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คาํนํา 

จากประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดบัอดุมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กําหนดให้สภาสถาบนัอดุมศึกษากําหนดระบบและกลไกของการ

จดัทํารายละเอียดของหลกัสตูร เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคณุวฒิุสาขา/สาขาวิชา และเป็นไปตามกรอบ

มาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 สภามหาวิทยาลยัราชภฏั-สวนดสุิตได้กําหนดระบบ

และกลไกในการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตรเรียบร้อยแล้วในการประชุมคณะกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต ครัง้ท่ี 10(13)/2552 เม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2552 มหาวิทยาลยัราชภฏั

สวนดสุิตจึงได้จดัพิมพ์ระบบและกลไกในการจดัทํารายละเอียดของหลกัสตูร เพ่ือให้ยดึถือปฏิบตัิเป็นไปใน

แนวทางเดียวกนั 
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จากประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 กําหนดให้สภาสถาบนัอดุมศึกษากําหนดระบบและกลไก

ของการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา และ

เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต

จึงได้จดัทําคู่มือระบบและกลไกการพฒันาหลกัสตูร ซึ่งได้ครอบคลมุเนือ้หาทัง้การจดัทํารายละเอียด

ของหลกัสูตรและขัน้ตอนการขออนุมตัิหลักสตูร  เพ่ือให้คณะและหลกัสตูรยึดถือเป็นแนวทางในการ

พฒันาหลกัสตูรต่อไป  
 
 
 

แนวปฏิบัติในการนําเสนอรายละเอียดของหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศกึษา 
 
1. หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรท่ีไม่เคยเปิดสอนในระดับและสาขาวิชานัน้มาก่อน) 

1.1 หลกัสตูรท่ีจะเปิดสอนควรสอดคล้องนโยบายของรัฐบาล แผนพฒันาประเทศ และความ
ต้องการกําลังคนของตลาดแรงงานและสังคม  และต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

1.2 หลกัสตูรท่ีจะเปิดสอนต้องผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการระดับคณะ 
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลยัหรือสถาบนั หรือคณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีพิจารณาแต่เรียกช่ือเป็น
อยา่งอ่ืน 

1.3 หลกัสตูรท่ีเปิดสอน ต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรท่ี
กระทรวงศกึษาธิการกําหนด รวมทัง้สอดคล้องกบันโยบาย และ/หรือหลกัเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด (ถ้ามี) และหรือมาตรฐานคณุวฒิุของระดบัคณุวฒิุสาขา/สาขาวิชา (มคอ.1) (ถ้ามี) 

1.4  สถาบนัอดุมศึกษาต้องมีศกัยภาพและความพร้อมในการเปิดดําเนินการหลกัสตูร ทัง้
ด้านคณาจารย์ ทรัพยากรสนบัสนนุการเรียนการสอน และปัจจยัเกือ้หนนุอ่ืนๆ 

1.5  หลกัสตูรท่ีเสนอสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษาต้องได้รับความเห็นชอบหรือ
อนมุตัิจากสภามหาวทิยาลยัหรือสภาสถาบนักอ่นเปิดสอน 

1.6  หลกัสตูรท่ีได้รับความเห็นชอบหรืออนมุตัิจากสภามหาวิทยาลยัหรือสภาสถาบนัแล้ว 
ต้องเสนอให้คณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับความเห็นชอบหรือ
อนมุตัิเพ่ือพิจารณารับทราบหรือรับรองหลกัสตูร หากไม่ได้ดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนดอาจจะ
ไมไ่ด้รับการพิจารณารับทราบหรือรับรองหลกัสตูร 

 กรณีหลกัสตูรท่ีมีองค์กรวิชาชีพ ต้องนําเสนอองค์กรวชิาชีพให้การรับรองก่อนเปิดสอน 
และนําเสนอให้คณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบ ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับการรับรอง 
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2. หลักสูตรปรับปรุง 
 หลักสูตรฉบับปรับปรุง หมายถึง หลกัสตูรท่ีปรับปรุงในสาระสําคญัของหลกัสูตร อาทิ 
วตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร โครงสร้างหลกัสตูร ช่ือหลกัสตูร ช่ือปริญญา เนือ้หาสาระสําคญัในหมวด
วิชาเฉพาะและระบบการศึกษา หรือ เป็นหลกัสตูรท่ีปรับปรุงเล็กน้อย ซึ่งเป็นการปรับปรุงในระดบั
รายวิชา อาทิ การเปล่ียนช่ือรายวิชา การเปล่ียนรหสัรายวิชา การเพ่ิมรายวิชาเลือก และการปรับ
คําอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลกัสตูรและเนือ้หาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ ทัง้นีก้าร
ปรับปรุงจะต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุระดบัอดุมศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

2.1.1 หลกัสตูรฉบบัปรับปรุงต้องผ่านการพิจารณากลัน่กรองจากคณะกรรมการ
ระดบัคณะ คณะกรรมการวชิาการของมหาวิทยาลยัหรือสถาบนั หรือคณะกรรมการท่ีมีหน้าท่ีพิจารณา
แตเ่รียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน 

2.1.2 หลกัสตูรฉบบัปรับปรุง ต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสตูรท่ีคณะกรรมการการอดุมศึกษากําหนด และ/หรือ มาตรฐานคณุวฒิุของระดบัคณุวฒุิสาขา/
สาขาวชิา (มคอ.1) (ถ้ามี) 

2.1.3 เอกสารท่ีเสนอต้องมีหัวข้อและรายละเอียดสาระของหลกัสตูร ในส่วนท่ี
ต้องการปรับปรุงแก้ไขตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษากําหนด 

2.1.4 ในกรณีปรับปรุงเล็กน้อยให้จดัทําเอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลกัสตูรและแจ้ง
ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองเป็นรายภาคการศึกษา ในกรณีท่ี
หลกัสตูรใดมีการปรับปรุงแก้ไขหลายครัง้ ให้รวบรวมและสรุปจดัทําเป็นเอกสารฉบบัเดียว ต้องจดัทํา 
(สมอ.08) แนบด้วย 

2.1.5 หลกัสตูรฉบบัปรับปรุงก่อนเสนอสํานกังานคณะกรรมการการอดุมศึกษา ต้อง
ได้รับความเห็นชอบหรืออนมุติัจากสภามหาวิทยาลยัหรือสถาบนั หลกัสตูรท่ีได้รับความเห็นชอบหรือ
อนมุตัิแล้ว ต้องเสนอให้คณะกรรมการการอดุมศกึษาภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับความเห็นชอบ
หรืออนมุติั เพ่ือพิจารณารับทราบหรือรับรองหลกัสตูร หากไม่ได้ดําเนินการตามระยะเวลาท่ีกําหนด
อาจจะไม่ได้รับการพิจารณารับทราบหรือรับรองหลกัสตูร สถาบนัอดุมศึกษาจะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบ 
กรณีหลกัสตูรทีมีองค์กรวิชาชีพ หลกัสตูรปรับปรุง ต้องนําเสนอองค์กรวิชาชีพให้การรับรองก่อนเปิด
สอน และนําเสนอให้คณะกรรมการการอดุมศกึษาทราบ ภายใน 30 วนั นบัตัง้แต่วนัท่ีได้รับการรับรอง 

อนึ่ง การรับทราบหรือรับรองหลกัสตูรใหม่หรือหลกัสตูรปรับปรุง จะเป็นไปภายใต้
เง่ือนไขท่ีว่า มหาวิทยาลยั/สถาบนัได้จดัทําหลกัสตูรสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร นโยบาย 
และ/หรือหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดเท่านัน้ หากมิได้เป็นไปตามเง่ือนไขดงักล่าว สํานกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาไม่อาจส่งหลกัสตูรดงักล่าวไปให้สํานักงาน ก.พ. พิจารณารับรองคณุวฒุิผู้ สําเร็จ
การศึกษาตามหลกัสตูรเพ่ือประโยชน์ในการบรรจแุละการแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือน รวมทัง้กําหนด
เงินเดือนท่ีควรได้รับและระดบัตําแหน่งท่ีควรแตง่ตัง้ 
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ขัน้ตอนการดาํเนินงานเก่ียวกับหลักสูตร มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

 

ตารางแสดงขัน้ตอนการจัดทาํรายละเอียดของหลักสูตร มหาวทิยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

ลาํดบั
ขัน้ตอน 

ผู้รับผิดชอบ การดาํเนินงาน รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

1 ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร จดัทําโครงการพฒันาหลกัสตูร 

เสนอขออนมุตัิโครงการตาม

ขัน้ตอนของมหาวิทยาลยั 

 

 

2 คณบดี เสนอแต่งตัง้คณะกรรมการพฒันา

หลกัสตูรต่อมหาวิทยาลยั 

 

 

 

 

คณ ะ ก ร ร ม ก า ร พัฒ น า ห ลั ก สู ต ร

ประกอบด้วยอาจาร ย์ผู้ รับ ผิดชอบ

หลกัสตูรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคณุวฒิุ

หรือผู้ เช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานัน้ๆ 

ซึง่เป็นบคุคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน 

หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้ แทนองค์กร

วิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 

คนด้วย  

**อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรต้องมี

คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

การอดุมศกึษา 

 

3 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พฒันาหลกัสตูร 

ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานด้านต่างๆ ท่ี

จะ นํามาใ ช้ สําห รับการพัฒนา

หลกัสตูร 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการทําการศึกษาหรือวิจัย 
เ พ่ือทราบข้อเท็จจริง ท่ี เ ก่ียวข้องกับ
หลกัสตูร เช่น ข้อมลูด้านความต้องการ 
ความจํา เป็นและปัญหาทางสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง ตลอดจนนโยบาย
ทางการศึกษาของรัฐ ข้อมูลทางด้าน
จิตวิทยา  ปรัชญาการศึกษา  ความ
ต้องการของผู้ เรียน ตลอดจนวิเคราะห์
หลกัสตูรเดิม เพ่ือพิจารณาข้อบกพร่องท่ี
ควรปรับปรุงแก้ไข 
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ลาํดบั
ขัน้ตอน 

ผู้รับผิดชอบ การดาํเนินงาน รายละเอยีดเพิ่มเตมิ 

4 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พฒันาหลกัสตูร 

พิจารณาความพร้อมและศกัยภาพ

ตลอดจนทรัพยากรของหลกัสตูร 

 

พิจารณาความพร้อมในด้านทรัพยากร
บคุคล วสัดอุปุกรณ์ สถานท่ี ฯลฯ 

5 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พฒันาหลกัสตูร 

ดํ า เ นินกา ร ร่ า งหลัก สูต รตาม

แบบฟอร์ม มคอ.2, มคอ.3 และ 

มคอ.4 

ห ลั ก สู ต ร ท่ี มี ป ร ะ ก า ศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับสาขา /สาขาวิชา  ให้ใ ช้
ประกาศนัน้เป็นแนวทางในการพฒันา
หลักสูตร หลักสูตรท่ียังไม่มีประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการเร่ืองมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับสาขา /สาขาวิชา  ให้ใ ช้
ประกาศกระทรวงศกึษาธิการเร่ืองกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 เป็นแนวทาง 

6 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พฒันาหลกัสตูร 

ดําเนินการวิพากษ์หลกัสตูร จั ด วิ พ า ก ษ์ ห ลั ก สู ต ร โ ด ย เ ชิ ญ
ผู้ทรงคณุวฒิุและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้า
ร่วมวิพากษ์ 

7 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พฒันาหลกัสตูร 

ปรับปรุงหลกัสูตรตามผลท่ีได้จาก

การวิพากษ์ 

 

8 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พฒันาหลกัสตูร 

จัดพิมพ์เอกสารหลักสูตร  เ พ่ือ

เ ต รี ย ม เ ส น อ คณะก ร ร ม ก า ร

พิจารณาหลกัสตูรของคณะ 

เสนอผ่านคณะกรรมการพิจารณา
หลกัสตูรของคณะ 

9 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พฒันาหลกัสตูร 

ปรับปรุงแก้ไขตามคณะกรรมการ

พิจารณาหลกัสตูรของคณะ 

เสนอผ่านคณะมายังสํานักส่ง เสริม
วิชาการและงานทะเบียนเพ่ือเสนอตาม
ขัน้ตอนตอ่ไป 
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แผนภมิูแสดงขัน้ตอนการดาํเนินงานเก่ียวกับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
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 ขัน้ตอนการขออนุมัตหิลักสูตร 
 

 

เพ่ือให้การดําเนินงานหลกัสตูรของมหาวิทยาลยัเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุตจึงได้แต่งตัง้คณะกรรมการกลัน่กรองหลกัสตูร และได้กําหนดแนวทาง

และขัน้ตอนการดําเนินงานหลกัสตูรเพ่ือถือเป็นแนวทางปฏิบตัิตอ่ไป  

ทัง้นีใ้นการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ต่อมหาวิทยาลัย ควรดําเนินการเสนอหลักสูตรจาก

คณะไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนกาํหนดการเปิดสอน 

ตารางแสดงขัน้ตอนการนําเสนอหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 

ลาํดับ
ขัน้ตอน 

ผู้รับผิดชอบ การดาํเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเตมิ 

1 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
พฒันาหลกัสตูร 

พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ใ ห ม่ ห รื อ
ดําเนินการปรับปรุงหลักสูตร ตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีเก่ียวข้อง 

ดํ า เ นินการตามขั น้ตอนการจัด ทํ า
รายละเอียดของหลกัสตูรในหน้า 5 

2 หลกัสตูร/คณะ เสนอคณบดีเพ่ือพิจารณา ส่งเอกสารตามจํานวนท่ีคณะกําหนด 
3 คณบดี มอบคณะกรรมการพิ จ ารณา

หลกัสตูรของคณะ ตรวจสอบความ
สมบรูณ์ 

 

4 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ประจําคณะ 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ มี บั น ทึ ก ร ะ บุ ว่ า ผ่ า น ท่ี ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการหลกัสตูรของคณะ 

5 คณบดี เสนอผ่านสําสักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียนเสนอต่อรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

มีบนัทึกระบวุ่าผ่านความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการประจําคณะใน
การประชมุครัง้ท่ี….ลงวนัท่ี…............... 

6 รองอธิการบดี ฝ่าย
วิชาการ 

มอบคณะกรรมการกลั่นกรอง
หลัก สูต ร พิ จ า รณากลั่ น ก รอง
หลกัสตูร 

ส่งเอกสาร มคอ.2 จํานวน 10 ชุด 
(พร้อม บนัทึกเป็นไฟล์ข้อมูลลงใน CD 
จํานวน 1 แผ่น) และ มคอ.3 (สง่รายวิชา
ท่ีจะเปิดสอนในเทอมแรก หรือ รายวิชา
บงัคบั ก่อน) และ มคอ.4 ท่ีบนัทึกเป็น
ไฟล์ข้อมลูลงใน CD จํานวน 10 แผ่น) 
พร้อมทัง้ดําเนินการกลัน่กรองให้เป็นไป
ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์
มาตรฐานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหากหลกัสตูรใด
ไม่สมบูรณ์ จะส่งคืนคณะท่ีเก่ียวข้อง
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ลาํดับ
ขัน้ตอน 

ผู้รับผิดชอบ การดาํเนินงาน รายละเอียดเพิ่มเตมิ 

ปรับปรุงแก้ไข เม่ือแก้ไขแล้วส่งกลบัคืน
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
พิจารณาตรวจสอบ 

7 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
กลั่นกรองหลักสูตร
ส่ ง ห ลั ก สู ต ร ท่ี
ส ม บู ร ณ์ ใ ห้ ร อ ง
อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย
วิชาการ 

ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร
พิจารณาความสมบูรณ์ก่อนเสนอ
สภาวิชาการ  

กรณีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเห็นชอบ 
ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรนําเสนอหลักสูตร
ต่อสภาวิชาการต่อไปถ้ามีสิ่ ง ใดไม่
สมบรูณ์ ส่งคืนคณะกรรมการกลัน่กรอง
หลักสูตร  เ พ่ือส่ ง ต่อให้ผู้ รับผิดชอบ
หลกัสตูรปรับปรุงแก้ไข 

8 คณ ะ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง 
นําเสนอหลักสูตรท่ี
ผ่านความเห็นชอบ
จากรองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการต่อสภา
วิชาการ 

สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็น
และแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ ท่ี
เก่ียวข้องรับทราบ 

ส่งเอกสาร มคอ. 2 จํานวน 20 ชดุ 
 
กรณีสภาวิชาการเห็นชอบ นําเสนอต่อ
สภามหาวิทยาลยัตอ่ไป 
 
กรณีสภาวิชาการไม่เห็นชอบ ส่งคืนผู้ นํา
เสนอหลกัสตูรเพ่ือปรับแก้ไข 

9 เลขานกุารสภาวชิาการ
นําเสนอหลกัสตูรท่ีผา่น
ความเห็นชอบตอ่สภา
มหาวทิยาลยั 

สภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุตัิให้เปิด
สอนได้ตามกําหนดเวลาท่ีระบ ุ 
 
เลขาสภามหาวิทยาลัยแ จ้งผลการ
พิจารณาอนุมัติ หลักสูต รต่อ สํ านัก
สง่เสริมวชิาการและงานทะเบียนและผู้ ท่ี
เก่ียวข้องรับทราบ 

ส่งเอกสาร มคอ. 2 จํานวน 40 ชุด 
พร้อมทัง้จดัทํารูปเล่มให้เรียบร้อย  
 

10 สํานักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

- กรณีสภามหาวิทยาลยัพิจารณาอนมุตั ิ
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นํ า เ ส น อ ห ลั ก สู ต ร ต่ อ สํ า นั ก ง า น
คณะกรรมการการอดุมศึกษาภายใน 30 
วัน นับแต่วันได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวทิยาลยั 
- กรณีหลกัสตูรมีองค์กรวิชาชีพนําเสนอ
ให้องค์กรวิชาชีพรับรองไปพร้อมกับการ
เสนอหลกัสตูรไปยงั สกอ. ภายใน 30 วนั 
- กรณีสภามหาวิทยาลยัไมอ่นมุติั ส่งคืน
ผู้ นําเสนอหลกัสตูรเพ่ือปรับแก้ไข 
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แผนภูมิแสดงขัน้ตอนการนําเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
นําเสนอหลักสูตร

เสนอคณะกรรมการ 
พิจารณาหลักสูตรของคณะ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
พิจารณา

สภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็น

หลักสูตรนําข้อเสนอแนะไปปรับแก้หลักสูตร

สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ

เอกสารที่คณะฯ และหลักสูตรฯ ต้องนําเสนอ
เอกสาร มคอ.2 จํานวน 10 ชุด
พร้อมท้ังบันทึกเปนไฟล์ข้อมูลในแผ่น CD 1 
แผ่น 
(กรณีเปนการปรับปรุงหลักสูตรต้องแสดง
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเก่าและใหม่)
เอกสาร มคอ.3 
(ส่งรายวิชาที่จะเปดสอนในเทอมแรก หรือ
รายวิชาบังคับ ก่อน) และ มคอ.4 
(บันทึกเปนไฟล์ข้อมูลในแผ่น CD 10 แผ่น)
เอกสารอ้างอิงประกอบหลักสูตร เช่น 
ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
ให้จัดทําเปนเอกสารแนบท้าย

คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบและบันทึกไว้เปนข้อมูล

เสนอ

กรณีสภาวิชาการเห็นชอบ 
นําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย

พิจารณาอนุมัติ

ส่งกลับคืนเพื่อปรับแก้
กรณีไม่เปนไปตาม มคอ.1

หรือไม่เปนไปตามกรอบมาตรฐานฯ 

ส่งกลับคืน
กรณีมีปรับแก้ไข

กรณีสภาวิชาการไม่เห็นชอบ 
ส่งคืนผู้นําเสนอหลักสูตร 

เพื่อปรับแก้ไข

กรณีสภามหาวิทยาลัยไม่อนุมัติ
ส่งคืนผู้นําเสนอหลักสูตร 

เพื่อปรับแก้ไข

เสนอ

เสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ภายใน 30 วัน นับจากวันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

กรณีสาขาวิชาท่ีมีสภาวิชาชีพ
ให้ส่งให้สภาวิชาชีพให้การ

รับรองหลักสูตร

คณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรพิจารณา
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เอกสารที่เก่ียวข้องกับการดาํเนินงานด้านหลักสูตร 

 

คณะกรรมการการอดุมศกึษา, สํานกังาน. (2552). มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่

เกี่ยวข้อง. กรุงเทพมหานคร : ผู้แตง่. 

