  ปรับจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจาก
เดิม 127 หน่วยกิต เป็น 133หน่วยกิต 
โดยการเพ่ิมรายวิชาและหน่วยกิตในก
ลุ่มวิชาชีพบังคับ 2 วิชาจ านวน 6 หน่วย
กิต 

     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

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

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

คณบดี 
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แบบ วช.10  

แบบสรุปการปรับแก้ตามคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษา                  
ของสภามหาวิทยาลัย 
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วช.10 

แบบสรุปการปรับแก้ตามคณะกรรมการกลั่นกรองด้านการศึกษาของสภามหาวิทยาลัย 
จากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ............./ ......... 

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

ข้อ 
ข้อเสนอแนะของกรรมการ 

สภาวิชาการ 

การปรับแก้ตาม 
ข้อเสนอแนะ (√) 

ค าชี้แจงเหตุผล 
ในการปรับแก้/ไม่ปรับแก้ 

ปรับแก้ ไม่ปรับแก้ 
1 ตัวอย่าง 

ให้พิจารณาการปรับจ านวนหน่วย
กิตตลอดหลักสูตรใหม่ ซึ่งใน
ระดับปริญญาตรีไม่ควรต่ ากว่า 
130 หน่วยกิต 

√  ปรับจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจาก
เดิม 127 หน่วยกิต เป็น 133หน่วยกิต 
โดยการเพ่ิมรายวิชาและหน่วยกิตในก
ลุ่มวิชาชีพบังคับ 2 วิชาจ านวน 6 หน่วย
กิต 

     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

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

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

คณบดี 
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แบบ วช.11 

แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 
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วช.11 

แบบสรุปการปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

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

 

ข้อ 
ข้อเสนอแนะของกรรมการ 

สภาวิชาการ 

การปรับแก้ตาม 
ข้อเสนอแนะ (√) 

ค าชี้แจงเหตุผล 
ในการปรับแก้/ไม่ปรับแก้ 

ปรับแก้ ไม่ปรับแก้ 
1 ตัวอย่าง 

ให้พิจารณาการปรับจ านวนหน่วย
กิตตลอดหลักสูตรใหม่ ซึ่งใน
ระดับปริญญาตรีไม่ควรต่ ากว่า 
130 หน่วยกิต 

√  ปรับจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรจาก
เดิม 127 หน่วยกิต เป็น 133หน่วยกิต 
โดยการเพ่ิมรายวิชาและหน่วยกิตในก
ลุ่มวิชาชีพบังคับ 2 วิชาจ านวน 6 หน่วย
กิต 

     
     
     
     
     

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 

ลงช่ือ...................................................... 

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

      ประธานหลักสูตร 
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แบบ วช.12 

แบบการเสนอขอปิดหลักสูตร 
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วช.12 

แบบการเสนอขอปิดหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
1. หลักสูตรระดับ ต่ ากว่ าปริญญา ปริญญา.......... อ่ืนๆ...........  
 

2. ช่ือหลักสูตรชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) ...............................................................................................................  
   (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................ ....................................... 
  ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) ...............................................................................................................  
   (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................................................................  
 

3. ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .......... หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .......... 
 

4. หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตร และหน่วยงานที่ขอปิดหลักสูตร 
 4.1 คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

คณะ....................................................................  
4.2 หน่วยงานที่ขอปิดหลักสูตร 
    สาขาวิชา...................................................คณะ...................................  
 เริ่มรับนักศึกษา  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี.........ปกีารศึกษา...................... 
 งดรับนักศึกษา  ต้ังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........ปกีารศึกษา...................... 
 ขอปิดหลักสูตร  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี.........ปกีารศึกษา...................... 
 

5. การอนุมัติหลกัสูตร 
 5.1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับทราบการให้ 
 ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตร เมื่อวันที่.......................... 
 5.2 สภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการปิดหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่....... เมื่อวันที่............. 
 5.3 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัติการปิดหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่..............เมื่อวันที่........................ 
 

6. เหตุผลในการปิดหลักสูตร (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  ไม่มีการเรียนการสอนติดต่อกันอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา 

  ไม่สอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยหรือความต้องการของประเทศ 

  ไม่เป็น ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
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  จ านวนนักศึกษาที่รับไว้ต่ ากว่าแผนการรับนักศึกษาร้อยละ 50 อย่างต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา 

  ไม่สามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได้ และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ยาก 

 ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการประเมินคุณภาพหลักสูตร หรือผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
    ระดับสาขาวิชา ระดับคณะ ต่ ากว่าระดับดี ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 2 ปีการศึกษา 

  อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................................................. ......... 
 

7. หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน มีแผนด าเนินการหลังปิดหลักสูตร ดังนี้ 
 7.1. การบริหารจัดการอัตราก าลังเดิม หลังจากปิด หลักสูตรแล้ว (ให้ระบุทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง) 
  7.1.1 สาขาวิชา............................................ คณะ....................................... ศูนย์กลางมหาวิทยาลัย 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และ 
อาจารย์สาขาวิชาที่ขอปิด 

ภาระงานสอน 
ปัจจุบัน 

ภาระงานสอน 
ภายหลัง 

ปิดหลักสูตร 

แผนด าเนินการบริหาร 
จัดการก าลังเดิม 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

- แผนด าเนินการบริหารจัดการครุภัณฑ์ปัจจุบัน มีรายละเอยีดดังน้ี (ระบุ)..................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................... 

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

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และ 
อาจารย์สาขาวิชาที่ขอปิด 

ภาระงานสอน 
ปัจจุบัน 

ภาระงานสอน 
ภายหลัง 

ปิดหลักสูตร 

แผนด าเนินการบริหาร 
จัดการก าลังเดิม 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

- แผนด าเนินการบริหารจัดการครุภัณฑ์ปัจจุบัน มีรายละเอยีดดังน้ี (ระบุ)..................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
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7.2 ข้อมูลนักศึกษาตกค้าง 
 ไม่มีนักศึกษาตกค้าง 

มีนักศึกษาตกค้าง จ านวนทั้งหมด............................ คน แยกตามหน่วยงานที่เปิดสอน ดังนี้ 
 สาขาวิชา...................................คณะ...................................จ านวน...................................คน  
สาขาวิชา...................................คณะ...................................จ านวน...................................คน  
สาขาวิชา...................................คณะ...................................จ านวน...................................คน  
 สาขาวิชา...................................คณะ...................................จ านวน...................................คน  
 แนวทางการด าเนินการกับนักศึกษาทีตกคา้ง มีดังนี้ (ระบุ) ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
 
7.3. รายวิชาของหลักสูตรที่ขอปิด คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีความประสงค์ให้ 
 ปิดรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมด(ท้ังนี้ต้องไม่มีผลกระทบกับการเรยีนการสอนในหลักสตูรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย) 
 คงรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรอ่ืนไว้ เนื่องจาก(ระบุเหตุผลการขอคงรายวิชา 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาทีใ่ช้รายวิชาดังกล่าวอยู่ (ระบุ).................................................................................. 
............................................................................................................................. ....................................................... 
 
    จ านวนรายวชิาในหลักสูตรที่คงไว้ทั้งสิ้น.....................................รายวิชา มีรายละเอียดดังนี ้

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต 
xx-xxx-xxx ชือ่ภาษาไทย 

ชือ่ภาษาอังกฤษ 
x(x-x-x) 

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

ในการเสนอปิดหลักสูตรครั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่ 
จัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว ตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ................................. ให้ความเห็นชอบใน 
การปิดหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่.......... เมื่อวันที่................................. 
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ลงชื่อ................................................... 
(........................................................) 

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

 
 
 

 

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

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

 

หมายเหต ุ: การปิดหลักสูตร หมายถึง การปิดหลักสูตรทีได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย โดยไม่มีการจัดการเรียนการสอนอีก หากประสงค์จะ 
เปิดสอนหลักสูตร จะต้องด าเนินการเสนอขออนุมัติเปิดหลักสูตรใหม ่
การไม่เปิดสอนชั่วคราว หมายถึง การไม่เปิดสอนเฉพาะภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึง ไม่ถือว่าเป็นการปิดหลักสตูร 
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แบบ วช.13 

แบบเสนอการของดรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตร 
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วช.13 

แบบเสนอการของดรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

 
1. หลักสูตรระดับ ต่ ากว่ าปริญญา ปริญญา.......... อ่ืนๆ...........  
 

2. ช่ือหลักสูตรชื่อเต็ม  (ภาษาไทย) ...............................................................................................................  
   (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................................................................  
  ชื่อย่อ  (ภาษาไทย) ...............................................................................................................  
   (ภาษาอังกฤษ) ...............................................................................................................  
 

