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บทที ่ 1   
 

บทน ำ 
 
ควำมส ำคัญ 
 
 หลักสูตรเป็นหัวใจส ำคัญของกำรศึกษำ  เมื่อกล่ำวถึงกำรจัดกำรศึกษำไม่ว่ำจะเป็นระดับใด 
ก็ตำม  จ ำเป็นต้องกล่ำวถึงหลักสูตรควบคู่กันไปด้วยเสมอ  กำรศึกษำจะส ำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ถ้ำปรำศจำก
หลักสูตร  ซ่ึงเปรียบเสมือนเครื่องชี้แนวทำงว่ำควรด ำเนินกำรจัดกำรศึกษำไปในแนวทำงใด  สถำนศึกษำ
หรือสถำบันกำรศึกษำจึงใช้หลักสูตรเป็นแนวทำงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน  โดยสร้ำงหรือพัฒนำ
หลักสูตรขึ้นใช้  หลักสูตรที่สร้ำงข้ึนแล้วย่อมต้องมีกำรปรับปรุงเพื่อให้เหมำะกับสภำพของสังคมที่เป็นอยู่
และสอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้เรียนและสังคมในขณะนั้น  แต่กำรปรับปรุงหลักสูตรจ ำเป็น 
อย่ำงยิ่งที่จะต้องอำศัยข้อมูลต่ำง  ๆ  หลำยด้ำนประกอบกัน  เช่น  แนวโน้มของสภำพเศรษฐกิจ  สังคม  
สภำพแวดล้อมในอนำคต  สภำพสังคมและควำมก้ำวหน้ำของเทคโนโลยีและสังคมในปัจจุบัน   
และท่ีส ำคัญคือ  ผลของกำรประเมินกำรใช้หลักสูตร  ซ่ึงนอกจำกจะทรำบสภำพและผลของกำรใช้
หลักสูตรแล้วยังช่วยให้สำรสนเทศว่ำควรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตรงไหนและอย่ำงไร  (บุญชม   
ศรีสะอำด.  2550  :  1)  กำรจัดท ำหลักสูตรและกำรปรับปรุงหลักสูตรจึงจ ำเป็นที่จะต้องมีมำตรฐำน
เดียวกัน  กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรจึงจะมีประสิทธิภำพ  ดังนั้น  ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ  จึงได้จัดท ำกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  เพ่ือประกันคุณภำพบัณฑิต  
โดยถ่ำยทอดเจตนำรมณ์จำกพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
(ฉบับที ่ 2)  พ.ศ.  2545  ในเรื่องมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติ  และมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำไปสู่ 
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยตำมข้อเสนอกำรปฏิรูป
กำรศึกษำในทศวรรษที่สอง  (พ.ศ.  2552-2561)  ในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยยุคใหม่ที่ก ำหนดให้
กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติเป็นมำตรกำรหลักในกำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนที่มีคุณภำพ   
มีสมรรถนะ  และควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ซึ่งกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำมุ่งเน้นกลุ่ม
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย  5  ด้ำน  ได้แก่  ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  ด้ำนควำมรู้  ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ  ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล  และควำมรับผิดชอบ  และด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข  กำรสื่อสำรและกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  หำกสำขำ/สำขำวิชำใดที่เน้นทักษะทำงปฏิบัติ
ต้องเพ่ิมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะพิสัย  ซึ่งเป็นผลที่ได้จำกกำรวิจัยคุณลักษณะบัณฑิต 
ที่พึงประสงค์ของสังคมไทย  และกำรศึกษำเปรียบเทียบกับคุณลักษณะบัณฑิตของนำนำประเทศ   
โดยมุ่งถ่ำยทอดเป้ำหมำยกำรจัดกำรศึกษำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของชำติที่ก ำหนดคุณลักษณะ 
ของคนไทยที่พึงประสงค์  ทั้งในฐำนะพลเมืองและพลโลก  “คนไทยเป็นคนเก่ง  คนด ี และมีควำมสุข”   
ไปสู่กำรก ำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษำ  อย่ำงน้อย  5  ด้ำนดังกล่ำวข้ำงต้น   
ทั้งนี ้ สถำบันอุดมศึกษำสำมำรถเพ่ิมเติมและพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตให้เป็นไปตำม
เอกลักษณ์  ปรัชญำ  วิสัยทัศน์  ของสถำบันอุดมศึกษำแต่ละแห่ง  และน ำไปเป็นหลักในกำรพัฒนำ 
หลักสูตรได้อย่ำงหลำกหลำย  โดยให้มีมำตรฐำนไม่ต่ ำกว่ำที่ก ำหนด  ดังนั้นเพื่อให้เกิดแนวทำง 
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กำรบริหำรจัดกำรที่มุ่งเป้ำหมำยไปสู่มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ดังกล่ำว  กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  จึงก ำหนดองค์ประกอบและสิ่งที่ควรค ำนึงถึงในกำรจัดกำรศึกษำ  รวมทั้ง
ปัจจัยสู่ควำมส ำเร็จที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย  โดยส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำได้จัดท ำประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร  เรื่อง  กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  พ.ศ.  2552  เพ่ือน ำไปสู่
กำรปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  โดยควำมร่วมมือกันของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนำผู้เรียนด้วยวงจรคุณภำพ
ของกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ  ทั้งนี ้ โดยมีกลยุทธ์กำรสอน  กำรวัดและประเมินผลกำรเรียนกำรสอน 
เป็นปัจจัยส ำคัญท่ีจะท ำให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนเกิดกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรสอนและกำรเรียนรู้   
ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะและมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่มุ่งหวัง  (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ.  2552  :  ค ำน ำ)   
 มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  เป็นสถำบันอุดมศึกษำแห่งหนึ่งที่อยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแล 
ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ  ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญจ ำเป็นและมนีโยบำยในกำร
ยึดถือกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติเป็นแนวทำงหลักในกำรด ำเนินงำนหลักสูตร  
ตั้งแต ่พ.ศ.  2552  เป็นต้นมำ  โดยกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม  มคอ.1  มคอ.2  
มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6  มคอ.7  ซ่ึงแบบฟอร์ม  มคอ.2  เป็นรำยละเอียดของหลักสูตร   
ถือเป็นหัวใจหลักในกำรด ำเนินงำนหลักสูตรและแบบฟอร์ม  มคอ.อ่ืนทั้งหมดซึ่งแบบฟอร์ม  มคอ.2  
ประกอบด้วย  8  หมวด  คือ  หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป  หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร   
หมวดที ่ 3  ระบบกำรจัดกำรศึกษำ  กำรด ำเนินกำร  และโครงสร้ำงของหลักสูตร  หมวดที่  4   
ผลกำรเรียนรู้  กลยุทธ์กำรสอนและประเมินผล  หมวดที ่ 5  หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนิสิต   
หมวดที ่ 6  กำรพัฒนำคณำจำรย์  หมวดที ่ 7  กำรประกันคุณภำพหลักสูตร  หมวดที ่ 8   
กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร  โดยกำรตรวจสอบหลักสูตร  ผู้ปฏิบัติงำน 
จะด ำเนินกำรตรวจสอบหลักสูตรของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมทุกหลักสูตรให้เป็นไปตำมแบบฟอร์ม  
มคอ.2   
 กำรจัดท ำหลักสูตรในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมมีหลำยประเภท  ได้แก ่ หลักสูตรใหม่  
(หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดับและสำขำวิชำนั้นมำก่อน)  หลักสูตรปรับปรุง  (เป็นกำรปรับปรุง 
ในสำระส ำคัญของหลักสูตร  อำท ิ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  โครงสร้ำงหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร   
ชื่อปริญญำ  เนื้อหำสำระส ำคัญในหมวดวิชำเฉพำะและระบบกำรศึกษำ)  และหลักสูตรปรับปรุง
เล็กน้อย  (เป็นกำรปรับปรุงในระดับรำยวิชำ  อำท ิ กำรเปลี่ยนชื่อรำยวิชำ  กำรเปลี่ยนรหัสรำยวิชำ  
กำรเพ่ิมรำยวิชำเลือก  และกำรปรับค ำอธิบำยรำยวิชำ  โดยไม่กระทบโครงสร้ำงหลักสูตรและเนื้อหำ
สำระในหมวดวิชำเฉพำะ)  โดยหลักสูตรที่จะมีกำรจัดท ำตำมแบบฟอร์ม  มคอ.2  คือหลักสูตรใหม่  
และหลักสูตรปรับปรุง   
 ในปัจจุบันทุกคณะ/หน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญ 
ในกำรจัดท ำหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  อันเป็นนโยบำย 
ของมหำวิทยำลัย  ซึ่งกลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและระบบฐำนข้อมูล  กองทะเบียนและประมวลผล 
เป็นหน่วยงำนกลำง  มีหน้ำที่หลักในกำรตรวจสอบหลักสูตรและเสนอหลักสูตรตำมข้ันตอน 
ที่มหำวิทยำลัยก ำหนด  และมีหน้ำที่ในกำรประสำนงำนกำรด ำเนินงำนหลักสูตรกับทุกคณะ/วิทยำลัย
ภำยในมหำวิทยำลัย  และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องในกำรด ำเนินงำนหลักสูตร  จึงจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่บุคลำกร



ภายในกลุ่มงาน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร ตลอดจน 
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และควรอย่างยิ่งที่จะมีมาตรฐานเดียวกัน 
ในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบหลักสูตรที่มีมาตรฐานเดียวกัน จึงได้มีการจัดทำคู่มือ 
การปฏิบัติงานการตรวจสอบและเสนอหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) มหาวิทยาลัยมหาสารคามขึ้น เพ่ือใช้ในการตำเนินงานตรวจสอบหลักสูตรตามแบบฟอร์ม 
มคอ.2 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทำหลักสูตร 
ของคณะ/หน่วยงาน ให้จัดทำหลักสูตรให้ถูกต้องตามแบบฟอร์ม มคอ.2 และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
โดยให้มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งข้ึน 
 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 
 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติของกองทะเบียน 
และประมวลผล 

2. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการจัดทำหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้ทราบถึงข้ันตอนการทำงาน วิธีปฏิบัติงาน และระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ของกระบวนการตรวจสอบหลักสูตรและเสนอหลักสูตร 

3. เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานอื่น สามารถปฏิบัติงานแทนได้ 
4. เพ่ือใช้ในการศึกษาและปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป 
 

ขอบเขตของการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน 
 

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบและเสนอหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TOF) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองทะเบียนได้กำหนดขอบเขตในการจัดทำ 
ประกอบด้วย การตรวจสอบหลักสูตร และการเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม ทั้งหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงตามวงรอบ 
 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1. มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
2. สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ 
3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระตับปริญญาตรี 

และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
4. ข้อบังคับ หมายถึง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา 

ตรี พ.ศ. 2557  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2560 
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 5.  คณะกรรมกำรวิชำกำร  หมำยถึง  คณะกรรมกำรวิชำกำรมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม   
ซึ่งเป็นคณะกรรมกำรผู้พิจำรณำหลักสูตรให้สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร  ระเบียบ   
ข้อบังคับของมหำวิทยำลัย  โดยมีอธิกำรบดีเป็นประธำน  มีผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยนอก  คณบดีบัณฑิต
วิทยำลัย  เป็นกรรมกำร  และมีรองอธิกำรบดีผู้ก ำกับดูแลด้ำนวิชำกำรของมหำวิทยำลัย  ท ำหน้ำที่
เลขำนุกำร 
 6.  สภำมหำวิทยำลัย  หมำยถึง  สภำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม   
 7.  หลักสูตร  หมำยถึง  หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงที่คณะและหน่วยงำนที่จัดกำร
เรียนกำรสอนในมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมจัดท ำข้ึน  โดยมีทั้งหลักสูตรระดับปริญญำตรี  ระดับปริญญำ
โท  และระดับปริญญำเอก  ที่จัดท ำหลักสูตรตำมแบบฟอร์ม  มคอ.2 
 8.  กำรตรวจสอบหลักสูตร  หมำยถึง  กำรตรวจสอบหลักสูตรของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม  
ทั้งระดับปริญญำตรี  ระดับปริญญำโท  และระดับปริญญำเอก  ตำมแบบฟอร์ม  มคอ. 2 
 9.  กำรเสนอหลักสูตร  หมำยถึง  กำรเสนอหลักสูตรที่คณะ  หน่วยงำนได้จัดท ำข้ึน 
และผ่ำนกำรตรวจสอบถูกต้องตำมแบบฟอร์ม  มคอ. 2  และงำนหลักสูตรได้น ำเสนอต่อกำรประชุม
คณะกรรมกำรวิชำกำร  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม 
 10.  กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ  หมำยถึง  กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  (TQF)  พ.ศ.  2552  ซึ่งเป็นกรอบมำตรฐำนให้สถำบันอุดมศึกษำใช้เป็น
แนวทำงในกำรพัฒนำหรือปรับปรุงหลักสูตร  กำรจัดกำรเรียนกำรสอน  และพัฒนำกำรจัดคุณภำพ 
กำรจัดกำรศึกษำให้สำมำรถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพ  และเพ่ือประโยชน์ต่อกำรรับรองมำตรฐำนคุณวุฒิ 
ในระดับอุดมศึกษำ  ตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร 
 11.  คณะ/หน่วยงำน  หมำยถึง  หน่วยงำนระดับคณะ  วิทยำลัย ภำยในมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม  ที่มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตร   
 12.  กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตรและระบบฐำนข้อมูล  หมำยถึง  กลุ่มงำนพัฒนำหลักสูตร 
และระบบฐำนข้อมูล  กองทะเบียนและประมวลผล  มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม   
 13.  มคอ.2  หมำยถึง  รำยละเอียดของหลักสูตร  ซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่ต้องใช้ในกำร
ด ำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  (TQF)  ประกอบด้วย  8  
หมวด  คือ  หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป  หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร  หมวดที ่ 3  ระบบกำร
จัดกำรศึกษำ  กำรด ำเนินกำร  และโครงสร้ำงของหลักสูตร หมวดที ่ 4  ผลกำรเรียนรู้  กลยุทธ์กำรสอน
และประเมินผล  หมวดที่  5  หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ  หมวดที ่ 6  กำรพัฒนำคณำจำรย์  
หมวดที ่ 7  กำรประกันคุณภำพหลักสูตร  และหมวดที่  8  กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำร
ของหลักสูตร 
 รำยละเอียดของหลักสูตร  ซึ่งเป็นค ำอธิบำยภำพรวมของกำรจัดหลักสูตร  กำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่จะท ำให้บัณฑิตบรรลุผลกำรเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น  ๆ  โดยจะถ่ำยทอดผลกำรเรียนรู้ 
ที่คำดหวังของบัณฑิตที่ก ำหนดไว้ในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  และมำตรฐำน
คุณวุฒิสำขำ/สำขำวิชำไปสู่กำรปฏิบัติในหลักสูตร  ซ่ึงแต่ละสถำบันอุดมศึกษำสำมำรถบรรจเุนือ้หำวชิำ
เพ่ิมเติมนอกเหนือจำกท่ีก ำหนดไว้ได้อย่ำงอิสระ  เหมำะสม  ตรงกับควำมต้องกำรหรือเอกลักษณ์ 
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ของสถำบันอุดมศึกษำ  โดยคณำจำรย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวำงแผนและจัดท ำรำยละเอียด 
ของหลักสูตร 
 



บทที่ 2 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
 

คู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ (TQF) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นการปฏิบัติงานในกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล 
กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีภาระงานที่รับผิดชอบ คือ 

1. งานเสนอหลักสูตร 
2. งานตรวจสอบหลักสูตร 
3. งานสารสนเทศและสถิติหลักสูตร 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 

1. งานเสนอหลักสูตร 
งานเสนอหลักสูตร เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการ 

วิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีกระบวนงานที่ปฏิบัติดังนี้ 
  1.1 จัดทำปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
  1.2 จองห้องประชุม 
  1.3 จัดทำหนังสือเชิญประชุมและหนังสือเชิญประชุมเพ่ือชี้แจงหลักสูตร 
  1.4 ประสานกรรมการเข้าร่วมประชุม ประสานผู้ชี้แจงหลักสูตร ประสานงาน 

ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
  1.5 จัดทำวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
  1.6 จัดส่งเอกสารการประชุมให้คณะกรรมการวิชาการ 
  1.7  จัดเตรียมอาหารกลางวัน  อาหารว่างและเครื่องดื่มให้คณะกรรมการวิชาการ 
  1.8 จดบันทึกและสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
  1.9 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมกรวิชาการให้คณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

หลักสูตรเพื่อแก้ไขและเสนอในขั้นตอนต่อไป 
  1.10 จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ และรวบรวมรายงาน 