 

คณะกรรมการการอดุมศึกษา, สํานกังาน. (2552). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2552 และแนวทางการทางปฏิบัติ. เอกสารประกอบการประชมุสมัมนา

ทางวิชาการเร่ือง “กรอบมาตรฐานคณุวฒิุ : นโยบายการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษา

และบทบาทของผู้บริหารยคุใหม่” กรุงเทพมหานคร : ผู้แตง่. 

 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545. 

กระทรวงศกึษาธิการ. 
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ภาคผนวก 
- Template มคอ. 2-7 
- รายละเอียดการคิดงบประมาณตามรายละเอียดของหลักสูตร  

(มคอ. 2) 
- ตารางสรุปสาระในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
- แบบรายงานข้อมูลการพจิารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปริญญาตรี มคอ. 02 
- แบบรายงานข้อมูลการพจิารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปริญญาโท มคอ. 04 
- แบบรายงานข้อมูลการพจิารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปริญญาเอก มคอ. 06 
- มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปริญญาตรี  

สาขาวชิาคอมพวิเตอร์ พ.ศ. 2552 
- มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปริญญาตรี  

สาขาวชิาพยายาลศาสตร์ พ.ศ. 2552 
- มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปริญญาตรี  

สาขาวชิาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 
- มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปริญญาตรี  

สาขาวชิาการบญัชี พ.ศ. 2553 
- มคอ. 1 มาตรฐานคุณวุฒริะดบัปริญญาตรี  

สาขาวชิาครุศาสตร์และสาขาวิชาศกึษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
พ.ศ. 2554 
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คาํนํา 
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สารบัญ 
 

หมวด           หน้า  
 คํานํา          (1) 
 สารบญั          (2)       
หมวด 1    ข้อมูลทั่วไป 
  1. ช่ือหลกัสตูร         
 2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา        
  3. วิชาเอก (ถ้ามี)          
 4. จํานวนหนว่ยกิตท่ีเรียนตลอดหลกัสตูร       
 5. รูปแบบของหลกัสตูร         
 6. สถานภาพของหลกัสตูรและการพจิารณาอนมุตัิ/เห็นชอบหลกัสตูร   
 7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลกัสตูรคณุภาพและมาตรฐาน    
 8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลงัสําเร็จการศกึษา      
 9. ช่ือ–นามสกลุ เลขประจําตวับตัรประชาชน ตําแหน่ง  

          และคณุวฒิุการศกึษาของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร     
 10. สถานท่ีจดัการเรียนการสอน        
 11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาท่ีจําเป็นในการวางแผนหลกัสตูร   
 12. ผลกระทบจากข้อ 11 ตอ่การพฒันาหลกัสตูรและ 
                        ความเก่ียวข้องกบัพนัธกิจของมหาวิทยาลยั       
 13. ความสมัพนัธ์กบัหลกัสตูรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวชิาอ่ืนของมหาวิทยาลยั  
หมวด 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 1. ปรัชญา ความสําคญั และวตัถปุระสงค์ของหลกัสตูร     
 2. แผนพฒันาปรับปรุง  
หมวด 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 1. ระบบการจดัการศกึษา        
 2. การดําเนินการหลกัสตูร        
 3. หลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอน        
 4. องค์ประกอบเก่ียวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศกึษา)   
 5. ข้อกําหนดเก่ียวกบัการทําโครงงานหรืองานวิจยั  
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หมวด 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 
 1. การพฒันาคณุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา      
 2. การพฒันาผลการเรียนรู้ในแตล่ะด้าน       
 3. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
                      จากหลกัสตูรสูร่ายวิชา  
หมวด 5 หลักเกณฑ์ในการประเมนิผลนักศึกษา 
 1. กฎระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ในการให้ระดบัคะแนน (เกรด)     
 2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา     
 3. เกณฑ์การสําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร    
หมวด 6 การพฒันาคณาจารย์ 
  1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม ่       
 2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์  
หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 1. การบริหารหลกัสตูร : ระบบและกลไกในการบริหารหลกัสตูร     
 2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน       
 3. การบริหารคณาจารย์         
 4. การบริหารบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน      
 5. การสนบัสนนุและการให้คําแนะนํานกัศกึษา      
 6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สงัคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต  
 7. ตวับ่งชีผ้ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)    
หมวด 8  การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร 
 1. การประเมนิประสทิธิผลของการสอน       

 2. การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม       
 3. การประเมนิผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลกัสตูร    

 4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลกัสตูร 
                      และแผนกลยทุธ์การสอน        
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

หลกัสตูร [คลกิพิมพ์] สาขาวชิา [คลิกพมิพ์] คณะ [คลกิพิมพ์] มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต 4 

 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก   ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต     

                                 วา่ด้วยการจดัการศกึษาระดบั [คลิกพมิพ์] พ.ศ. [คลิกพมิพ์]  
ภาคผนวก ข   ข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ     

                                 วา่ด้วยการประเมินผลการศกึษาระดบั [คลิกพิมพ์] พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  
ภาคผนวก ค   ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 

                                 วา่ด้วยการเทียบโอนผลการการเรียนระดบั [คลิกพมิพ์] พ.ศ. [คลิกพมิพ์]  
 ภาคผนวก ง   คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการดําเนินงานพฒันาหลกัสตูรฯ 

ภาคผนวก จ   รายงานการประชมุการวพิากษ์หลกัสตูร [คลิกพมิพ์] สาขาวชิา [คลิกพมิพ์]  
ภาคผนวก ฉ   รายงานผลการวิจยัหลกัสตูร 
ภาคผนวก ช   ตารางเทียบหลกัสตูรกบั มคอ.1 (กรณีมี มคอ.1 แล้ว) หรือตารางเทียบหลกัสตูร  
                    เก่ากบัปรับปรุง (กรณีหลกัสตูรปรับปรุง) 
ภาคผนวก ซ  ตารางเทียบการปรับปรุงหลกัสตูรกบัข้อเสนอแนะของคณะอนกุรรมการสภา 
                    วิชาการกลัน่กรองหลกัสตูร (กรณีผา่นคณะอนกุรรมการวชิาการกลัน่กรอง 
                    หลกัสตูรแล้ว) 
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร[คลิกพมิพ์ช่ือหลักสูตร]  

สาขาวชิา [คลิกพมิพ์สาขา/สาขาวิชา] 
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.  [คลิกพมิพ์เลข พ.ศ.] 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสิต 
คณะ      [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  [คลิกพิมพ์ช่ือหลกัสตูร]  [คลิกพิมพ์ช่ือสาขา/สาขาวิชา] 
 ภาษาอังกฤษ :  [คลิกพิมพ์ช่ือหลกัสตูร]  [คลิกพิมพ์ช่ือสาขา/สาขาวิชา] 
2.  ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ภาษาไทย ช่ือเต็ม :  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์ช่ือสาขา/สาขาวิชา] 
         ช่ือย่อ :  [คลิกพมิพ์]     [คลิกพมิพ์ช่ือสาขา/สาขาวิชา] 
 ภาษาอังกฤษ    ช่ือเต็ม :  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์ช่ือสาขา/สาขาวิชา] 
   ช่ือย่อ :  [คลิกพมิพ์]     [คลิกพมิพ์ช่ือสาขา/สาขาวิชา] 
3.  วชิาเอก (ถ้ามี)   
     [คลิกพมิพ์]    
4.  จาํนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
      [คลิกพมิพ์] หน่วยกิต 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 

[คลิกพมิพ์]  
 5.2 ภาษาที่ใช้  

[คลิกพมิพ์]  
 5.3 การรับเข้าศึกษา 

[คลิกพมิพ์]  
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  

[คลิกพมิพ์]  
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาํเร็จการศึกษา  

[คลิกพมิพ์]  
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพจิารณาอนุมัต/ิเหน็ชอบหลักสูตร  
 6.1 เป็นหลกัสตูรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.[คลิกพิมพ์]  
 6.2 เร่ิมใช้ในภาคการศกึษาท่ี [คลิกพมิพ์]  ปีการศกึษาท่ี [คลิกพมิพ์]  เป็นต้นไป 
 6.3 คณะอนกุรรมการสภาวิชาการกลัน่กรองหลกัสตูร พจิารณาหลกัสตูรในการประชมุครัง้ท่ี 
[คลิกพิมพ์] /  [คลิกพิมพ์] เม่ือวนัท่ี [คลิกพมิพ์]  
 6.4  คณะกรรมการสภาวิชาการ พจิารณาหลกัสตูรในการประชมุครัง้ท่ี [คลิกพมิพ์] / [คลิกพิมพ์] 
เม่ือวนัท่ี [คลกิพิมพ์]  
 6.5 สภามหาวิทยาลยัอนมุตัิหลกัสตูรในการประชมุครัง้ท่ี[คลิกพมิพ์] / [คลิกพมิพ์] เม่ือวนัท่ี 
[คลิกพิมพ์]  
 6.6 องค์กรวิชาชีพรับรองหลกัสตูร เม่ือวนัท่ี [คลิกพิมพ์]  
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
 หลกัสตูรมีความพร้อมเผยแพร่คณุภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคณุวฒิุระดบั [คลิกพิมพ์]  
[สาขา/สาขาวิชา]  ปี พ.ศ. [คลิกพมิพ์]  
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังสาํเร็จการศึกษา  
 8.1 [คลิกพิมพ์]  
 8.2 [คลิกพิมพ์]  
 8.3 [คลิกพิมพ์]  
 8.4 [คลิกพิมพ์]  
 8.5 [คลิกพิมพ์]  
 8.6 [คลกิพิมพ์]  
 8.7 [คลิกพิมพ์]  
 8.8 [คลิกพิมพ์]  
 8.9 [คลิกพิมพ์]  
 8.10 [คลิกพมิพ์]  
 เป็นต้น 
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9. ช่ือ-นามสกุล เลขประจาํตัวประชาชน  ตาํแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาของอาจารย์    
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  
ช่ือ – นามสกุล  

เลขประจาํตวัประชาชน 
วุฒกิารศกึษา/ 

สถาบัน 
 

ปีที่สาํเร็จการศึกษา ตาํแหน่งทางวชิาการ 

ตวัอย่าง 
1. นางสาวนนัทิยา ดวงภมุเมศ 
    xxxxxxxxxxxxx 

 
- Ph.D. (Journalism, Media 
and Cultural Studies) Cardiff 
University, UK 
- ว.ม. (การสื่อสารพฒันาการ) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
- ว.บ. (ประชาสมัพนัธ์) 
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์  

 
ค.ศ. 2002 
 
 
พ.ศ. 2536 
 
พ.ศ. 2532 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

2. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
3. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
4. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
5. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
     มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุติ กรุงเทพมหานคร 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาํเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

  [คลิกพมิพ์]  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

  [คลิกพมิพ์]  
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข้องกับพันธกิจของ   
    มหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 

   [คลิกพิมพ์]  
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย  

  [คลิกพมิพ์]  
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13. ความสัมพนัธ์กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของมหาวทิยาลัย  
 13.1  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ี่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน 

 1.  หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป ประกอบด้วย (เฉพาะหลกัสตูรปริญญาตรี) 
 1.1) กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนไมน้่อยกว่า 6 หน่วยกิต 
  วิชามนษุย์กบัสิ่งแวดล้อม (2500107)  3(3-0-6) 
  วิชาสงัคมไทยร่วมสมยั (2500114)  3(3-0-6) 
  วิชาเหตกุารณ์โลกร่วมสมยั (2500115)  3(3-0-6) 
 1.2) กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ ให้เลือกเรียนไมน้่อยกวา่ 6 หน่วยกิต 
  วิชาจริยศาสตร์ (1500116)   3(3-0-6) 
  วิชาสนุทรียภาพเพ่ือคณุภาพชีวิต (2000105) 3(3-0-6) 
  วิชาศิลปะการดํารงชีวิต (2000106)  3(3-0-6) 
  วิชาจิตวิทยาเพ่ือการพฒันาตน (2500113) 3(3-0-6) 
 1.3) กลุม่วิชาภาษา ให้เลือกเรียนไมน้่อยกวา่ 9 หน่วยกิต 
  วิชาภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร (1500117)  3(3-0-6) 
  วิชาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสาร (1500110) 3(3-0-6) 
  วิชาภาษาองักฤษเพ่ือทกัษะการเรียน (1500113) 3(3-0-6) 
  วิชาภาษาองักฤษเชิงสถานการณ์ (1500114) 3(3-0-6) 
  วิชาภาษาองักฤษเชิงวิชาการ (1500115)  3(3-0-6) 
 1.4) กลุม่วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้เรียนไม่น้อยกวา่ 9 หน่วยกิต 
  วิชาวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจําวนั (4000109) 3(3-0-6) 
  วิชาการคิดและการตดัสนิใจ (4000110)  3(3-0-6) 
  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (4000111)  3(3-0-6) 

 13.2  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
   [คลิกพิมพ์]  
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 13.3  การบริหารจัดการ 
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสูตรประสานงานวิชาการกับคณะ/หลักสูตร/อาจารย์ท่ีเก่ียวข้องท่ี

รับผิดชอบการสอนรายวิชาต่าง ๆ ในการจดัเตรียมเนือ้หาของรายวิชา เอกสารประกอบการสอน การจดั
ตารางเวลาเรียนและสอบ สถานท่ีการจดัการเรียนการสอน การวดัและการประเมินผล การทวนสอบ
ผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้  พร้อมเอกสารรายงานท่ีเ ก่ียวข้องตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ซึ่งการดําเนินงานด้านวิชาการดงักล่าวอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลยัราชภัฏสวนดุสิต 
โดยประสานงานกบัสํานกัสง่เสริมวิชาการและงานทะเบียนในการบริหารจดัการหลกัสตูร 

 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสาํคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.1  ปรัชญา 

 [คลิกพมิพ์]   
1.2  ความสาํคัญ 

  [คลิกพมิพ์]  
 1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 1.3.1  [คลิกพิมพ์]  
 1.3.2  [คลิกพิมพ์]  
 1.3.3  [คลิกพิมพ์]  
 1.3.4  [คลิกพิมพ์]  
 1.3.5  [คลิกพิมพ์]  

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
    คาดวา่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จครบถ้วนภายในรอบการศกึษา   [คลิกพมิพ์]  ปี 
 
แผนการพัฒนา/เปล่ียนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 

 
[คลิกพิมพ์] 
 

[คลิกพิมพ์] 
 

[คลิกพมิพ์] 
 

[คลิกพิมพ์] 
 

[คลิกพิมพ์] 
 

[คลิกพมิพ์] 
 

[คลิกพิมพ์] 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ 

การจดัการศกึษาเป็นระบบทวิภาค ข้อกําหนดตา่งๆ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏั
สวนดสุติ วา่ด้วยการจดัการศกึษาระดบั [คลิกพมิพ์] พ.ศ. [คลิกพมิพ์]  
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

ไม่มี หรือ มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต    
วา่ด้วยการจดัการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก) 
 1.3 การเทยีบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

[คลิกพมิพ์]  
2.  การดาํเนินการหลักสูตร 
 2.1  วัน - เวลาในการดาํเนินการเรียนการสอน  
   วนั-เวลาราชการปกติ เฉพาะแบบศกึษาเต็มเวลา 
   ภาคการศกึษาท่ี 1  ระหวา่งวนัท่ี  10  มิถนุายน – 16 ตลุาคม 

