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สารบัญ  

เรื่อง                  หน้า 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป    ................................................................................................................
       
  
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร    .........................................................................................
  

 
หมวดที่ 3 ระบบจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  .................................
     
 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการศึกษา และวิธีการประเมินผล    …………. 
            

 

หมวดที่ 5 การพัฒนาคณาจารย์  ..................................................................................................
         
 
หมวดที่ 6 การประกันคุณภาพหลักสูตร  ……………………………………………………………….….………
        
  
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร   ……………………………….……….
     
  
เอกสารแนบ    ……………………………………………………………………………………………………………… 

ระดับปริญญาตรี 
 ส าหรับหลักสูตรใหม่  ดังนี้ 
 
เอกสารแนบ  ก  ประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
   อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    (รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมผลงานทางวิชาการของอาจารย์  ให้เป็นไปตาม 
                     รูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด) 
เอกสารแนบ  ข  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2563)   
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เอกสารแนบ  ค  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557 
   -  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไข 
    ผลการศึกษาของนิสิต  พ.ศ.  2557 
เอกสารแนบ  ง  หลักฐานความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  (MOU)  (ถ้ามี) 
เอกสารแนบ  จ  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
    พ.ศ.  2558 
เอกสารแนบ  ฉ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร   
                     (ใช้ค าสั่งฯ  ฉบับลงนามโดยรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบฝ่ายวิชาการ) 
 
 ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง  ดังนี้ 
เอกสารแนบ  ก  ประวัติการศึกษา  และผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เอกสารแนบ  ข  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  (ฉบับปรับปรุง  พ.ศ.  2563)   
เอกสารแนบ  ค  -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2557 
   -  ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  เรื่อง  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแก้ไข 
    ผลการศึกษาของนิสิต  พ.ศ.  2557 
เอกสารแนบ  ง  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
    พ.ศ.  2558 
เอกสารแนบ  จ  รายละเอียดการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมพ.ศ.  ..(ระบุ)..และหลักสูตรปรับปรุง   
    พ.ศ...(ระบุ).. 
เอกสารแนบ  ฉ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร   
                     (ใช้ค าสั่งฯ  ฉบับลงนามโดยรองอธิการบดีที่ดูแลรับผิดชอบฝ่ายวิชาการ) 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา …………………..  

(หลักสูตรปรับปรุง / ใหม่ พ.ศ. 2565) 
 

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

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
1. รหัส ประเภทและช่ือหลักสูตร  
 รหัส  : ……………………………… 
 ชื่อหลักสูตรและสาขาวิชาของหลักสูตร 
  ภาษาไทย :         หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา …………………. 
  ภาษาอังกฤษ :       Bachelor of Science Program in …………………………. 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา  
 ภาษาไทย  (ชื่อเต็ม) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต  (……………………….) 
   (ชื่อย่อ)  : วท.บ. (……………………………) 
 ภาษาอังกฤษ (ชื่อเต็ม) : Bachelor of Science (…………………………….) 
   (ชื่อย่อ)  : B.Sc. (…………………………………….) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 (ระบุกรณีหลักสูตรมีหลายแขนงวิชา  หรือหลายสาขาวิชาเอก  หากหลักสูตรมีเพียงวิชาเอกเดียว   
ให้ระบุว่า –ไม่ม-ี  ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องตามระบบสารสนเทศเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา  หรือ  CHECO) 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
   
5. รูปแบบของหลักสูตร  
 5.1 รูปแบบ   

  หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่  2  ปริญญาตรี 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร …………….. ป ี

     หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หลักสูตร …………….. ปี 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หลักสูตร …………….. ป ี

        หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หลักสูตร …………….. ป ี
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 5.2 ประเภทของหลักสูตร   
      หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
      หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ  
      หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
      หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
 

(ค าอธิบายเพิ่มเติม :  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ก าหนดประเภทหลักสูตรโดย
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ ) 

  1. หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น 2 แบบ ได้แก่ 
     1.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง 
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ใน 
สถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์ 