การประชุมคณะกรรมการวิชาการเป็นรายปี ทุกปีการศึกษา 
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  2.  งานตรวจสอบหลักสูตร 
   งานตรวจสอบหลักสูตร  เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบหลักสูตรที่คณะ/หน่วยงานจัดท า
ข้อมูลเพ่ือเปิดหลักสูตรใหม่  หรือปรับปรุงหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุง  ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม  
มคอ.2  โดยให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF)  พ.ศ.  2552   
ให้เป็นไปตามเเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2558  รวมทั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2560  รวมทั้งหมด  178  หลักสูตร  โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
จ านวน  87  หลักสูตร  หลักสูตรระดับปริญญาโท  56  หลักสูตร  และหลักสูตรระดับปริญญาเอก  
จ านวน  35  หลักสูตร  ซึ่งมกีระบวนงานทีด่ าเนินการ  ดังนี้   
    2.1  จัดท าปฏิทินก าหนดการตรวจสอบหลักสูตร  ให้มีความสอดคล้องกับปฏิทิน
ก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
    2.2  จัดท าบันทึกข้อความเพ่ือแจ้งให้คณะ/หน่วยงานให้มีการปรับปรุงหลักสูตร
ตามวงรอบการปรับปรุง   
    2.3  ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดท าหลักสูตร   
    2.4  ตรวจสอบหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ   
    2.5  ตรวจหลักสูตรให้มีรายละเอียดและเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และเป็นไปตามรูปแบบ  มคอ.2  ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด   
    2.6  ตรวจสอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
พ.ศ.  2558  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2558   
    2.7  ตรวจสอบหลักสูตรให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2560  ตลอดจนประกาศ  ระเบียบ  ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง   
  3.  งานสารสนเทศและสถิติหลักสูตร  (ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร) 
   งานสารสนเทศและสถิติ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดท าและรวบรวมสถิติหลักสูตร  
ดังนี้ 
    3.1  สถิติหลักสูตรเปิดสอน  (จัดท าทุกปีการศึกษา) 
    3.2  สถิติหลักสูตรที่ได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2558   
    3.3  สถิติการรับรองหลักสูตรจากคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
    3.4  สถิติหลักสูตรครบวงรอบการปรับปรุง  (จัดท าทุกปีการศึกษา) 
    3.5  สถิติสถานะการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุง   
(จัดท าทุกปีการศึกษา) 
      3.6  สถิติหลักสูตรใหม่  (จัดท าทุกปีการศึกษา) 
      3.7  สถิติหลักสูตรปรับปรุง  (จัดท าทุกปีการศึกษา) 
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    3.8  สถิติอ่ืน  ๆ  ตามท่ีผู้บริหาร  คณะ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความอนุเคราะห์
ข้อมูล  เช่น  ศูนย์พัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษา  กองแผนงาน  บัณฑิตวิทยาลัย  และคณะ/
หน่วยงาน  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล   
  4.  งานอ่ืน  ๆ  ที่ได้รับมอบหมาย  จากผู้บังคับบัญชา    
   4.1  รวบรวมข้อมูลและติดตามการอนุมัติหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รับรองหลักสูตรของคณะ   
   4.2  เสนอหลักสูตรตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยและบันทึกรายวิชาในฐานข้อมูล
ส าหรับหลักสูตรที่เปิดสอนใหม่   
   4.3  จัดท าทะเบียนประวัติหลักสูตร  และรายวิชา  ของคณะ   
   4.4  บันทึกฐานข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   4.5  จัดหา  เก็บรวบรวม  และค้นหาเอกสารหลักสูตร  สาขาวิชาต่างๆ  ที่เปิดสอน 
ในมหาวิทยาลัยและสถาบันอ่ืนๆ 
    4.6  น าเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินการปรับปรุงแก้ไข  และการเสนอหลักสูตรใหม่ 
   4.7  งานประเมินการใช้หลักสูตรในมหาวิทยาลัย 
   4.8  รวบรวมข้อก าหนด  ระเบียบ  ประกาศ  ค าสั่ง  ข้อบังคับ  และอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้อง
กับหลักสูตรที่ปรับปรุงแก้ไข  และการเสนอหลักสูตรใหม่ 
    4.9  รับผิดชอบการประชุม  สัมมนา  บรรยายพิเศษ  เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร  
ให้แก่คณาจารย์  และอ่ืน  ๆ  ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร 
    4.10  ด าเนินการประสานงาน  วิเคราะห์หลักสูตรที่เปิดสอนของมหาวิทยาลัย 
    4.11  ประสานงานการด าเนินการด้านหลักสูตรระหว่างหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
    4.12  ประสานงานการจัดท าแบบประเมินผลการใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเสนอต่อผู้บริหารของมหาวิทยาลัย   
    4.13  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับร่าง  พิมพ์หนังสือ  การจัดเก็บและค้นหาเอกสารทางราชการ 
ในงานที่รับผิดชอบ 
    4.14  รวบรวมมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
เกี่ยวกับการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
    4.15  งานจัดท ารายงานประจ าปี  กองทะเบียนและประมวลผล  โดยรับผิดชอบ 
ในส่วนการรายงานการด าเนินงานการประกันคุณภาพของหน่วยงาน  และในส่วนการรายงานการ
ด าเนินงานของงานพัฒนาหลักสูตรในทุกปีการศึกษา   
    4.16  จัดท าวารสารกองทะเบียนและประมวลผล  คอลัมน์คุยท้ายข่าวกับ  บก.   
และคอลัมน์ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
    4.17   รวบรวมข้อมูลจัดท าคู่มือการเสนอหลักสูตร 
    4.18  ช่วยเหลืองานจัดท าคู่มือหลักสูตรส าหรับแจกนิสิตในทุกปีการศึกษา 
      4.19  ถอดบทเรียนการจัดการความรู้  (KM)  กองทะเบียนและประมวลผล 
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    4.20  จัดท ารายงานผลการจัดโครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตระดับปริญญาตรี   
ในแต่ละปีการศึกษา 
    4.21  ด าเนินงานและรายงานผลตามตัวชี้วัด  ก.พ.ร.ในรูปแบบเอกสารพร้อมทั้งสแกน
เอกสารหลักฐานประกอบและรายงานในระบบบริหารยุทธศาสตร์  (ก.พ.ร.)  ที่ได้รับมอบหมาย   
    4.22  เข้าร่วมประชุมในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ก.พ.ร.   
ที่ได้รับมอบหมาย 
    4.23  เข้าร่วม  อบรม  ประชุม  สัมมนาตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
โครงสร้างการบริหารจัดการ   
 
 กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เดิมเป็นกลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล  สังกัดกองบริการการศึกษา  ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ต่อมาสภา
มหาวิทยาลัย  ได้มีมติในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที ่ 1/2548  เมื่อวันที่  28  มกราคม  2548  
ยกฐานะของกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล  ขึ้นเป็น  “กองทะเบียนและประมวลผล”  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  การแบ่งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2548  
ประกาศ  ณ  วันที่  8  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2548 
 กองทะเบียนและประมวลผล  มีภารกิจหลักในการบริหารจัดการและประสานงานด้าน
วิชาการของมหาวิทยาลัย  ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับนิสิตทุกคน  เริ่มตั้งแต่การรับรายงานตัว 
เข้าเป็นนิสิตจนกระทั่งส าเร็จการศึกษา  รับผิดชอบด้านการให้บริการการเรียนการสอนแก่นิสิต  
คณาจารย์  บุคลากร  ในมหาวิทยาลัย  ตลอดจนให้บริการแก่ผู้ปกครองนิสิต  และหน่วยงานต่าง  ๆ  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ด้านข้อมูลการศึกษานิสิต  และหลักสูตรการเรียนการสอน 
ทุกระดับ  ทุกระบบ  ตลอดจนการสนับสนุนการผลิตบัณฑิต  การบริการวิชาการ  การวิจัย  การท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  และการบริหารจัดการที่ดีของมหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้กองทะเบียนและประมวลผล ได้ก าหนดปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
ยุทธศาสตร์  ค่านิยมองค์กร  วัฒนธรรมองค์กร  และวัตถุประสงค์ของกองทะเบียนและประมวลผล   
ไว้ดังนี้  (กองทะเบียนและประมวลผล.    2557  :  2-3)     
   ปรัชญา 
    เทคโนโลยีล้ าสมัย    ใส่ใจผู้ใช้บริการ 
    รวดเร็ว  ถูกต้อง  ประสาน   มุง่น าคุณภาพ  งานทะเบียน 
   ปณิธาน 
    กองทะเบียนและประมวลผล  มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความประทับใจในการ
ให้บริการ  ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย  บริการรวดเร็ว  และสร้างสรรค์คุณภาพของงานสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ 
   วิสัยทัศน์ 
    เป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศ  มีเทคโนโลยีทันสมัย  บริการถูกต้อง
รวดเร็ว  ประทับใจ  ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 
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   พันธกิจ 
    1.  สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการและการจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัย 
    2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
    3.  สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 
    4.  ให้บริการการศึกษาแก่นิสิต  อาจารย์  บุคลากร  บุคคลทั่วไป  และหน่วยงาน
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการตามหลักการบริหารธรรมาภิบาล 
   ยุทธศาสตร์ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการ   
และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านวิชาการ 
ของมหาวิทยาลัย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3  การให้บริการการศึกษาแก่นิสิต  อาจารย์  บุคลากร  บุคคลทั่วไป   
และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการ  ตามหลักธรรมาภิบาล 
   ค่านิยมองค์กร 
    1.  บริการด้วยใจ  (Effective  Custom  Service)  กระตือรือร้นในการให้บริการ
แก่นิสิตและผู้รับบริการทุกระดับ  การให้บริการอย่างเป็นมิตรและเสมอภาค   มีความพร้อมในการ
ให้บริการ  ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทุกระดับได้อย่างถูกต้อง 
    2.  ถูกต้อง  (Right)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด  ปฏิบัติงาน
ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม  มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่ปฏิบัติ 
    3.  ซื่อสัตย์  (Honest)  ปฏิบตัิงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตรวจสอบได้   
มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  ไม่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองจากงานในหน้าที่ 
       4.  สามัคคี  (Harmony)  ท างานร่วมกันเป็นทีม  เสมือนเป็นบุคลากรในครอบครัว
เดียวกันยอมรับความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน  มีความสามัคคี  ให้ก าลังใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน  
พร้อมเพรียงกัน  ตั้งใจท างานในหน้าที่ของตน 
       5.  มีวินัย  (Orderly)  ตรงต่อเวลา  มีวินัยต่อตนเองและผู้อื่น  ปฏิบัติตนที่ดี 
ตามกฎระเบียบและข้อบังคับ 
       6.  ใฝ่คุณธรรม  (Nobleness)  ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรมของอาชีพตนเอง  
ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร  เป็นผู้มีสัมมาคารวะและประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี    
มีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
   วัฒนธรรมองค์กร 
    ซื่อสัตย์  ตรงเวลา  สามัคคี  มีคุณธรรม   
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   วัตถุประสงค์ของกองทะเบียนและประมวลผล 
    1.  เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย  สู่ความเป็นสากล
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในระดับประเทศ   
    2.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของการจัดการเรียนการสอน  ให้มีคุณภาพ  สอดคล้อง 
กับนโยบายประกันคุณภาพทางการศึกษาของประเทศ 
    3.  เพ่ือเผยแพร่สารสนเทศทางการศึกษา  และด าเนินงานทะเบียนและประมวลผล
ทางการศึกษาด้วยวิธีการที่มีระบบ  เที่ยงตรง  ตรวจสอบได้  โดยยึดความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
เป็นส าคัญ   
    4.  เพ่ือให้บริการข้อมูลทางการศึกษา  โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย   
มีประสิทธิภาพ   
    5.  สนับสนุนให้มีการวิเคราะห์วิจัย  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  น ามาพัฒนา
องค์กร   
 
 ปัจจุบันกองทะเบียนและประมวลผล  แบ่งโครงสร้างการบริหารงานภายในหน่วยงาน   
3  กลุ่มงาน  และ  1  งาน  คือ  กลุ่มงานทะเบียน  กลุ่มงานประมวลผล  กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
และระบบฐานข้อมูล  และงานบริหารทั่วไป  โครงสร้างการบริหารงานกองทะเบียนและประมวลผล
ปรากฏดังโครงสร้างในภาพประกอบ  1-3   
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 1.  โครงสร้างกองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ภาพประกอบ  1  แสดงโครงสร้างกองทะเบียนและประมวลผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กองทะเบียนและประมวลผล 

 

กลุ่มงานทะเบียน 
 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
และระบบฐานข้อมูล 

 

งานบริหารทั่วไป 

 

กลุ่มงานประมวลผล 
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 2.  โครงสร้างการบริหารงานภายในกองทะเบียนและประมวลผล 
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 ภาพประกอบ  2  แสดงโครงสร้างการบริหารงานภายในกองทะเบียนและประมวลผล 

ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
(นางอรอนงค์  เมฆพรรณโอภาส) 

นายทะเบียน 
(นางสังวาล  ศิริ) 

หัวหน้ากลุ่มงานประมวลผล 
(นางสาวอังคณา  ศรีมูลตรี) 

 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(ศาสตราจารย์  ดร.ปรีชา  ประเทพา) 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา 
หลักสูตรและระบบฐานข้อมูล 

(นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์) 

-งานนโยบายและแผน 
-งานการเงิน 
-งานพัสดุ 
-งานบริหารบุคคล 
-งานพัสดุ 

งานบริหารทั่วไป 

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียน 
(นายสวัสดิ์  วิชระโภชน์) 

-งานทะเบียนประวัติ 
-งานลงทะเบียนเรียน 
-งานเอกสารส าคัญทาง
การศึกษา 

-งานประมวลผลการศึกษา 
-งานตรวจสอบและเสนอ 
การส าเร็จการศึกษา 

-งานเสนอและตรวจสอบ 
หลักสูตร 
-งานบันทึกฐานข้อมูล
หลักสูตร 
-งานมาตรฐานหลักสูตร 
-งานพัฒนาและบ ารุงระบบ
โปรแกรม 
-งานฐานข้อมูลสารสนเทศ
และสถิติ 
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 3.  โครงสร้างการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  
         
         
         
    
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
     
          
        

 
 

ภาพประกอบ  3  แสดงโครงสร้างการปฏิบัติงานกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล 
                กองทะเบียนและประมวลผล 

 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
(ศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา  ประเทพา) 

ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล 
(นางอรอนงค์  เมฆพรรณโอภาส) 

งานมาตรฐานหลักสูตร 
-น.ส.ศิริพร ไสยรัตน์ 
-น.ส.ธนภร กอเสนาะรส 
 

งานบันทึกข้อมูล
หลักสูตร 
-น.ส.ธนภร กอเสนาะรส 
-อัตราว่าง 

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล 
(นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์) 

 

งานเสนอและ
ตรวจสอบหลักสูตร 
-นางโรชินี  ทุ่นทอง 
-นายอมต  ชุมพล 

งานพัฒนาและบ ารุง
ระบบโปรแกรม 
-นายอภิชัย   
ชาญศิริรัตนา 
-นายวรพจน์  
วัตถุสินธุ์ 

งานฐานข้อมูลสารสนเทศและสถิติ 
-นายอภิชัย    ชาญศิริรัตนา 
-นายวรพจน์  วัตถุสินธ ์
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 ข้อมูลอัตราก าลังของกองทะเบียนและประมวลผล 
 
 บุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  มีทั้งหมดจ านวน  31  คน  จ าแนกตามประเภท 
ของบุคลากรวุฒิการศึกษา  และกลุ่มงาน  รายละเอียดปรากฎดังตาราง  1-3   
 
 ตาราง  1  แสดงจ านวนบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
และวุฒิการศึกษา   
 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท  
ข้าราชการ 2 2 4 
พนักงานปฏิบัติการ 8 9 17 
พนักงานราชการ 1 - 1 
ลูกจ้างชั่วคราว 7 3 8 

รวม 18 13 31 
 

ตาราง  2  แสดงรายชื่อบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  จ าแนกตามประเภทบุคลากร 
 

ประเภทบุคลากร ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ข้าราชการ 

นางอรอนงค์  เมฆพรรณโอภาส นักวิชาการศึกษา  ช านาญการพิเศษ 
นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการพิเศษ 
นางเสาวลักษณ์  รัตนะปัญญา นักวิชาการศึกษา  ช านาญการพิเศษ 
นายสมบัติ  ฉายถวิล  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

นายสวัสดิ์  วชิระโภชน์  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการพิเศษ   
นางวลัญชพร  ชัยพัฒน์  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 
ว่าที ่ ร.ต.หญิงอภิรดี  อินตะนัย นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 
นางกัญยาลักษ์  บุญชาลี  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 
นางสาวสุภาภรณ์  พิมพะนิตย์ นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 
นางนัยนา  ดรชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ช านาญการ 
นายอภิชัย  ชาญศิริรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ช านาญการ 
นางสังวาล  ศิริ  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นางสาวอังคณา  ศรีมุลตรี  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
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ประเภทบุคลากร ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 
 นางโรชินี  ทุ่นทอง  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 

นางสาวพรพิรุณ  ขวัญแก้ว นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นางอังคณา  ราญมีชัย  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นายศุภเกียรติ  ค าเจริญ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นายทศพล  เจริญผล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นางกนกวรรณ  เวียงสงค์  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นายอมต  ชุมพล  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นางศุภลักษณ์  ศักดิ์ค าดวง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
นายวรพจน์  วัตถุสินธ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติการ 

พนักงานราชการ นางสาวสิริณัฎฐ์  ประกอบสุขยิ่ง นักวิชาการศึกษา 

ลูกจ้างชั่วคราว 

นางเพชรปาณี  ตรีสุทธิวงษา นักวิชาการศึกษา 
นายจักรี  ตั้นภูมี นักวิชาการศึกษา 
นางสาวธัญญรัตน์  พันเจริญ นักวิชาการศึกษา 
ว่าที่ ร.ต.อนุชิต  แก้ววันนา  นักวิชาการศึกษา 
นางสาวธนภร  กอเสนาะรส  นักวิชาการศึกษา 
นายเจษฎา  จันทร์เปล่ง นักวิชาการศึกษา 
อัตราว่าง   นักวิชาการศึกษา 
นางสาวลัลลดา  เทียบชาลี  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

 
ตาราง  3  แสดงรายชื่อบุคลากรกองทะเบียนและประมวลผล  จ าแนกตามกลุ่มงาน 

 
สังกัดงาน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการกองทะเบียน 
และประมวลผล 

นางอรอนงค์  เมฆพรรณโอภาส นักวิชาการศึกษา  ช านาญการพิเศษ 

กลุ่มงานทะเบียน 

นายสวัสดิ์  วชิระโภชน์  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการพิเศษ   
นางเสาวลักษณ์  รัตนะปัญญา นักวิชาการศึกษา  ช านาญการพิเศษ 
นายสมบัติ  ฉายถวิล  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 
นางวลัญชพร  ชัยพัฒน์  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 
นางสาวพรพิรุณ  ขวัญแก้ว นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นางกนกวรรณ  เวียงสงค์  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นางสาวสิริณัฎฐ์ ประกอบสุขยิ่ง นักวิชาการศึกษา 
นางเพชรปาณี  ตรีสุทธิวงษา นักวิชาการศึกษา 
นางสาวธัญญรัตน์  พันเจริญ นักวิชาการศึกษา 
ว่าที่ ร.ต.อนุชิต  แก้ววันนา  นักวิชาการศึกษา 
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สังกัดงาน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

กลุม่งานประมวลผล 

นางสาวอังคณา  ศรีมุลตรี  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
ว่าที่ ร.ต.หญิงอภิรดี  อินตะนัย นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 
นางกัญยาลักษ์  บุญชาลี  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 
นางสาวสุภาภรณ์  พิมพะนิตย์ นักวิชาการศึกษา  ช านาญการ 
นายทศพล  เจริญผล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นายศุภเกียรติ  ค าเจริญ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นางอังคณา  ราญมีชัย  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นายจักรี  ตั้นภูมี นักวิชาการศึกษา 
นายเจษฎา  จันทร์เปล่ง นักวิชาการศึกษา 

กลุ่มงานพัฒนาหลักสูตร 
และระบบฐานข้อมูล 

นางสาวศิรพิร  ไสยรัตน์  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการพิเศษ 
นางโรชินี  ทุ่นทอง  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นายอมต  ชุมพล  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นายอภิชัย  ชาญศิริรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ช านาญการ 
นายวรพจน์  วัตถุสินธ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติการ 
นางสาวธนภร  กอเสนาะรส  นักวิชาการศึกษา 
อัตราว่าง   นักวิชาการศึกษา 

 
งานบริหารทั่วไป 

นางสังวาล  ศิร ิ
นางนัยนา  ดรชัย 
นางศุภลักษณ์  ศักดิ์ค าดวง 
นางสาวลัลลดา  เทียบชาล ี

นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 
 ข้อมูลอัตราก าลังกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล   
  บุคลากรกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  มีทั้งหมดจ านวน  7  คน  จ าแนก
ตามประเภทของบุคลากร  และวุฒิการศึกษา  รายละเอียดปรากฎดังตาราง  4-6   
 
 ตาราง  4  แสดงจ านวนบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  จ าแนกตาม
ประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา 
 

ประเภทบุคลากร 
วุฒิการศึกษา  รวม  

ปริญญาตรี  ปริญญาโท   
ข้าราชการ  1 -  1 
พนักงานปฏิบัติการ  2  2  4  
ลูกจ้างชั่วคราว  -  2  2  

รวม  3  4  7  
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 ตาราง  5  แสดงรายชื่อบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  จ าแนกตาม
ประเภทบุคลากร  
 

ประเภทบุคลากร  ชื่อ-สกุล  ต าแหน่ง  
ข้าราชการ  นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์   นักวิชาการศึกษา  ช านาญการพิเศษ  

พนักงานมหาวิทยาลัย 

นายอภิชัย  ชาญศิริรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ช านาญการ 
นางโรชินี  ทุ่นทอง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ  
นายอมต  ชุมพล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ  
นางสาวธนภร  กอเสนาะรส   นักวิชาการศึกษา  
นายวรพจน์  วัตถุสินธ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติการ  
อัตราว่าง   นักวิชาการศึกษา 

 
ตาราง  6  แสดงรายชื่อบุคลากรกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  จ าแนกตามภาระงาน 

 
สังกัดงาน ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง 

งานเสนอและตรวจสอบ
หลักสูตร 

นางโรชินี  ทุ่นทอง  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 
นายอมต  ชุมพล  นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ 

งานมาตรฐานหลักสูตร 
นางสาวศิริพร  ไสยรัตน์  นักวิชาการศึกษา  ช านาญการพิเศษ 
นางสาวธนภร  กอเสนาะรส  นักวิชาการศึกษา 

งานบันทึกฐานข้อมูล
หลักสูตร 

นางสาวธนภร  กอเสนาะรส  นักวิชาการศึกษา 
อัตราว่าง   นักวิชาการศึกษา 

งานพัฒนาและบ ารุง
ระบบโปรแกรม 

นายอภิชัย  ชาญศิริรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ช านาญการ 
นายวรพจน์  วัตถุสินธ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติการ 