 ภาคการศกึษาท่ี 2  ระหวา่งวนัท่ี  1 พฤศจิกายน – 11  มีนาคม 
   ภาคเรียนฤดรู้อน  ระหวา่งวนัท่ี  18 มีนาคม –  25 พฤษภาคม 
 2.2  การเปิดโอกาสให้ผู้เข้าศึกษา 
       [คลิกพิมพ์] (เฉพาะแบบศกึษาเต็มเวลา / เฉพาะแบบศกึษาบางเวลา /  ทัง้แบบศกึษาเต็มเวลา
และแบบศกึษาบางเวลา) 
 2.3  คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  

 1)  [คลิกพมิพ์]  
 2)  [คลิกพมิพ์]  
 3)  [คลิกพมิพ์]  
 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
 1)  [คลิกพมิพ์]  
 2)  [คลิกพมิพ์]  
 3)  [คลิกพมิพ์]  
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 2.4 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
            1)  [คลิกพมิพ์]  
 2)  [คลิกพมิพ์]  
 3)  [คลิกพมิพ์]  
 2.5 กลยุทธ์ในการดาํเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจาํกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
  [คลิกพมิพ์]  
 
 2.6  แผนการรับนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

จาํนวนนักศึกษา 
จาํนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 
ชัน้ปีท่ี 1 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  
ชัน้ปีท่ี 2 - [คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  
ชัน้ปีท่ี 3  - -  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]   [คลิกพมิพ์]   
ชัน้ปีท่ี 4 - - - [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  
รวม [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  

จาํนวนนักศึกษาที่คาดว่าจะ
สาํเร็จการศึกษา 

- - - [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  

 
 2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
   

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ  

2555 2556 2557 2558 2559 
คา่บํารุงการศกึษา [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  
คา่ลงทะเบียน [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  
เงินอดุหนนุจากรัฐบาล [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  

รวมรายรับ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
   

หมวด เงนิ 
ปีงบประมาณ  

2555 2556 2557 2558 2559 
ก. งบดาํเนินการ 
1.  คา่ใช้จา่ยบคุลากร [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

2. คา่ใช้จ่ายดําเนินงาน (ไมร่วม 3) [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

3.  ทนุการศกึษา [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

4.  รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลยั [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

รวม (ก) [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

ข. งบลงทุน 
คา่ครุภณัฑ์ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

รวม (ข) [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

รวม (ก)+(ข) [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

จํานวนนกัศกึษา [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

คา่ใช้จ่ายต่อหวันกัศกึษา [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
2.7  ระบบการศึกษา 

  [คลิกพมิพ์] ตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต ว่าด้วย [คลิกพมิพ์]  
2.8  การเทยีบโอนหน่วยกิต รายวิชา  และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 

  [คลิกพิมพ์]  
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     [คลิกพมิพ์]  
     3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จาํนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
          [คลิกพมิพ์]   หน่วยกิต 
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3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 
 จาํนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร    [คลิกพมิพ์] หน่วยกิต 

 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป      [คลิกพมิพ์] หน่วยกิต 

        1.1 กลุ่มสังคมศาสตร์                                          [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต 

     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     [คลิกพมิพ์] หน่วยกิต 

   1.3  กลุ่มวิชาภาษา                                                         [คลิกพมิพ์] หน่วยกิต 

   1.4  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                            [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ                                                            [คลิกพมิพ์] หน่วยกิต         

 3. หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า      [คลิกพมิพ์] หน่วยกิต 
3.1.3 รายวชิา 

หมวดวิชาศกึษาทัว่ไป   [คลิกพมิพ์] หน่วยกิต 
                             กลุม่วิชาสงัคมศาสตร์    [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
                             กลุม่วิชามนษุยศาสตร์ [คลิกพมิพ์] หน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
                              กลุม่วิชาภาษา    [คลิกพมิพ์] หน่วยกิต 

รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
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 กลุม่วิชาวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร์เลือกจากวชิาตอ่ไปนี ้[คลิกพมิพ์] หน่วยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 

 
หมวดวิชาเฉพาะ  [คลิกพมิพ์]  หน่วยกิต 

                                 [คลิกพิมพ์]   [คลิกพมิพ์]  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 

    [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์]  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 

  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
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 วิชาเลือก เลอืกจากวิชาต่อไปนี ้[คลิกพมิพ์]   หน่วยกิต 
รหัสวิชา ช่ือวิชา หน่วยกิต 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 

  
              เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลกัสตูรมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต โดยไม่ซํา้กับรายวิชาท่ีเคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาท่ีกําหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสําเร็จ
การศกึษาของหลกัสตูรนี ้
 

3.1.4 แผนการศึกษา 
ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 

รวม [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
 

ปีท่ี 1 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 

รวม [คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 

รวม [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
 

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 

รวม [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
 
ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 

รวม [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
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ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 

รวม [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
 
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 

รวม [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
     
ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัต ิ ศึกษาด้วยตนเอง 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 

รวม [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] [คลิกพมิพ์] 
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3.1.5  คาํอธิบายรายวิชา 

                   ตัวอย่าง 
 1500117 ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร     3(3-0-6) 
   Thai for Communication 
    
   ศึกษาหลกัการและกระบวนการการใช้ภาษาไทยเชิงบรูณาการเพื่อการสื่อสาร
เน้นการย่อความ สรุปความ ตีความ ขยายความ วิเคราะห์และสงัเคราะห์ นําเสนอในรูปแบบรายงาน
วิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   Study the principles and processes of Thai language integrated with 
communication skills focusing on summarization, modification, analysis and synthesis of text. 
Academic report presentations are also included. 
 
 3.2   ช่ือ-สกุล เลขประจาํตัวประชาชน ตาํแหน่งและคุณวุฒขิองอาจารย์ 
         3.2.1  อาจารย์ประจาํหลักสูตร 

ลาํดับ ช่ือ – นามสกุล 
เลขประจาํตวัประชาชน 

ตาํแหน่ง
ทาง

วชิาการ 

คุณวุฒิ
สาขา
วชิาเอก
และ

สถาบันที่
จบ 

งานวจิัย/หนังสือ/ตาํรา/เอกสารประกอบการสอน ภาระการสอน ชม./ 
สัปดาห์/ 

ภาคการศกึษา/ 
ภาระงาน
สอนที่มีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

1.    งานวจิัย 

[คลิกพมิพ์] 
หนังสือ 

[คลิกพมิพ์] 
ตาํรา 

[คลิกพมิพ์] 
เอกสารประกอบการสอน 

[คลิกพมิพ์] 

  

2.       
3.       
4.       
5.       
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  3.2.2 อาจารย์ประจาํ (นําอาจารย์ประจาํหลักสูตร 5 คน มาใส่เป็นลาํดับท่ี 1-5 ด้วย) 
ลาํดับ ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจาํตวัประชาชน 
ตาํแหน่ง
วชิาการ 

คุณวุฒิ
สาขา
วชิาเอก
และ

สถาบันที่
จบ 

งานวจิัย/หนังสือ/ตาํรา/เอกสารประกอบการสอน ภาระการสอน ชม./ 
สัปดาห์/ 

ภาคการศกึษา/ 
ภาระงาน
สอนที่มีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

1.    งานวจิัย 

[คลิกพมิพ์] 
หนังสือ 

[คลิกพมิพ์] 
ตาํรา 

[คลิกพมิพ์] 
เอกสารประกอบการสอน 

[คลิกพมิพ์] 

  

2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       

10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
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3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 
ลาํดับ ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจาํตวัประชาชน 
ตาํแหน่ง
วชิาการ 

คุณวุฒิ
สาขา
วชิาเอก
และ

สถาบันที่
จบ 

งานวจิัย/หนังสือ/ตาํรา/เอกสารประกอบการสอน ภาระการสอน ชม./ 
สัปดาห์/ 

ภาคการศกึษา/ 
ภาระงาน
สอนที่มีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

1.    งานวจิัย 

[คลิกพมิพ์] 
หนังสือ 

[คลิกพมิพ์] 
ตาํรา 

[คลิกพมิพ์] 
เอกสารประกอบการสอน 

[คลิกพมิพ์] 

  

2.       
3.       

3.2.4 อาจารย์พเิศษ 
ลาํดับ ช่ือ – นามสกุล 

เลขประจาํตวัประชาชน 
ตาํแหน่ง
วชิาการ 

คุณวุฒิ
สาขา
วชิาเอก
และ

สถาบันที่
จบ 

งานวจิัย/หนังสือ/ตาํรา/เอกสารประกอบการสอน ภาระการสอน ชม./ 
สัปดาห์/ 

ภาคการศกึษา/ 
ภาระงาน
สอนที่มีอยู่
แล้ว (กรณี
หลักสูตร
ปรับปรุง) 

ภาระงานที่
จะมีใน

หลักสูตรนี ้

1.    งานวจิัย 

[คลิกพมิพ์] 
หนังสือ 

[คลิกพมิพ์] 
ตาํรา 

[คลิกพมิพ์] 
เอกสารประกอบการสอน 

[คลิกพมิพ์] 

  

2.       
3.       
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4.  องค์ประกอบเก่ียวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
      [คลิกพมิพ์] 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
             [คลิกพมิพ์] 
     4.2  ช่วงเวลา  
            ภาคการศกึษาท่ี [คลิกพมิพ์] ของปีการศกึษาท่ี  [คลิกพิมพ์] 
      4.3  การจัดเวลาและตารางสอน 
             [คลิกพมิพ์] 
5.  ขอกาํหนดเก่ียวกับการทาํโครงการหรืองานวิจัย  
      [คลิกพมิพ์] 
     5.1  คาํอธิบายโดยย่อ 

 [คลิกพมิพ์] 
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 

             [คลิกพมิพ์] 
5.3 ช่วงเวลา 

             ภาคการศกึษาท่ี [คลิกพมิพ์] ของปีการศกึษาท่ี [คลิกพิมพ์] 
5.4 จาํนวนหน่วยกิต 

             [คลิกพมิพ์]  หน่วยกิต 
5.5 การเตรียมการ 

             [คลิกพมิพ์] 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

            [คลิกพมิพ์] 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพฒันาคุณลักษณะพเิศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพเิศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
 
 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    2.1  คุณธรรม จริยธรรม 
 
ผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้
พัฒนาการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
 
 2.2  ความรู้ 
 
ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้

พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านความรู้ 
 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
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2.3  ทักษะทางปัญญา 
 
ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ
ทางปัญญา 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทกัษะทางปัญญา 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
  
2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 
ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างตัว
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ             

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทกัษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
 

2.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การส่ือสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการ
พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
ส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารนเทศ 

กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้
ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การส่ือสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [คลิกพมิพ์] 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวชิา   
    (Curriculum Mapping) 
     
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี ้

1. คุณธรรม จริยธรรม 
  ตัวอย่าง 

1.  มีความตระหนกัในคณุค่าและคณุธรรม จริยธรรม เสียสละ มีจิตอาสา และซ่ือสตัย์สจุริต  
  2.  มีวินยั ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 
  3.  มีภาวะความเป็นผู้ นําและผู้ตาม สามารถทํางานเป็นทีมและสามารถแก้ไขข้อขดัแย้ง 
  4.  มีความเคารพกฎระเบียบและข้อบงัคบัต่าง ๆ ขององค์กรและสงัคม 
  5. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 2.  ความรู้  
  ตัวอย่าง 
  1. มีความรู้และความเข้าใจเก่ียวกบัหลกัการและทฤษฎีด้านสิง่แวดล้อม 
  2. สามารถเข้าใจ วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม และสามารถอธิบายได้ 
  3. มีทกัษะในการบรูณาการความรู้ด้านสิง่แวดล้อมร่วมกบัศาสตร์อ่ืน ๆ ได้ 
  4. มีทกัษะในการใช้เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมได้ดี 
 3. ทกัษะทางปัญญา 
  ตัวอย่าง 
  1.  สามารถมองเห็นความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบตา่ง ๆ ในงานด้านสิง่แวดล้อม 

  2.  สามารถนําความรู้ทางทฤษฎี/ปฏิบตัิไปใช้ได้อย่างถกูต้องและเหมาะสม 
  3.  มีการคิดอยา่งมีวิจารณญานและเป็นระบบเพ่ือช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีอาจเกิดขึน้ 
  4. สามารถรู้เท่าทันสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อม มองเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างเข้าใจ 
ลงมือปฏิบตัิก่อนเกิดปัญหาสิง่แวดล้อมท่ีรุนแรงมากขึน้ 

 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2 

หลกัสตูร [คลกิพิมพ์] สาขาวชิา [คลิกพมิพ์] คณะ [คลกิพิมพ์] มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต 25 

 

 4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ตัวอย่าง 
  1. มีความสามารถทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืนได้เป็นอยา่งดี 
  2. มีภาวะผู้ นํา และเคารพสทิธิของตนเองและผู้ อ่ืน 
  3. มีความรับผิดชอบตอ่ตนเองและสงัคม 

 

 5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ตัวอย่าง 
  1.  มีทกัษะในการใช้เทคโนโลยีท่ีจําเป็นตอ่การทํางานท่ีเก่ียวข้อง 
  2.  สามารถวิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้หลกัคณิตศาสตร์หรือสถิติได้อย่างถกูต้องเหมาะสม 
  3. สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทัง้ปากเปล่าและการเขียน เลือกใช้รูปแบบของ 
ส่ือการนําเสนอได้อย่างถกูต้อง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

รายวชิา 1.  คุณธรรม จริยธรรม 2.  ความรู้ 3.  ทกัษะทางปัญญา 

4.  ทักษะ
ความสัมพนัธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.  ทกัษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลขการสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
     การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศกึษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา   
 2.1   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาํเร็จการศึกษา 

มีการกําหนดระบบการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิการเรียนรู้ของนกัศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประกนัคณุภาพ โดยแตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาดงันี ้

2.1.1 ทวนสอบในระดบัรายวิชาตามความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของรายวิชาและ
แผนการจดัการเรียนการสอน 

2.1.2 พิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบรายวิชาตามผลการเรียนรู้ วตัถปุระสงค์และ
คําอธิบายรายวชิา  

2.1.3 ติดตามและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาทัง้ในภาพรวมและรายบุคคล
 2.1.4  ประชมุเพ่ือรับรองผลคะแนนของนกัศกึษาในแต่ละรายวิชาของภาคเรียนนัน้ ๆ 
 2.2   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาํเร็จการศึกษา 
                     2.2.1 ติดตามและตรวจสอบข้อมลูภาวะการมีงานทําของบณัฑิตท่ีตรงตามสาขาวิชาชีพ
และด้านความสามารถตา่ง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง 

  2.2.2  ประเมินความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิต / สถานประกอบการ ด้านความรู้ด้านทกัษะ
ในการประกอบอาชีพและด้านความสามารถตา่ง ๆ ท่ีมีความเก่ียวข้อง 
3. เกณฑ์การสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1  นักศึกษาที่มีสิทธ์ิได้รับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วน ดังต่อไปนี ้

 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนให้ครบจํานวนหน่วยกิต ตามหลักสูตร [คลิกพิมพ์] สาขา  
[คลิกพิมพ์] และเป็นไปตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต ว่าด้วยการประเมินผลการศกึษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ข) 

 
 
 
 
 



มคอ. 2 

หลกัสตูร [คลกิพิมพ์] สาขาวชิา [คลิกพมิพ์] คณะ [คลกิพิมพ์] มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต 28 

 

 3.2 นักศึกษาที่มีสิทธ์ิแสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา  ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังนี ้ 

นกัศกึษามีสิทธ์ิแสดงความจํานงขอสําเร็จการศกึษาดงันี ้
3.2.1 เป็นนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนครบตามโครงสร้างหลักสูตร ในภาคการศึกษา

สดุท้าย 
3.2.2   ผ่านกิจกรรมภาคบงัคบั ตามเกณฑ์ท่ีหลกัสตูร และมหาวทิยาลยั กําหนด 
3.2.3   ให้นกัศกึษาท่ีมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีระบไุว้ในข้อ  (1) และ (2) ย่ืนคําร้องแสดง

ความจํานงขอสําเร็จการศึกษาต่อสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายในระยะเวลาท่ี
มหาวทิยาลยักําหนด 

 
หมวดที่ 6 การพฒันาคณาจารย์ 

1. การเตรียมการสาํหรับอาจารย์ใหม่  
1.1  ปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือชีแ้จงรายละเอียดของหลักสูตร แนะนําอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

หลักสูตร และมอบเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการเรียนการสอน ได้แก่ คู่มือหลักสูตร  คู่มือนักศึกษา  
กฎระเบียบ  ข้อบงัคบั และคู่มือการปฏิบตัิงานการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์  
 1.2  ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมการประชุมของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิตท่ีจดัขึน้ประจําปี
เพ่ือทราบถึง ปรัชญา พนัธกิจ และวิสยัทศัน์ ของผู้บริหารระดบัสงูของมหาวิทยาลยั 
 1.3  มอบหมายอาจารย์อาวุโสเป็นพ่ีเลีย้งในการให้คําปรึกษาและแนะนําเทคนิคการสอน 
ทัง้ภาคทฤษฎีและปฏิบตัิโดยการสอนคูก่บัอาจารย์อาวโุส 
 1.4  ชีแ้จงแนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้ เ รียนเป็นสําคัญ  แนวทางการทําวิจัย 
เพ่ือพฒันาการเรียนการสอน  การจดัทํารายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการสอนรายวิชา 
(มคอ.5) 
2. การพฒันาความรู้และทกัษะให้แก่อาจารย์  
    2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมนิผล  
          2.1.1 ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมสมัมนาเชิงปฏิบติัในแนวทางการจัดการเรียนการสอน     
การทําวิจยัเพ่ือพฒันาการเรียนการสอน วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาการใช้ระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษา ท่ีจดัเป็นประจําโดยสํานกัสง่เสริมงานวิชาการและงานทะเบียน หรือหน่วยงานภายนอก 
 2.1.2  สนบัสนนุให้อาจารย์เข้าร่วมการประชมุทางวชิาการทัง้ในประเทศและ/หรือต่างประเทศ
หรือศกึษาดงูานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือนําความรู้ทีได้มาประยกุต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อหลกัสตูรและตนเอง 
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 2.1.3 จัดให้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้โดยวิธีการจัดการเรียนรู้ (Knowledge management) 
เพ่ือให้เกิดถ่ายทอดประสบการณ์และเกิดการแลกเปล่ียนความรู้ในการพฒันาการเรียนการสอนและการ
บริหารหลกัสตูร 
    2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ  