3. ประเภทของหลักสูตร  หลักสูตรใหม่ พ.ศ. .......... หลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. .......... 
 หลักสูตรปิดด าเนินการเรียนการสอน เมือปี พ.ศ. ............................... 
 

4. หน่วยงานที่ของดรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตร 
    สาขาวิชา...................................................คณะ...................................  
 เริ่มรับนักศึกษา  ตั้งแต่ภาคการศึกษาท่ี.........ปกีารศึกษา...................... 
งดรับนักศึกษา  ตังแต่ภาคการศึกษาท่ี.........ปกีารศึกษา...................... 
  

5. การอนุมัติหลักสูตร 
   5.1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา/ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้รับทราบการให้ 
       ความเห็นชอบการเปิดหลักสูตร เมื่อวันที่.......................... 
   5.2 คณะกรรมการประจ าคณะ เห็นชอบการของดรับนักศึกษาเพ่ือปิดหลักสูตรในการประชุมครั้งที่....... 
   5.3 สภาวชิาการมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบการของดรับนักศึกษาเพ่ือปิดหลักสูตรในการประชุมครั้งที่....... 
   5.4 สภามหาวิทยาลัยฯ อนุมัตกิารของดรับนักศึกษาเพ่ือปิดหลักสูตรในการประชุมครั้งที่.............. 
 

6. เหตุผลในการเสนอของดรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตร  
 (ระบุ)............................................................................................................................. ................................
................................................................................................... ................................................................................. 
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7. หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน มีแผนด าเนินการหลังของดรับนักศึกษาเพื่อปิดหลักสูตร ดังนี้ 
7.1. การบริหารจัดการอัตราก าลังเดิม หลังจากของดรับนักศึกษาเพ่ือปิด หลักสูตร 
 7.1.1 สาขาวิชา............................................ คณะ...................................................  

ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน
สาขาวิชาที่ของดรับนักศึกษาเพื่อปิด

หลักสูตร 

ภาระงานสอน 
ปัจจุบัน 

ภาระงานสอน 
ภายหลังการงด
รับนักศึกษา 

แผนด าเนินการบริหาร 
จัดการก าลังเดิม 

1.    
2.    
3.    

 

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร และ 
อาจารย์สาขาวิชาที่ของดรับนักศึกษา

เพื่อปิดหลักสูตร 

ภาระงานสอน 
ปัจจุบัน 

ภาระงานสอน 
ภายหลังการงด
รับนักศึกษา 

แผนด าเนินการบริหาร 
จัดการก าลังเดิม 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    

- แผนด าเนินการบริหารจัดการครุภัณฑ์ปัจจุบัน มีรายละเอยีดดังน้ี (ระบุ)..................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................................... 
หมายเหตุ  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร จะตอ้งก ากับดูแลนักศึกษาคงค้างจนส าเร็จการศึกษาทุกราย จึงจะสามารถปิดหลักสตูร

โดยสมบูรณ์ และไปประจ าหลักสตูรอื่นได้ 
 

8.  ข้อมูลนักศึกษาตกค้าง 
 จ านวนทั้งหมด............................ คน แยกตามชั้นปี ดังนี้ 
 ชั้นปีที่...............................จ านวน...................................คน 
    ชั้นปีที่...............................จ านวน...................................คน 
 แนวทางการด าเนินการกับนักศึกษาทีตกคา้ง มีดังนี้ (ระบุ) ......................................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
9.  แผนการเรียนส าหรับนักศึกษาตกค้าง 
............................................................................................................................. ............................................. 
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10. อ่ืนๆ (ระบุ)..................................................................... ....................................................................................  
 

ในการเสนอของดรับนักศึกษาเพ่ือปิดหลักสูตรครั้งนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรได้ด าเนินการหารือ
ร่วมกันกับหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนเรียบร้อยแล้ว ตามมติคณะกรรมการประจ าคณะ................................. 
ให้ความเห็นชอบในการงดรับนักศึกษาเพ่ือปิดหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่.......... เมื่อวันที่................................. 

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

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

 
 
 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตร 
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                                                                                  (ตัวอยา่งการเขียน วช.01) 
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ภาคผนวก ค 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าคู่มือพัฒนาและการบริหารหลักสูตร 
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