งานฐานข้อมูลสารสนเทศ
และสถิติ 

นายอภิชัย  ชาญศิริรัตนา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ช านาญการ 
นายวรพจน์  วัตถุสินธ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์  ปฏิบัติการ 
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บทที ่ 3   
 

หลักเกณฑ์  วิธีการปฏิบัติงานและเงื่อนไข 
 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 

 การปฏิบัติงาน  การตรวจสอบและเสนอหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ  (TQF)  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ต้องถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดและถูกต้อง  ประกอบด้วยข้อบังคับ  และประกาศ  ตลอดจนข้อมูลอื่น  ๆ  ในการปฏิบัติงาน  
ได้แก่   
  1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
พ.ศ.  2552   
  2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
พ.ศ.  2558 
  3.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  2558 
  4.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557 
  5.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2560   
    
 1.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2552   
  วัตถุประสงค์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552  เพ่ือเป็น
กรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  การจัดการ
เรียนการสอน  และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ  และเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา 
  ระดับคุณวุฒิการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน  TQF  มี  6  ระดับ  ประกอบด้วย   
ระดับท่ี  1  อนุปริญญา  (3  ปี)  ระดับท่ี  2  ปริญญาตรี  ระดับท่ี  3  ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
ระดับท่ี  4  ปริญญาโท  ระดับที่  5  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  และระดับที ่ 6  ปริญญาเอก   
ซึ่งคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับต้องเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ต้องครอบคลุมอย่างน้อย  5  ด้าน  
คือ  (1)  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  (2)  ด้านความรู้  (3)  ด้านทักษะทางปัญญา  (4)  ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และ  (5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงเชิงตัวเลข   
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก  ก) 
 
 2.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
พ.ศ.  2558 
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2558  มีรายละเอียดเนื้อหาสาระ 
ที่ส าคัญในการจัดท าหลักสูตรใหม่  หรือการปรับปรุงหลักสูตรเก่าที่ครบวงรอบ  ซึ่งมีรายละเอียด 
ประกอบด้วย  คุณสมบัติของอาจารย์  ปรัชญาและวัตถุประสงค์  ระบบการจัดการศึกษา   
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การคิดหน่วยกิต  จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา  โครงสร้างหลักสูตร  จ านวน  คุณวุฒิ   
และคุณสมบัติของอาจารย์  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาการศึกษา  โครงสร้างหลักสูตร  จ านวน  คุณวุฒิ  
และคุณสมบัติของอาจารย์  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  การลงทะเบียนเรียน  เกณฑ์การวัดผลและการ
ส าเร็จการศึกษา  ชื่อปริญญา  การประกันคณุภาพของหลักสูตร  และการพัฒนาหลักสูตร 
   ในการท าหลักสูตรใหม่  หรือหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี  จะต้องด าเนินการ 
ให้สอดคล้องและเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  พ.ศ.  2558  อย่างเคร่งครัด  และไม่มีการยกเว้น  โดยเฉพาะในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพของหลักสูตร  มีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อยจะต้องด าเนินการให้ครบ  
6  ด้าน  คือ  (1)  การก ากับมาตรฐาน  (2)  บัณฑิต  (3)  นักศึกษา  (4)  คณาจารย์  (5)  หลักสูตร  
การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน  และ  (6)  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (รายละเอียดปรากฏ 
ในภาคผนวก  ข) 
  
 3.  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
พ.ศ.  2558 
  ตามประกาศฉบับนี้  ได้กล่าวถึงค าจ ากัดความของอาจารย์  ปรัชญา  และวัตถุประสงค์  
ระบบการจัดการศึกษา  การคิดหน่วยกิต  โครงสร้างหลักสูตร  การรับและเทียบโอนหน่วยกิต  จ านวน  
คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์  ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  คุณสมบัติ 
ของผู้เข้าศึกษา  การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา   
ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา  การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ซึ่งก าหนดไว้ว่า  การประกัน
คุณภาพของหลักสูตรมีองค์ประกอบในการประกัน  คุณภาพอย่างน้อย  6  ด้าน  คือ  (1)  การก ากับ
มาตรฐาน  (2)  บัณฑิต  (3)  นักศึกษา  (4)  คณาจารย์  (5)  หลักสูตร  การเรียนการสอน   
การประเมินผู้เรียน  (6)  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  และการพัฒนาหลักสูตร   
  ในการท าหลักสูตรใหม่  หรือหลักสูตรปรับปรุงระดับบัณฑิตศึกษา  จะต้องด าเนินการ 
ให้สอดคล้อง  และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2558  อย่างเคร่งครัด  และไม่มีข้อยกเว้น  (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก  ค)   
    
 4.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557   
  เป็นข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดท าข้ึนเพ่ือใช้ในการจัดเรียนการสอนระดับ   
ปริญญาตรี  ซึ่งทุกคณะ  หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนจะต้องถือปฏิบัติ  โดยมีเนื้อหาสาระที่ส าคัญ
ประกอบด้วย  ระบบการศึกษา  จ านวนหน่วยกิตและระยะเวลาการศึกษา  การรับเข้าเป็นนิสิต  
ประเภทนิสิตและภาพนิสิตการลงทะเบียนเรียน  การวัดและการประเมินผลกรศึกษา  การส าเร็จ
การศึกษา  การขอรับปริญญาและการอนุมัติปริญญา  (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก  ง)   
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 5.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2560   
  เป็นข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ได้จัดท าข้ึนเพ่ือใช้ในการจัดเรียนการสอน 
ระดับบัณฑิตศึกษา  ซึ่งทุกคณะ  หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องถือ
ปฏิบัติ  โดยมีสาระที่ส าคัญประกอบด้วย  การบริหารงานบัณฑิตศึกษา  ระบบการศึกษา  หลักสูตร
การศึกษา  การรับเข้าเป็นนิสิตและสภาพนิสิต  การลงทะเบียน  การวัดและประเมินผลการศึกษา   
การท าวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าอิสระการสอบวัดความรู้ด้านภาษา  การสอบประมวลความรู้  
และการสอบวัดคุณสมบัติ  การส าเร็จการศึกษา  การรับปริญญาหรือประกาศนียบัตร  และอาจารย์
ระดับบัณฑิตศึกษา  (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก  จ) 
 นอกจากหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว  ยังมีเอกสารและแนวปฏิบัติอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงานตรวจสอบและเสนอหลักสูตรตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดหรือแจ้งให้ถือ
ปฏิบัติ  ทั้งนี้ในการตรวจสอบหลักสูตรจะต้องถือปฏิบัติตามแบบฟอร์ม  มคอ.  2  ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.  2552  ประกอบด้วย  8  หมวด  ได้แก่  หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป  
หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ 
และโครงสร้างของหลักสูตร   หมวดที ่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล   
หมวดที ่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต  หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์   หมวดที่  7   
การประกันคุณภาพหลักสูตร  และหมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร   
 
วิธีการปฏิบัติงาน   
 
 1.  การตรวจสอบหลักสูตร 
  1.1  การปฏิบัติงานในการตรวจสอบหลักสูตร  เมื่อได้รับเล่มหลักสูตรจากคณะ   
หรือหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน  จะต้องด าเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ  ข้อบังคับ  
และแนวปฏิบัติอื่น  ๆ  ที่เก่ียวข้องดังที่กล่าวไว้ข้างต้น  และจะต้องถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
  1.2  การตรวจสอบหลักสูตรจะต้องถูกต้อง  แม่นย า  และยึดถือความถูกต้องตามประกาศ  
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  และให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม  มคอ.  2  เท่านั้น 
  1.3  มีความรวดเร็วในการตรวจสอบหลักสูตร  เนื่องจากมีหลายหลักสูตรที่จัดท าหลักสูตร
ใหม่และหลักสูตรที่ครบวงรอบปรับปรุง  หรือการพัฒนาหลักสูตร  เพ่ือให้ทันระยะเวลาในการเปิด 
ท าการสอนหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง  ในปีการศึกษาต่อไป 
 2.  การเสนอหลักสูตร 
  2.1  ในการเสนอหลักสูตรหากผ่านการตรวจสอบหลักสูตรที่ถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์
แล้ว  จะต้องท าการเสนอหลักสูตรต่อการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะมีการ
ประชุมทุกเดือน 
  2.2  การเสนอหลักสูตรจะต้องมีการประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง  และจะต้องมีการ
จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมและเพียงพอต่อคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 
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ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน   
 
 สิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงานการตรวจสอบและเสนอหลักสูตรมากที่สุด  คือ   
ความถูกต้อง  ความแม่นย าในกฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หลักเกณฑ์  และประกาศที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  สามารถให้ข้อมูลและค าแนะน าแก่ผู้บริหาร  บุคลากรในหน่วยงาน   
และบุคคลทั่วไปเพ่ือน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  ซ่ึงจะสะท้อนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
และเกิดประสิทธิผลต่อไป  ข้อควรระวังและสิ่งที่ควรค านึงถึงในการปฏิบัติงาน  มีดังนี้   
  1.  ก่อนด าเนินการใด  ๆ  ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย   
ระเบียบ  ประกาศท่ีเกี่ยวข้อง  ให้ชัดเจน  รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสาร  
หากพบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดให้แจ้งคณะทราบเพ่ือด าเนินการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง 
  2.  ผู้ปฏิบัติงานควรด าเนินงานด้วยความโปร่งใส  ถูกต้อง  รวดเร็วและสามารถตรวจสอบ
ได ้ ตามหลักธรรมาภิบาล  ตรวจสอบหลักสูตรตามล าดับก่อน-หลังที่ส่งมาตรวจสอบ  ตลอดจนรวบรวม
ข้อเสนอแนะ  มติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มาใช้ประกอบพิจารณา
ในการตรวจสอบหลักสูตรด้วย   
  3.  ท าความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์  ประเด็นปัญหา  เพ่ือล าดับความส าคัญ
ก่อนหลังหรือวิเคราะห์ความเร่งด่วนของงาน 
  4.  ผูป้ฏิบัติงานต้องท าการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง  
โดยหลักสูตรที่ส่งมาตรวจสอบต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว   
และต้องมีบันทึกข้อความน าส่งลงนามโดยคณบดี   
  5.  ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการเตรียมการและวางแผนงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลา 
ที่ก าหนด  โดยค านึงถึงทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในการด าเนินงาน   
  6.  ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อคนอันเนื่องมาจากความแตกต่างทางกาย  จิตใจ  
เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  เพศ  อายุ  การศึกษา  หรืออ่ืนใดที่ส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความเสียหาย 
  7.  ผู้ปฏิบัติงานควรรับฟังปัญหาหรือ  ข้อค าถามของผู้มาติดต่อ  ด้วยความเยือกเย็น 
และมีสติ  พร้อมที่จะชี้แจงหรือแก้ไขปัญหาดังกล่าว  
  8.  ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู  ขยันหมั่นเพียร  ใช้ทักษะ  สมรรถนะของตนอย่างเต็มที่   
และ  หมั่นศึกษาหาความรู  เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 
 1.  ความหมายของหลักสูตร 
  ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา  (2547  :  13)  ได้ให้ความหมายของค าว่า  curriculum   
ไว้ในประมวลศัพท์บัญญัติอุดมศึกษาไว้ว่า  หมายถึง  หลักสูตร  โดยค าว่า  curriculum  มีรากศัพท์ 
มาจากภาษาลาตินว่า  "currere"  ซึ่งหมายถึงช่องทางส าหรับวิ่ง  (a  racingchariot,  from  which   
is  derived  a  racetrack,  or  a  course  to  be  run)  ซึ่งน ามาใช้กับความหมายในทางการศึกษา   
ก็หมายถึง  แนวทางส าหรับการเรียนรู้  (a  course  of  study)  ที่เป็นดังนี้เพราะการเรียน 
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ที่ประสบความส าเร็จจะต้องด าเนินไปตามแนวทางและล าดับขั้นตอน  อันเหมาะสมที่ได้ก าหนดไว้   
ซึ่งราชบัณฑิตยสถาน  (2556  :  1314)  ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า  หลักสูตร  หมายถึง  
ประมวลรายวิชาและกิจกรรมต่าง  ๆ  ที่ก าหนดไว้ในการศึกษาเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
  ศิริพร  ไสยรัตน์  และคณะ  (2550  :  8)  ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรว่า  
หลักสูตรเป็นแผนการเรียนการสอน  ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์  โครงสร้างเนื้อหาวิชาของหลักสูตร  
ตลอดจนคุณลักษณะของอาจารย์  ผู้เข้าศึกษา  วัสดุการศึกษา  ต าราเรียน  สถานที่เรียน  การจัดการ
เรียนการสอน  การวัดและประเมินผล  และการบริหารหลักสูตร 
  โรชินี  ทุ่นทอง  (2556  :  11)  ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรว่า  หลักสูตร  
หมายถึง  เอกสารที่อธิบายถึงสาระของหลักสูตรโดยตรงอย่างละเอียดเพ่ือให้การน าหลักสูตรไปใช้ได้ 
ตามความมุ่งหมาย  และ/หรือ  เอกสาร  ที่มีการจัดท าเป็นแผนการจัดสภาพการเรียนรู้หรือโครงการจัด
การศึกษา  โดยมีการก าหนดวิธีการจัดการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์ 
หรือจุดมุ่งหมายตามท่ีหลักสูตรก าหนดไว้   
  โดยสรุป  หลักสูตร  หมายถึง แผนหรือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงประกอบด้วย  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน  เนื้อหาหลักสูตร  หลักเกณฑ์ 
ในการวัดและประเมินผล  การพัฒนาคณาจารย์  การประกันคุณภาพหลักสูตร  ตลอดจนกิจกรรมการ
ด าเนินงานหลักสูตร  และกระบวนการบริหารหลักสูตรและประเมินหลักสูตร  โดยมีการก าหนดวิธีการ
จัดการเรียนรู้  เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายตามที่หลักสูตรก าหนดไว้  
ดังนั้น  หลักสูตรจึงเป็นเอกสารซึ่งเป็นแผนการหรือโครงการจัดการศึกษาที่ระบุแนวทางการจัดมวล
ประสบการณ ์ เป็นส่วนก าหนดทิศทางการจัดการศึกษาให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา
น าไปปฏิบัติ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาที่หลักสูตรก าหนดไว้ 
 2.  ประเภทของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2553  :  145-148)  ได้แบ่งประเภท 
ของหลักสูตรเป็น  3  ประเภท  ไว้ในแนวปฏิบัติในการน าเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ดังนี้   
   2.1  หลักสูตรใหม่  คือ  หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมาก่อน 
โดยหลักสูตรที่จะเปิดสอนควรสอดคล้องนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาประเทศ  และความ
ต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม  ซึ่งหลักสูตรที่จะเปิดสอนควรผ่านการพิจารณา
กลั่นกรอง  จากคณะกรรมการระดับคณะ  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน   
หรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน  และหลักสูตรที่เสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภา
สถาบันก่อนเปิดสอน  และหลักสูตรที่เปิดสอน  ต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  (ถ้ามี)  ตลอดทั้งสถาบันอุดมศึกษาควรมีศักยภาพและความพร้อม 
ในการเปิดด าเนินการหลักสูตร  ทั้งด้านคณาจารย์  ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและปัจจัย
เกื้อหนุนอ่ืน  ๆ  ทั้งนี้หลักสูตรที่เสนอต้องมีหัวข้อและรายละเอียดการจัดท าเอกสารหลักสูตรตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง   
อาทิ  ระเบียบหรือข้อบังคับ  ให้จัดท าเป็นเอกสารผนวกแนบท้าย 
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   2.2  หลักสูตรปรับปรุง   
    2.2.1  หลักสูตรฉบับปรับปรุง  คือ  หลักสูตรที่มีการปรับปรุงในสาระส าคัญ 
ของหลักสูตร  อาทิ  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร  ชื่อหลักสูตร  ชื่อปริญญา  
เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษา  โดยหลักสูตรฉบับปรับปรุงควรผ่านการ
พิจารณากลั่นกรอง  จากคณะกรรมการระดับคณะ  คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  
หรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน  และหลักสูตรฉบับปรับปรุงก่อนเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน  ซึ่งหลักสูตรฉบับปรับปรุง  ต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  หลักสูตรที่เสนอต้องมีหัวข้อและรายละเอียดการจัดท า
เอกสารหลักสูตรตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  และจัดท าตารางเปรียบเทียบ
ข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรฉบับปรับปรุง  หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่
อ้างถึง  อาทิระเบียบหรือข้อบังคับ  ให้จัดท าเป็นเอกสารผนวกแนบท้าย 
    2.2.2  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  คือ  หลักสูตรที่มีการปรับปรุงในระดับ
รายวิชา  อาทิการเปลี่ยนชื่อรายวิชา  การเปลี่ยนรหัสรายวิชา  การเพ่ิมรายวิชาเลือก  และการ 
ปรับค าอธิบายรายวิชา  โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ   
โดยหลักสูตรปรับปรุง  ควรผ่านการพิจารณากลั่นกรอง  จากคณะกรรมการระดับคณะ  
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  หรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาแต่เรียกชื่อ
เป็นอย่างอ่ืนและหลักสูตรที่ปรับปรุงก่อนเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ต้องได้รับ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  ทั้งนี้เอกสารที่เสนอต้องมีหัวข้อ 
และรายละเอียดสาระของหลักสูตรในส่วนที่ต้องการปรับปรุงแก้ไขตามที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด  ซึ่งในกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง  ให้รวบรวมและสรุป
จัดท าเป็นเอกสารฉบับเดียว   
    อนึ่ง  การรับทราบหรือรับรองหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง  จะเป็นไป
ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า  มหาวิทยาลัย/สถาบันได้จัดท าหลักสูตรสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
นโยบาย  และ/หรือหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเท่านั้น  หากมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว  ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่อาจส่งหลักสูตรดังกล่าวไปให้ส านักงาน  ก.พ.  พิจารณารับรอง
คุณวุฒิผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน  
รวมทั้งก าหนดเงินเดือนที่ควรได้รับและระดับแต่งตั้งที่ควรแต่งตั้ง 
 3.  คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(TQF) 
  ในการพัฒนาหลักสูตร  ควรค านึงถึงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาด้วย  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2552  :  4-6)  
กล่าวถึงคุณลักษณะบัณฑิตไว้ว่า  คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  (TQF)  ตามท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือ   
เพ่ือน านโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา  ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ  
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2542  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่  2)  พ.ศ.  2545  ตลอดจนมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ  และมาตรฐานการอุดมศึกษา  ไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็นรูปธรรม  
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หมายถึง  กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ  ซึ่งประกอบด้วย  ระดับคุณวุฒิ  การแบ่งสายวิชา  ความเชื่อมโยงต่อเนื่อง
จากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้น 
ตามระดับของคุณวุฒิ  ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ  ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
เวลาที่ต้องใช้  การเปิดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์  ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต  รวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  แบ่งสายวิชาเป็น  2  สาย  คือ   
สายวิชาการและสายวิชาชีพ  โดยสายวิชาการ  เน้นศาสตร์บริสุทธิ์ทางด้านศิลปศาสตร์หรือด้าน
วิทยาศาสตร์  โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชานั้น  ๆ  เป็นหลัก  ไม่ได้สัมพันธ์โดยตรง
กับการประกอบอาชีพ  ส าหรับสายวิชาชีพจะมุ่งเน้นการศึกษาในลักษณะของศาสตร์เชิงประยุกต์   
เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และทักษะระดับสูงซึ่งจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ  และน าไปสู่การปฏิบัติ 
ตามมาตรฐานวิชาชีพ  คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  มี  6  ระดับ  ดังนี้ 
   ระดับท่ี  1  อนุปริญญา  (3  ปี) 
   ระดับท่ี  2  ปริญญาตรี 
   ระดับท่ี  3  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ระดับท่ี  4  ปริญญาโท 
   ระดับท่ี  5  ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   ระดับท่ี  6  ปริญญาเอก 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิต  
มีอย่างน้อย  5  ด้าน  ดังนี้ 
   1)  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  (Ethics  and  Moral)  หมายถึง  การพัฒนานิสัย 
ในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม  จริยธรรม  และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม  
ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต  ในความขัดแย้งทางค่านิยม  การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตาม
ศีลธรรม  ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม 
   2)  ด้านความรู้  (Knowledge)  หมายถึง  ความสามารถในการเข้าใจ  การนึกคิด   
และการน าเสนอข้อมูล  การวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ  ทฤษฎี  ตลอดจนกระบวนการ
ต่าง  ๆ  และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
   3)  ด้านทักษะทางปัญญา  (Cognitive  Skills)  หมายถึง  ความสามารถในการ
วิเคราะห์สถานการณ์  และใช้ความรู้  ความเข้าใจในแนวคิด  หลักการ  ทฤษฎี  และกระบวนการ 
ต่าง  ๆ  ในการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา  เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่  ๆ  ที่ไม่ได้คาดคิด 
มาก่อน 
   4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  (Interpersonal  
Skills  and  Responsibility)  หมายถึง  ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม  การแสดงถึงภาวะผู้น า  
ความรับผิดชอบ  ต่อตนเองและสังคม  ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ  ในการเรียนรู้ 
ของตนเอง 
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   5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
(Numerical  Analysis,  Communication  and  Information  Technology  Skills)  หมายถึง  
ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ  
ความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด  การเขียน  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง  5  ด้านนี้  บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง  
เช่น  การเต้นร า  ดนตรี  การวาดภาพ  การแกะสลัก  พลศึกษา  การแพทย์  และวิทยาศาสตร์
การแพทย์  จึงต้องเพ่ิมการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย  (Domain  of  Psychomotor  Skill) 
   นอกจากนี้  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  (2552  :  9-15)  ยังอธิบายถึง
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  ระดับปริญญาโท  และระดับปริญญา
เอกไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ดังนี้ 
    มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  อย่างน้อย 
ต้องเป็นดังนี้ 
     1)  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม   
      สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรม  และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจ
ทางค่านิยม  ความรู้สึกของผู้อ่ืน  ค่านิยมพ้ืนฐาน  และจรรยาบรรณวิชาชีพ  แสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม  อาท ิ มีวินัย  มีความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์สุจริต  เสียสละ   
เป็นแบบอย่างที่ด ี เข้าใจผู้อ่ืน  และเข้าใจโลก  เป็นต้น 
     2)  ด้านความรู้ 
      มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ  ตระหนัก   
รู้หลักการและทฤษฎี  ในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้อง  ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ  มีความเข้าใจเกี่ยวกับ
ความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชา  และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับ 
การแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้  ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ  จะต้องตระหนัก 
ในธรรมเนียมปฏิบัติ  กฎระเบียบ  ข้อบังคับ  ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
     3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
      สามารถค้นหาข้อเท็จจริง  ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล  
แนวคิด  และหลักฐานใหม่  ๆ  จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหา 
และงานอ่ืน  ๆ  ด้วยตนเอง  สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข 
ได้อย่างสร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี  ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ  และผลกระทบ 
จากการตัดสินใจสามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ  
ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ  นิสิตสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเหมาะสม 
     4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  ไม่ว่าจะเป็น
ผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม  สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้
นวัตกรรมใหม ่ ๆ  ในการแก้ปัญหา  มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐาน
ของตนเองและของกลุ่ม  รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 
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     5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
      สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา  สามารถเลือก 
และประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า   
และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
ประมวลผล  แปลความหมายและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ  สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  ทั้งในการพูด  การเขียน  สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับ
กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้   
 
    มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาโท  อย่างน้อยต้องเป็น
ดังนี้ 
     1)  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
      สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือ
วิชาชีพ  โดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น  และเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบ
ข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึน  ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน  
มีหลักฐาน  และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ  เหตุผล  และค่านิยมอันดีงาม  ให้ข้อสรุปของ
ปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ  ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่
เพ่ือการทบทวนและแก้ไข  สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
ในการจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน  แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการ
ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  ในสภาพแวดล้อมของการท างาน 
และในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
     2)  ด้านความรู้ 
      มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้  ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา  
ตลอดจนหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติ 
ในวิชาชีพ  มีความเข้าใจทฤษฎี  การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชา
เฉพาะในระดับแนวหน้า  มีความเข้าใจ  ในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่  ๆ  และการประยุกต์  ตลอดถึง
ผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพตระหนัก
ในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อ 
สาขาวิชาชีพ  รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
     3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
      ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิด
ทางวิชาการและวิชาชีพ  และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา
สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีมีข้อมูลไม่เพียงพอ  สามารถสังเคราะห์และใช้
ผลงานวิจัย  สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ  หรือรายงานทางวิชาชีพ  และพัฒนาความคิดใหม่ๆ  โดยการบูรณา
การให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท้าทาย  สามารถใช้เทคนิคท่ัวไป  หรือเฉพาะทาง
ในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค ์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
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ที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ  สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง  โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัย  และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติ 
ในวิชาชีพที่มีอยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
     4)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
      สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน  หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพ
ได้ด้วยตนเอง  สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้  รวมทั้ง
วางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้  มีความรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของตนเอง  และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง  ๆ  
แสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
ในการท างานกลุ่ม 
     5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
      สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าปัญหา  สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง  ๆ  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง  ๆ  ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ  รวมถึงชุมชนทั่วไป  โดยการ
น าเสนอรายงาน  ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ  ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ  
รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
    มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาเอก  อย่างน้อย 
ต้องเป็น  ดังนี้ 
     1)  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
      สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบท
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ  ในกรณีท่ีไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการ
กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้  ก็สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้  ด้วยความยุติธรรม  ด้วยหลักฐาน  ด้วยหลักการ 
ที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม  แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อื่น  
ที่จะได้รับผลกระทบ  ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน  เพ่ือทบทวนและ
แก้ไข  สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม  จริยธรรมในการจัดการกับความ
ขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น  แสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการ
ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมในที่ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น   
     2)  ด้านความรู้ 
      สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่  มีความเข้าใจอย่าง 
ถ่องแทแ้ละลึกซ้ึงในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ  รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี  
หลักการและแนวคิดท่ีเป็นรากฐาน  มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา  รวมถึงประเด็นปัญหาส าคัญ 
ที่จะเกิดขึ้น  รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุป  ซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด  
ส าหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ  จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ 
ที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ  ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อสาขาวิชาที่ศึกษาค้นคว้า 
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     3)  ด้านทักษะทางปัญญา 
      สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ 
ในการวิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์  และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหา 
ด้วยวิธีการใหม่  ๆ  สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ 
ทีส่ร้างสรรค์โดยบูรณาการแนวคิดต่าง  ๆ  ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง  
สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เก่ียวกับการพัฒนาองค์ความรู้
ใหม ่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ 
     4)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
      มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ  สามารถ
วางแผนวิเคราะห์และแก้ปัญหา  ที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง  รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเอง 
และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์  และแสดงออกถึง
ความโดดเด่น  ในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ  และสังคมที่ซับซ้อน   
     5)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
      สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษา
ค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน  สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง  ๆ   
โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ  สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ 
กลุ่มบุคคลต่าง  ๆ  ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ  รวมถึงชุมชนทั่วไป  โดยการน าเสนอรายงาน 
ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์
หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
    ปัจจัยสู่ความส าเร็จที่จ าเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   
มีดังนี้ 
     1)  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
      การพัฒนาด้านนี้เกี่ยวข้องกับการผสมผสานความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่
เหมาะสมและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ  ทัศนคติ  และวุฒิภาวะในการตัดสินใจยุทธศาสตร์ 
ที่ใช้ในการพัฒนาจะรวมถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีการวิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและ 
ของผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง  ๆ  ในการอภิปรายเป็นกลุ่มในเรื่องความขัดแย้งทางความคิดอย่างง่าย  ๆ   
และท่ีซับซ้อนมากข้ึนจะช่วยให้นิสิตเห็นค่านิยมของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเกิดความคิด  โดยใช ้
หลักการทั่วไปว่าสิ่งที่ตนเชื่อควรเป็นแนวทางก าหนดพฤติกรรมของตนเองได้  หลักในการถ่ายทอด 
การเรียนรู้จะต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นไปได้ต่าง  ๆ  รวมถึงสถานการณ์ท่ีนิสิต
จะต้องเผชิญในชีวิตภายหน้าและในการท างานแม้ว่าผลการเรียนรู้ด้านนี้  อาจถูกจัดเป็นรายวิชาใด 
วิชาหนึ่งโดยเฉพาะ  แต่ควรใช้ทุกโอกาสในการเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ในทุกรายวิชา 
ที่สอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
     2)  การแสวงหาความรู้ 
      ปัจจัยส าคัญคือการจัดภาพรวมอย่างกว้างๆ  เกี่ยวกับการจัดโครงสร้าง 
และเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้าและเมื่อมีข้อมูลใหม่เพ่ิมขึ้นควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหา 
ที่จัดไว้นั้นและเชื่อมโยงกบความรู้เดิมของนิสิตเพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจและน ามาใช้   
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การใช้เครื่องมือช่วยจ าและการทบทวนเนื้อหาที่ส าคัญเป็นระยะ  ๆ  จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้น 
จะอยู่ในความทรงจ าได้ในระยะยาว   
     3)  การพัฒนาทักษะทางปัญญา 
      ปัจจัยสู่ความส าเร็จคือการพัฒนาความคิดรวบยอดรวมทั้งหลักการ 
ทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่าง  ๆ  เป็นล าดับขั้นตอน 
ตามแผนที่วางไว้และต้องฝึกปฏิบัติในหลายสถานการณ์  รวมทั้งที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ท่ีคาดว่า 
จะได้ใช้ในอนาคตเพ่ือช่วยในการถ่ายทอดความรู้  และน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง  ๆ  ตามความ
เหมาะสมการพัฒนาความสามารถในการก าหนดและใช้ทักษะทางปัญญาในการแก้ไขปัญหาใหม่  ๆ   
ที่ไม่คาดคิดมาก่อนจ าเป็นต้องมีการท างานในการแก้ปัญหาแบบปลายเปิด  โดยให้ความช่วยเหลือ 
ในการจ าแนกแยกแยะและการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจ  เพ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถ 
ในการคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  นิสิตควรถูกฝึกให้สามารถสะท้อนกระบวนการคิด 
ของตนเองเมื่อพบกับงานใหม่  ๆ  ที่ท้าทาย  และสามารถพัฒนาการจัดการกลยุทธ์ในการคิดของตนเอง  
เมื่อต้องแก้ไขประเด็นปัญหาในลักษณะต่าง  ๆ 
     4)  การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
      ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  คือการมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและได้รับ
ข้อมูลป้อนกลับต่อผลการท างานที่สร้างสรรค์  ข้อมูลป้อนกลับดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้านิสิต 
ได้วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเอง  ในสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสามารถพัฒนาเป็นหลักในการแสดง
พฤติกรรมของตนเอง  การพัฒนาความสามารถและความรับผิดชอบส าหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
จ าเป็นต้องมอบหมายงานให้นักศึกษาที่จะพัฒนาและกระตุ้นความสามารถเหล่านั้นด้วยความมุ่งหวังให้มี
ผลงานที่ก้าวหน้าขึ้นตามล าดับ 
     5)  การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      ปัจจัยสู่ความส าเร็จ  คือการจัดการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติเป็นล าดับขั้นตอน
ตามท่ีวางแผนไว้พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับและค าแนะน าในการปรับปรุงทักษะที่จ าเป็นทางด้านการ
ค านวณอย่างง่าย  ๆ  แก่นิสิตเพ่ือปรับปรุงทักษะที่จ าเป็นทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย  ๆ  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  นิสิตที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถต่างกัน 
ในการใช้ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร  ซึ่งบางคนต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษ   
ทั้งนี้อาจท าได้โดยการสอนโดยตรงร่วมกับการฝึกปฏิบัติ  และควรให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะ 
เหล่านี้  ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามล าดับ   
  สรุปได้ว่า  หลักสูตรของแต่ละคุณวุฒิควรมีลักษณะอย่างน้อย  ดังนี้ 
   1)  หลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ต้องเป็นหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรม  
ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาอย่างกว้าง  ๆ  เน้นให้รู้ลึกในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การ
พัฒนาและผลการวิจัยล่าสุด  นิสิตควรตระหนักถึงความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กัน  ปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิขั้นพื้นฐานส าหรับการเข้าสู่อาชีพในสาขาต่าง  ๆ  ที่ใช้ทักษะความช านาญสูง
และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น  ดังนั้นหลักสูตรจะต้องพัฒนาผู้เรียนทั้งคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้  
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และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ  และพ้ืนฐานความรู้ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี  และการวิจัย
ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อด้วย   
   2)  หลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
    หลักสูตรปริญญาโทมีจุดมุ่งหมายที่จะให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ความรู้และทักษะ
ทางด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมากแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดี  
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความช านาญทางด้านการวิจัยหรือพัฒนาความช านาญระดับสูงทางวิชาชีพ  
หลักสูตรจึงอาจเน้นการค้นคว้าวิจัยที่น าไปสู่การท าวิทยานิพนธ์  หรืออาจผสมผสานระหว่างการศึกษา
รายวิชากับวิทยานิพนธ์  หรือการศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ 
   3)  หลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
    หลักสูตรปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นิสิตมีคุณธรรม  จริยธรรม   
และมีการศึกษาค้นคว้าที่ลุ่มลึกในระดับสูงอย่างมีอิสระ  มีความเชี่ยวชาญในพัฒนาการล่าสุด 
ขององค์ความรู้ในสาขา/  สาขาวิชา  ที่ศึกษาค้นคว้า  ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกต์ใช้
ความรู้เพื่อเพ่ิมพูนและพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชาของสาขา/สาขาวิชาและวิชาชีพ  หลักสูตร 
อาจจะเน้นการค้นคว้าวิจัยที่น าไปสู่การท าวิทยานิพนธ์  เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ที่มีอยู่  หรืออาจ
ผสมผสานระหว่างวิทยานิพนธ์กับการศึกษารายวิชาระดับสูง  ในสาขาวิชาชีพหรือสาขา/สาขาวิชา
ประยุกต์ 
  กล่าวสรุป  กระบวนการตรวจสอบหลักสูตรเป็นขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งเป็นกระบวนการที่ท าให้ได้หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน  เป็นไปตามแบบฟอร์ม  มคอ.2  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ.  2558   
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 2.  ขั้นตอนการเสนอหลักสูตร 
  การปฏิบัติงานการเสนอหลักสูตร  หมายถึง  การเสนอเล่มหลักสูตรที่จัดท าใหม่   
หรือเล่มหลักสูตรปรับปรุงตามวงรอบที่ท าการสอนมาแล้วครบ  5  ปี  ซึ่งคณะ  วิทยาลัยได้เสนอ 
มายังงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  เพ่ือน าเข้าสู่การประชุมพิจารณาของคณะกรรมการ
วิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ที่มีการประชุมเป็นประจ าทุกเดือน  โดยความรับผิดชอบ 
ของกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  กองทะเบียนและประมวลผล  โดยมีขั้นตอน 
การปฏิบัติงานดังนี้ 
 
 
                
  
                 
             
 
                
 
                
 
                
 
                
 
                
 
 
 
 
                
 
 
                
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  5  แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ 

ตรวจสอบวันประชุมประจ าเดือน 

จองห้องประชุม 

รับเล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 

ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการ
วิชาการ 

จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม 

จัดการประชุม และบันทึก 
การประชุม 

สรุปบันทึกการประชุม  

แจ้งมติการประชุม  

จัดเก็บบันทึกการประชุม  
และสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 

เสนอหลักสูตร 

ขั้นตอนที่  1 

ขั้นตอนที่  2 

ขั้นตอนที่  3 

ขั้นตอนที่  4 

ขั้นตอนที่  5 

ขั้นตอนที่  6 

ขั้นตอนที่  7 

ขั้นตอนที่  8 

ขั้นตอนที่  9 
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 ค าอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานการเสนอหลักสูตร 
 
 ขั้นตอนที่  1  รับเล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์   
  เมื่อคณะ  วิทยาลัย  ด าเนินการแก้ไขตามที่งานหลักสูตรส่งกลับคืนให้แก้ไขตามค าแนะน า
แล้วจัดท าเล่มหลักสูตรฉบับสมบูรณ์  จ านวน   15  เล่ม  สง่กลับคืนงานหลักสูตรเพื่อเสนอเข้าสู่
คณะกรรมการวิชาการประชุมพิจารณา  พร้อมแผ่น  CD  บันทึกไฟล์ข้อมูล  1  แผ่น  จากนั้นงาน
หลักสูตรก็จัดเตรียมเอกสารเล่มหลักสูตรให้ครบตามจ านวนคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
 

 ขั้นตอนที่  2  ตรวจสอบวันประชุมประจ าเดือน 
  หลังจากท่ีตรวจเล่มหลักสูตรครบถ้วนแล้ว  งานหลักสูตรตรวจสอบวันประชุมประจ าเดือน
ตามท่ีก าหนดไว้ในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  และจะต้องมี
การประชุมทุกเดือน  เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าในการพิจารณาหลักสูตร   
 

 ขั้นตอนที่  3  จองห้องประชุม 
  เมื่อได้วันประชุมที่แน่นอนแล้วก็ด าเนินการจองห้องประชุม  ซึ่งการจองห้องประชุมนั้น
สามารถด าเนินการจองในระบบตามที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบห้องประชุมก าหนดไว้  (ดังตัวอย่างในหน้า  
51-52) 
 

 ขั้นตอนที่  4  ท าหนังสือเชิญคณะกรรมการวิชาการ 
  คณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  มีทั้งกรรมการภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้วย  ทั้งนี้ในการเชิญคณะกรรมการวิชาการประชุมด าเนินการ  ดังนี้ 
   (1)  คณะกรรมการ  และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ท าเป็นหนังสือภายนอก  ลงนามโดย
อธิการบดีและออกเลขหนังสือที่งานสารบรรณส่วนกลางของมหาวิทยาลัย  (ดังตัวอย่างในหน้า  53) 
   (2)  คณะกรรมการ  และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน  ท าเป็นบันทึกข้อความ  ลงนามโดย 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  และออกเลขหนังสือที่กองทะเบียนและประมวลผล (ดังตัวอย่างในหน้า  54) 
   (3)  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ซึ่งท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการวิชาการรวมทั้งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  ท าเป็นบันทึกข้อความ  ลงนามโดย
ผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผลและออกเลขหนังสือที่กองทะเบียนและประมวลผล 
   (4)  ในส่วนของผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล  ให้ท าเป็นบันทึกข้อความ  
ลงนามโดยนายทะเบียน  และออกเลขหนังสือที่กองทะเบียนและประมวลผล   
   (5)  ในส่วนของคณะ  วิทยาลัย  ที่เก่ียวข้องในการจัดท าหลักสูตร  (ประธานหลักสูตร)  
จะต้องเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ให้ท าเป็นบันทึกข้อความ  ลงนามโดย 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  (ดังตัวอย่างในหน้า  55) 
 