   2.2.1 สนบัสนนุการแสวงหาเครือข่ายความร่วมมือในด้านวิชาการกบัหน่วยงานภายนอกทัง้ใน
และตา่งประเทศ 

   2.2.2  ส่งเสริมพฒันาองค์ความรู้ของอาจารย์ให้มีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง มีผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวจิยัเพ่ือการขอตําแหน่งทางวชิาการ  
 
 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร : ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  
    1.1 แตง่ตัง้กรรมการระดบัหลกัสตูรเพ่ือการประกนัคณุภาพหลกัสตูร 

1.2 การจดัทําแผนงานท่ีสอดคล้องตอ่แผนการเรียนการสอนประจําหลกัสตูร 
 

การกําหนดแผนงาน การจัดทํางบประมาณ และดําเนินการท่ีสอดคล้องกับการบริหารงานของ
หลกัสตูร โดยการจดัทํารายงานการประกนัคณุภาพเพ่ือการพฒันาอย่างตอ่เน่ือง 
 
 
เป้าหมาย การดาํเนินการและการประเมินผล การบริหารหลักสูตร 

เป้าหมาย การดาํเนินการ การประเมินผล 
1. บณัฑิตในสาขาวิชาท่ีเป็นผู้ ท่ีมี
คณุภาพเป็นท่ียอมรับและ
ต้องการของชมุชนและสงัคม 

1.1 พฒันาหลกัสตูรให้ได้ตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒิุ
ระดบัอดุมศกึษา 

 
 
1.2 ดําเนินการจดัการเรียนการ
สอนตามแผนการสอน 

1.1 ประเมนิจากเอกสารท่ีได้
จดัทําตามรูปแบบ เป็น มคอ. 2 
ท่ีผ่านการพิจารณาโดย
สํานกังานคณะกรรมการการ
อดุมศกึษา (สกอ.) 
1.2 แผนการจดัการเรียนการ
สอนตลอดหลกัสตูร หรือ  
แผนการจดัการเรียนการสอน
ประจําปีการศกึษา (มคอ. 3) 
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เป้าหมาย การดาํเนินการ การประเมินผล 
 1.3 จดัทํารายงานผลการ

ดําเนินงานเพ่ือนํามาทบทวนและ
ปรับปรุง ปัจจยันําเข้ากระบวนการ 
เพ่ือให้ผลลพัธ์ท่ีมีคณุภาพ 
1.4 จดัทําการประเมินผลการใช้
งานบณัฑิตจากผู้ประกอบการและ
ผู้ เก่ียวข้อง 

1.3 รายงานการประชมุและ
รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปี รายงานผลการ
ประเมินตนเอง 
1.4 รายงานผลการประเมนิการ
ใช้บณัฑิตจากผู้ เก่ียวข้อง 

2. พฒันางานวจิยั หรืองาน
สร้างสรรค์ และนําผลมา
ประยกุต์ใช้กบัการเรียนการสอน 

2.1 สง่เสริมให้อาจารย์พฒันา
งานวิจยั หรืองานสร้างสรรค์ 

2.1 จํานวนงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีสามารถนํามา
ประยกุต์ใช้กบัการเรียนการสอน
อยา่งน้อยปีการศกึษาละ 1 
ชิน้งาน 

3. การบริการวิชาการแก่ชมุชน 
และสงัคมจากองค์ความรู้ท่ีสร้าง
ขึน้ 

3.1 กําหนดให้มีการนําองค์ความรู้
ท่ีได้จากการวิจยัไปบริการวิชาการ
ให้เกิดประโยชน์ต่อชมุชน และ
สงัคม 
3.2 การประเมินผลจากการได้รับ
จากการเผยแพร่องค์ความรู้ 

3.1 จํานวนงานวิจยัท่ีได้รับการ
เผยแพร่สูช่มุชนอยา่งน้อยปี
การศกึษาละ 1 ผลงานวิจยั 
 
3.2 รายงานผลความพงึพอใจ
ของผู้ เข้าร่วมโครงการอยา่งน้อย
อยูใ่นระดบัดี 
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2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1 การบริหารงบประมาณ 
         หลักสูตร  ได้มีการบริหารเงินงบประมาณประจําปี โดยเน้นความโปร่งใส ถูกต้อง และใช้
งบประมาณอย่างคุ้ม มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อหลกัสตูร และมหาวิทยาลยัสงูสดุในการบริหาร
งบประมาณ หลกัสตูร มีการแต่งตัง้คณะกรรมการดแูล และกํากบัการเพ่ิมประสิทธิภาพในกาดําเนินงาน
ให้ถกูต้องและเป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัและควบคมุให้มีการดําเนินการให้เสร็จสิน้ภายใน
กําหนดระยะเวลาในการรอบปีงบประมาณ การพิจารณาใช้งบประมาณหลกัสตูรจะมุ่งเน้นการพฒันา
คณุภาพการจดัการสอนสําหรับนกัศึกษาของหลกัสตูร การทําวิจยัและพฒันาการพฒันาบุคลากร การ
ส่งเสริมอัตลกัษณ์มหาวิทยาลยั และทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม ทัง้นีเ้พ่ือเป็น การพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษาอยา่งตอ่เน่ือง รวมทัง้รองรับการประกนัคณุภาพทัง้ภายในและภายนอก 
 2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดมิ 
          [คลิกพมิพ์]  
 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเตมิ 
          2.3.1 การเตรียมห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้และสิ่งอํานวยความสะดวกในการสืบค้นให้มี
ความทันสมยัเพ่ือการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยการจัดหาหนังสือ ตําราวิชาการ ทัง้ภาษาไทย และ
ภาษาองักฤษ ให้มีจํานวนเพียงพอตอ่ความต้องการ รวมทัง้วสัด ุอปุกรณ์ท่ีจําเป็นต่อการเรียนการสอน  

2.3.2 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการใช้ทรัพยากรท่ีเอือ้ต่อการเรียนการสอน
ร่วมกนัโดยผ่านทางการลงนามสญัญาความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
 2.4 การประเมินความเพยีงพอของทรัพยากร 

ประเมนิความพงึพอใจ และความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอน โดยนกัศกึษาและ
อาจารย์ประจํารายวิชา รวมทัง้การประเมินสงัเกตความถ่ีในการใช้งานทรัพยากรตา่งๆ 

 

เป้าหมาย การดาํเนินการ การประเมินผล 
1.  มีการสํารวจความต้องการ
ทรัพยากรการเรียนการสอน
ของนกัศกึษาและอาจารย์ 

1.1 แตง่ตัง้คณะกรรมการเพ่ือทํา
หน้าท่ีวางแผนจดัหาและติดตาม
การใช้ทรัพยากรการเรียนการ
สอน 
1.2 คณะกรรมการสํารวจความ
ต้องการทรัพยากรการเรียนการ
สอนของนักศึกษาและอาจารย์
ทกุภาคเรียน 

1.1 มีคําสัง่แตง่ตัง้
คณะกรรมการ 
 
 
1.2 มีผลสํารวจความต้องการ
ทรัพยากรการเรียนการสอน
ของนักศึกษาและอาจารย์ทุก
ภาคเรียน 
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เป้าหมาย การดาํเนินการ การประเมินผล 
2. มีการประเมินผลการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอน
ของนกัศกึษาและอาจารย์ 

 

2.1 คณะฯ จดัสรรงบประมาณ
ประจําปีเพ่ือจัดหาทรัพยากร
การเรียนการสอนตามความ
ต้องการ 

2.1 มีการจดัสรรงบประมาณ
ประจําปีจากมหาวิทยาลัย /
คณะฯ เ พ่ือจัดหาทรัพยากร
การเรียนการสอนตามความ
ต้องการ 

3. มีการประเมินผลการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอน
ของนกัศกึษาและอาจารย์ 

3.1 คณะกรรมการสํารวจ
ความพึงพอใจ และติดตามผล
การใช้ทรัพยากรการเรียนการ
สอนของนกัศึกษาและอาจารย์ 
เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาระยะ
ตอ่ไป 

3.1 มีคณะกรรมการสํารวจ
ความพึงพอใจ และติดตามผล
การใช้ทรัพยากรการเรียนการ
สอนของนกัศกึษาและอาจารย์ 
 
 

  3.2 มีการนําผลการสํารวจมา
ใช้ในการวางแผนพฒันาความ
เพียงพอของทรัพยากรการ
เรียนการสอนในปีการศกึษา
ตอ่ไป 

 
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1 การรับอาจารย์ใหม่  

การรับสมัครอาจารย์ใหม่เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรเป็นผู้ กําหนด
คุณวฒิุและคุณสมบัติท่ีต้องการ มีการกําหนดให้ผู้สมคัรนําเสนอผลงานวิจยั/ผลงานทางวิชาการในท่ี
ประชมุกรรมการบริหารหลกัสตูรหรือคณาจารย์ท่ีได้รับการมอบหมาย/แต่งตัง้และทําการสมัภาษณ์ เพ่ือ
รับฟังแนวความคิด และทศันตคิจากอาจารย์ประกอบการพิจารณาการคดัเลือก 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การตดิตาม และทบทวนหลักสูตร  

อาจารย์ทกุคนมีส่วนร่วมในการบริหารหลกัสตูรด้วยการแสดงความคิดเห็นด้านการบริหารการ
จดัการเรียนการสอนและอ่ืน ๆ มีการประชุมอาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรและอาจารย์ประจําหลกัสตูร 
ซึ่งรวมถึงการประชมุก่อนและหลงัภาคการศึกษา ในกรณีปรับปรุงหลกัสตูรมีการแต่งตัง้คณะกรรมการ
การปรับปรุงหลกัสตูร และอาจารย์ทกุคนมีความรับผิดชอบร่วมในกลุม่วชิาท่ีสอน 
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 3.3 การแต่งตัง้คณาจารย์พเิศษ  
มีการเชิญวิทยากรมาบรรยายเพ่ือเพ่ิมความรู้และทกัษะทางส่ิงแวดล้อมเมืองและอตุสาหกรรม

ให้แก่นกัศกึษา 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1 การกาํหนดคุณสมบัตเิฉพาะสาํหรับตาํแหน่ง 

มีการกําหนดคุณสมบัติบุคลากรสนับสนุนให้ตรงตามภาระหน้าท่ีท่ีต้องรับผิดชอบ ก่อนการ
รับเข้าทํางาน และต้องผ่านการสอบแข่งขนัท่ีประกอบด้วยการสอบข้อเขียนและการสอบสมัภาษณ์ โดย
ข้อสอบให้ความสําคัญต่อความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหน่ง และทัศนคติต่องานการ
ให้บริการอาจารย์และนกัศกึษาเป็นไปตามข้อบงัคบัของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัตงิาน  

4.2.1 สนบัสนนุให้บคุลากรได้เข้ารับการฝึกอบรมท่ีเก่ียวข้องกบังานในสาขาวิชา [คลิกพมิพ์] 
4.2.2 สนบัสนนุให้บคุลากรได้แลกเปล่ียนเรียนรู้การทํางานกบัหน่วยงานอ่ืน เช่น [คลิกพิมพ์] 
4.2.3 สนบัสนนุให้บคุลากรได้ร่วมงานกบัอาจารย์ต่างหน่วยงานในโครงการการบริการวิชาการ 

เช่น [คลิกพิมพ์] 
5.  การสนับสนุนและการให้คาํแนะนํานักศึกษา 
 5.1.1 มีการแตง่ตัง้อาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่นกัศกึษาเพ่ือให้คําแนะนําทัง้ด้านการวิชาการและการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลยั 
      5.1.2 กําหนดตารางเวลาของอาจารย์ท่ีปรึกษาให้คําปรึกษาแนะนําทางวิชาการและแผนการ
เรียนแก่นกัศกึษา 
      5.1.3 หลกัสตูรให้คําแนะนํานกัศกึษาก่อนการฝึกประสบการณ์ 
      5.1.4 ให้หลกัสตูรมีการเชิญผู้ เช่ียวชาญจากภาคธุรกิจ หรือภาคอตุสาหกรรมท่ีมีประสบการณ์
ตรงในรายวชิามาเป็นอาจารย์พิเศษ หรือวิทยากรเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ให้แกน่กัศกึษา 
 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
        เป็นไปตามแนวปฏิบตัิของมหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสุิต  
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
     6.1 สํารวจความต้องการของตลาดแรงงาน และวิเคราะห์ผลเพ่ือการพฒันาหลกัสตูร 
     6.2 สํารวจคณุลกัษณะของบณัฑิตท่ีพงึประสงค์เพ่ือพฒันาบณัฑิตให้สอดคล้องกบัความต้องการของ
ตลาดแรงงานและสงัคม 
     6.3 สํารวจความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตเม่ือครบรอบระยะเวลาของหลกัสตูร เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการ
ปรับปรุงหลกัสตูรครัง้ตอ่ไป 
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7. ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั    
 
ดัชนีบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีที่ 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจําหลกัสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80  มีสว่น
ร่วมในการประชมุวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินการงานหลกัสตูร 

     

2. มีรายละเอียดของหลกัสตูรตามแบบ มคอ. 2 ท่ี
สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคณุวฒุแิห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคณุวฒิุสาขา/ สาขาวิชา(ถ้ามี) 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 อยา่งน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษา
ให้ครบทกุรายวิชา 

     

4. จดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ. 5  และ มคอ. 6 ภายใน 30 วนั หลงั
สิน้สดุภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้ครบทกุรายวิชา 

     

5. จดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูร ตามแบบ
มคอ. 7 ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ท่ีกําหนดใน มคอ. 3 และมคอ. 4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25  ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศกึษา 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

7. มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กลยทุธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7 ปีท่ีแล้ว 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทกุคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําด้านการจดัการเรียนการสอน 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

9. อาจารย์ประจําทกุคนได้รับการพฒันาทางวิชาการและ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
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ดัชนีบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีที่ 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

10. จํานวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน(ถ้ามี) 
ได้รับการพฒันาวิชาการและ/หรือ วิชาชีพ ไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 50 ต่อปี 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

11. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/บณัฑิต

ใหม่ท่ีมีต่อคณุภาพหลกัสตูร เฉล◌ี◌่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 

จากคะแนนเตม็ 5 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

12. ระดบัความพงึพอใจของผู้ ใช้บณัฑิตท่ีมีต่อบณัฑิตใหม่
บณัฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 
(หลงัจากบณัฑิตสําเร็จการศกึษาอย่างน้อย 1 ปี) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

13.  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

14.  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

15.  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
ทัง้นี  ้เกณฑ์การประเมินผ่านในระดับดี คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 จากตารางตัวบ่งชี ้    

การดําเนินงาน และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตวับง่ชีผ้ลการดําเนินงานท่ีระบไุว้ในแต่ละปี 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของหลักสูตร 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน   
       กระบวนการท่ีจะใช้ในการประเมินประสิทธิผลการสอนในภาพรวม โดยประเมินจากการทดสอบ
ยอ่ย การสงัเกตพฤติกรรมของนกัศกึษา การอภิปรายโต้ตอบจากนกัศกึษา การตอบคําถามของนกัศกึษา
ในชัน้เรียน นอกจากนีก้ารประเมินประสทิธิผลกลยทุธ์การสอนมีการดําเนินการดงันี ้
  1.1.1 ผู้สอนประเมินตนเองตามกลยทุธ์การจดัการเรียนการสอนตามรายละเอียดรายวชิา (มคอ.3) 
  1.1.2 ผู้ เรียนประเมินแผนการเรียนการสอนตามกลยทุธ์การสอนท่ีได้กําหนดไว้ตามรายละเอียด
รายวิชา (มคอ.3) 
  1.1.3 คณะกรรมการประจําหลกัสตูรประเมินกลยทุธ์การสอนรายวิชาประจําหลกัสตูรโดยเทียบ
กบัผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาเพ่ือการปรับปรุงการดําเนินงานของหลกัสตูร 
 1.2  การประเมินทกัษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  

1.2.1 นกัศกึษาประเมินผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารย์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านทกัษะการ
ใช้กลยทุธ์การสอน การตรงต่อเวลา การชีแ้จงเป้าหมาย วตัถปุระสงค์รายวิชา ชีแ้จงเกณฑ์การประเมิน
รายวิชา การใช้สื่อการสอนโดยการประเมินผ่านระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย แล้วนําผลท่ีได้มา
ปรับปรุงแผนกลยทุธ์การสอน 

 1.2.2 คณะกรรรมการประจําหลกัสตูรประเมินการใช้กลยทุธ์และทกัษะการสอนของอาจารย์
ผู้สอนโดยการสํารวจความคิดเห็นหรือพดูคยุกบันกัศกึษาถงึการใช้กลยทุธ์การสอน 
   1.2.3 อาจารย์พ่ีเลีย้งประเมินทกัษะการจดัการเรียนการสอนของอาจารย์ใหม่ตามกลยทุธ์การ
สอนท่ีได้กําหนดไว้ตามรายละเอียดรายวิชา (มคอ.3) เพ่ือการปรับปรุงแผนการเรียนการสอนในภาค
การศกึษาถดัไป 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
     2.1  โดยนักศึกษาและบัณฑิต 

  2.1.1 นักศึกษาประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยประเมินการเรียนการสอนรายวิชาและ
อาจารย์ผู้สอน และมีการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนท่ีมีต่อคณุภาพการจดัการเรียนการสอนและ
สิ่งสนบัสนนุการเรียนรู้ทกุรายวิชา ทกุภาคการศกึษา   