   1.2  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี 
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติ
ที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 
     2.  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  แบ่งเป็น  2  แบบ ได้แก่ 
      2.1  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความ 
รอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐาน
วิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ่านการฝึกงาน 
ในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
       หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่ง 
ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติ 
ขั้นสูงเพิ่มเติม 
       หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรี 
และจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุค าว่า 
“ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 
      2.2  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็นหลักสูตร
ส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้  สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้น
สูง  โดยใช้หลักสูตรปกติท่ีเปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบาง
รายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงาน
องค์กร หรือสถานประกอบการ 

 
   5.3  ภาษาที่ใช้   

 
 5.4 การรับเข้าศึกษา  
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 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน   
 
 5.6 การบูรณาการหลักสูตร 
  (ระบุคณะหรือหน่วยงานที่บูรณาการกับหลักสูตร  หากไม่มีระบุว่า  -ไม่มี-) 
 
 5.7 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  
  ระบุว่า  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) 
หรือปริญญาอ่ืน ๆ หรือเป็นปริญญาร่วมระหว่างสถาบัน อุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความ
ร่วมมือ 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. xxxx ปรับปรุงจากหลักสูตร ……………… สาขาวิชา ……………………. 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.xxxx) หลักสูตรเริ่มใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. xxxx (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
                (6.1 หลักสูตรใหม่  พ.ศ.  ......  เปิดสอนภาคต้น/ภาคปลาย  ปีการศึกษา  .........   

(กรณีหลักสูตรใหม่) ) 
 6.2 หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.xxxx เริ่มใช้ในภาคต้น /ปลาย ปีการศึกษา xxxx เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ............. เห็นชอบหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งที่ ….....……                       
เมื่อวันที่ ………………. 
 6.4 คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นชอบหลักสูตรนี้ ในการประชุม                              
ครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ………………………….. 
 6.5 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เห็นชอบหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งที่  ………………...                                                 
เมื่อวันที่ ... เดือน .......... พ.ศ. ………………… 
            6.6 องค์กรวิชาชีพรับรองหลักสูตร (ถ้ามี) ตามบันทึกที่.................  เมื่อวันที่................เดือน
.................................พ.ศ.................. 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. xxxx ในปีการศึกษา xxxx 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
   หลักสูตร (ระดับปริญญาตรี  ระบุอย่างน้อย  5  คน  /กรณีมีแขนงวิชา  ระบุแขนงวิชาละ  3  คน) 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
สถาบัน 

การศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

       

   

   

หมายเหตุ  :  การระบเุลขประจ าตัวประชาชนของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร  ให้ระบุ  โดย  xx-x  เลข  3  หลักสุดท้าย   
                ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล  และใช้รูปแบบการพิมพ์ตามรูปแบบท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด  เช่น   
                3-9001-00021- xx-x     
 
-  เรียงล าดับรายชื่อจากต าแหน่งทางวิชาการสูงขึ้นก่อน  กรณีมีต าแหน่งทางวิชาการเท่ากันให้เรียงตามระดับคุณวุฒิการศึกษา 
   กรณีต าแหน่งทางวิชาการและคณุวุฒิการศึกษาเท่ากัน  ให้เรียงตามล าดับพยัญชนะของช่ือ-สกุล 
-  ช่ือสถาบันการศึกษา  กรณีส าเร็จการศึกษาในตา่งประเทศใหร้ะบุ  ช่ือประเทศด้วย  และปีท่ีส าเรจ็การศึกษาระบุเฉพาะ 
   ตัวเลขโดยใช้ปี  ค.ศ. 
-  กรณีส าเร็จการศึกษาหลักสูตรนานาชาติหรือหลักสตูรภาษาอังกฤษ  โดยระบุวงเล็บท้ายสาขาวิชาว่า  (International 
   Program) ส าหรับหลักสูตรนานาชาติ  และวงเล็บ  (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  ส าหรับหลักสตูรภาษาอังกฤษ 
   ภายในประเทศไทย  ให้ระบุ  ช่ือคุณวุฒิ  สาขาวิชา  เป็นภาษาอังกฤษ  สถาบันการศึกษาเป็นภาษาไทยและระบุปีทีส่ าเร็จ 
   การศึกษาเป็น  ปี  พ.ศ.   
-  กรณี  เรียนหลักสตูรโทควบเอก  ให้ระบุวงเล็บท้ายสาขาวิชาว่า  (หลักสูตรโทควบเอก) 
-  การระบุคณุวุฒิของอาจารย์แตล่ะท่านให้ระบุเรยีงจากคุณวุฒสิูงสุดขึ้นก่อน  โดยเรียงระดับปริญญาเอก  โท  ตรี  ตามล าดับ 
 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  