 ขั้นตอนที่  5  จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม 
  การปฏิบัติงานจัดเตรียมเอกสารการเสนอหลักสูตรต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  
จะต้องจัดท าเป็นวาระการประชุม  ตามระเบียบการประชุมทั่วไป  ซึ่งมีวาระการประชุมประกอบด้วย   
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   วาระท่ี  1  เรื่องแจ้งเพ่ือทราบ  เป็นการแจ้งเพ่ือทราบจากประธาน  และกรรมการ 
ที่เข้าประชุม 
   วาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  เป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่
ผ่านมาของคณะกรรมการวิชาการ   
   วาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่อง  เป็นการพิจารณาเรื่องเดิมท่ีค้างไว้ในการประชุมครั้งก่อน  
และน าเสนอเข้ามาพิจารณาสืบเนื่องต่อจากครั้งที่แล้ว 
   วาระท่ี  4  เรื่องพิจารณา  เป็นการพิจารณาหลักสูตรที่งานหลักสูตรเสนอต่อ
คณะกรรมการวิชาการพิจารณารายละเอียดต่าง  ๆ  ตามข้อมูลของแต่ละหลักสูตรที่คณะ  วิทยาลัยได้
ด าเนินการจัดท าตามแบบมคอ.  2  โดยมีข้อมูลที่สอดคล้องและถูกต้องตามประกาศ  และข้อบังคับท่ี
กล่าวไว้ในบทที ่ 3    
   วาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน  ๆ  (ถ้ามี)  เป็นเรื่องที่นอกเหนือจากวาระท่ี  1–4   
 

 ขั้นตอนที่  6   จัดการประชุมและบันทึกการประชุม 
  การจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ซึ่งคณะกรรมการวิชาการส่วนใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิจะ
มีภูมิล าเนาที่กรุงเทพมหานคร  และไม่สะดวกในการเดินทางมาประชุมที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ใน
การจัดประชุมจะจัดประชุมที่ห้องประชุม  1  ชั้น  4  ตึกบรมราชกุมาร ี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
และด าเนินการด้วยระบบทางไกลผ่านจอภาพ  (Video  Conference)  ไปยังห้องประชุมหน่วยงาน
ประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ชั้น  14  อาคารส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
กรุงเทพมหานคร  ผู้เขียนคู่มือท าหน้าที่บันทึกการประชุมซึ่งจะต้องจดบันทึกการประชุมให้ละเอียด
ตามท่ีคณะกรรมการวิชาการเสนอแนะ 
 

 ขั้นตอนที่  7  สรุปบันทึกการประชุม 
  หลังการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  เสร็จสิ้นแล้ว  ผู้เขียนคู่มือด าเนินการสรุปการ
ประชุมทุกวาระ  และเม่ือสรุปบันทึกการประชุมเสร็จแล้วเสนอต่อผู้อ านวยการกองทะเบียนและ
ประมวลผล  เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง  จากนั้นเสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อรับรอง
บันทึกการประชุม  จากนั้นจึงแจ้งมติท่ีเกี่ยวข้องไปยังคณะ  วิทยาลัยที่เสนอหลักสูตร 
 

 ขั้นตอนที่  8  แจ้งมติการประชุม 
  เมื่อด าเนินการสรุปบันทึกการประชุมเรียบร้อยแล้ว  ท าบันทึกข้อความแจ้งมติการประชุม 
คณะกรรมการวิชาการ  ไปยังคณะ  วิทยาลัยเจ้าของหลักสูตรเพื่อด าเนินการตามกระบวนการที่
เกี่ยวข้องต่อไป  หากมีการแก้ไขก็ด าเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยและครบทุกรายการตามที่คณะกรรมการ
วิชาการเสนอแนะ  (ดังตัวอย่างในหน้า  56) 
 

 ขั้นตอนที่  9  จัดเก็บบันทึกการประชุม  และสิ้นสุดการปฏิบัติงานเสนอหลักสูตร 
   หลังจากแจ้งมติการประชุมไปยังคณะ  วิทยาลัยที่เกี่ยวข้องในการเสนอหลักสูตรแล้ว  
ผู้เขียนคู่มือก็จัดเก็บเอกสารบันทึกการประชุมเข้าแฟ้มทุกครั้งที่มีการประชุม  และจัดเก็บในระบบ
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (TQF)  เมื่อสิ้นปี
การศึกษาก็มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานด้านการเสนอหลักสูตร  (ดังตัวอย่างในหน้า  
57-60) 
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ตัวอย่างการจองห้องประชุม  ในการประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
 

การจองห้องประชุมในระบบจองห้องประชุมของงานการประชุม  มีวิธีการดังภาพประกอบ  6-7 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

ภาพประกอบ  6  แสดงการเข้าสู่ระบบจองห้องประชุมของงานการประชุมมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
 
 

คลิกที่นี่เพ่ือเข้าระบบจองห้องประชุม 
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ภาพประกอบ  7  แสดงวิธีการจองห้องประชุมในระบบจองห้องประชุมของงานการประชุม 
 
 
 
 

คลิกเลือกช่วงเวลา  เช้า  หรือ  บ่าย 
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 ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ  (กรณีเชิญกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก)   
 
 

 

 

ที ่ ศธ  0530.1(7)/  ว ……..   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
      ต าบลขามเรียง  อ าเภอกันทรวิชัย 

จังหวัดมหาสารคาม  44150 

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

เรื่อง  ขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาหลักสูตร 

เรียน  คณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ระบุชื่อ.........  /ผู้ทรงคุณวุฒิ) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  เอกสารหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 ด้วยหน่วยงานจัดการเรียนการสอนได้เสนอหลักสูตรเพื่อให้คณะกรรมการวิชาการ   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พิจารณา  ดังนั้นเพ่ือให้ผลการพิจารณาหลักสูตรได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเห็นชอบ 
ตรงกัน  จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมพิจารณาหลักสูตร  ในวันที่.  .......  เดือน................  พ.ศ.  .........   
เวลา………น.  ณ  ห้องประชุมหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ชั้น  14  ส านักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษากรุงเทพมหานคร 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา  และสถานทีด่ังกล่าว 

 

              ขอแสดงความนับถือ 
 

(...................................................) 
         อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 
 
ส านักงานอธิการบดีกองทะเบียนและประมวลผล 
โทร.  0-4375-4234 
โทรสาร  0-4375-4234 
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ตัวอย่างหนังสือเชิญคณะกรรมการวิชาการ  ภายในมหาวิทยาลัย 
 
 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานอธิการบดี  กองทะเบียนและประมวลผล  งานพัฒนาหลักสูตร  โทร.1210 

ที ่ ศธ  0530.1(7)/  ว .........          วันที ่ ..........  เดือน  ..................  พ.ศ.  ............... 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมเพ่ือพิจารณาหลักสูตร 

เรียน  คณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ระบุชื่อ) 

   ด้วยหน่วยงานจัดการเรียนการสอนได้เสนอหลักสูตรเพื่อให้คณะกรรมการวิชาการ   
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พิจารณา  ดังนั้นเพ่ือให้ผลการพิจารณาหลักสูตรได้ข้อสรุปที่ชัดเจนเห็นชอบตรงกัน   
จึงขอเชิญท่านเข้าประชุมพิจารณาหลักสูตร  ในวันที่.......  เดือน.....................  พ.ศ.  ...........  เวลา  ..............   
ณ  ห้องประชุม  2  ชั้น  4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และเข้าประชุมตามวัน  เวลา  และสถานทีด่ังกล่าว 

 
 
 

        (....................................................) 
                                            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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 ตัวอย่างหนังสือเชิญเข้าร่วมชี้แจงหลักสูตรที่เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ   
 
 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานอธิการบดี  กองทะเบียนและประมวลผล  งานพัฒนาหลักสูตร  โทร.1210 

ที ่ ศธ  0530.1(7)/  ว .........          วันที ่ ..........  เดือน  ...................  พ.ศ.  ............... 

เรื่อง  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพ่ือชี้แจงและรับทราบผลการพิจารณาหลักสูตรในการประชุม   
          คณะกรรมการวิชาการ 

เรียน  คณบดีคณะ  ........................................................... 

   ด้วยคณะ/วิทยาลัย  ของท่านได้เสนอหลักสูตร  (หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง   
พ.ศ.  .......)  มายังงานพัฒนาหลักสูตร  และงานพัฒนาหลักสูตรได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ 
วิชาการเพ่ือพิจารณาหลักสูตร..................................  ซึ่งเปน็หลักสูตรที่คณะของท่านเป็นผู้รับผิดชอบ   
   ในการนี้  เพ่ือให้การพิจารณาหลักสูตรของท่านเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอเชิญ 
ผู้ที่รับผิดชอบและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเสนอหลักสูตร  เข้าร่วมประชุมชี้แจง  ในวันที่.......  เดือน.................   
พ.ศ.  ...........  เวลา  ..............  น.  ณ  ห้องประชุม  2  ชั้น  4  อาคารบรมราชกุมารี  มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  และเข้าประชุมตามวัน  เวลา  และสถานทีด่ังกล่าว 

 
 
 

        (....................................................) 
                                            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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 ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการไปยังคณะ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานอธิการบดี  กองทะเบียนและประมวลผล  งานพัฒนาหลักสูตรโทร.1210 

ที ่ ศธ  0530.1(7)/             วันที ่ .........  เดือน.................  พ.ศ.  ............ 

เรื่อง  แจ้งมติคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ครั้งที.่........./25.......... 

เรียน  คณบดีคณะ................................. 

    ด้วยคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ในการประชุม  ครั้งที่...../25... 
เมื่อวันที่..........เดือน..................พ.ศ.............  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบหลักสูตร......................................... 
สาขาวิชา..................................(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  25..........)  โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข
รายละเอียดดังที่ได้แนบมาพร้อมนี้  ทั้งนี ้ ขอให้คณะด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะและขอให้ส่ง
ข้อมูลหลักสูตรที่ได้แก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วให้ฝ่ายวิชาการดังนี้ 

     1.  เอกสารหลักสูตร  (เข้าเล่มเรียบร้อย)   จ านวน  2  ชุด 
     2.  ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตร  (เข้าเล่มเรียบร้อย) จ านวน  2  ชุด 
     3.  แบบเสนอหลักสูตรปรับปรุง  (พส.  2) จ านวน  1  ชุด 
     4.  แบบฟอร์มชี้แจงผลการแก้ไขตามมติที่ประชุม  
      คณะกรรมการวิชาการ จ านวน  1  ชุด   
     5.  แผ่นซีดีบันทึกข้อมูลตามข้อ  1-4 จ านวน  1  ชุด 

   โดยส่งเอกสารตามรายการในข้อ  1-4  และเย็บเล่มเอกสารหมายเลข  1-2  ให้เรียบร้อย   
พร้อมแผ่นซีดีบันทึกข้อมูลตามข้อ  5  มาที่ฝ่ายวิชาการ  ภายในวันที่........เดือน...............พ.ศ...........   
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องก่อนน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามในวาระเพ่ือพิจารณา   
ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารในข้อ  3-4  พร้อมตัวอย่างได้ที่  
http://www.regpr.msu.ac.th/curriculum  เมนเูอกสารเสนอที่ประชุมสภา 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  

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

                            รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
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 ตัวอย่างการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ในระบบสารสนเทศหลักสูตร  (TQF)  มีวิธีการจัดเก็บดังภาพประกอบ  8-11 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพประกอบ  8  แสดงการเข้าสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร 
      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (TQF) 

 
 

ระบุรหัสประจ าตัว  และรหัสผ่าน  
เพ่ือเข้าสู่ระบบ TQF 

เข้าสู่เมนูหลักระบบ TQF 
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ภาพประกอบ  9  แสดงการเข้าสู่เมนูบันทึกการประชุมและน าเสนอหลักสูตรในระบบสารสนเทศ 
     เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (TQF) 
 
 
 
 

คลิก  ข้อมูลหลักสูตรและรายวิชา 

คลิก  บันทึกการประชุมและ 
การน าเสนอหลักสูตร 
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ภาพประกอบ  10  แสดงการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
                        ในระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

 
 
 
 

คลิก  เครื่องหมาย  +  เพ่ือบันทึกรายงานการประชุม 

คลิก  Browse  เพ่ือแนบไฟล์ข้อมูล
รายงานการประชุม 
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ภาพประกอบ  11  แสดงการออกจากระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการหลักสูตร 
                       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (TQF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิก  ออก  เพ่ือ  ออกจากระบบ  (TQF) 
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วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 
 วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเสนอหลักสูตรและตรวจสอบหลักสูตร 
มีวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานดังนี้ 

   1.  จัดท าแผนการปฏิบัติงานและก าหนดปฏิทินการด าเนินงานของงานให้ครอบคลุม 
ภาระงานที่ได้รับมอบหมายตวัอย่าง 
   2.  ก าหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน  
ของกระบวนการด าเนินงานแต่ละขั้นตอน 
   3.  ประสานงานกับคณะ  วิทยาลัย  หากมีการส่งเล่มหลักสูตรล่าช้าและเลย
ก าหนดเวลาที่ก าหนดในการเสนอหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 
   4.  รวบรวมและสรุปผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการ 
   5.  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของกระบวนการต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพ่ือทราบและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนากรณีกระบวนการด าเนินงาน 
มีข้อบกพร่อง 
   6.  ประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน  
 
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 
 1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยปฏิบัติราชการ 
อย่างสุจริตไม่มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์อันมิควรจากการปฏิบัติงานในต าแหน่งหรือหน้าที่โดยใช้ 
วิชาความรู้และปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่  ขยันหมั่นเพียร  อดทนในการแก้ปัญหาเพ่ือให้งาน 
ประสบความส าเร็จ 
 2.  มีทัศนคติที่ดีในการท างานและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรม  รวมทั้งเพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถและทักษะในการท างานเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
และให้เกิดประสิทธิผลเป็นผู้ที่มีความรู้  ความเข้าใจ  มีความรู้สึกที่ดี  และมีความภาคภูมิใจที่ได้
ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 3.  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและปราศจากอคติปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐาน
ของความสุจริตไม่พยายามหลีกเลี่ยงหรือแสวงหาช่องโหว่ของกฎหมาย  กฎระเบียบเพ่ือกระท าสิ่งที่ 
ไม่ถูกต้องและให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 4.  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  มีเหตุมีผล 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญท างานในหน้าที่ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนรวดเร็วทันการ
ด้วยวิจารณญาณที่ดมีีจิตส านึกและหลักการในการรักษาประโยชน์ของทางราชการและเอ้ือประโยชน์ 
ต่อส่วนรวม 
 5.  ปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา  และใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการอย่างเต็มที ่ รักษาเวลาและอุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถเมื่อมีงาน 
ต้องท าเพ่ิมขึ้นต้องท างานนั้นจนแล้วเสร็จ 
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 6.  ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า  พึงปฏิบัติต่อทรัพย์สิน
ของทางราชการเช่นเป็นทรัพย์สินของตนเองโดยไม่ปล่อยปละละเลยให้เสียหายหรือช ารุดทรุดโทรม   
หากทรัพย์สินบางอย่างสามารถน ามาหมุนเวียนใช้ได้อีกก็ควรกระท าเช่นการน ากระดาษที่พิมพ์ 
หรือถ่ายเอกสารหน้าเดียวมาท าเป็นบันทึกข้อความหรือกระดาษส าเนาเป็นต้น 
  7.  มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกับเพ่ือน
ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  กล่าวโดยสรุปควรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักค่านิยมขององค์กรที่ให้บุคลากรกองทะเบียน
และประมวลผล  ถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่  ดังที่ว่า 
   1.  ให้บริการด้วยใจ  มีความกระตือรือร้นในการให้บริการแก่นิสิตและผู้รับบริการ
ทุกระดับให้บริการอย่างเป็นมิตรและเสมอภาค  มีความพร้อมในการให้บริการ  และตอบสนอง 
ความต้องการของผู้รับบริการ  ทุกระดับได้อย่างถูกต้อง 
   2.  ความถูกต้อง  ถือปฏิบัติตามกฎ  ระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  ปฏิบัติงาน
ด้วยความเป็นธรรม  และมีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่ปฏิบัติ 
   3.  ความซื่อสัตย์  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ตรวจสอบได้  มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  และไม่แสวงหาประโยชน์เพ่ือตนเองจากงานในหน้าที่ 
   4.  ความสามัคคี  ท างานร่วมกันเป็นทีม  เสมือนเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน  
ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอ่ืน  ให้ก าลังใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน  มีความพร้อมเพรียง 
และตั้งใจท างานในหน้าที่ของตนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
   5.  มีวินัย  มีความตรงต่อเวลา  มีวินัยต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   6.  ใฝ่คุณธรรม  ยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร  
เป็นผู้มีสัมมาคารวะ และปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมอันดี  รวมทั้งมีความเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
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บทที ่ 4 
 

เทคนิคในการปฏิบัติงาน 
 
 คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบและเสนอหลักสูตร  ตามกรอบมาตรฐานระดับอุดมศึกษา 
แห่งชาติ  (TQF)  ในบทนี้ผู้เขียนน าเสนอตามล าดับข้อหัวดังนี้ 
   1.  กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน   
   2.  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
   3.  วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน   
   4.  จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
 
กิจกรรมและแผนการปฏิบัติงาน   
 
 การปฏิบัติงานตรวจสอบและเสนอหลักสูตร  กองทะเบียนและประมวลผล  ก าหนด
แผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ  2560  ปีการศึกษา  2559  ซึ่งมีกิจกรรมการปฏิบัติงาน   
ดังตาราง  7   
 
 ตาราง  7  แสดงกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ปีการศึกษา  2559 
 

ที ่ กิจกรรมด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

  2
55

9 
พ.

ย. 
 2

55
9 

ธ.ค
.  

25
59

 

ม.
ค.

  2
56

0 
ก.พ

.  
25

60
 

มี.
ค.

  2
56

0 
เม

.ย.
  2

56
0 

พ.
ค.

  2
56

0 

มิ.
ย. 

 2
56

0 
ก.ค

.  
25

60
 

ส.ค
.  

25
60

 
ก.ย

.  
25

60
 

 การตรวจสอบและเสนอหลักสูตร             

1 จัดท าปฏิทินการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

            

2 ตรวจสอบความถูกต้องของ
เอกสารหลักสูตร 

            

3 บันทึกแจ้งคณะ/หน่วยงาน  เสนอ
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุงหลักสูตร 

            

4 จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
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 ตาราง  7  แสดงกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ปีการศึกษา  2559  (ต่อ) 
 

ที ่ กิจกรรมด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

  2
55

9 
พ.

ย. 
 2

55
9 

ธ.ค
.  

25
59

 

ม.
ค.

  2
56

0 
ก.พ

.  
25

60
 

มี.
ค.

  2
56

0 
เม

.ย.
  2

56
0 

พ.
ค.

  2
56

0 

มิ.
ย. 

 2
56

0 
ก.ค

.  
25

60
 

ส.ค
.  

25
60

 
ก.ย

.  
25

60
 

 การตรวจสอบและเสนอหลักสูตร             

5 จัดท ารายงานการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ 

            

6 ปรับคู่มือเสนอหลักสูตรให้เป็น
ปัจจุบัน 

            

7 จัดท าคู่มือการเขียนหลักสูตรให้
เป็นปัจจุบัน 

            

8 เสนอเอกสารหลักสูตรต่อสภา
มหาวิทยาลัยและส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

            

9 จัดท าสถิติข้อมูลการเปิดสอน
หลักสูตรรายงานต่อสภา
มหาวิทยาลัย 

            

10 ส ารวจข้อมูลการจัดการเรียนการ
สอนแต่ละคณะ/หน่วยงาน 

            

11 จัดท าข้อมูลรายชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

            

12 ประสานงานการประเมินหลักสูตร
กับคณะ/หน่วยงาน  จัดท าสรุป
ข้อมูลการด าเนินงาน 

            

13 จัดท าประวัติหลักสูตรผ่านขั้นตอน
การพิจารณาของมหาวิทยาลัย
และส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

            

14 บันทึกฐานข้อมูลรายวิชา             

15 ตรวจสอบความถูกต้องของ
รายวิชา 
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 ตาราง  7  แสดงกิจกรรมและแผนการปฏิบัติงานเสนอและตรวจสอบหลักสูตร  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.  2560  ปีการศึกษา  2559  (ต่อ) 

 

ที ่ กิจกรรมด าเนินการ 

ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.
ค.