 2.1.2 บัณฑิตประเมินหลกัสูตรในภาพรวมโดยใช้แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ หรือการ
ประชมุกลุม่ยอ่ยระหวา่งตวัแทนนกัศกึษา ตวัแทนบณัฑิต  
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 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒ ิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
               2.2.1 การประเมินจากการเย่ียมชมของผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือคณะกรรมการประเมิน
คณุภาพทัง้ภายในและภายนอกในการเข้าเย่ียมชมกิจกรรมการเรียนการสอน  
   2.2.2 จากการวิพากย์หลกัสตูร การแสดงความคิดเห็นในรายงานผลการดําเนินงานของ
หลกัสตูร หรือจากรายงานการประกนัคณุภาพการศกึษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ 
   2.3.1 การประเมินความพงึพอใจคณุภาพของบณัฑิตของผู้ ใช้บณัฑิตและ/หรือผู้ มีส่วนได้ 
สว่นเสียๆ โดยใช้แบบสอบถามหรือการสมัภาษณ์ และ/หรือการวิพากย์หลกัสตูร 

   2.3.2 การประชมุทบทวนหลกัสตูร โดยผู้ทรงคณุวฒิุ ผู้ประกอบการ ผู้ ใช้บณัฑิต บณัฑิต 
นกัศกึษา ผู้ปกครอง และชมุชน 
3.  การประเมินผลการดาํเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร      

การประเมินคณุภาพการศกึษาประจําปี ดงันี ้ 

3.1 การจดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูรประจําปี (มคอ.7) 
3.2 การประเมินคณุภาพการศึกษาประจําปี ตามตวับ่งชีผ้ลการดําเนินงานท่ีระบใุนหมวดท่ี 7 

ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินท่ีได้รับการแต่งตัง้จากมหาวิทยาลยัอย่างน้อย 3 ท่าน ประกอบด้วย
ผู้ทรงคณุวฒิุในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 ท่าน 

3.3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรประชมุเพ่ือจดัเตรียมแผนงานสําหรับการบริหารจดัการและ
การจดัการเรียนการสอนตามข้อกําหนดและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
4. การทบทวนผลการประเมนิและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 

4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินแผนกลยทุธ์การสอนจากนกัศึกษาเพ่ือนํามาวางแผน
และปรับปรุงกลยทุธ์การสอนในปีการศกึษาต่อไป 

4.2 คณะกรรมการประเมินหลกัสตูรจดัทํารายงานการประเมินหลกัสตูรทุกปีการศึกษา และ
เสนอประเด็นท่ีจําเป็นท่ีต้องปรับปรุงและพฒันาต่ออาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 

4.3 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรใช้ผลการประเมินหลกัสตูรเป็นแนวทางในการวางแผนและ
พฒันาการจดัการศกึษาในปีการศกึษาตอ่ไป 

4.4 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตร จัดการประชุมสัมมนาผู้ ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องทุกฝ่ายและ
ผู้ทรงคณุวฒิุภายนอกเพ่ือดําเนินการปรับปรุงหลกัสตูรทกุรอบ 5 ปี เพ่ือให้หลกัสตูรมีความทนัสมยัและ
สอดคลอ้งกบัความต้องการของผู้ใช้บณัฑิต 
 



 

สารบัญ 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
2. จํานวนหน่วยกิต 
3. หลกัสตูรและประเภทของรายวชิา 
4. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
5. ภาคการศกึษา/ชัน้ปีท่ีเรียน 
6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมากอ่น (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites) (ถ้ามี) 
8. สถานท่ีเรียน 
9. วนัท่ีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ลา่สดุ 

หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จดุมุง่หมายของรายวิชา 
2. วตัถปุระสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวิชา 

หมวด 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 
1. คําอธิบายรายวชิา 
2. จํานวนชัว่โมงท่ีใช้ตอ่ภาคการศกึษา 
3. จํานวนชัว่โมงต่อสปัดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก ่

        นกัศกึษาเป็นรายบคุคล 
หมวด 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คณุธรรม จริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวด 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
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หมวด 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตําราหลกั 
2. เอกสารและข้อมลูสําคญั 
3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวชิา 
1. กลยทุธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนกัศกึษา 
2. กลยทุธ์การประเมินการสอน 
3. การปรับปรุงการสอน 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษาในรายวิชา 
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสทิธิผลของรายวิชา 
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รายละเอียดของรายวิชา 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

คณะ     [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
    [คลิกพิมพ์]  
2. จาํนวนหน่วยกิต 
    [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
    [คลิกพมิพ์]  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
    [คลิกพมิพ์]  
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่เรียน 
    ภาคการศกึษาท่ี [คลิกพมิพ์]  / ชัน้ปีท่ี [คลิกพมิพ์]  
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
    [คลิกพมิพ์]  
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisites) (ถ้ามี) 
    [คลิกพิมพ์]  
8. สถานที่เรียน 
    [คลิกพมิพ์]  
9. วันท่ีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ล่าสุด 
    [คลิกพมิพ์]  
 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
    [คลิกพมิพ์]  
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
    [คลิกพมิพ์]  
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หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาํเนินการ 
1. คาํอธิบายรายวิชา 
    [คลิกพิมพ์]  
2. จาํนวนช่ัวโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย การฝึก 
 

สอนเสริม ปฏิบัต/ิงาน 
ภาคสนาม/การ

ฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

[คลิกพิมพ์]  
 
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  

 
3. จาํนวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คาํปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น   
    รายบุคคล 
     [คลิกพมิพ์]  
 

หมวดที่ 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศกึษา 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา 
         [คลิกพมิพ์]  
   1.2 วิธีการสอน 
         [คลิกพมิพ์]  
   1.3 วิธีการประเมินผล 
         [คลิกพมิพ์]  
2. ความรู้ 
    2.1  ความรู้ท่ีต้องได้รับ 
         [คลิกพมิพ์]  
    2.2  วิธีการสอน 
          [คลิกพมิพ์]  
   2.3 วิธีการประเมินผล 
         [คลิกพมิพ์]  
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3. ทกัษะทางปัญญา 
   3.1 ทกัษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา 
        [คลิกพิมพ์]  
   3.2 วิธีการสอน 
        [คลิกพิมพ์]  
   3.3 วิธีการประเมินผล 
        [คลิกพิมพ์]  
4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
           [คลิกพมิพ์]  
    4.2 วิธีการสอน 
           [คลิกพมิพ์]  
    4.3 วิธีการประเมินผล 
           [คลิกพมิพ์]  
5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพฒันา 
           [คลิกพมิพ์]  
    5.2 วิธีการสอน 
           [คลิกพมิพ์]  
    5.3 วิธีการประเมินผล 
           [คลิกพมิพ์]  
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 
1. แผนการสอน 
สัปดาห์ที่ 

 
หวัข้อ/รายละเอียด จาํนวน 

ช่ัวโมง 
กิจกรรมการเรียน     

การสอน ส่ือที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

[คลิกพิมพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพิมพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

 
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรมที่ ผลการ 

เรียนรู้ 
วิธีการ
ประเมนิ 

สัปดาห์ที่ 
ประเมิน 

สัดส่วนของการ 
ประเมนิผล 

[คลิกพิมพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพิมพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพิมพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพิมพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพิมพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
1. เอกสารและตาํราหลัก 
    [คลิกพิมพ์]  
2. เอกสารและข้อมูลสาํคัญ 
    [คลิกพิมพ์]  
3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
    [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของรายวิชา 
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
   [คลิกพมิพ์]  
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
   [คลิกพมิพ์]  
3. การปรับปรุงการสอน 
    [คลิกพิมพ์]  
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาในรายวิชา 
    [คลิกพิมพ์]  
5. การดาํเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
    [คลิกพิมพ์]  
 
 
 
 
 
 

 



 

สารบัญ 
 

หมวด           หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
2. จํานวนหน่วยกิตหรือจํานวนชัว่โมง 
3. หลกัสตูรและประเภทรายวิชา 
4. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
5. ภาคการศกึษา/ชัน้ปีท่ีกําหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
      ตามแผนการศกึษาของหลกัสตูร 
6. วนัท่ีจดัทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ 
      ภาคสนามครัง้ลา่สดุ 

หมวด 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จดุมุง่หมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
2. วตัถปุระสงค์ของการพฒันาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 

หมวด 3 การพฒันาผลการเรียนรู้ 
1. คณุธรรม จริยธรรม 
2. ความรู้ 
3. ทกัษะทางปัญญา 
4. ทกัษะความสมัพนัธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 
5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวด 4 ลักษะและการดาํเนินการ 
1. คําอธิบายโดยทัว่ไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคําอธิบายรายวิชา 
2. กิจกรรมของนกัศกึษา 
3. รายงานหรืองานท่ีนกัศกึษาได้รับมอบหมาย 
4. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนกัศกึษา 
5. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนกังานพ่ีเลีย้งในสถานประกอบการท่ีดแูล 
      กิจกรรมในภาคสนาม 
6. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนกัศกึษา 
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8. สิ่งอํานวยความสะดวกและการสนบัสนนุท่ีต้องการจากสถานท่ี 
                         ท่ีจดัประสบการณ์ภาคสนาม/สถานประกอบการ 
หมวด 5 การวางแผนและการเตรียมการ 

1. การกําหนดสถานท่ีฝึก 
2. การเตรียมนกัศกึษา 
3. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
4. การเตรียมพนกังานพ่ีเลีย้งในสถานท่ีฝึก 
5. การจดัการความเสี่ยง 

หมวด 6 การประเมินนักศึกษา 
1. หลกัเกณฑ์การประเมิน 
2. กระบวนการประเมินผลการปฏิบตัิงานของนกัศกึษา 
3. ความรับผดิชอบของพนกังานพ่ีเลีย้งตอ่การประเมินนกัศกึษา 
4. ความรับผดิชอบของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามตอ่การ 
      ประเมินนกัศกึษา 
5. การสรุปผลการประเมนิท่ีแตกตา่ง 

หมวด 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
1. กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้ เก่ียวข้องตอ่ไปนี ้
2. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดสิุต 

คณะ     [คลิกพมิพ์]  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและช่ือรายวิชา 
   [คลิกพมิพ์]   
2. จาํนวนหน่วยกิตหรือจาํนวนช่ัวโมง 
    [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต 
3. หลักสูตรและประเภทรายวชิา 
    [คลิกพิมพ์]  
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
   [คลิกพมิพ์]  
5. ภาคการศึกษา/ชัน้ปีที่กาํหนดให้มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนามตามแผนการศึกษาของ  
   หลักสูตร 
    [คลิกพิมพ์]  
6. วันท่ีจัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาประสบการณ์ภาคสนามครัง้ล่าสุด 
    [คลิกพิมพ์]    
  

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม 
    [คลิกพิมพ์]  
2. วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 
    [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที่ 3 การพฒันาผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 คุณธรรม จริยธรรมท่ีต้องพัฒนา 
        [คลิกพิมพ์]  
    1.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพฒันาผลการเรียนรู้ 
        [คลิกพิมพ์]  
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   1.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
        [คลิกพิมพ์]  
2. ความรู้ 
    2.1 อธิบายถงึความรู้ที่จะได้รับ/ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
         [คลิกพิมพ์]  
    2.2 กระบวนการหรือกิจกรรมเพ่ือพฒันาผลการเรียน 
         [คลิกพิมพ์]  
    2.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
          [คลิกพมิพ์]  
3. ทกัษะทางปัญญา 
    3.1 ทกัษะทางปัญญาที่จะได้รับการพัฒนา/ผลการเรียนรู้ด้านทกัษะทางปัญญา 
          [คลิกพมิพ์]  
    3.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ใช้ในพัฒนาผลการเรียนรู้ 
          [คลิกพมิพ์]  
    3.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
           [คลิกพมิพ์]  
4. ทกัษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    4.1 คาํอธิบายเก่ียวกับทักษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับภาระ   
         ความรับผิดชอบที่ควรมีการพฒันา 
          [คลิกพมิพ์]  
    4.2 กระบวนการ หรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
          [คลิกพมิพ์]  
    4.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 
           [คลิกพมิพ์]  
5. ทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    5.1 คาํอธิบายเก่ียวกับทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยี  
        สารสนเทศท่ีควรมีการพัฒนา 
           [คลิกพมิพ์]  
     5.2 กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่จะพัฒนาผลการเรียนรู้ 
           [คลิกพมิพ์]  
    5.3 วิธีการประเมินผลการเรียนรู้    
           [คลิกพมิพ์]  
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หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาํเนินการ 
1. คาํอธิบายโดยทั่วไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือคาํอธิบายรายวิชา 
    [คลิกพมิพ์]  
2. กิจกรรมของนักศึกษา 
    [คลิกพมิพ์]  
3. รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

รายงานหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย กาํหนดส่ง 
[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  

 
4. การตดิตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
   [คลิกพมิพ์]  
5. หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลีย้งในสถานประกอบการที่ดูแลกิจกรรมใน  
   ภาคสนาม 
   [คลิกพมิพ์]  
6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
    [คลิกพิมพ์]  
7. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
    [คลิกพิมพ์]  
8. ส่ิงอาํนวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีที่จัดประสบการณ์ภาคสนาม/   
   สถานประกอบการ 
   [คลิกพมิพ์]  
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หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ 
1. การกาํหนดสถานที่ฝึก 
    [คลิกพิมพ์]  
2. การเตรียมนักศึกษา 
    [คลิกพิมพ์]  
3. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
   [คลิกพมิพ์]  
4. การเตรียมพนักงานพ่ีเลีย้งในสถานท่ีฝึก 
    [คลิกพิมพ์]  
5. การจัดการความเส่ียง 
    [คลกิพิมพ์]  
 

หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา 
1. หลักเกณฑ์การประเมิน 
    ประเมนิการบรรลผุลการเรียนรู้ของนกัศกึษาทัง้ 5 ด้าน โดยให้ระดบัคะแนน 1-5 ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการศกึษาของมหาวิทยาลยั ดงันี ้

1 หมายถงึ ต้องปรับปรุงอยา่งมาก 
2 หมายถงึ ต้องปรับปรุง 
3 หมายถงึ พอใช้ 
4 หมายถงึ ดี 
5 หมายถงึ ดีมาก 

นกัศกึษาต้องได้รับคะแนนประเมนิเฉล่ียไมน้่อยกวา่ 3.5 จงึจะผ่านเกณฑ์การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
2. กระบวนการประเมนิผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 
    [คลิกพิมพ์]  
3. ความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเลีย้งต่อการประเมินนักศึกษา 
    [คลิกพิมพ์]  
4. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
    [คลิกพิมพ์]  
5. การสรุปผลการประเมนิที่แตกต่าง 
    [คลิกพิมพ์]  
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หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาํเนินการของการฝึกประสบการณ์ 
                    ภาคสนาม 
1. กระบวนการประเมนิการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยผู้เก่ียวข้องต่อไปนี ้
   1.1 นักศึกษา 
          [คลิกพมิพ์]  
   1.2 พนักงานพ่ีเลีย้งหรือผู้ประกอบการ 
          [คลิกพมิพ์]  
   1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 
         [คลิกพิมพ์]  
   1.4 อ่ืนๆ เช่น บัณฑิตจบใหม่ 
         [คลิกพิมพ์]  
2.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
    [คลิกพิมพ์]  
 



สารบัญ 
 
หมวด           หน้า 

 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้(ถ้ามี) 
3. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุม่เรียน (section) 
4. ภาคการศกึษา/ปีการศกึษาท่ีเปิดสอนรายวชิา 
5. สถานท่ีเรียน 

หมวด 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทยีบกับแผนการสอน 
1. รายงานชัว่โมงการสอนจริงเทียบกบัแผนการสอน 
2. หวัข้อท่ีสอนไมค่รอบคลมุตามแผน 
3. ประสทิธิผลของวธีิสอนท่ีทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบใุน 
      รายละเอียดของรายวชิา 
4. ข้อเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

หมวด 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวชิา 
1. จํานวนนกัศกึษาท่ีลงทะเบียนเรียน 
2. จํานวนนกัศกึษาท่ีคงอยูเ่ม่ือสิน้สดุภาคการศกึษา 
3. จํานวนนกัศกึษาท่ีถอน (W) 
4. การกระจายของระดบัคะแนน (เกรด) 
5. ปัจจยัท่ีทําให้ระดบัคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
6. ความคลาเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา 
7. การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา 

หมวด 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาํเนินการ 
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิง่อํานวยความสะดวก 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

หมวด 5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมนิรายวชิาโดยนกัศกึษา (แนบเอกสาร) 
2. ผลการประเมนิรายวชิาโดยวิธีอ่ืน 
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หมวด 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอ 
      ในรายงาน/รายวชิาครัง้ท่ีผา่นมา 
2. การดําเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศกึษา/ปีการศกึษาตอ่ไป 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวชิา  
      ตอ่อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
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การรายงานผลการดาํเนินการของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบนัอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลโดยทั่วไป 
1. รหสัและช่ือรายวิชา 
    [คลิกพิมพ์]  
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี ้(ถ้ามี) 
    [คลิกพิมพ์]  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (section) 
    [คลิกพิมพ์]  
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา 
    สําหรับนกัศกึษา [คลิกพมิพ์]  ชัน้ปีท่ี [คลิกพมิพ์]  ภาคการศกึษาท่ี [คลิกพมิพ์]  
5. สถานที่เรียน 
    [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทยีบกับแผนการสอน 
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทยีบกับแผนการสอน 

หวัข้อ 
 
 

จาํนวน 
ช่ัวโมงตาม 
แผนการสอน 

จาํนวน 
ช่ัวโมงท่ีได้ 
สอนจริง 

ระบุสาเหตุท่ีการสอนจริงต่างจาก 
แผนการสอนหากมีความแตกต่าง 

เกิน 25% 
[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  
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2. หวัข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน 
หวัข้อที่สอนไม่ครอบคลุม