สถานที่ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม 
 
 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 
  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 หมายเหตุ: (ข้อ  11) ให้ระบุรายละเอียด  โดยให้ครอบคลุม  ดังนี้   
         1)  ความต้องการของตลาดแรงงาน 
         2)  นโยบายไทยแลนด์  4.0 
         3)  นโยบายกระทรวง อว. 
  4)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  ฉบับปัจจุบัน 
  5)  ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค  COVID-19  บทบาทของหลักสูตรนี้ในสถานการณ์
ดังกล่าว  และแนวทางพัฒนาหลังการแพร่ระบาดของโรค  ไปสู่ยุค  New  Normal)     
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12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  
 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
 
 หมายเหตุ: ผลจากข้อ 11 ส่งผลให้หลักสูตรต้องปรับปรุง / จัดท าหลักสูตรใหม่ อย่างไร  
     หลักสูตรนั้นสอดคล้องกับกับปรัชญา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของสถาบัน อย่างไร  
 
 13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 รายวิชาที่นิสิตต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น  
   13.1.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ านวน 30 หน่วยกิต   
   13.1.2  หมวดวิชา............................ 
             คณะ....................... ภาควิชา..................... จ านวน ..... หน่วยกิต /  จ านวน .....วิชา  
              xxx xxx ชื่อวิชา ………….  (ภาษาไทย)    จ านวนหน่วยกิต (x-x-x) 
                         (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
13.2  รายวิชาทีห่ลักสูตรเปิดสอนให้นิสิตจากคณะ/ภาควิชาอื่น จ านวน .........  รายวิชา 

   xxx xxx ชื่อวิชาภาษาไทย    จ านวนหน่วยกิต (x-x-x) 
              (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
   xxx xxx ชื่อวิชาภาษาไทย    จ านวนหน่วยกิต (x-x-x) 

                        (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
 

          13.3  การบริหารจัดการ 
  อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องว่า 
จะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่ารายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของหลักสูตร 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1.1  ปรัชญา 
   
 
           1.2  ความส าคัญ  
   (ท าไมต้องปรับปรุงหรือจัดท าหลักสูตรใหม่ (ผ่านการวิเคราะห์ SWOT พิจารณา Demand / 
Supplies; สถานการณ์ปัจจุบัน ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของตลาด เป็นต้น) หลักสูตรแตกต่างจาก
เดิมอย่างไร  ความโดดเด่นหรืออัตลักษณ์ของหลักสูตรเป็นอย่างไร  แตกต่างจากหลักสูตรเดียวกันนี้ในสถาบัน
อ่ืนอย่างไร) อาทิเช่น ความเชี่ยวชาญของอาจารย์ การบูรณาการกับหลักสูตรอ่ืน งานวิจัยของสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
  หลักสูตรใหม่/  หลักสูตรปรับปรุง  ให้เพิ่มตารางผลการวิเคราะห์  SWOT  
  หลักสูตรปรับปรุง  ให้เพ่ิมตารางแสดงการพัฒนาหลักสูตรจากหลักสูตรเดิม  เป็นหลักสูตร
ปรับปรุงใหม ่ ต่อจากตารางผลการวิเคราะห์  SWOT 
 
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
   (ระบุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  โดยให้ครอบคลุมถึงวัตถุประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาก าหนด) 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร   
 ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆ  ที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน 3 หรือ 5 ปี เป็นต้น) 
 