  2
55

9 
พ.

ย. 
 2

55
9 

ธ.ค
.  

25
59

 

ม.
ค.

  2
56

0 
ก.พ

.  
25

60
 

มี.
ค.

  2
56

0 
เม

.ย.
  2

56
0 

พ.
ค.

  2
56

0 

มิ.
ย. 

 2
56

0 
ก.ค

.  
25

60
 

ส.ค
.  

25
60

 
ก.ย

.  
25

60
 

16 แจ้งผลการบันทึกข้อมูลหลักสูตร
ไปยังคณะ/หน่วยงานที่จัดท า
หลักสูตร 

            

17 ส ารวจข้อมูลการเปิดรับนิสิตใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 

            

18 จัดท าคู่มือหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี 

            

19 จัดท าข้อมูลรายวิชาสหกิจศึกษา             

20 จัดท าข้อมูลสถิติหลักสูตรที่เปิด
สอนตามปีการศึกษา 

            

21 จัดท าข้อมูลสถิติสถานะ
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
ที่ครบวงรอบการปรับปรุง 
ตามปีการศึกษา 

            

22 เผยแพร่เอกสารข้อมูล  
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร 

            

23 จัดท ารายงานการวิจัยที่ได้รับการ
จัดสรรงบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย 

            

24 บันทึกฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารจัดการหลักสูตร 

            

25 รวบรวมปัญหา  อุปสรรค   
เสนอผู้บังคับบัญชา 

            

 
 
 
 
 
 



35 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
 
 1.  ขั้นตอนการตรวจสอบหลักสูตร 

 

   เป็นการปฏิบัติงานในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่คณะ/หน่วยงานเสนอ
มายังงานพัฒนาหลักสูตรตามแบบฟอร์ม  มคอ.2  ซึ่งจะต้องมีความถูกต้องและสอดคล้องตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF)  พ.ศ.  2552  ตามแบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตร  
มคอ.  2  (ดังตัวอย่างในหน้า  37-45)  การปฏิบัติงานการตรวจสอบหลักสูตรมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ดังนี้   
 
                
 
               
                
    
 
 
 
              
 
 
                 
 
 
                
           
 
 
                  
 
 
 
 

ภาพประกอบ  4  แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบหลักสูตร 
 
 
 

รับเล่มหลักสูตร 

ด าเนินการตรวจสอบหลักสูตร 

สรุปผลการตรวจสอบหลักสูตร 

เสนอผลการตรวจสอบหลักสูตร 

แจ้งผลการตรวจสอบหลักสูตร 

จัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบ
หลักสูตรและสิ้นสุดการ

ปฏิบัติงาน 

ขัน้ตอนที่  1 

ขั้นตอนที่  2 

ขั้นตอนที่  3 

ขั้นตอนที่  4 

ขั้นตอนที่  5 

ขั้นตอนที่  6 
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 ค าอธิบายข้ันตอนการปฏิบัติงานการตรวจสอบหลักสูตร   
 

  ขั้นตอนที่  1  รับเล่มหลักสูตร   
   เมื่อคณะ  วิทยาลัยได้จัดส่งเล่มหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร   
(ครบวงรอบ  5  ปี)  หรือหลักสูตรที่ท าการเปิดสอนใหม่  มายังงานพัฒนาหลักสูตร  กองทะเบียน 
และประมวลผล  ผู้เขียนคู่มือจัด  ล าดับก่อน-หลังในการรับเล่มหลักสูตร   
  ขั้นตอนที่  2  ด าเนินการตรวจสอบหลักสูตร    
   การตรวจสอบหลักสูตรในขั้นตอนนี้  เป็นการตรวจสอบหลักสูตรตามแบบฟอร์ม  
มคอ. 2  ซึ่งจะต้องให้ถูกต้องและสอดคล้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(TQF)  พ.ศ.  2552  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.  2558  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557  
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2558  
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2560   
  ขั้นตอนที่  3  สรุปผลการตรวจสอบหลักสูตร 
   หลังจากด าเนินการตรวจสอบหลักสูตรเสร็จสิ้นตามแบบฟอร์ม  มคอ.  2  จะต้อง
สรุปผลการตรวจสอบหลักสูตร  ตามแบบเสนอตรวจสอบหลักสูตรตามรูปแบบ  มคอ.  2  (ดังตัวอย่าง
ในหน้า  46) 
  ขั้นตอนที่  4  เสนอผลการตรวจสอบหลักสูตร 
   เมื่อสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  น าเสนอผ่านหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา
หลักสูตรและระบบฐานข้อมูล  เสนอผู้อ านวยการกองทะเบียนและประมวลผล  และเสนอต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการเพ่ือรับทราบและมอบคณะ  วิทยาลัยด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  ขั้นตอนที่  5  แจ้งผลการตรวจสอบหลักสูตร 
   หลังจากท่ีท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการลงนามทราบและสั่งการให้ด าเนินการแล้ว  
ผู้เขียนคู่มือท าบันทึกข้อความแจ้งผลการตรวจสอบหลักสูตรให้คณะ  วิทยาลัยได้ทราบและด าเนินการ 
ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องต่อไปตามที่งานพัฒนาหลักสูตรแจ้ง  (ดังตัวอย่างในหน้า  52) 
  ขั้นตอนที่  6  จัดเก็บข้อมูลการตรวจสอบหลักสูตรและสิ้นสุดการปฏิบัติงาน 
   เมื่อแจ้งผลการตรวจสอบหลักสูตรไปยังคณะ  วิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว  ผู้เขียนคู่มือ
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเข้าแฟ้ม  หรือในระบบฐานข้อมูล  และสิ้นสุดการปฏิบัติงานการตรวจสอบ
หลักสูตร 
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 ตัวอย่างแบบฟอร์ม  มคอ.  2  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(TQF) 
 

รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร  .............................................................................. 
สาขา/สาขาวิชา  .................................................................. 
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง  พ.ศ.  ................................................. 

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

 

หมวดที ่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 (ระบุรหัส  (ถ้ามี)  /  ชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งภาษาไทย 
และภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน) 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 (ให้ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน  
ส าหรับชื่อภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา  อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา  ของสถาบัน  (กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ)  หรือตามข้อบังคับของสถาบันฯ  ซึ่งสอดคล้อง 
ตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ  (กรณีมหาวิทยาลัยในก ากับ))   
 

3.  วิชาเอก  (ถ้ามี) 
 

4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  (ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.  2552) 
       ***5.2  ประเภทของหลักสูตร  (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)  *** 
 5.3  ภาษาทีใช้  (ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือ
ภาษาต่างประเทศภาษาใด) 
 5.4  การรับเข้าศึกษา  (ระบุการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทย
หรือต่างประเทศ  หรือรับทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา 
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  (ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียน 
การสอนโดยตรง  หรือเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืน  ๆ  โดยต้องระบุ 
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ชื่อสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่ท าความร่วมมือด้วย  ส าหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานอื่น  ๆ  ในต่างประเทศต้องสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  แนวทางความ
ตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ  พ.ศ.  2550) 
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  (ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้
ปริญญามากกว่า  1  สาขาวิชา  (กรณีทวิปริญญา)  หรือปริญญาอ่ืน  ๆ  ในช่วงกลางของหลักสูตร   
หรือเป็นปริญญาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ 
 

6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 (ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ใด  และเวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้   
(ภาคการศึกษาและปีการศึกษา)  พร้อมทั้งให้ระบุวันเดือนปีที่สภาวิชาการหรือท่ีคณะกรรมการวิชาการ
หรือที่เรียกอย่างอ่ืน(ระบุชื่อ)  และสภาสถาบันฯ  อนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  ในกรณีที่ได้รับการรับรอง
หลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรอ่ืนใดด้วย  ให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง  และวันเดือนปีที่ได้รับ
การรับรองด้วย) 
 

7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 (ระบุปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) 
 

8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 (ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา) 
 

9.  ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่ง  และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร   
พร้อมทั้งระบุผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ตามท่ีเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ก าหนดไว้) 
 

10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 (ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอ่ืน  ๆ  หรือสอน
มากกว่า  1  แห่งระบุข้อมูลให้ครบถ้วน) 

 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ  11.1  และ  11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
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13.  ความสัมพันธ์  (ถ้ามี)  กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน   
(เช่น  รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น  หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) 
 (อธิบายการบริหารจัดการ  แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอ่ืน ๆ   
ที่เก่ียวข้อง  เช่น  หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม่  ถ้ามี 
จะด าเนินการอย่างไร  เพ่ือให้มั่นใจว่ารายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษา 
ในหลักสูตรอื่น 
 

หมวดที ่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 (ระบุปรัชญา  ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยต้องสอดคล้องกับปรัชญา 
ของการอุดมศึกษาปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะและความรู้ความสามารถอย่างไร) 
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 (ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลัก  ๆ  ที่เสนอในหลักสูตร  พร้อมระบุเวลา 
ที่คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ  (เช่น  ภายใน  5  ปี)  โดยให้ระบุกลยุทธ์ส าคัญที่ต้องด าเนินการ 
เพ่ือความส าเร็จของแผนนั้น  ๆ  รวมทั้งตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินในหมวด  7  ด้วย) 
 2.1  แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
 2.2  กลยุทธ์ 
 2.3  หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

 
หมวดที ่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ 
   (ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็น 
ระบบทวิภาคระบบไตรภาค  ระบบจตุรภาค  เป็นต้น  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) 

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
 (ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่) 

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
   (ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่น  ๆ  ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค 
ในการจัดการเรียนการสอน  ให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน) 
 

2.  การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน  –  เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
   (ระบุช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นักศึกษาเรียน) 
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 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
   (ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  อาท ิ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ส าหรับผู้สมัคร
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติมต้องระบุให้ครบ 
และชัดเจน) 
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
   (ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร  ที่ต้องน ามา
ประกอบการพิจารณา  เพ่ือการก าหนดหลักสูตร  เช่น  นักศึกษาที่มีข้อจ ากัดทางทักษะ  IT   
หรือ  ภาษา  คณิตศาสตร์  หรือการปรับตัวในการเรียน) 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ  2.3 
 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ  5  ปี 
   (ระบุจ านวนผู้ที่คาดว่าจะรับเขาศึกษาในหลักสูตรและจ านวนที่คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  ในระยะเวลา  5  ปี) 
 2.6  งบประมาณตามแผน 
   (แสดงงบประมาณ  โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ  
รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น) 
 2.7  ระบบการศึกษา 
    แบบชั้นเรียน 
      แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
    แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
      แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก  (E-Learning) 
      แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
      อ่ืน  ๆ  (ระบุ) 
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนเข้ามหาวิทยาลัย  (ถ้ามี) 
 
3.หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 (ระบุจ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในแต่ละแบบ 
ที่สัมพันธ์กับการเลือกเรียนของนักศึกษา  ซึ่งก าหนดเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษา
บางเวลาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ) 
 3.1  หลักสูตร  (ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้) 
   3.1.1  จ านวนหน่วยกิต  (ให้ระบุหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร) 
   3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  (ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร   
โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาให้สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ) 
   3.1.3  รายวิชา  (ให้ระบุรหัสรายวิชา  (อธิบายความหมายของรหัสวิชาด้วย)   
ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ านวนหน่วยกิต  จ านวนชั่วโมงบรรยาย  จ านวนชั่วโมง
ปฏิบัติ  และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง) 
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   3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 
   3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 3.2  ชื่อ  สกุล  เลขประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
  (ระบุจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  โดยระบุรหัสเลข
ประจ าตัวประชาชน  รายชื่อซึ่งประกอบด้วยต าแหน่งทางวิชาการ  คุณวุฒิ  สาขาวิชาและสถาบัน 
ที่ส าเร็จการศึกษา  (โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา)  ผลงานทาง
วิชาการ  การค้นคว้า  วิจัย  หรือการแต่งต ารา  (ถ้ามี)  รวมทั้งภาระการสอนทั้งท่ีมีอยู่แล้ว   
และท่ีจะมีในหลักสูตรนี้  (รายละเอียดทั้งหมดไว้ที่นี่หรือภาคผนวกก็ได้) 
  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   (ระบุรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรซึ่งมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอน  โดยมีคุณสมบัติและจ านวน  สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) 
  3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   (ระบุอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) 
  3.2.3  อาจารย์พิเศษ 
 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม  (การฝึกงาน  หรือสหกิจศึกษา)  (ถ้ามี) 
 (สรุปโดยย่อเก่ียวกับการฝึกปฏิบัติ  ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน  หรือสหกิจศึกษาที่ก าหนดไว้ 
ในหลักสูตร) 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  (ลงรายการส าคัญ  ๆ  ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ 
 4.2  ช่วงเวลา   
  (ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นักศึกษา  เช่น  ปี   
ภาคการศึกษาที่) 
 4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
  (เช่น  3  วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา  4  สัปดาห์  หรือจัดเต็มเวลาใน  1  ภาคการศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  (ถ้ามี) 
 (ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อก าหนดในการท าโครงงานหรือวิทยานิพนธ์  นอกเหนือจาก
โครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาอ่ืน  ๆ  ควรแนบข้อก าหนดส าหรับการท าโครงงานด้วย) 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้   
  (ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลัก  ๆ  ที่ต้องการจากการท าโครงงานหรืองานวิจัย) 
 5.3  ช่วงเวลา 
  (ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่ก าหนดให้ท าโครงงานหรืองานวิจัย  เช่น  ปี   
ภาคการศึกษา) 
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 5.4  จ านวนหน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
  (อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการ 
แก่นักศึกษา) 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
  (อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล  รวมทั้งกลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน) 
  

หมวดที่  4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว  ๆ  ไป  ที่สถาบัน  
คณะ  หรือภาควิชา  พยายามพัฒนาให้มีข้ึนในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้  เช่น  บัณฑิตซึ่งมี
ความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  มีความสามารถในความเป็นผู้น า 
อย่างโดดเด่น  หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ  หรือมีทักษะทาง  IT  ในระดับสูง 
ในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว  ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะเหล่านั้น) 
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน  ตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  1.  ค าอธิบายทั่ว  ๆ  ไปเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนา 
และระดับของความรู้และทักษะนั้น  ๆ  ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้น  ๆ  
ก าหนดเป็นอย่างน้อย  (ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษา 
ของสาขา/สาขาวิชานั้น  ๆ  ข้อ  5  มาตรฐานผลการเรียนรู้)  กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่จะพัฒนา/ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาท าความเข้าใจ
มาตรฐานผลการเรียนแต่ละด้านของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนาปรับปรุงจากค าอธิบายในส่วนที่  2   
ข้อ  2.2  วิธีที่  2 
  2.  ค าอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่าง  ๆ  ในหลักสูตรที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะเหล่านั้น  (ควรเป็นค าอธิบายทั่ว  ๆ  ไปของวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตร  โดยใช้การ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  แต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะก าหนดให้มี 
ในรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะให้แสดงไว้ด้วย) 
  3.  วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่าง  ๆ  ในหลักสูตรที่จะประเมินผล 
การเรียนรู้ในกลุ่มที่เก่ียวข้อง  (ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์ส าหรับการประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัด 
และประเมินผลนักศึกษา)  ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตร 
ควรแสดงให้เห็นด้วย  ตัวอย่างเช่น  กิจกรรมในการเตรียมการหรือการแนะน าในตอนเริ่มหลักสูตร   
และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช้ความรู้และทักษะที่ก าหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
(Curriculum  Mapping) 
 (แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง   
(ตามที่ระบุในหมวดที่  4  ข้อ  2)  โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง   
ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้  (จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้) 
 

หมวดที ่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน  (เกรด) 
 (ถ้าสถาบันอุดมศึกษา  วิทยาลัย  ภาควิชา  หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ  ระเบียบ  
เกี่ยวกับการให้ระดับคะแนน  (เกรด)  นักศึกษา  ให้กล่าวถึงนโยบายหรือ  กฎ  ระเบียบนั้น  ๆ   
หรือแนบเอกสารดังกล่าว 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้  แต่ละรายวิชา  เช่น  ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ  หรืองานที่มอบหมาย  กระบวนการ
อาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน  หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน) 
 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 (ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐาน  หลักสูตรระดับอุดมศึกษา   

 
หมวดที ่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 (อธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ  และ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่ 
และอาจารย์พิเศษให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่าง  ๆ  ที่สอน 
ในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ) 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 (อธิบายถึงสิ่งที่จะด าเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา) 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน  ๆ 
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หมวดที ่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 (อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ประกาศใช้  และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  
ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร) 
 
2.  บัณฑิต 
 (อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ผลลัพธ์ 
การเรียนรู้การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา) 
 
3.  นักศึกษา 
 (อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  การควบคุมการ
ดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว  การคงอยู่  การส าเร็จการศึกษา  ความพึงพอใจและผลการ
จัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา) 
 
4.  อาจารย์ 
 (อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่   
การคัดเลือกอาจารย์  คุณสมบัติ  ความรู้  ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิต
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 

5.  หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
 (อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง   
การออกแบบหลักสูตร  ควบคุม  ก ากับการจัดท ารายวิชา  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  การประเมินผู้เรียน  การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง  มีวิธีการ
ประเมินที่หลากหลาย  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 (อธิบายระบบการด าเนินงานของภาควิชา  คณะ  สถาบัน  เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวก  
หรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 

7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน  (Key  Performance  Indicators) 
 (ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม  ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตร 
ประจ าตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตร 
พัฒนาขึ้นเอง  โดยครอบคลุมหมวด  1-หมวด  8) 
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
 (ควรค านึงถึงประเด็นต่าง  ๆ  ในหมวด  1–7  และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียน
การสอนในประเด็นส าคัญ  ๆ  ที่สะท้องถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีคาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้ 
จะถูกน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่) 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับ 
การพัฒนา  การเรียนรู้ในด้านต่าง  ๆ  เช่น  การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์
ภายหลังการเข้ารับการอบรม  การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้  การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน  การวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรม 
ด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง  และอธิบายกระบวนการที่จะน าผลการประเมิน 
ที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน) 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   (อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ 
ตามท่ีได้วางแผนไว้  เช่น  การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  การสังเกตการณ์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  หรือหัวหน้าภาค  การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร 
โดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการ 
ในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดที่นักศึกษาต้องการ 
   

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 (อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพ่ือจะได้ข้อมูลต่าง  ๆ  ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพ 
ของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล  ดังนี้  1)  นักศึกษา 
และบัณฑิต  2)  ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก  3)  ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อ่ืน ๆ 
 

3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 (ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่  7  ข้อ  7  โดยคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย3  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย  1  คน   
(ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
 

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 (อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา  รวมทั้ง
กระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
 

เอกสารแนบ 
 (ให้แนบเอกสารที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน) 
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แบบเสนอตรวจสอบรูปแบบหลกัสูตร 

ตัวอย่างผลการตรวจสอบหลักสูตร 
 
 

 
ช่ือหลักสูตร  หลักสตูร.......................  สาขาวิชา.....................  (หลกัสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  ...............)   
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  คณะ...........................  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
วันท่ีรับเอกสารหลักสูตร  วันท่ี  ......  เดือน  ................พ.ศ.  .........  เวลา  ...............  น.  (ส่งตรวจ  ครั้งท่ี  1)   
 
ผลการตรวจความซ้ าซ้อนของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร  (1)   
    อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรไม่มีความซ้ าซ้อน   
    อาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสตูรมีความซ้ าซ้อน  ดังนี ้ ...................................................................................................   
 

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

  วันท่ี.......  เดือน....................  พ.ศ.......... 
ผลการตรวจตามข้อเสนอแนะในหลักสูตรอื่นท่ีผ่านมาของสกอ.  (2)  ………………………………………………………………………… 
 

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

วันท่ี......  เดือน...................  พ.ศ........... 
 