ตามแผน (ถ้ามี) 
 
 

นัยสาํคัญของหวัข้อที่สอนไม่ 
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทาํให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนที่ระบุใน

รายละเอียด ประสิทธิผล 
รายวชิา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 

มี ไม่มี  
[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 [คลิกพมิพ์]  

 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 [คลิกพมิพ์]  

 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 [คลิกพมิพ์]  

 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 [คลิกพมิพ์]  

 
 
4. ข้อเสนอการดาํเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน 
    [คลิกพิมพ์]  
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หมวดที่ 3 สรุปผลการจดัการเรียนการสอนของรายวิชา 
1. จาํนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน 
    [คลิกพิมพ์] คน 
2. จาํนวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิน้สุดภาคการศึกษา 
   (จํานวนนกัศกึษาท่ีสอบผ่านในรายวชิานี)้ 
    [คลิกพมิพ์] คน 
3. จาํนวนนักศึกษาที่ถอน (W) 
    [คลิกพิมพ์] คน 
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 

ระดับคะแนน จาํนวน คิดเป็นร้อยละ 
A [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  

B+ [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
B [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  

C+ [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
C [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  

D+ [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
D [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
F [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  

ไมส่มบรูณ์ (I) [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ผ่าน (P,S) [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ตก (U) [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ถอน (W) [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  

5. ปัจจัยท่ีทาํให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 
    [คลิกพิมพ์]  
6. ความคลาดเคล่ือนจากแผนการประเมินท่ีกาํหนดไว้ในรายละเอียดรายวชิา 
    6.1 ความคลาดเคล่ือนด้านกาํหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  
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        6.2 ความคลาดเคล่ือนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ 

ความคลาดเคล่ือน เหตุผล 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  
7. การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปผล 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  

 
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาํเนินการ 

1. ประเดน็ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและส่ิงอาํนวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ 

เรียนการสอน (ถ้ามี) 
 

ผลกระทบ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  
2. ประเดน็ด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) 
 

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  
 

หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา 
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาํคัญจากผลการประเมนิโดยนักศึกษา 
          [คลิกพมิพ์]  
    1.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
         [คลิกพิมพ์]  
2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวธีิอ่ืน 
    2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาํคัญจากผลการประเมนิโดยวิธีอ่ืน 
           [คลิกพมิพ์]  
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    2.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้สอนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
          [คลิกพมิพ์]  
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน/รายวชิาครัง้ท่ี       
   ผ่านมา 
แผนการปรับปรุงท่ีเสนอในภาคการศึกษา/ 

ปีการศึกษาที่ผ่านมา 
 

ผลการดาํเนินการ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  
2. การดาํเนินการอ่ืนๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
     [คลิกพมิพ์]  
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาํหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กาํหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวชิา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
     [คลิกพมิพ์]  
 
 
 
ช่ืออาจารย์ผู้ รับผิดชอบรายวิชา:........................................................................................................ 
 ลงช่ือ.............................................................วนัท่ีรายงาน................................................... 
 
ช่ืออาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร:....................................................................................................... 
 ลงช่ือ.............................................................วนัท่ีรายงาน................................................... 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 
หมวด           หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหสัและช่ือรายวิชา 
2. หลกัสตูร 
3. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบ/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
4. ภาคการศกึษา/ปีการศกึษาท่ีฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

หมวด 2 การดาํเนินการที่ต่างไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
1. การเตรียมนกัศกึษา (ถ้ามี) 
2. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
3. การเตรียมพนกังานพ่ีเลีย้ง (Field supervisors) จากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
4. การเปล่ียนแปลงการจดัการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

หมวด 3 ผลการดาํเนินการ 
1. จํานวนนกัศกึษาท่ีลงทะเบียน/สง่ไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
2. จํานวนนกัศกึษาท่ีคงอยูเ่ม่ือสิน้สดุการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
3. จํานวนนกัศกึษาท่ีถอน (W) 
4. การกระจายระดบัคะแนน (เกรด) 
5. ปัจจยัท่ีมีผลประทบตอ่ผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 

หมวด 4 ปัญหา และผลกระทบด้านการบริหาร 
1. ปัญหาด้านการบริหารของสถาบนัอดุมศกึษา และ/หรือ  
      สถานประกอบการ/สถานท่ีฝึก 
2. ผลกระทบตอ่ผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา 
3. การเปล่ียนแปลงท่ีจําเป็นเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาและอปุสรรคในอนาคต (ถ้ามี) 

หมวด 5 การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
1. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนกัศกึษา (ให้แนบผลการสํารวจ) 
2. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือ 
      พนกังานพ่ีเลีย้ง 
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หมวด 6 แผนการปรับปรุง 
1. การดําเนินการเพ่ือปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครัง้ท่ีผา่นมา 
2. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงาน 
      การประเมินครัง้ก่อน 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศกึษา/ปีการศกึษาตอ่ไป 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้ รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
      เสนอต่ออาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
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รายงานผลการดาํเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา  มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและช่ือรายวชิา 
     [คลิกพมิพ์]  
2.  หลักสูตร 
     [คลิกพมิพ์]  
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
     [คลิกพมิพ์]  
4.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
     ภาคการศกึษาท่ี [คลิกพมิพ์]  ปีการศกึษาท่ี [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที่ 2 การดาํเนินการที่ต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
1. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี)  ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็เพื่อการวางแผนใน 

อนาคต 
[คลิกพิมพ์]  
 
 
 

[คลิกพมิพ์]  

2. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ  ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็เพื่อการวางแผนใน 
อนาคต 

[คลิกพิมพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  

3. การเตรียมพนักงานพ่ีเลีย้ง (Field 
supervisors) จากสถานประกอบการ(ถ้ามี) 
 

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็เพื่อการวางแผนใน 
อนาคต 

[คลิกพิมพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  
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4. การเปล่ียนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
การเปล่ียนแปลง  ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเหน็เพื่อการวางแผนใน 

อนาคต 
4.1 การเปล่ียนแปลงกิจกรรม และ/หรือ งานที่ 
      มอบหมาย 
[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  

4.2 การเปล่ียนแปลงส่ิงอาํนวยความสะดวก    
     และการสนับสนุนนักศึกษา 
[คลิกพิมพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  

4.3 การเปล่ียนแปลงอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
[คลิกพิมพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  

 
 

หมวดที่ 3 ผลการดาํเนินการ 
1. จาํนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
    [คลิกพิมพ์]  
2. จาํนวนนักศึกษาที่คงอยู่เม่ือสิน้สุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
    [คลิกพิมพ์]  
3. จาํนวนนักศึกษาที่ถอน (W) 
    [คลิกพิมพ์]  
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4. การกระจายระดบัคะแนน (เกรด) 
ระดับคะแนน จาํนวน ร้อยละ 

A [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
B+ [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
B [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  

C+ [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
C [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  

D+ [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
D [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
F [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  

ไมส่มบรูณ์ (I) [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ผ่าน (P,S) [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ตก (U) [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ถอน (W) [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
5. ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
    [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร 
1. ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก 
    [คลิกพิมพ์]  
2. ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
    [คลิกพิมพ์]  
3. การเปล่ียนแปลงที่จาํเป็นเพื่อหลีกเล่ียงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี) 
    [คลิกพิมพ์]  

หมวดที่ 5 การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
1. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา (ให้แนบผลการสาํรวจ) 
   1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาํคัญจากผลการประเมิน 
         จุดแขง็ 
          [คลิกพมิพ์]  

จุดอ่อน 
            [คลิกพมิพ์]  
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   1.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
         [คลิกพมิพ์]  
2. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพ่ีเลีย้ง 
   2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาํคัญจากผลการประเมิน 
         จุดแขง็ 
          [คลิกพมิพ์]  
         จุดอ่อน 
          [คลิกพมิพ์]  
     2.2 ความเหน็ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
          [คลิกพมิพ์]  
 

หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง 
1. การดาํเนินการเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครัง้ท่ีผ่านมา 
    [คลิกพิมพ์]  
2. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมิน      
   ครัง้ก่อน 
ประเดน็ที่ระบุในครัง้ก่อนสาํหรับการปรับ 

ปรุงนอกเหนือจากข้อ 1 
ระบุความสาํเร็จ ผลกระทบในกรณีไม่สาํเร็จ 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสาํหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 
ข้อเสนอ กาํหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์ 
   ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    [คลิกพิมพ์]  
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ช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 
ลงช่ือ  ........................................   วนัท่ีรายงาน.............................................. 

        (ช่ือ-นามสกลุ) 
 
ช่ือผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
ลงช่ือ  .......................................    วนัท่ีรายงาน.............................................. 
                    (ช่ือ-นามสกลุ) 



สารบัญ 
 
หมวด           หน้า 
 
หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. หลกัสตูร 
2. ระดบัคณุวฒิุ 
3. อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูร 
4. วนัท่ีรายงาน 
5. ปีการศกึษาท่ีรายงาน 
6. สถานท่ีตัง้ 

หมวด 2 ข้อมูลเชิงสถิต ิ
1. จํานวนนกัศกึษาชัน้ปีท่ี 1 ท่ีรับเข้าในปีการศกึษาท่ีรายงาน 
2. จํานวนนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาในปีท่ีรายงาน 
3. รายละเอียดเก่ียวกบัอตัราการสําเร็จการศกึษา 
4. จํานวนและร้อยละนกัศกึษาท่ีสอบผา่นตามแผนการศกึษาของ 
      หลกัสตูรในแตล่ะปี 
5. อตัราการเปล่ียนแปลงจํานวนนกัศกึษาในแตล่ะปีการศกึษา  
     (คดิจากนกัศกึษารุ่น 2) 
6. ปัจจยั/สาเหตท่ีุมีผลกระทบต่อจํานวนนกัศกึษาตามแผนการศกึษา 
7. ภาวการณ์ได้งานทําของบณัฑิตภายในระยะ 1 ปี หลงัสาํเร็จการศกึษา 
8. การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 

หมวด 3 การเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
1. การเปล่ียนแปลงภายในสถาบนั (ถ้ามี) ท่ีมีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
      ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
2. การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบนั (ถ้ามี) ท่ีมีผลกระทบต่อหลกัสตูร 
      ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 

หมวด 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
1. สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศกึษา/ปีการศกึษา 
2. การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไมป่กติ 
3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศกึษา 
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หมวด 5 การบริหารหลักสูตร 
หมวด 6 สรุปการประเมินหลักสูตร 

1. การประเมินจากผู้ ท่ีกําลงัจะสําเร็จการศกึษา (รายงานตามปีท่ีสํารวจ) 
2. การประเมินจากผู้ มีสว่นเก่ียวข้อง 
3. การประเมินคณุภาพหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุฯ 

หมวด 7 คุณภาพของการสอน 
1. การประเมินรายวชิาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
2. ประสทิธิผลของกลยทุธ์การสอน 
3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่
4. กิจกรรมการพฒันาวิชาชีพของอาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุ 

หมวด 8 ข้อคิดเหน็และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 
1. ข้อคิดเห็นหรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมิน 
2. การนําไปดําเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรับปรุงหลกัสตูร 

หมวด 9  แผนการดาํเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
1. ความห้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงาน 
      ของปีท่ีผ่านมา 
2. ข้อเสนอในการพฒันาหลกัสตูร 
3. แผนปฏิบตัิการใหมส่ําหรับปี 2559 
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รายงานผลการดาํเนินการของหลักสูตร[คลิกพมิพ์]  
ประจาํปี [คลิกพมิพ์]  

 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา   มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดสุติ 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. หลักสูตร [คลิกพมิพ์ช่ือหลกัสตูร]  [คลิกพิมพ์ช่ือสาขา/สาขาวิชา] 
2. ระดับคุณวุฒ ิ[คลิกพิมพ์]  
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    [คลิกพิมพ์]  

ช่ือ คุณวุฒ ิ เลขประจาํตัวประชาชน 
1.  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
2.  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
3.  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
4.  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
5.  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
4. วันท่ีรายงาน 
    [คลิกพิมพ์]  
5. ปีการศึกษาที่รายงาน 
   [คลิกพมิพ์]  
6. สถานที่ตัง้ 
   [คลิกพมิพ์]  

 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถติ ิ

1. จาํนวนนักศึกษาชัน้ปีท่ี 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน   [คลิกพมิพ์]  คน 

2. จาํนวนนักศึกษาที่สาํเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน   [คลิกพมิพ์]  คน 

    2.1  จํานวนนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศึกษากอ่นกําหนดเวลาของหลกัสตูร      [คลิกพมิพ์]  คน 
    2.2  จํานวนนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตามกําหนดเวลาของหลกัสตูร  [คลิกพมิพ์]   คน 
    2.3  จํานวนนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาหลงักําหนดเวลาของหลกัสตูร  [คลิกพมิพ์]   คน 
    2.4  จํานวนนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาในวชิาเอกต่าง ๆ (ระบ)ุ             [คลิกพมิพ์]  
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3. รายละเอียดเก่ียวกับอัตราการสาํเร็จการศึกษา 
   ร้อยละของนกัศกึษาท่ีสําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร [คลิกพิมพ์]  
4. จาํนวนและร้อยละนักศึกษาท่ีสอบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 

รุ่น/ปีที่เข้า 
ปีการศึกษา (จาํนวนคนรับจริง) 

2553 2554 2555 2556 2557 2558 
[คลิกพิมพ์]        

[คลิกพิมพ์]        

[คลิกพิมพ์]        

[คลิกพิมพ์]        

[คลิกพิมพ์]        

[คลิกพิมพ์]        

ตกค้าง       
รวม       
จบ       

ร้อยละนกัศกึษาท่ีสอบผ่าน 
ตามแผนกําหนดการศกึษา 

(คํานวณจากจํานวนนกัศกึษา 
ปีท่ี 2 ของแตล่ะรุ่น) 

      

 
5. อัตราการเปล่ียนแปลงจาํนวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คิดจากนักศึกษารุ่น 2) 
    [คลิกพิมพ์]  
6. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจาํนวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา 
    [คลิกพิมพ์]  
7. ภาวะการได้งานทาํของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปีหลังสาํเร็จการศึกษา 
   วนัท่ีสํารวจ [คลิกพมิพ์]  ประจําปีการศกึษา [คลิกพมิพ์]  
    จํานวนแบบสอบถามท่ีสง่ [คลิกพมิพ์]  ฉบบั จํานวนแบบสอบถามท่ีตอบกลบั [คลิกพิมพ์]  ฉบบั 
    ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามกลบั [คลิกพิมพ์]  
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การกระจายภาวะการได้งานทําเทียบกบัจํานวนผู้ตอบแบบสอบถาม 
การได้ 
งานทาํ 

ได้งานทาํแล้ว ไม่ประสงค์จะทาํงาน ยังไม่ได้งานทาํ 
ตรงสาขาที่ 

เรียน 
ไม่ตรงสาขาที่

เรียน 
ศึกษาต่อ สาเหตุอ่ืน 

จํานวน [คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  
ร้อยละของ 
ผู้ตอบกลบั 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  

* ร้อยละให้คิดจากจํานวนแบบสอบถามของผู้ตอบกลบั 
 
8. การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
    [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที่ 3 การเปล่ียนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
1. การเปล่ียนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
    [คลิกพิมพ์]  
2. การเปล่ียนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา 
    [คลิกพิมพ์]  
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวชิาของหลักสูตร 
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 
ช่ือรายวชิา ภาค/ปี 

การศกึษา 
การกระจายระดบัคะแนน จาํนวน 

นศ. ที่ลง 
เรียน 

จาํนวน 
นศ. ที่ 

สอบผ่าน 
  A B+ B C+ C D+ D F S U   

หมวดวชิาศกึษาทั่วไป              
[คลิกพิมพ์]               

[คลิกพิมพ์]               

[คลิกพิมพ์]               

[คลิกพิมพ์]               

[คลิกพิมพ์]               

[คลิกพิมพ์]               

[คลิกพิมพ์]               

[คลิกพิมพ์]               

หมวดวชิาเฉพาะด้าน              
[คลิกพิมพ์]               

[คลิกพิมพ์]               

[คลิกพิมพ์]               

[คลิกพิมพ์]               

[คลิกพิมพ์]               

[คลิกพิมพ์]               

หมวดวชิาเลือก              
[คลิกพิมพ์]               

[คลิกพิมพ์]               

[คลิกพิมพ์]               

[คลิกพิมพ์]               

2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
   2.1 รหัสและช่ือรายวิชา ความไม่ปกตทิี่พบ 
[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  

    การดาํเนินการตรวจสอบ 
    [คลิกพิมพ์]  
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    เหตุผลที่ทาํให้เกิดความไม่ปกตจิากข้อกาํหนด หรือ เกณฑ์ที่ตัง้ไว้ 
    [คลิกพิมพ์]  
    มาตรการแก้ไขที่ได้ดาํเนินการแล้ว (หากจาํเป็น) 
    [คลิกพิมพ์]  
3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
    3.1 รายวชิาที่ไม่ได้เปิดตามแผนการศึกษา และเหตุผลที่ไม่ได้เปิด 

รหัสและช่ือรายวชิา คาํอธิบาย มาตรการทดแทนที่ได้ 
ดาํเนินการ (ถ้ามี) 

[คลิกพิมพ์]  
 
 
 

[คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  

     3.2 วธีิแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนือ้หาในรายวชิาไม่ครบถ้วน 
รายวชิา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน 

[คลิกพิมพ์]  
 
 
 

[คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  

         การแก้ไขท่ีได้ดาํเนินการแล้ว 
         [คลิกพมิพ์]  
 

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหา 

ต่อสัมฤทธิผลตาม 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหาในอนาคต 

[คลิกพิมพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  
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หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร 
1. การประเมินจากผู้ท่ีกาํลังจะสาํเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สาํรวจ) 
   วนัท่ีสํารวจ  [คลิกพมิพ์]  
1.1. ข้อวิพากษ์ที่สาํคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเหน็ของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
      จุดอ่อน 
       [คลิกพมิพ์]  
       จุดแข็ง 
          [คลิกพมิพ์]  