แผนการพัฒนา/ 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 
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หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา  
 1.1 ระบบ  
   
 1.2 การจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ (ภาคฤดูร้อน) 
   (ให้ระบุให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาว่ามี  หรือ  ไม่มีการจัดการศึกษาภาคการศึกษาพิเศษ) 
 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 
2. การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1 วัน–เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 

(ระบุข้อมูลให้เป็นไปตามปฏิทินการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม) 
ดังนี้   ภาคต้น   เดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม 
  ภาคปลาย   เดือนพฤศจิกายน-เดือนมีนาคม 
  ภาคการศึกษาพิเศษ   เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม  (ถ้ามี) 
 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา (ผู้เรียน) 
  2.2.1 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.2 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 
 2.3 แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

  ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ระบุเป็น  ระบบปกติ / ระบบพิเศษ (ถ้ามี)   
  ระบบปกติ 

 จ านวนนิสิต 
จ านวนนิสิตในแต่ละปีการศกึษา (คน) 

2565 2566 2567 2568 2569 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 40 40 



8 
 

8 

 
 2.4 งบประมาณตามแผน  

การประมาณรายรับ-รายจ่าย และจุดคุ้มทุน 
หลักสูตร................................ สาขาวิชา …………………………….  

ระบบปกติ 
 

ชั้นป ี

ปีการศึกษา  2565 ปีการศึกษา  2566 ปีการศึกษา  2567 ปีการศึกษา  2568 ปีการศึกษา  2569 

จ านวน
นิสิต 

ค่า 
ธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม 
จ านวน
นิสิต 

ค่า 
ธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม 
จ านวน
นิสิต 

ค่า 
ธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม 
จ านวน
นิสิต 

ค่า 
ธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม 
จ านวน
นิสิต 

ค่า 
ธรรมเนียม
การศึกษา 

รวม 

1                
2                
3                

4                
รวม                

 
- จ านวนหน่วยกิตของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ……………. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ……………..)  

 ชั้นปีที่ 1 จ านวน  .............  หน่วยกิต  ชั้นปีที่ 2 จ านวน .............  หน่วยกิต 
 ชั้นปีที่ 3 จ านวน  .............  หน่วยกิต  ชั้นปีที่ 4 จ านวน .............  หน่วยกิต 
 รวมตลอดหลักสูตร เท่ากับ ……. หน่วยกิต 

   -    ค่าธรรมเนียมการศึกษา  (เหมาจ่าย)/  ภาคการศึกษา  เท่ากับ  .................  บาท 
- ค่าใช้จ่ายส าหรับนิสิต/คน/ปี เท่ากับ …………………….. บาท 
- ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร/นิสิต  เท่ากับ   ……….... บาท
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การประมาณการรายจ่ายและจุดคุ้มทุน  หลักสูตร.............................. สาขาวิชา ………………….. (หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ.  ..................) 

คณะ……………. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ระบบปกติ   

 
ปี

การศึกษา 
จ านวนนิสิต 

ประมาณการรายรับ ประมาณการรายจ่าย จ านวนนิสิต                    
ที่คุ้มทุน 

ส่วนต่างรายรับรายจ่ายต่อปี 
รายรับท้ังหมด รายรับต่อนิสิต รายจ่ายท้ังหมด รายจ่ายต่อนิสิต จ านวน % 

2565         
2566         
2567         
2568         
2569         
รวม         

 
ค่าใช้จ่ายส าหรับนิสิต/คน/ปี เท่ากับ ................................. บาท 
ค่าใช้จ่ายรวมตลอดหลักสูตร/นิสิต เท่ากับ ........................ บาท
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2.5 วิธีการจัดการศึกษา (ระบบการศึกษา) 
       [ ] แบบชั้นเรียน 

[ ] แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
[ ] แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
[ ] แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
[ ] แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
[ ] แบบคลังหน่วยกิต  (Credit  Bank) 
[ ] หลักสูตรระยะสั้น 
[ ] อ่ืน ๆ (ระบุ) …………………………………………………………………………….. 
 