ผลการตรวจหลักสูตร  (3)  ดังนี้ 
 

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

วันท่ี.............  เดือน............................  พ.ศ................ 
ผลการตรวจหลักสูตร  (4)  ..................................................................................................................................................... 
 

(............................................) 
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสตูรและระบบฐานข้อมลู 
วันท่ี.............  เดือน............................  พ.ศ................ 

ผลการพิจารณาหลักสตูร 
  เรียบร้อย  ด าเนินการต่อไปได้    มีแก้ไข  เสนอแนะให ้ ................................................................................... 
 

(......................................................) 
ผู้อ านวยการกองทะเบยีนและประมวลผล 

วันท่ี..............เดือน....................  พ.ศ.  .................... 
ผลการพิจารณาหลักสตูร 
  เรียบร้อย  ด าเนินการต่อไปได้    มีแก้ไข  เสนอแนะให ้ .................................................................................... 
 

(......................................................) 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

วันท่ี  ..............  เดือน......................  พ.ศ.  ................ 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งผลการตรวจสอบหลักสูตร 
 

 

บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักงานอธิการบดี  กองทะเบียนและประมวลผล  งานพัฒนาหลักสูตร  โทร.  1210   

ที ่ ศธ  0530.1(7)/               วันที.่............  เดือน............  พ.ศ.................   

เรื่อง  แจ้งผลการตรวจสอบหลักสูตร   

เรียน  คณบดีคณะ............................  /  ประธานหลักสูตร.................................  สาขาวชิา..................... 
        (หลักสูตรใหม่/  ปรับปรุง  พ.ศ.  .............) 

 ด้วย  คณะ.................................  ได้เสนอร่างหลักสูตร
..........................................................  สาขาวิชา.......................................  (หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง  
พ.ศ.  25..........)  เพ่ือตรวจสอบรูปแบบเบื้องต้นของหลักสูตร  นั้น  ฝ่ายวิชาการได้พิจารณาตรวจสอบ
หลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  จึงขอส่งคืนร่างหลักสูตร
ดังกล่าวให้ทางคณะฯ  เพ่ือด าเนินการแก้ไขเอกสาร   
   ทั้งนี ้ ขอให้ส่งคืนเอกสารหลักสูตรฉบับร่าง  และฉบับที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้ว   
โดยเย็บเล่มให้เรียบร้อย  ดังนี้   
    1.  หลักสูตร      จ านวน  15  ชุด 
    2.  ขั้นตอนการจัดท าหลักสูตร   จ านวน  2  ชุด   
    3.  ต้นฉบับการตรวจสอบหลักสูตรจากฝ่ายวิชาการ   ครั้งที ่ 2   
    4.  หลักการและเหตุผล  (พร้อมไฟล์ข้อมูล)   จ านวน  1  ชุด   
และส่งไปที่ฝ่ายวิชาการ  ภายในวันที่  .........  เดือน.................  25.......  เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ   

 
 

         (.................................................) 
                  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   
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บทที ่ 5 
 

ปัญหาอุปสรรค  แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน  และข้อเสนอแนะ        
 

ปัญหาอุปสรรค   
 
 1.  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานการตรวจสอบหลักสูตร   
  1.1  งานพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย  มีการก าหนดปฏิทิน
การประชุมคณะกรรมการวิชาการ  และปฏิทินก าหนดการตรวจสอบหลักสูตรอย่างชัดเจน 
ทุกปีการศึกษาและมีการแจ้งเวียนให้ทุกคณะ/วิทยาลัยรับทราบตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  และมีการเผยแพร่
ทางเว็บไซต ์ แต่คณะ/วิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติตามปฏิทินดังกล่าว  และส่งหลักสูตรมาตรวจ 
ในระยะเวลากระชั้นชิด  และจะน าเสนอเพ่ือพิจารณาตามขั้นตอนแบบเร่งด่วน  ท าให้เจ้าหน้าที่ 
มีระยะเวลาในการตรวจสอบหลักสูตรไม่เพียงพอ  จึงอาจเกิดความผิดพลาดในการตรวจสอบหลักสูตร 
  1.2  กรณีการปรับปรุงเล็กน้อยที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร  บางคณะ/วิทยาลัย 
ขาดความรู้ความเข้าใจว่าจะใช้แบบฟอร์มอะไร  หรือระบุข้อมูลมาไม่ครบถ้วน  เช่น  การปรับปรุง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ข้อมูลอาจารย์ไม่ครบถ้วนทุกระดับ
การศึกษา  ไม่ระบุปีที่ส าเร็จการศึกษา  ไม่ระบุข้อมูลวัน  เดือน  ปีที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าคณะ  ท าให้เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรเสียเวลาในการติดตามข้อมูลให้ครบถ้วน   
  1.3  การระบุปีที่ส าเร็จการศึกษาของอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ 
ซึ่งต้องระบุปีที่ส าเร็จการศึกษาเป็นปี  ค.ศ.  คณะ/วิทยาลัยส่วนใหญ่ไม่ได้ระบุเป็นปี  ค.ศ.  ท าให้ 
งานพัฒนาหลักสูตรต้องเสียเวลาในการค านวณให้ใหม่ให้ถูกต้อง   
  1.4  ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดท าหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นอาจารย์ใหม่  หรือเจ้าหน้าที่ใหม่  
ซึ่งขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดท าหลักสูตรอย่างถูกต้อง  เกิดความผิดพลาดในการจัดท าหลักสูตร
ค่อนข้างมาก  เช่น  รูปแบบไม่เป็นไปตามรูปแบบ  มคอ.2  การระบุข้อมูลไม่ตรงกัน  การระบุข้อมูล 
ไม่ครบถ้วน  พบความผิดพลาดในการเขียนสะกดค าค่อนข้างมาก  ท าให้เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร 
ใช้เวลาในการตรวจสอบหลักสูตรมากกว่าปกติ   
  1.5  การแก้ไขตามข้อเสนอแนะตามผลการตรวจสอบหลักสูตรไม่ครบถ้วน  (เนื่องจาก 
ส่งมาตรวจเร่งด่วน  จึงแก้ไขแบบเร่งด่วน  ท าให้การแก้ไขไม่ครบถ้วนสมบูรณ์)  ในขณะที่มีการตรวจ
หลักสูตร  หลักสูตรละ  2  รอบ  รอบท่ี  1  แก้ไขไม่หมด  ก็ให้แก้ไขรอบที่  2  แต่เนื่องจากเพราะเวลา
มีจ ากัด  และกระชั้นชิด  จึงไม่มีการตรวจรอบที่  3  ซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ว่าคณะได้แก้ไข
ตามผลการตรวจรอบที่  2  ครบถ้วนหรือไม่   
  1.6  บางคณะ/วิทยาลัยไม่ยอมแก้ไขตามข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่  เช่น  การตรวจสอบ
ตามศัพท์บัญญัติอุดมศึกษา  ค าว่า  วิทยาระเบียบวิธีวิจัย  เป็นต้น  ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องยอมน าเสนอ 
ต่อที่ประชุมเพ่ือให้ผู้รับผิดชอบในการจัดท าหลักสูตรได้ฟังข้อเสนอแนะจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ด้วยตนเอง   
  1.7  ในการจัดท าหลักสูตร  (ทั้งกรณีหลักสูตรใหม ่ หลักสูตรปรับปรุง  และหลักสูตร
ปรับปรุงเล็กน้อย)  บางคณะ/วิทยาลัยส่งมาท่ีงานพัฒนาหลักสูตรให้ตรวจก่อน  โดยยังไม่ได้ผ่าน 
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ความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ  แต่เมื่อต้องน ากลับไปผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะอาจเกิด 
การแก้ไขนอกเหนือจากที่งานพัฒนาหลักสูตรได้ตรวจสอบไปแล้ว  เมื่อฉบับที่ส่งมาเสนอต่อกรรมการ
วิชาการ  จึงไม่ตรงกับที่งานหลักสูตรได้ตรวจสอบและอาจเกิดความผิดพลาดในส่วนที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
จากคณะนั้นได้  นอกจากนี้เมื่อต้องกลับไปผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมคณะจะส่งผลท าให้เกิดความ
ล่าช้าของเอกสารด้วย   
  1.8  หลักสูตรที่ส่งมาตรวจส่วนใหญ่ไม่ได้มีการตรวจสอบเบื้องต้นจากคณะ/วิทยาลัย   
จึงพบข้อผิดพลาดค่อนข้างมาก 
  1.9  การตรวจสอบหลักสูตรทุกหลักสูตรต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 
งานหลักสูตรทุกคน  ซึ่งเป็นผลดีในการตรวจสอบให้การตรวจสอบมีความครบถ้วนสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  
แต่อาจท าให้ใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบหลักสูตรนานกว่าระยะเวลาที่ก าหนด   
  1.10  คณะ/วิทยาลัยส่งหลักสูตรมาตรวจพร้อม  ๆ  กัน  ในเวลากระชั้นชิด  หรือ 
บางคณะ/วิทยาลัยส่งมาพร้อม  ๆ  กันหลายหลักสูตร  (ไม่ได้ทยอยส่งมาตรวจ)  แต่ยืนยันจะน าเสนอ 
ต่อที่ประชุมพร้อมกันทุกหลักสูตร  ท าให้เจ้าหน้าที่ตรวจไม่ทันและอาจเกิดความผิดพลาดในการ
ตรวจสอบขึ้นได้มาก 
  1.11  เจ้าหน้าที่หลักในการตรวจสอบหลักสูตรและเจ้าหน้าที่จัดประชุมและจัดท าระเบียบ
วาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามเป็นบุคคลคนเดียวกัน  เมื่อมีหลักสูตร
ส่งมาตรวจกระชั้นชิดและล่าช้า  จึงต้องเร่งตรวจสอบหลักสูตรก่อน  เมื่อตรวจหลักสูตรเสร็จแล้วจึงจะได้
ท าระเบียบวาระการประชุม  ท าให้เกิดการท างานเร่งด่วนทั้งสองทาง  ท าให้อาจเกิดความผิดพลาด
เกิดข้ึนทั้ง  2  งาน   
  1.12  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  มีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฉบับใหม ่ พ.ศ.  2558  เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร  และคณะ/วิทยาลัย  ต้องใช้เวลาในการ 
ท าความเข้าใจร่วมกันเพ่ือความชัดเจนในเกณฑ์ใหม่นี้   
 
 2.  ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานการเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
  2.1  ในการส่งเรื่องเพ่ือพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  บางคณะ/วิทยาลัย
ไม่ได้ส่งไฟล์ข้อมูลมาพร้อมด้วย หรือส่งไฟล์มาไม่ตรงกันกับเอกสาร  ท าให้เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตร  
ต้องคอยติดตามไฟล์ข้อมูล  หรือหากติดตามไม่ได้ต้องพิมพ์ใหม่  ท าให้เสียเวลาในการพิมพ์ใหม่   
และอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ 
  2.2  ในการปรับปรุง  มีการปรับปรุงหลายเรื่องหรือหลายประเด็นในคราวเดียวกัน   
คณะไม่ได้แยกประเด็นการปรับปรุงอย่างชัดเจน  เมื่อท าระเบียบวาระการประชุมผู้จัดท าระเบียบวาระ
การประชุมต้องเสียเวลาในการวิเคราะห์และแยกประเด็นในระเบียบวาระการประชุม  เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่คณะกรรมการวิชาการ 
  2.3  ข้อจ ากัดในการจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ  คือ  ต้องส่งเอกสารการประชุม 
ให้คณะกรรมการอ่านก่อนวันประชุมล่วงหน้าอย่างน้อย  10  วัน  หากคณะ/วิทยาลัยส่งเอกสารล่าช้า
จ าเป็นต้องมีการประสานงานและติดตามเพ่ือให้การจัดท าเอกสารหลักสูตรให้ทันตามก าหนด 
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  2.4  การส่งเอกสารการประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
กรณีฉบับที่ส่งให้กรรมการที่บ้านหรือที่ท างานของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่พบปัญหา/อุปสรรค 
แต่ในกรณีฉบับที่ต้องส่งไปที่งานประสานงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  อาคารส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือใช้ในวันประชุม  จะต้องส่งไปก่อนวันประชุมอย่างน้อย  1  สัปดาห์  
เอกสารจึงจะส่งถึงทันวันประชุม  ดังนั้นหากงานพัฒนาหลักสูตรได้รับเอกสารไม่ทันตามก าหนด 
ก็จะล่าช้าไปทุกอย่างด้วยเช่นกัน   
 
แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน   
 
 1.  แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางานการตรวจสอบหลักสูตร   
  1.1  งานพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย  จัดท าแบบฟอร์ม
ตรวจสอบหลักสูตร  เพ่ือให้การตรวจสอบหลักสูตรมีความครบถ้วนทุกประเด็น  และการตรวจสอบ
หลักสูตรมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น   
  1.2  งานพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย  จัดท าคู่มือตรวจสอบ
หลักสูตรและเผยแพร่แก่คณะ/วิทยาลัย  เพ่ือให้คณะ/วิทยาลัยใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบรูปแบบ
เบื้องต้นก่อนที่จะส่งมาตรวจที่งานพัฒนาหลักสูตร  จะท าให้การตรวจสอบหลักสูตรมีความรวดเร็วมาก
ยิ่งขึ้น  และการจัดท าหลักสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  1.3  งานพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย  จัดท าคู่มือการเขียน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF)  (Templet)  เพ่ือควบคุมทิศทางในการ
เขียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้   
  1.4  จัดประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างส่วนกลางและคณะ/วิทยาลัยในแนวปฏิบัติ
ในการจัดท าหลักสูตร  เพ่ือให้การจัดท าหลักสูตรเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
  1.5  คณะ/วิทยาลัยควรปฏิบัติตามก าหนดปฏิทินก าหนดการตรวจสอบหลักสูตร   
โดยส่งหลักสูตรมาตรวจ  ตามระยะเวลาที่ก าหนด  จะลดความผิดพลาดในการตรวจสอบหลักสูตร 
ลงได้มาก 
 
 2.  แนวทางในการแก้ไขและพัฒนางานการเสนอหลักสูตร 
  2.1  งานพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย  จัดท าแบบฟอร์มเสนอ
วาระเพ่ือพิจารณา  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (แบบฟอร์ม วช.มมส)  
ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนในการจัดท าระเบียบวาระการประชุม  และเพ่ือให้ทุกคณะ/วิทยาลัย  
เสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาต่อคณะกรรมการวิชาการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   
  2.2  จัดประชุมสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างส่วนกลางและคณะ/วิทยาลัยในแนวปฏิบัติ
ในการเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เป็นไป 
ในทิศทางเดียวกัน   
  2.3  คณะ/วิทยาลัย  ควรปฏิบัติตามก าหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการวิชาการ  
โดยส่งเรื่องเพ่ือเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการตามระยะเวลาที่ก าหนด  จะลดความผิดพลาด
ในการจัดท าวาระการประชุมลงได้มาก 



66 
 

  2.4  เมื่อคณะส่งเอกสารหลักสูตรหรือเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการล่าช้า 
และเกินระยะเวลาที่ก าหนด  ควรให้น าเรื่องนั้น  ๆ  เสนอในคราวประชุมครั้งถัดไป  หากมีความจ าเป็น
ไม่เพียงพอ  ไม่ควรน าเข้าเสนอต่อที่ประชุมแบบเร่งด่วน  จะลดความผิดพลาดลงได้มาก 
 
ข้อเสนอแนะ 
 
 1.  การปฏิบัติงานตรวจสอบหลักสูตร  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้ปฏิบัติจ าเป็นต้องศึกษา
ระเบียบ  ข้อบังคับ  ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  ประกาศต่าง  ๆ   
และแบบฟอร์มในการจัดท าหลักสูตร  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 
และเป็นปัจจุบัน   
 2.  การปฏิบัติงานจัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบการจัดประชุม  การวางแผนการจัดประชุม  ระเบียบ  ข้อบังคับ 
ในการจัดประชุม  การจัดท าระเบียบวาระการประชุม  และการจดบันทึกการประชุม   
 ทั้งนี้ในการปฏิบัติงานทั้งสองส่วนนี้ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้ที่มีความรอบคอบอย่างมาก 
ในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากงานพัฒนาหลักสูตรเป็นงานที่มีผลกระทบต่อหลายฝ่ายที่เก่ียวข้อง   
และมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยโดยตรง  โดยหากมีข้อผิดพลาดจะเกิดความเสียหายต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาและต่อมหาวิทยาลัยได้ 
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บรรณานุกรม 
 

กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม   
 ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557.    มหาสารคาม  :  กองทะเบียนและ 
 ประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2557. 
 .    คู่มือเสนอหลักสูตร   มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2554).  
    มหาสารคาม  :  กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2554.   
 .    แผนหลักสูตรและแผนการรับนิสิต  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  พ.ศ.  2561-2565.  
    มหาสารคาม  :  กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2561.   
 .    คู่มือระบบบริการการศึกษาและการใช้บริการงานทะเบียน   
 ปีการศึกษา  2557.    มหาสารคาม  :  คลังนานาวิทยา,   2557. 
 .    คู่มือการเขียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (TQF)   
 หลักสูตรภาษาไทย  (ฉบับใหม่  พ.ศ.  2560).    มหาสารคาม  :  กองทะเบียน 
 และประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2560.   
บุญชม  ศรีสะอาด.  การประเมินการใช้หลักสูตร  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม   
 จังหวัดมหาสารคาม.    มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2550. 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.    ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษา 
 ระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ.  2560.   มหาสารคาม  :  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม,  2560. 
ราชบัณฑิตยสถาน.    พจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2554.   พิมพ์ครั้งที่  2.  