[คลิกพมิพ์]  

1.2  ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1 
       [คลิกพมิพ์]  
 
2. การประเมินจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
   [คลิกพมิพ์]  
2.1  ข้อวิพากษ์ที่สาํคัญจากผลการประเมนิ 
      จุดอ่อน 
        [คลิกพิมพ์]  
      จุดแข็ง 
        [คลิกพิมพ์]  

ข้อคิดเหน็ของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
[คลิกพมิพ์]  

2.2  ข้อเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 
      [คลิกพมิพ์]  
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3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒฯิ 
   3.1 ระบบการประเมนิและการให้ช่วงคะแนนที่ใช้ในการประเมินการเรียนการสอน และการ   
        ประเมินอ่ืนๆ ที่ใช้กับการประเมินหลักสูตร 
   ตัวบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators)ของหลักสูตร 
   ชนิดของตัวบ่งชี ้: กระบวนการ 
   เกณฑ์มาตรฐาน : ระดบั 

ดัชนีบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน ปีท่ี 1 ปีที่ 2 ปีท่ี 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจําหลกัสตูร มีสว่นร่วมในการประชมุ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินการของ
หลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 80% 

     

2. มีการจดัทํารายละเอียดของหลกัสตูร (มคอ. 2) ท่ี
สอดคล้องกบัมาตรฐานคณุวฒิุสาขาวิชาในทกุ
ประเดน็ 

     

3. มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) ตามแบบฟอร์มของ 
สกอ. ก่อนการเปิดสอน ครบ 100% 

     

4. มีการจดัทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
(มคอ. 5)  และของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 6) 
ตามแบบฟอร์มของ สกอ. ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุ
ภาคการศกึษาท่ีเปิดสอน ครบ 100% 

     

5. มีการจดัทํารายงานผลการดําเนินการของหลกัสตูร 
(มคอ. 7) ตามแบบฟอร์มของ สกอ. ภายใน 60 วนั 
หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

     

6. มีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของนกัศกึษา
ในรายวิชา ไม่น้อยกว่า 25% ของรายวิชาท่ีรับผิดชอบ
ท่ีเปิดสอนในแต่ละปี 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

7. มีการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน กล
ยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผล
การประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานในปีก่อนหน้า ไม่
น้อยกวา่ 80% ของแผน 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

8. อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจดัการเยนการสอน ทกุคน 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

9. อาจารย์ประจําทกุคนได้รับการพฒันา ไม่น้อยกว่า 
15 ชัว่โมง/ปี 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
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ดัชนีบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน ปีท่ี 1 ปีที่ 2 ปีท่ี 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

10. บคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน ได้รับการ
พฒันาทางวิชาการ/วิชาชีพ ไม่น้อยกวา่ 75% 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

11. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/

บณัฑิตใหม่ ต่อคณุภาพของหลกัสตูร เฉล◌ี◌่ยไม่
น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

[คลกิพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

12. ระดบัความพงึพอใจของผู้ ใช้บณัฑิต ตอ่คณุภาพ
ของบณัฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

[คลกิพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

13.  [คลิกพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

14.  [คลิกพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

15.  [คลิกพิมพ์]  [คลกิพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
เกณฑ์การประเมิน ระดับ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
รายงานผลการดาํเนินงานตามดชันีบ่งชี ้

ดัชนีบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงานปี คาํอธิบายหรือ หลักฐาน
อ้างอิง 

1. อาจารย์ประจําหลกัสตูร มีสว่นร่วมในการ
ประชมุวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินการของหลกัสตูร ไม่น้อยกว่า 80% 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

2. มีการจดัทํารายละเอียดของหลกัสตูร (มคอ. 2) 
ท่ีสอดคล้องกบัมาตรฐานคณุวฒิุสาขาวิชาในทกุ
ประเดน็ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

3. มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) และของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. 4) ตามแบบฟอร์ม
ของ สกอ. ก่อนการเปิดสอน ครบ 100% 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

4. มีการจดัทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวิชา (มคอ. 5)  และของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ. 6) ตามแบบฟอร์มของ สกอ. 
ภายใน 30 วนั หลงัสิน้สดุภาคการศกึษาท่ีเปิดสอน 
ครบ 100% 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
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ดัชนีบ่งชีผ้ลการดาํเนินงาน ผลการดาํเนินงานปี คาํอธิบายหรือ หลักฐาน
อ้างอิง 

5. มีการจดัทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลกัสตูร (มคอ. 7) ตามแบบฟอร์มของ สกอ. 
ภายใน 60 วนั หลงัสิน้สดุปีการศกึษา 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

6. มีการทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิของ
นกัศกึษาในรายวิชา ไม่น้อยกวา่ 25% ของรายวิชา
ท่ีรับผิดชอบท่ีเปิดสอนในแตล่ะปี 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

7. มีการพฒันาปรับปรุงการจดัการเรียนการสอน 
กลยทุธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการดําเนินงานท่ีรายงานในปี
ก่อนหน้า ไม่น้อยกว่า 80% ของแผน 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

8. อาจารย์ใหม่ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ด้านการจดัการเยนการสอน ทกุคน 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

9. อาจารย์ประจําทกุคนได้รับการพฒันา ไม่น้อย
กว่า 15 ชัว่โมง/ปี 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

10. บคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน ได้รับการ
พฒันาทางวิชาการ/วิชาชีพ ไม่น้อยกวา่ 75% 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

11. ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/

บณัฑิตใหม่ ต่อคณุภาพของหลกัสตูร เฉล◌ี◌่ยไม่
น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

12. ระดบัความพงึพอใจของผู้ ใช้บณัฑิต ตอ่
คณุภาพของบณัฑิต เฉลี่ยไม่น้อยกวา่ 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

13.  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
14.  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
15.  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
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หมวดที่ 7 คุณภาพการสอน 
1. การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน 
   1.1 รายวชิาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมนิ      
        (ตัวอย่าง) 

รหัสและช่ือรายวชิา การประเมิน 
จากนักศึกษา 

การประเมินคุณภาพการ
สอนวิธี 
อ่ืน (ระบุ) 

แผนปฏิบัตทิี่ได้ 
ดาํเนินการแล้ว 

มี ไม่มี มี ไม่มี 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
 1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
2. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
    [คลิกพิมพ์]  
           สรุปข้อคิดเหน็ของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ ต่อสัมฤทธิผลของ
การสอนและผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระหลัก
ทัง้ 5 ประการ 

 

แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  

2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  

2.2 ความรู้ 
[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  

2.3 ทกัษะทางปัญญา 
[คลิกพิมพ์]  
 
 
 

[คลิกพมิพ์]  
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2.4 ทกัษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
     และความรับผิดชอบ 
[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  

2.5 ทกัษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การส่ือสาร  
     และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  

2.6  ทกัษะพสัิยหรือทกัษะอ่ืนๆ (ถ้ามี...ให้ 
      ระบุ) 
[คลิกพิมพ์]  
 
 

[คลิกพมิพ์]  

 
3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
   [คลิกพมิพ์]  

 3.1 สรุปสาระสาํคัญในการดาํเนินการ 
         [คลิกพมิพ์]  

 3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่ีเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
         [คลิกพมิพ์]  

 3.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดาํเนินการ 
       [คลิกพมิพ์]  
 

4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสาย 
   สนับสนุน 
4.1  กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จาํนวนผู้เข้าร่วม 
อาจารย์ บุคลากร 

สายสนับสนุน 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  [คลิกพมิพ์]  
 
4.2 สรุปข้อคิดเหน็ และประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของ  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
       [คลิกพมิพ์]  
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หมวดที่ 8 ข้อคดิเหน็และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอสิระ 
1. ข้อคิดเหน็หรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะ 
   จากผู้ประเมิน 

ความเหน็ของประธานหลักสูตรต่อข้อคิดเหน็ 
หรือสาระท่ีได้รับการเสนอแนะ 

ผู้ประเมินมีความเห็นว่า 
[คลิกพิมพ์]  
 
 
 
 

[คลิกพมิพ์]  

 
2. การนําไปดาํเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร 
   [คลิกพมิพ์]  
 

หมวดที่ 9 แผนการดาํเนินการเพื่อพฒันาหลักสูตร 
1. ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
    มีการดําเนินการตามแผนท่ีได้วางไว้ โดยเฉพาะการปรับวธีิการสอน และการจดัหาอปุกรณ์บางอยา่ง  
ในการสนบัสนนุการสอน 

แผนดาํเนินการ วันสิน้สุดการ 
ดาํเนินการตามแผน 

ผู้รับผิดชอบ ความสาํเร็จของแผน 

1.1  แผนการปรับเนือ้หา
รายวิชาให้สอดคล้องกบั
การเปลีย่นแปลงทาง
เทคโนโลยี 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  

1.2 แผนการเรียนเชิญ
วิทยากรจากภายนอกมาให้
ความรู้ในหวัข้อท่ีเก่ียวข้อง 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  

เหตุผลท่ีไม่สามารถดาํเนินการให้สาํเร็จ 
[คลิกพิมพ์]  
 
2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
    2.1  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จาํนวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวชิาเลือกฯ) 
            [คลิกพมิพ์]  
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    2.2  ข้อเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา 
            [คลิกพมิพ์]  
    2.3  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
           [คลิกพมิพ์]  
 
3. แผนปฏิบติัการใหม่สาํหรับปี 2559 

แผนปฏิบัตกิาร วันท่ีคาดว่าจะสิน้สุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพมิพ์]  [คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพมิพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  
 

 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.  ช่ือ-นามสกลุ  ลายเซ็น: ________________________ วนัท่ีรายงาน: [คลิกพมิพ์]  
2.  ช่ือ-นามสกลุ  ลายเซ็น: ________________________ วนัท่ีรายงาน: [คลิกพมิพ์]  
3.  ช่ือ-นามสกลุ  ลายเซ็น: ________________________ วนัท่ีรายงาน: [คลิกพมิพ์]  
4.  ช่ือ-นามสกลุ  ลายเซ็น: ________________________ วนัท่ีรายงาน: [คลิกพมิพ์]  
5.  ช่ือ-นามสกลุ  ลายเซ็น: ________________________ วนัท่ีรายงาน: [คลิกพมิพ์]  
 
ประธานหลกัสตูร_______________________________________________________ 
ลายเซ็น______________________วนัท่ีรายงาน______________________________ 
 
เห็นชอบโดย_______________________________(หวัหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น______________________วนัท่ี_____________________________________ 
 
เห็นชอบโดย_______________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น______________________วนัท่ี_____________________________________ 
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เอกสารประกอบรายงาน 
1.  สําเนารายงานรายวิชาทกุวิชา 
2.  วิธีการให้คะแนนตามกําหนดเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ในการประเมิน 
3.  ข้อสรุปผลการประเมนิของบณัฑิตท่ีจบการศกึษาในปีท่ีประเมิน 
4.  ข้อสรุปผลการประเมนิจากบคุคลภายนอก 



 1 
 รายละเอียดการคิดงบประมาณตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

 
หวัข้อ 2.6   งบประมาณตามแผน  
 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) 
 (1) ค่าบํารุงการศึกษา คิดจากงบประมาณรายจ่าย (หน่วยบาท) ตามข้อ 2.6.2 หารด้วย
จํานวนนกัศกึษา หรือ คา่ใช้จ่ายตอ่หวันกัศกึษา  
 (2) ค่าลงทะเบียน  
  ก. ระดับปริญญาตรี ค่าลงทะเบียน คิดครัง้เดียวเม่ือแรกเข้า 7,000 บาท /         
หวันกัศกึษา   
  ข. ระดับปริญญาโท/เอก ค่าลงทะเบียนคิดครัง้เดียวเม่ือแรกเข้า 2,000 บาท/     
หวันกัศกึษา  
 (3) เงินอดุหนนุจากรัฐบาล  
   ก. ระดบัปริญญาตรี  
    - สามารถนําเงินเดือนอาจารย์ท่ี เ ป็นข้าราชการและเป็น
กรรมการประจําหลกัสตูร มาใสใ่นช่องนีไ้ด้ ทําให้งบดําเนินการท่ีเป็นคา่ใช้จ่ายของบคุลากรลดลง  
    - นักศึกษาในแต่ละสาขาได้รับเงินสนบัสนุนเป็นค่าวสัดุ จาก
งบประมาณแผน่ดินไมเ่ท่ากนัให้ตรวจสอบรายละเอียดได้จากกองนโยบายและแผน  
   ข. ระดบัปริญญาโท/เอก สามารถนําเงินเดือนอาจารย์ท่ีเป็นข้าราชการ
และเป็นกรรมการประจําหลกัสตูรมาใสใ่นช่องนีไ้ด้  
 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย  
 

ก. งบดาํเนินการ 
 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร ประกอบไปด้วย  
  1.1 เงินเดือนอาจารย์ท่ีเป็นคณะกรรมการหลกัสูตร (5 x เงินเดือน x 12)        
อตัราเพิม่ร้อยละ 8 ตอ่ปี  
  1.2 เงินเดือนเจ้าหน้าท่ีประจําหลกัสตูร (1 x เงินเดือน x 12) อตัราเพ่ิมร้อยละ      
8 ต่อปี  
 2. ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน ประกอบไปด้วย  
    2.1 คา่ตอบแทนการสอน  
   2.1.1. ค่าสอน     ระดบัปริญญาตรีไมเ่กิน 400 บาท / ชม.  
        ระดบัปริญญาโทไมเ่กิน 1,500 บาท / ชม.  
        ระดบัปริญญาเอกไมเ่กิน 3,000 บาท / ชม. 
    (จํานวนชัว่โมงทัง้หมดตามหลกัสตูร x คา่ตอบแทน)   
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   2.1.2. ค่าตอบแทนวิทยากร ในบางกรณีท่ีต้องการความเช่ียวชาญ
เฉพาะ และต้องมีการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ความรู้  
    ระดบัปริญญาตรีไมเ่กิน 1,500 บาท / ชม. / คน  
    ระดบัปริญญาโทไมเ่กิน 3,000 บาท / ชม. / คน  
    ระดบัปริญญาเอกไมเ่กิน 5,000 บาท / ชม. / คน  
    ในกรณีท่ีจะต้องจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรภายนอกเพ่ิมมากกว่า
ปกติให้ตดัคา่สอนของอาจารย์ผู้สอนประจําวิชาของชัว่โมงนัน้มาสมทบ  
    ในกรณีท่ีเป็นการจดัการศึกษาภาคปกติให้ใช้อตัราค่าตอบแทน
ตามอตัราของกระทรวงการคลงั  
 

   2.1.3. ค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ี ท่ีจะต้องมาปฏิบตัิงานในวนัท่ีมีการจดัการ
เรียนการสอน จ่ายเป็นรายวนั วนัละไมเ่กิน 500 บาท / คน  
              ในการจัดการศึกษาภาคปกติอัตราค่าตอบแทนให้คิดเป็น       
การปฏิบตัิงานนอกเวลาราชการ ให้ใช้อตัราของ กระทรวงการคลงั ชัว่โมงละ 50 บาท  
 

   2.1.4. ในรายวิชาท่ีเป็น Independent  Study ถ้าคิดเป็นค่าสอนก็ให้เป็น
แบบคา่สอนรายชัว่โมงแตถ้่าคิดเป็นค่าตอบแทนให้คิดเป็น / หวันกัศึกษา ระดบัปริญญาโท ไม่เกิน 
3,000 บาท / หวันกัศกึษา  ระดบัปริญญาเอกไมเ่กิน 5,000 บาท / หวันกัศกึษา  
 

 2.2 คา่วสัด ุ 
  2.2.1 เป็นค่าจัดทําเอกสารสําเนาให้กับนักศึกษา เพ่ือใช้ประกอบการเรียนการ
สอน (ไมใ่ช่สําเนาทัง้เลม่) 
   ระดบัปริญญาโท    1,000 บาท / คน / ภาคเรียน  
   ระดบัปริญญาเอก   1,500 บาท / คน / ภาคเรียน  
  2.2.2 ค่าหนงัสือ / ตํารา / เอกสารประกอบการเรียนการสอน ท่ีจดัพิมพ์ เป็นเล่ม 
คิดเป็นรายวิชา  
   ระดบัปริญญาโท        500 บาท / คน / ภาคเรียน  
   ระดบัปริญญาเอก   1,000 บาท / คน / ภาคเรียน 
   หากเป็นหนังสือ / ตํารา ท่ีเป็นของต่างประเทศให้ทางหลักสูตรจัดซือ้   
เป็นสว่นกลางเข้าห้องสมดุ  
  2.2.3 ค่าเอกสารส่วนกลางในการติดต่อประสานงานระหว่างหลักสูตรกับ
นกัศกึษา 
   ภาคเรียนละ  100 บาท / คน  
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  2.2.4 ระดับปริญญาตรีค่าวสัดุการศึกษา คิดเหมารวม 4,000 บาท / คน /       
ภาคเรียน (300 บาท / คน / วิชา) 
 2.3 คา่จดัสอบตามข้อบงัคบัของหลกัสตูร ระดบับณัฑิตศกึษา 
  2.3.1 ปริญญาโท Comprehensive Examination คนละ 1,000 บาท  
   รวมคา่ตอบแทนการออกข้อสอบและการตรวจข้อสอบ  
  2.3.2 ปริญญาเอก Qualifying Examination คนละ 2,000 บาท  
   รวมคา่ตอบแทนการออกข้อสอบและการตรวจสอบ  
 2.4 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบั วิทยานิพนธ์ / ดษุฎีนิพนธ์  
  2.4.1 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัวิทยานิพนธ์ คนละ 20,000 บาท 
  2.4.2 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัดษุฎีนิพนธ์  คนละ 60,000 บาท  
   ไมน่บัรวมคา่จดัพิมพ์ คา่ตอบแทน และการจดัทําเป็นเลม่  
 2.5 คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ / ศกึษาดงูาน  
  2.5.1 ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดบัปริญญาตรี แตกต่าง
ตามหลกัสตูร  
   ประมาณการ 20,000 บาท – 50,000 บาท / คน  
  2.5.2 คา่ใช้จ่ายในการจดัการศกึษาดงูาน  
   (ก) ในประเทศ 3,000 – 6,000 บาท / คน  
   (ข) ต่างประเทศ 30,000 – 120,000 บาท / คน  
 2.6 คา่ใช้จ่ายในการฝึกปฏิบตัิ  
  2.6.1 ระดบัปริญญาตรี 20,000 – 40,000 บาท / คน / หลกัสตูร  
  2.6.2 ระดบัปริญญาโท / เอก ไม่น้อยกวา่ 40,000 บาท / คน / หลกัสตูร  
3. ทุนการศึกษา  
 ในกรณีท่ีหลักสูตรต้องการให้ทุนกับนักศึกษา ให้คิดจากค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา             
x จํานวนคน (จํานวนทนุท่ีจะให้)  
4. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย  
 การคิดรายจ่ายของมหาวิทยาลยัให้คิดจากร้อยละ 20 ของ  

(ก.งบดําเนินการ) + (งบลงทนุ)     x จํานวนนกัศกึษา  
ข. งบลงทุน  
 คา่ครุภณัฑ์ ให้คิดจากคา่ครุภณัฑ์ท่ีจะต้องจดัหาเพ่ิมเติม นอกเหนือไปจากท่ีมีอยูแ่ล้ว  
 
 
หมายเหตุ: เงินอดุหนนุ : ตอ่หวันกัศกึษา 
      - สายวิทยาศาสตร์  3,000  บาท 
      - สายมนษุยศาสตร์    800  บาท 



ตารางสรุปสาระในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

ระบุส่วนท่ีต้องการปรับปรุงแก้ไขให้มีรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน เช่น ถ้าต้องการเปิด
รายวิชาใหม่เพ่ิม ต้องระบเุลขประจํารายวิชา ช่ือรายวิชาทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ จํานวนหน่วยกิต 
จํานวนชัว่โมงเรียนต่อสปัดาห์ กลุม่วชิาหรือหมวดวิชาและคําอธิบายรายวิชา เป็นต้น 

 

ลาํดับที่ หลักสูตรเดมิ การแก้ไขในหลักสูตรปรับปรุง 
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แบบรายงานข้อมลูการพิจารณารายละเอียดของหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
 ระดบัปริญญาตรี 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา………………………………………………………………………………………………. 