2.6 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
  
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน  
 3.1 หลักสูตร  
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร …….. หน่วยกติ 
 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร  

หมวดวิชา 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
(หน่วยกิต) 

หลักสูตรที่เสนอ 
(หน่วยกิต) 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า 30  30  
ข. หมวดวิชาเฉพาะ       ไม่น้อยกว่า 
       กลุ่มวิชาพ้ืนฐาน 
       กลุ่มวิชาเฉพาะ 

72  
 
 

(ระบุ) 
(ระบุ) 
(ระบุ) 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไม่น้อยกว่า 6  6  
         รวม  (หน่วยกิต)   ไม่น้อยกว่า 120  120 

  
  3.1.3 รายวิชา 

 
  3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  
  
                -ค าอธิบายระบบรหัสวิชา    
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3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ าตัว

ประชาชน 
ต าแหน่งทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง/สัปดาห์) 

25
65

 

25
66

 

25
67

 

25
68

 

       
       

   
       

       
   

       
    

   

       
       

       

       
    

   
        หมายเหตุ  :  การระบเุลขประจ าตัวประชาชนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ระบุ  โดย  xx-x  เลข  3  หลักสุดท้าย  ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล   
                                   และใช้รูปแบบการพิมพ์ตามรูปแบบทีม่หาวิทยาลยัก าหนด  เช่น  3-9001-00021- xx-x     
                 
 
 



12 
 

 

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา) 
    4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

ระบรุายการส าคัญ ๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ 
 

 4.2 ช่วงเวลา  
รายวิชา ชั้นปีที่ ภาคการศึกษา 

1. การฝึกภาคสนาม  2 ภาคปลาย 
2. การฝึกภาคสนาม  3 ภาคต้น 
3. การฝึกภาคสนาม  3 ภาคปลาย 
4. การฝึกภาคสนาม  3 ภาคปลาย 
5. การฝึกสหกิจศึกษา ………………………….  4 ภาคต้น 
6. การฝึกสหกิจศึกษา …………………………. 4 ภาคปลาย 
7.    

 

  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
    เช่น 3 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา (ในแต่ละรายวิชาในข้อ 4.2) 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงการหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
  ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อก าหนดในการท าโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ 

 
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

  ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักๆ ที่ต้องการจากการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 

5.3 ช่วงเวลา 
ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม  จ านวนชั่วโมง 

ฝึกทักษะ ......................  .................... ( ... ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
ฝึกทักษะ ......................  .................... ( ... ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ฝึกทักษะ ......................  .................... ( ... ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 

 
5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 ……………………………………. 
5.5 การเตรียมการ 

  อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
   อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยทุธ์การจัดการศึกษา และวิธีการประเมินผล 
 

1. แผนการเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (PLOs)  
 
 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตรและคณะ/สถาบัน และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 2.1  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

ระบุลักษณะพิเศษของ  “บัณฑิต” ที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือ
ภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนิสิตหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น หรือมีความ
มุ่งม่ันในการให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว 
ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนิสิตที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น 
 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์ กิจกรรมของนิสิต 

   
   
   
   
   

 
     2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO 1   
PLO 2   
PLO 3   
PLO 4   
PLO 5   
PLO 6   
PLO 7   
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    2.3 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) จ าแนกตาม Bloom’s Taxonomy  
 

ล าดับที่ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่

คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

(Bloom’s Taxonomy;  
Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 

R U Ap An E C S At 
PLO 1          
PLO 2          
PLO 3          
PLO 4          
PLO 5          
PLO 6          
PLO 7          

          
ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังของหลกัสูตร (PLOs)  

1. ต้องช่วยผลกัดันให้บรรลุ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันและคณะวิชา 
2. สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้สว่นเสียของหลักสูตร (stakeholders’ needs)  

คุณลักษณะพิเศษของนิสิต และ input อื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการพิจารณา 
3. ต้องชัดเจนและสามารถประเมินไดว้่าผู้เรียนบรรลุตาม (PLOs) 
4. กรณี PLOs ประเภท Cognitive domain ต้องเรียงล าดับ (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ ของ                            

Taxonomy (Revised) เริ่มด้วย จดจ า เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ตัดสินใจ และสร้างสรรค์ 
5. PLOs ของหลกัสูตรต้องประกอบดว้ย 2 ประเภท คือ  subject specific learning outcomes                                        

และ Generic learning outcomes   
 

  
 2.4 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7    

1.            
2.            