กรุงเทพฯ  :  ราชบัณฑิตยสถาน,  2556. 
โรชินี  ทุ่นทอง.    ปัญหาในการจัดท าหลักสูตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ.    มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2556. 
ศิริพร  ไสยรัตน์.  คู่มือปฏิบัติงานหลักสูตร.    มหาสารคาม  :  กองทะเบียนและประมวลผล 
 ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  มปป. 
ศิริพร  ไสยรัตน์  และคณะ.    ปัญหาของกระบวนการในการจัดท าหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม.    มหาสารคาม  :  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,  2550. 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.    กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
 พ.ศ.  2552  และแนวทางการปฏิบัติ.    กรุงเทพฯ  :  ส านกังานคณะกรรมการการ 
 อุดมศึกษา,  2552. 
 .    เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2558  และเกณฑ์มาตรฐาน 
 ที่เกี่ยวข้อง.    กรุงเทพฯ  :  ส านักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา,  2560.   
 .    ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.  2552.    กรุงเทพฯ  :  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา,  2552.  
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ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.    รวม  กฎกระทรวง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
 ประกาศ  และมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์/แนวทาง   
 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  สิงหาคม  2556-กรกฎาคม  2560.    กรุงเทพฯ  :   
 ส านักติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา,  2560.   
 .    มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง.  ส านักงานมาตรฐาน 
 และประเมินผลอุดมศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  2553. 
ส านักมาตรฐานอุดมศึกษา.  ประมวลศัพท์บัญญัติอุดมศึกษา.  กรุงเทพฯ  :  ส านักงาน 
 ปลัดทบวงมหาวิทยาลัย,  2547. 
ส านักศึกษาท่ัวไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม .    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
 (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2558).    มหาสารคาม  :  ส านักศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัย 
 มหาสารคาม,  2558. 
เสถียร  คามีศักดิ์.    การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน  ข้าราชการต าแหน่งประเภททั่วไป  วิชาชีพเฉพาะ 
 เชี่ยวชาญเฉพาะ  และพนักงานมหาวิทยาลัย  สายสนับสนุนวิชาการ.   กรุงเทพฯ  :   
 ส านักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,  2556. 
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พ.ศ. ๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๗ กําหนดใหมีระบบ        
การประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวยระบบ 
การประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก จึงเห็นสมควรใหจัดทํากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติขึ้น เพ่ือใหเปนไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา และเพื่อเปนการประกัน
คุณภาพของบัณฑิตในแตละระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา รวมทั้งเพื่อใชเปนหลักในการจัดทํามาตรฐาน
ดานตางๆ เพ่ือใหการจัดการศึกษามุงสูเปาหมายเดียวกันในการผลิตบัณฑิตไดอยางมีคุณภาพ 

ฉะน้ัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการโดยคําแนะนําของ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออก
ประกาศไวดังนี้  

๑. ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒” 

๒. ใหใชประกาศนี้สําหรับการกําหนดเปาหมายของการจัดการศึกษาเพื่อใหบัณฑิต        
มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติในทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชา     
และใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓. วัตถุประสงค 
เพ่ือเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุง

หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา  

๔.  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย 
   ๔.๑ ระดับคุณวุฒิ ไดแก  
    ระดับที่ ๑ อนุปริญญา (๓ ป)  
    ระดับที่ ๒ ปริญญาตรี  
    ระดับที่ ๓ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
    ระดับที่ ๔ ปริญญาโท  
    ระดับที่ ๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  
    ระดับที่ ๖ ปริญญาเอก  
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 ๒ 
 
 

๔.๒ คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ตองเปนไปตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดและตองครอบคลุมอยางนอย ๕ ดาน คือ   

(๑)  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  
(๒)  ดานความรู   
(๓)  ดานทักษะทางปญญา  
(๔)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  
(๕)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี 
      สารสนเทศ 

   สําหรับสาขา/สาขาวิชาที่เนนทักษะทางปฏิบัติตองเพ่ิมมาตรฐานผลการเรียนรู            
ดานทักษะพิสัย 

โดยมาตรฐานผลการเรียนรูแตละดานของแตละระดับคุณวุฒิและลักษณะของ
หลักสูตรอยางนอยตองเปนไปตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไวในแนวทางการปฏิบัติ        
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ๔.๓ ชื่อปริญญา จํานวนหนวยกิต ระยะเวลาในการศึกษา และการเทียบโอน     
ผลการเรียนรู ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

๕. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษานํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ   
ไปพัฒนามาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตางๆ ของแตละระดับคุณวุฒิ เพ่ือสถาบันอุดมศึกษาไดใชเปน
แนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนเพื่อใหคุณภาพของ
บัณฑิตที่ผลิตในสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒิเดียวกันมีมาตรฐานที่เทียบเคียงกันไดทั้งในระดับชาติ   
และระดับสากล 

๖.  ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของแตละสาขา/สาขาวิชา โดยจัดทํา
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี)     
และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตามที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา    
กําหนด และดําเนินการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการวัดและการประเมินผลเพื่อให ม่ันใจวา         
บัณฑิตมีมาตรฐานผลการเรียนรูตามขอ ๔.๒ 
 ๗. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหรือปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร โดยมีตัวบงชี้     
การประกันคุณภาพของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และเกณฑการประเมินตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยมาตรฐานคุณวุฒิตามระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ 

๘. ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดใหมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอยางตอเน่ืองอยางนอย  
ทุก ๆ ๕ ป  

๙. ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่ดําเนินการไดมาตรฐาน
ตามประกาศนี้ตอสาธารณะตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 
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  ๑๐. ใหสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาหลักสูตรที่จะรับนักศึกษาใหมเปนครั้งแรกตั้งแต            

ปการศึกษา ๒๕๕๓ เปนตนไปตามประกาศนี้ สําหรับหลักสูตรที่เปดสอนอยูแลวตองปรับปรุงใหสอดคลอง
กับประกาศนี้ภายในปการศึกษา ๒๕๕๕ 

๑๑. ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษากํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปอยางมีคุณภาพและมาตรฐานตามเจตนารมณของประกาศนี้ 

๑๒. ในกรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑขางตนได หรือมีความจําเปนตองปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในประกาศนี้ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา 
และใหถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเปนที่สุด 

 
           ประกาศ ณ วันที่  ๒ กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒  
 
 
                

 
(นายจุรินทร  ลักษณวิศษิฏ) 

รัฐมนตรวีาการกระทรวงศึกษาธิการ 
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  หน้า   ๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

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

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

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

และหลักสูตรเก่าที่จะปรับปรุงใหม่ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  และให้ใช้บังคับตั้งแต่ 
วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

๓. ให้ยกเลิก 
 ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

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

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

รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ
ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา   

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 
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  หน้า   ๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 “อาจารย์ประจําหลักสูตร”  หมายถึง  อาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน  ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว  ทั้งนี้  สามารถ
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน  แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

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

 “อาจารย์พิเศษ”  หมายถึง  ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจํา 
๕. ปรัชญา  และวัตถุประสงค์   
 มุ่งให้การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  

ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  
ให้การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่ากําลังคนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคลที่มีจิตสํานึก
ของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม  และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐาน 
ภูมิปัญญาไทย  ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม  เพื่อนําพาประเทศสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและทัดเทียม
มาตรฐานสากล   

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

 ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  แบ่งเป็น  ๒  แบบ  ได้แก่ 
  ๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  ที่ มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง

ภาคทฤษฎี  และภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ  สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์   

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

ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้  สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  
หรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ  โดยผ่านการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการ  หรือสหกิจศึกษา 

   หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  ได้  เพราะมุ่ง
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว  ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากย่ิงขึ้น  รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติ
ขั้นสูงเพิ่มเติม 

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

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

   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

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

สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทางดังนี้ 
 ระบบไตรภาค   
  ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๒  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบไตรภาค  เทียบได้กับ  ๑๒/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

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

มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
  โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค   

หรือ  ๒  หน่วยกิตระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอ่ืน  ให้แสดงรายละเอียดเก่ียวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
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๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาค

การศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลา 

ทําโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ  ไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค 

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

ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่เกิน  ๑๒  ปีการศึกษา  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 

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

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

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

๙. โครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หมวดวิชาเฉพาะ  และหมวดวิชา
เลือกเสรี  โดยมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา  ดังนี้ 

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

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

 ๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  
ที่มุ่งหมายให้ผู้เรียนมีความรู้  ความเข้าใจ  และปฏิบัติงานได้  โดยให้มีจํานวนหน่วยกิตรวม  ดังนี้ 

  ๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี  (๔  ปี)  ทางวิชาการ  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า  ๗๒  หน่วยกิต 

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

   หลักสูตร  (ต่อเนื่อง)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  
๔๒  หน่วยกิต  ในจํานวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า  ๑๘  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (๕  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า  ๙๐  หน่วยกิต 

  ๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  ให้มีจํานวนหน่วยกิตหมวดวิชา
เฉพาะรวมไม่น้อยกว่า  ๑๐๘  หน่วยกิต 

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

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า  ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับ
บัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต   

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

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

หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บคุคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

  ๑๐.๑.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๑.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิ
ขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 

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

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

 ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  และหลักสูตรปริญญาตรี  
(ต่อเนื่อง)  ประกอบด้วย 

  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   
หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  
และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  ที่เน้นทักษะ
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไป 
ตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   
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   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 

  ๑๐.๒.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับ
อาจารย์ประจําหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๕  คน   

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

   กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา   
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ป ี

   กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  ๑  วิชาเอก  ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ  ๓  คน  และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ 
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  ๑  ใน  ๓ 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๒.๓ อาจารย์ผู้สอน  อาจเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า  หรือมีตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  
หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน   

   ในกรณีที่มีอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๘  จะประกาศใช้  ให้สามารถ
ทําหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 

   สําหรับกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา  
หากจําเป็น  บุคลากรที่มาจากหน่วยงานน้ันอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  
แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานในหน่วยงานแห่งนั้น
มาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี 
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   ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะ 
ด้านวิชาชีพตามข้อกําหนดของมาตรฐานวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพนั้น ๆ 

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

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

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า  หรือระดับอนุปริญญา  (๓  ปี)  หรือเทียบเท่า  ในสาขาวิชา 
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 

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

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

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

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

 ๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี  (ไม่น้อยกว่า  ๖  ปี)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๑๐  ภาค
การศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๒๐  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับ 
การลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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 ๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี  (ต่อเนื่อง)  สําเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  
สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และไม่ก่อน  ๘  ภาคการศึกษาปกติ  สําหรับการลงทะเบียนเรียน
ไม่เต็มเวลา 

  สําหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็น  การลงทะเบียนเรียนที่มี

จํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน 
และคุณภาพการศึกษา  ทั้งนี้  ต้องเรียนให้ครบตามจํานวนหน่วยกิตตามที่ระบุไว้ในหลักสูตร 

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

 สถาบันอุดมศึกษาที่ใช้ระบบการวัดผลและการสําเร็จการศึกษาที่แตกต่างจากนี้  จะต้องกําหนด 
ให้มีค่าเทียบเคียงกันได้ 

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

๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร  ให้ทุกหลักสูตรกําหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร  
โดยมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย  ๖  ด้าน  คือ 

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

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษา  เพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 
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๑๗. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เร่ือง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   

พ.ศ.  ๒๕๕๘ 
 

 

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

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

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการน้ีเรียกว่า  “เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  ๒๕๕๘” 

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

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

๔. ในประกาศกระทรวงน้ี 
 “อาจารย์ประจํา”  หมายถึง  บุคคลที่ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  

และศาสตราจารย์  ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น  ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา  
และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 

 สําหรับอาจารย์ประจําที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานน้ีเริ่มบังคับใช้  
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
เร่ือง  มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจํา 

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

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

สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ  ปรัชญาของการอุดมศึกษา  ปรัชญาของ
สถาบันอุดมศึกษา  และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ  เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพให้มีความชํานาญ
ในสาขาวิชาเฉพาะ  เพื่อให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  สามารถปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  โดยเป็นหลักสูตร
การศึกษาที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในตัวเอง 

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

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

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค  หรือระบบจตุรภาค  ให้ถือแนวทาง  
ดังนี้ 

  ระบบไตรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๓  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

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

  ระบบจตุรภาค   
   ๑  ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  ๔  ภาคการศึกษาปกติ  ๑  ภาคการศึกษา

ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า  ๑๐  สัปดาห์   
   โดย  ๑  หน่วยกิตระบบจตุรภาค  เทียบได้กับ  ๑๐/๑๕  หน่วยกิตระบบทวิภาค  

หรือ  ๒  หน่วยกิต  ระบบทวิภาค  เทียบได้กับ  ๓  หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาระบบอื่น  ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น  

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
๗. การคิดหน่วยกิต 
 ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี  ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  ๑๕  ชั่วโมง

ต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัติ  ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า  ๓๐  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๓ การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม  ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๔ การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย  ที่ใช้เวลาทําโครงงาน  

หรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๕ การค้นคว้าอิสระ  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗.๖ วิทยานิพนธ์  ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า  ๔๕  ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  

ให้มีค่าเท่ากับ  ๑  หน่วยกิตระบบทวิภาค 
๘. โครงสร้างหลักสูตร 
 ๘.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้มีจํานวนหน่วยกิต 

รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 
 ๘.๒ ปริญญาโท  ให้มีจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  ๓๖  หน่วยกิต  

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

สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้นก็ได้โดยไม่นับ
หน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

   แบบ  ก  ๒  ทําวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต  
และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

89



  หน้า   ๑๕ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

  แผน  ข  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา  โดยไม่ต้องทําวิทยานิพนธ์  
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า  ๓  หน่วยกิต  และไม่เกิน  ๖  หน่วยกิต 

 ๘.๓ ปริญญาเอก  แบ่งการศึกษาเป็น  ๒  แบบ  โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการ
และนักวิชาชีพชั้นสูง  คือ 

  แบบ  ๑  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่ก่อให้เกิด
ความรู้ใหม่  สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดให้เรียนรายวิชาเพิ่มเติมหรือทํากิจกรรมทางวิชาการอื่นเพิ่มขึ้น
ก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต  แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด  ดังนี้ 

   แบบ  ๑.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘  หน่วยกิต 

   แบบ  ๑.๒  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๗๒  หน่วยกิต 

  ทั้ ง น้ี   วิทยานิพนธ์ตามแบบ   ๑ .๑   และแบบ   ๑ .๒   จะต้องมีมาตรฐาน 
และคุณภาพเดียวกัน 

  แบบ  ๒  เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทําวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ  และศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม  ดังนี้ 

   แบบ  ๒.๑  ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาโท  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๓๖  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๑๒  หน่วยกิต 

   แบบ  ๒.๒  ผู้เข้าศึกษาท่ีสําเร็จปริญญาตรี  จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘  หน่วยกิต  และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า  ๒๔  หน่วยกิต 

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

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

 อนึ่ง  ผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  หากเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  
ในสาขาวิชาเดียวกันหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินร้อยละ  ๔๐  ของหลักสูตร   
ที่จะเข้าศึกษา 
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  หน้า   ๑๖ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

๑๐. จํานวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์   
 ๑๐.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต   
  ๑๐.๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

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

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ประจําหลักสูตร
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ   

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

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

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

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท   
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๖  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน 
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   
  ๑๐.๒.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือข้ันต่ํา

ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  
๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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  หน้า   ๑๗ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์
ประจําหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

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

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวนหรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

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

   ในกรณีของอาจารย์พิเศษ  อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาเอก  
แต่ทั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีประสบการณ์การทํางานที่เก่ียวข้องกับวิชา 
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า  ๔  ปี  ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

   สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิชาชีพ  อาจารย์ผู้สอน
ต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๐.๓ ปริญญาโท   
  ๑๐.๓.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่า   

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

  ๑๐.๓.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จํานวนอย่างน้อย  ๓  คน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือข้ันต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  
ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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  หน้า   ๑๘ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  แบ่งออกเป็น   
๒  ประเภท  คือ 

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

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ  
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒ ิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  
ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบจาก
สภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

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

   ๑) กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตร  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง 
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด 
ในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  ๓  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย  ๑  รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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  หน้า   ๑๙ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ  ไม่น้อยกว่า  ๑๐  เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง 
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  หรือการค้นคว้าอิสระ  โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

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

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น   

 ๑๐.๔ ปริญญาเอก   
  ๑๐.๔.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือข้ันต่ํา

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

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

   กรณีที่มีความจําเป็นอย่างย่ิงสําหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจํานวน  หรือมีจํานวนนักศึกษาน้อยกว่า  ๑๐  คน  ทางสถาบันอุดมศึกษา
ต้องเสนอจํานวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี 

  ๑๐.๔.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  แบ่งออกเป็น  ๒  ประเภท  คือ 
   ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร  

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

94



  หน้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  (ถ้ามี)  ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังนี้   

    อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจํา  ต้องมีคุณวุฒิ
และผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

    สําหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร 
ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์   
ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง   

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

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

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

   ๒) กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  
และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ 
ในระดับนานาชาติ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  ไม่น้อยกว่า  ๕  เร่ือง 

    กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ
ตามที่กําหนดข้างต้น  ผู้ทรงคุณวุฒภิายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ  ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์  โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น  
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

  ๑๐.๔.๕ อาจารย์ผู้สอน  ต้องเป็นอาจารย์ประจําหรืออาจารย์พิเศษ  ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  หรือขั้นต่ําปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์  ในสาขาวิชานั้น
หรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน  หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน  และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
และมีผลงานทางวิชาการ  ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการ 
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย  ๑  รายการ  ในรอบ  ๕  ปีย้อนหลัง 
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  หน้า   ๒๑ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

   ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร  อนุโลมให้อาจารย์
ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งทางวิชาการต่ํากว่ารองศาสตราจารย์  ทําหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนได้ 

   ทั้งนี้  อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของรายวิชา  
โดยมีอาจารย์ประจําเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

๑๑. ภาระงานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 ๑๑.๑ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 

ของนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และมีผลงาน

ทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก 
รวมได้ไม่เกิน  ๕  คน  ต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป  หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตําแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป  
และมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโท
และเอกรวมได้ไม่เกิน  ๑๐  คนต่อภาคการศึกษา   

  กรณีอาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า  และดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจํานวนที่กําหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา  
แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน  ๑๕  คนต่อภาคการศึกษา  หากมีความจําเป็นต้องดูแลนักศึกษามากกว่า  ๑๕  คน  
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 

 ๑๑.๒ อาจารย์ประจําหลักสูตร  ๑  คน  ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   
ของนักศึกษาปริญญาโทได้ไม่เกิน  ๑๕  คน 

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

 ๑๑.๓ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  ต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/
หรืออาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย  

๑๒. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ๑๒.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิต  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๒ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต  

หรือปริญญาโท  หรือเทียบเท่า 
 ๑๒.๓ ปริญญาโท  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   

96



  หน้า   ๒๒ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

 ๑๒.๔ ปริญญาเอก  จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
ที่มีผลการเรียนดีมาก  หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า  และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

๑๓. การลงทะเบียนเรียนและระยะเวลาการศึกษา  ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๑๕  หน่วยกิต 
ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  และให้ใช้เวลาศึกษาในแต่ละหลักสูตร  ดังนี้ 

 ๑๓.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  
๓  ปีการศึกษา 

 ๑๓.๒ ปริญญาโท  ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  ๕  ปีการศึกษา 
 ๑๓.๓ ปริญญาเอก  ผู้ที่สําเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา  

ไม่เกิน  ๘  ปีการศึกษา  ส่วนผู้ที่สําเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา 
ไม่เกิน  ๖  ปีการศึกษา 

  การลงทะเบียนเรียนสําหรับผู้เข้าศึกษาแบบไม่เต็มเวลา  ให้สถาบันอุดมศึกษา
กําหนดจํานวนหน่วยกิตที่ให้ลงทะเบียนเรียนได้ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ  โดยเทียบเคียงกับจํานวนหน่วยกิต   
ที่กําหนดข้างต้นในสัดส่วนที่เหมาะสม 

  หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจําเป็นพิเศษ  การลงทะเบียนเรียน 
ที่มีจํานวนหน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจทําได้  แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษา 

๑๔. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษา  นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ  ดังนี้ 
 ๑๔.๑ ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  ต้องเรียนครบตาม

จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ   
๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 

 ๑๔.๒ ปริญญาโท 
  ๑๔.๒.๑ แผน  ก  แบบ  ก  ๑  เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า

ขั้นสุดท้าย  โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  
สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  หรืออย่างน้อยได้รับ 
การยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

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

   ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  หรือนําเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่นําเสนอฉบับสมบูรณ์  (Full  Paper)  
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ  (Proceedings)  ดังกล่าว   

97



  หน้า   ๒๓ 
เล่ม   ๑๓๒   ตอนพิเศษ   ๒๙๕   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๓   พฤศจิกายน   ๒๕๕๘ 
 

 

  ๑๔.๒.๓ แผน  ข  ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดในหลักสูตร  โดยจะต้อง
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า  ๓.๐๐  จากระบบ  ๔  ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้  (Comprehensive  Examination)  ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น  
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ 
ที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 

 ๑๔.๓ ปริญญาเอก 
  ๑๔.๓.๑ แบบ  ๑  สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ  (Qualifying  Examination)  

เพื่อเป็นผู้มีสิทธิขอทําวิทยานิพนธ์  เสนอวิทยานิพนธ์  และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย 
โดยคณะกรรมการที่สถาบันอุดมศึกษานั้นแต่งตั้ง  ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน 
และภายนอกสถาบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ  อย่างน้อย  ๒  เร่ือง 

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

   สําหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์  
หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  เร่ือง  หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ   

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

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

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

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

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

และรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรทุกปีการศึกษาเพื่อนําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
เป็นระยะ ๆ  อย่างน้อย  ตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร  หรือทุกรอบ  ๕  ปี 

๑๘. ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้  หรือมีความจําเป็นต้องปฏิบัติ
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในประกาศนี้  ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณา  
และให้ถือคําวินิจฉัยของคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นที่สุด 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๗  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

พลเอก  ดาว์พงษ์  รัตนสุวรรณ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2557   
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