3.            
4.            

5.            

 
 
 

 

 

Creating  ( C ) 

Evaluating  ( E ) 

Analyzing  ( An ) 

Applying  ( Ap ) 

Understanding  ( U ) 

Remembering ( R ) 

Bloom’s Taxonomy  
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    2.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี (Year Learning Outcomes: YLOs) 
 

ชั้นปีที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายช้ันปี (Year Learning Outcomes: YLOs) 
1   
2   
3    
4    

 
  2.6 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และผลการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  

 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้

3. 
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
ปฏิบตัิการ      
ทางวิชาชีพ 

(ถ้ามี) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
PLO 1                           

PLO 2                           

PLO 3                           

PLO 4                           
PLO 5                           

PLO 6                           

PLO 7                           

 
3. กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรในแต่ละด้าน 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ

ประเมินผล 
PLO1    
PLO2    
PLO3    
PLO4    
PLO5   
PLO6   
PLO7   
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4. แผนผังแสดงความเชื่อมโยงผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 
 1. ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) จ าแนกตามตามรายวิชากับผลการ
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิะดับอุดมศึกษา (TQF) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู ้

3. 
ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชงิ
ตัวเลข การ
สื่อสารและ

การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะ
ปฏิบตัิการ      
ทางวิชาชีพ 

(ถ้ามี) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา  ชื่อวิชาภาษาไทย 
            ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
(ระบุทุกรายวิชาที่ระบุในหมวดที่  3  ข้อ  3.1.3  รายวิชา) 
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ค าอธิบายตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping)  ดังนี้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
  1.1  

 
 

2. ความรู้ 
  2.1 

 
 
3. ทักษะทางปัญญา 

  3.1 
 
  

4. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 
 
 
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 
 

5. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการศึกษา  
 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

         กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ ในการให้คะแนน (เกรด) เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. xxx หมวด x ข้อ xx-xx (รายละเอียดดัง  เอกสารแนบ x) 
  1. ระบบการให้คะแนนแบบแสดงค่าระดับขั้น 

      1) ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชา ที่แสดงค่าระดับขั้น ให้แสดงเป็นระดับขั้น ซึ่งมี
ความหมายและค่าระดับขั้นดังนี้ 
 

               ระดับขั้น        ความหมาย  ค่าระดับข้ัน 
           A           ดีเยี่ยม (Excellent)           4.0 
           B+           ดีมาก (Very  Good)           3.5 
           B              ดี (Good)            3.0 
           C+              ดีพอใช้ (Fairly  Good)      2.5 
           C            พอใช้ (Fairly)            2.0 
           D+            อ่อน (Poor)            1.5 
           D            อ่อนมาก (Very  Poor)      1.0 
             F              ตก  (Fail)                        0 
 



18 
 

 

 

    2) ระบบการให้คะแนนแบบไม่แสดงค่าระดับขั้น 

                    ระบบการให้คะแนนของแต่ละรายวิชาที่ไม่แสดงเป็นค่าระดับขั้น ให้แสดงด้วยสัญลักษณ์                   
ต่าง ๆ ดังนี้ 
                สัญลักษณ์         ความหมาย   
        S               ผ่านตามเกณฑ์ (Satisfactory) 
        U               ไม่ผ่านตามเกณฑ์ (Unsatisfactory) 
        I              การประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)  
       W              งดเรียนโดยได้รับอนุมัติ (Withdrawn) 
       AU                 การลงทะเบียนเรียนโดยไม่นับหน่วยกิต (Audit) 
        R                 การเรียนรายวิชาซ้ า (Repeat) 
 

                ทั้งนี้ การประเมินผลค่าระดับข้ัน U ถือเป็นตกในรายวิชานั้น 
    3) การให้ F ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
           1.3.1  นิสิตสอบตก 
           1.3.2  นิสิตขาดสอบประจ าภาคการศึกษาโดยไม่ได้รับอนุมัติจากคณบดี 
        1.3.3  นิสิตมีเวลาเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ 
        1.3.4  นิสิตทุจริตในการสอบ 
                     1.3.5  นิสิตที่ได้รับการให้คะแนนระดับขั้น I  แต่มิได้ด าเนินการขอประเมินผลเพื่อแก้
ระดับ ขั้น  I  ให้เสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน 
    4) การให้ S กระท าได้ในการประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิต และผลการเรียนในรายวิชา
นั้นผ่านเกณฑ์ตามท่ีก าหนด 
    5) การให้ U กระท าได้ในการประเมินรายวิชาเรียนที่ไม่นับหน่วยกิต และผลการเรียนรายวิชานั้น
ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
    6) การให้ I ในรายวิชาใด จะท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
          (1) นิสิตมีเวลาเรียนครบตามเกณฑ์ แต่ไม่ได้สอบเพราะป่วย หรือเหตุสุดวิสัยและได้รับ
อนุมัติจากคณบดี 
          (2) อาจารย์ผู้สอนและคณบดี เห็นสมควรให้รอผลการศึกษาเพราะนิสิตยังปฏิบัติงานซึ่ง
เป็นส่วนประกอบของการศึกษารายวิชานั้นไม่สมบูรณ์โดยมิใช่เป็นความผิดของนิสิต 
  นิสิตที่ได้ I จะต้องด าเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปลี่ยน I  ให้เสร็จสิ้นภายในสองสัปดาห์
แรกของภาคการศึกษาถัดไปที่นิสิตมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน หากพ้นก าหนดดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะเปลี่ยน I 
เป็น F โดยอัตโนมัติ เว้นแต่อธิการบดีอนุมัติให้ขยายเวลา เนื่องจากเหตุสุดวิสัยอันมิใช่เกิดจากการกระท า หรือ
ร่วมกระท าของนิสิตผู้นั้น การนับภาคการศึกษาที่นิสิตระบบปกติมีสิทธิ์ลงทะเบียนนั้น ให้นับเฉพาะภาคต้น
และภาคปลายเท่านั้น 
   7) การให้ W ในรายวิชาใดจะกระท าได้ในกรณีต่อไปนี้ 
          (1) นิสิตได้รับอนุมัติให้งดเรียนในรายวิชานั้น 
          (2) นิสิตได้รับอนุมัติให้ลาพักการเรียน 
          (3) นิสิตถูกสั่งพักการเรียนในภาคการศึกษานั้น 
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          (4) นิสิตได้รับอนุมัติจากคณบดี  ให้เปลี่ยนจาก I ที่นิสิตได้รับและครบก าหนดของการ
เปลี่ยน  I  แลว้ แต่การป่วยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม่สิ้นสุด โดยมีหลักฐานที่เชื่อถือได้ 
   8) การให้ AU ในรายวิชาใดจะท าในกรณีนิสิตได้รับอนุมัติให้ลงทะเบียนเรียนเป็นพิเศษโดยไม่นับ
หน่วยกิต 
   9) การนับจ าหนวนหน่วยกิตเพ่ือใช้ในการค านวณหาระดับขั้นเฉลี่ย ให้นับจากรายวิชาที่มีระบบ
การให้คะแนนแบบล าดับขั้น ในกรณีท่ีนิสิตลงทะเบียนซ้ าหรือเรียนแทนในรายวิชาใด ให้น าจ านวนหน่วยกิต  
และค่าระดับขั้นที่ได้ไปใช้ในการค านวณหาค่าระดับขั้นเฉลี่ยด้วย 
   10) การนับจ านวนหน่วยกิตสะสมของนิสิตเพ่ือให้ครบหลักสูตร ให้นับเฉพาะหน่วยกิต 
ของรายวิชาที่สอบได้เท่านั้น 
   11) ค่าระดับขั้นเฉลี่ยเฉพาะรายภาคการศึกษา ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตในภาค
การศึกษานั้น โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาเป็นตัวตั้งหาร
ด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมของภาคการศึกษานั้น การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม 3 ต าแหน่ง ที่มีค่า
ตั้งแต่ 5 ขั้นไปเพื่อให้เหลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
   12) ค่าระดับขั้นเฉลี่ยสะสม ให้ค านวณจากผลการเรียนของนิสิตตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนจนถึง 
ภาคการศึกษาสุดท้าย โดยน าผลรวมของผลคูณของจ านวนหน่วยกิต กับค่าระดับขั้นของแต่ละรายวิชาที่เรียน
ทั้งหมดเป็นตัวตั้ง หารด้วยจ านวนหน่วยกิตรวมทั้งหมด การค านวณดังกล่าวให้ตั้งหารถึงทศนิยม 3 ต าแหน่ง    
และให้ปัดเศษเฉพาะทศนิยมต าแหน่งที่ 3 ที่มีค่าตั้งแต่ 5 ขึ้นไปเพ่ือให้เหลือทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
 
6. กระบวนการยืนยัน (verification) มาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการยืนยันผลสัมฤทธิ์หรือทวนสอบตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละ
รายวิชา เช่น ยืนยันจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่
แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
            
7. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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หมวดที ่5 การพัฒนาอาจารย์  
 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารยด้านการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

 

หมวดที ่6 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
(อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลา
ที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เป็นต้น) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. บัณฑิต 
(อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การ
ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. นักศึกษา 
(อธิบายกระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล การให้ค า 
ปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต เป็นต้น) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. อาจารย์ 
(อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ เป็นต้น) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
(อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบ
หลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่
หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เป็นต้น) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(อธิบายระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสูตร เป็นต้น) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
7. อื่น ๆ (ถ้ามี) 

          …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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8. ตัวบงช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80                                

มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ถ้ามี) ตามแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอย่างน้อย โดยเป็นไปตาม
เจตนารมย์ของ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) และ
รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม 
(มคอ.6) (ถ้ามี) ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอย่าง
น้อย โดยเป็นไปตามเจตนารมย์ของ มคอ.5 และ มคอ.6 
(ถ้ามี) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)                                        
ตามแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นอย่างน้อย โดยเป็นไป
ตามเจตนารมย์ของ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

X X X X X 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ผลการเรียนรู้ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

X X X X X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ หรือการบริหาร
จัดการหลักสูตร หรืออ่ืนๆ จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 X X X X 

8. อาจารย์ (ใหม่) ทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อมในด้าน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียน 
การสอน 

X X X X X 

9. อาจ า ร ย์ ป ร ะจ าหลั ก สู ต รทุ ก คน ได้ รั บ ก า ร พัฒนา                     
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 

X X X X X 
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ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนในหลักสูตร 

(ถ้ ามี )  ได้ รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ  
อย่างน้อยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

11. ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่                                      
ที่ มี ต่ อคุณภาพหลั กสู ต ร  เ ฉลี่ ย ไม่ น้ อยกว่ า  3 . 5 1  
จากคะแนนเต็ม 5.00 

   X X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่        
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 

    X 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 
 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
       1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 
    

       1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 
             
  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
    (อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพ่ือจะได้ข้อมูลต่าง ๆ  ย้อนกลับ  ในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล  ดังนี้  1)  นิสิตและบัณฑิต  2)  ผู้ทรงคุณวุฒิ
และ/หรือผู้ประเมินภายนอก  3)  ผู้ใช้บัณฑิต  และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ) 
 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามกรอบรายละเอียดหลักสูตร 
        
 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 
 
 
เอกสารแนบท้ายหลักสูตร 
 (ระบุให้สอดคล้องกับรายการเอกสารแนบที่ระบุในหน้าสารบัญ) 