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

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

1.  ชือ่หลกัสตูร (ภาษาไทย)................................................................................................................... 
           (ภาษาองักฤษ).............................................................................................................. 

2.  ชือ่ปรญิญา (ภาษาไทย).................................................................................................................... 
          (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................ 
 

     อกัษรยอ่ปรญิญา (ภาษาไทย)........................................................................................................... 
        (ภาษาองักฤษ)....................................................................................................... 

     หลกัเกณฑใ์นการเรยีกชื่อปรญิญา 
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ชือ่..........................................................พ.ศ. ……… 
 เป็นไปตามเกณฑก์ารกําหนดชือ่ปรญิญาของ กกอ. 
 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑแ์ต่ไดร้บัความเหน็ชอบใหใ้ชช้ือ่ปรญิญาน้ีจาก กกอ. เมือ่............. 

3.  สถานสภาพของหลกัสตูร 
 หลกัสตูรใหม ่     กาํหนดเปิดสอน เดอืน.............................พ.ศ. ....................... 
 หลกัสตูรปรบัปรุง     กาํหนดเปิดสอน เดอืน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรบัปรุงจากหลกัสตูร ชือ่................................. 
 เริม่ใชม้าตัง้แต่ปีการศกึษา....................................... 

 ปรบัปรุงครัง้สดุทา้ยเมือ่ปีการศกึษา............................................................. 

4.  การพจิารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร 
 ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 
     เมือ่วนัที.่............เดอืน............................พ.ศ. ................ 

 ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจากสภาสถาบนัฯ ในการประชุมครัง้ที.่......................... 
                          เมือ่วนัที.่............เดอืน........................... พ.ศ. ............... 

*5.   แนวทางทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสตูร  

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

 เป็นไปตามมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาตรสีาขา/สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ............. 

  .................................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………………. 
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*6.  สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน  

       เฉพาะในสถาบนั 
    วทิยาเขต (ระบุ) ..................................................................................... 
    นอกสถานทีต่ ัง้ (ระบุ) .............................................................................. 
 

7.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 7.1 รปูแบบ 
 หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ต่อเนื่อง)  หลกัสตูรปรญิญาตร ี4 ปี 
 หลกัสตูรปรญิญาตร ี5 ปี   หลกัสตูรปรญิญาตร ี6 ปี 
 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................... 
 7.2 ภาษาทีใ่ช ้
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทย 
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรบัผูเ้ขา้ศกึษา 
 รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 
 รบัเฉพาะนกัศกึษาต่างชาต ิ
 รบัทัง้นกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาต ิ
 7.4 ความรว่มมอืกบัสถาบนัอืน่ 
 เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 เป็นหลกัสตูรทีไ่ดร้บัความรว่มมอืสนบัสนุนจากสถาบนัอื่น 

   ชือ่สถาบนั...................................................................................... 
   รปูแบบของความรว่มมอืสนบัสนุน............................................................. 
  ..................................................................................................................................... 

 เป็นหลกัสตูรรว่มกบัสถาบนัอื่น 
 ชือ่สถาบนั.......................................ประเทศ.................................. 
 รปูแบบของการรว่ม 
 รว่มมอืกนั โดยสถาบนัฯ เป็นผูใ้หป้รญิญา 
 รว่มมอืกนั โดยสถาบนัฯอื่น เป็นผูใ้หป้รญิญา 

 รว่มมอืกนั โดยผูศ้กึษาอาจไดร้บัปรญิญาจากสองสถาบนั (หรอืมากกวา่ 2สถาบนั) 
 7.5 การใหป้รญิญา แก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา 
 ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 ใหป้รญิญามากกวา่ 1 สาขาวชิา (เช่น ทวปิรญิญา) 
 อื่น ๆ (ระบุ)............................................... 
 

*8.  อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัสาํเรจ็การศกึษา  

 1. ............................  2. ............................ 3. ............................. 4. .............................. 
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หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

 

1. ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
สมัพนัธส์อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการอุดมศกึษาของชาต ิ

 สอดคลอ้งกบัปรชัญาการอุดมศกึษา 
 สอดคลอ้งกบัปรชัญาของสถาบนัฯ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาการ สาขาวชิา............................................... 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชพี สาขาวชิา................................................ 
 เน้นการผลติบณัฑติใหม้คีุณลกัษณะ (ระบุ)............................................. 
 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
 

*2. แผนพฒันาปรบัปรุงหลกัสตูร  
 มแีผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง  
 มกีลยทุธใ์นการดาํเนินการ 
 มกีารกําหนดหลกัฐาน/ตวับง่ชีค้วามสาํเรจ็ 
 

หมวดท่ี 3.   ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1.  ระบบการจดัการศกึษา 
   1.1 ระบบ 

ระบบทวภิาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห ์
ระบบไตรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห ์
ระบบจตุรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห ์
ระบบอืน่ ๆ (ระบุรายละเอยีด)...........................................................    

 1.2 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค (ในกรณีทีม่ใิชร่ะบบทวภิาค - ระบุรายละเอยีด) 
 ..................................................................................................................................... 
    1.3 การจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น 

 

มภีาคฤดรูอ้น      จาํนวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห ์
ไมม่ภีาคฤดรูอ้น 

2.  การดาํเนินการหลกัสตูร 
   2.1 วนั – เวลาดาํเนินการ 

วนั – เวลาราชการปกต ิ
นอกวนั – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 

    

 2.2 การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ศกึษา 
เฉพาะแบบศกึษาเตม็เวลา 
เฉพาะแบบศกึษาบางเวลา 
ทัง้แบบศกึษาเตม็เวลาและแบบศกึษาบางเวลา 
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 2.3 คณุสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
เป็นผูส้าํเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา่  
เป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงูหรอืเทยีบเท่า หรอือนุปรญิญา 
มเีกณฑค์ุณสมบตัเิพิม่เตมิ (ระบุ)........................................... 

  

2.4 จาํนวนผูเ้ขา้ศกึษาในหลกัสตูร ....................... คน  
 

*2.5 รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 
แบบชัน้เรยีน 

      แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผา่นสือ่แพรภ่าพและเสยีงเป็นสือ่หลกั 
       แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสือ่หลกั (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
       อื่นๆ (ระบุ)  …………………….. 
 

*2.6 ระบบการเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั (ถา้ม)ี 
มรีะบบการเทยีบโอนหน่วยกติ 
มกีารลงทะเบยีนเรยีนขา้มสถาบนั 

 
 

3.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
  3.1 จาํนวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศกึษา 
  จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่....................หน่วยกติ 
  แบบศกึษาเตม็เวลา      ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ................ปีการศกึษา 
 สาํเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน................ภาคการศกึษา 
 
 แบบศกึษาบางเวลา ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ.................ปีการศกึษา 
 สาํเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน................ภาคการศกึษา 

 3.2 โครงสรา้งหลกัสตูร 
  หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป...............................หน่วยกติ 
  หมวดวชิาเฉพาะ.......................................หน่วยกติ 
 วชิาแกน..........................................หน่วยกติ 
 วชิาเอก...........................................หน่วยกติ 
 วชิาโท........................................    หน่วยกติ 

หมวดวชิาเลอืกเสร.ี...................................หน่วยกติ  
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 3.3  จาํนวนและคณุวุฒขิองอาจารย ์
  *3.3.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
       เลขประจาํตวัประชาชน  ตาํแหน่งทางวชิาการ            ชือ่ – สกุล คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา    สาขาวชิา      สาํเรจ็การศกึษาจาก 
       (เรยีงลาํดบัจากคุณวุฒสิงูสดุ               สถาบนั       ปี พ.ศ. 
      ถงึระดบัปรญิญาตร)ี 
 
  1.   ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
 
  2.   ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
 
  3.   ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
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3.3.2 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
       เลขประจาํตวัประชาชน  ตาํแหน่งทางวชิาการ            ชือ่ – สกุล คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา    สาขาวชิา      สาํเรจ็การศกึษาจาก 
       (เรยีงลาํดบัจากคุณวุฒสิงูสดุ               สถาบนั       ปี พ.ศ. 
      ถงึระดบัปรญิญาตร)ี 
 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
 
 
    หมายเหต ุ ให้แนบข้อมลูประวตัิอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตามหวัข้อดงักล่าวพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
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*4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 ม ี (ระบุวา่เป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรอืสหกจิศกึษา หรอือืน่ๆ) ..................................................... 
 ไมม่ ี

 

*5. การทาํโครงงานหรอืการวจิยั 
 ม ี (ระบุวา่เป็นโครงงานหรอืการวจิยั)...............................................................................  
 ไมม่ ี

 
หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
*1.  การพฒันาคณุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา  (ระบุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษาทีน่อกเหนือไปจากความ
คาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปทีส่ถาบนั คณะ หรอืภาควชิา พยายามพฒันาใหม้ขีึน้ในตวันกัศกึษาของหลกัสตูรน้ี) 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

*2.  มาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ
 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามทีกํ่าหนดในกรอบมาตรฐานคณุวฒุคิรบ 5 ดา้น 
 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ............ ดา้น (ระบุ) ……………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………... 
 

*3.  การแสดงแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum 
Mapping) เพือ่แสดงถงึความรว่มมอืกนัของคณาจารยใ์นหลกัสตูรในการเพือ่พฒันามาตรฐานผลการเรยีนรู้
ใหแ้ก่นกัศกึษา 
 ม ี
 ไมม่ ี
 

หมวด 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน 
   เกณฑก์ารวดัผล (ระบุ).................................................  

เกณฑข์ัน้ตํ่ารายวชิา (ถา้ม ี– ระบุ)............................................................................ 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถา้ม ี– (ระบุ)....................................................................................... 
 
*2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา  
 ม ี(ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ่) …………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………… 
 ไมม่ ี
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3.  เกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
    3.1 การสาํเรจ็การศกึษา 
   เรยีนครบตามจาํนวนหน่วยกติทีก่ําหนดไวใ้นหลกัสตูร 

ระดบัแตม้คะแนนเฉลีย่สะสมขัน้ตํ่า..............................(จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบุ).............................................................................................. 

 3.2 อนุปรญิญา - มกีารใหอ้นุปรญิญา เป็นสว่นหน่ึงของหลกัสตูรปรญิญาตรน้ีีหรอืไม ่
 

ม ี      เงือ่นไข (ระบุ)......................................................................................... 
ไมม่ ี

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์

*1.  การเตรยีมการสาํหรบัอาจารยใ์หม่  
ม ี(ระบุ)............................................................................................................. 
......................................................................................................................... 
ไมม่ ี

*2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 
  มกีารพฒันาดา้นวชิาการ 
  มกีารพฒันาดา้นวชิาชพี 

มกีารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน 
  มกีารพฒันาทกัษะการวดัและประเมนิผล 
 

หมวด 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

 หลกัสตูรไดกํ้าหนดระบบและวธิกีารประกนัคณุภาพหลกัสตูรในแตล่ะประเดน็ ดงัน้ี 
 

1.  การบรหิารหลกัสตูร เชน่ 
 มคีณะกรรมการประจําหลกัสูตรเป็นผูกํ้ากบัดูแลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนแนว

ปฏบิตัใิหแ้ก่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
 อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรวางแผนการจดัการเรยีนการสอนร่วมกบัผู้บรหิารของ

คณะและอาจารยผ์ูส้อน ตดิตามและรวบรวมขอ้มูล สําหรบัใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตร โดยกระทํา 
ทุกปีอยา่งต่อเนือ่ง 

 มกีารประเมนิความพงึพอใจของหลกัสูตรและการเรยีนการสอน  โดยบณัฑติทีส่ําเรจ็
การศกึษา 
   อืน่ๆ (ระบุ)............................................................................................................. 
  

2.  การบรหิารทรพัยากรการเรยีนการสอน  เช่น  
   คณะมกีารจดัสรรงบประมาณประจาํปี เพือ่จดัซื้อตาํรา สือ่การเรยีนการสอน 
โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์อืน่ๆ อยา่งเพยีงพอ 
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   คณะมคีวามพรอ้มดา้นหนงัสอื ตาํรา และการสบืคน้ผา่นฐานขอ้มลูโดยมสีาํนกั
หอสมุดกลางทีม่หีนงัสอืดา้นการบรหิารจดัการและดา้นอืน่ ๆ รวมถงึฐานขอ้มลูทีจ่ะใหส้บืคน้ 
   อืน่ๆ (ระบุ) 
 

*3.  การบรหิารคณาจารย ์  เช่น 
  มรีะเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัในการรบัอาจารยใ์หม่ 
  มกีารวางแผนและดาํเนินการเพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน 
  การตดิตามและทบทวนหลกัสตูร 

มหีลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้คณาจารยพ์เิศษ 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
*4.  การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน  เช่น 
  มกีารกําหนดคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

มกีารวางแผนและดาํเนินการเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏบิตังิาน 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

5.  การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนํานกัศกึษา ระบุ)................................................................................................ 

6.  การสาํรวจความตอ้งการทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของ  

    ผูใ้ชบ้ณัฑติต่อการพฒันาหรอืปรบัปรุงหลกัสตูร (ระบุ) ..................................................................... 

   …………………………………………………………………………………………………….……. 

   ………………………………………………………………………………………………………….. 

*7.  การกาํหนดตวับง่ชี้ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) มทีัง้หมดจาํนวน .............ตวับง่ชี้  

   ดงัน้ี (ถา้มมีากกว่าทีก่ําหนดไวใ้หร้ะบุใหค้รบถว้น) 

7.1 สอดคลอ้งกบัตวับง่ชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ……………….ตวับง่ชี้ 

7.2 สอดคลอ้งกบัตวับง่ชี้ในมาตรฐานคณุวุฒริะดบัปรญิญาตรสีาขา/สาขาวชิา …………………….. 

     จาํนวน  ................................. ตวับง่ชี้ 

7.3 มตีวับง่ชี้เพิม่เตมิจากขอ้ 1 และ/หรอื ขอ้ 2 อกี ........................................................ ตวับง่ชี้ 
 
 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร 
 

*1.  การประเมนิประสทิธผิลของการสอนในหลกัสตูร 
1.1 มกีารประเมนิกลยุทธก์ารสอน เช่น 

  การสงัเกตพฤตกิรรมและการโตต้อบของนกัศกึษา 
การประชุมคณาจารยใ์นภาควชิา เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละขอคาํแนะนํา 
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การสอบถามจากนกัศกึษา 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

1.2 มกีารประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน  
  ประเมนิจากนักศกึษาเกีย่วกบัการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น เชน่ กลวธิกีารสอน 
  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและ 
  ประเมนิผล  และการใชส้ือ่การสอน 

ประเมนิโดยตวัอาจารยเ์องและเพือ่นรว่มงาน 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

*2.  การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม มกีระบวนการทีไ่ดข้อ้มลูยอ้นกลบัในการประเมนิคณุภาพของหลกัสตูร
ในภาพรวม เช่น 
  ประเมนิหลกัสตูรในภาพรวมโดยนกัศกึษาชัน้ปีสดุทา้ย 

ประชุมผูแ้ทนนกัศกึษากบัผูแ้ทนอาจารย ์
ประเมนิโดยทีป่รกึษาหรอืผูท้รงคณุวุฒจิากรายงานผลการดาํเนินการหลกัสตูร 

  ประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติหรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งอืน่ๆ 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

*3.  มกีารประเมนิผลการดําเนินงานตามตวับง่ชี้ผลการดาํเนินงานทีป่รากฏในรายละเอยีดของหลกัสตูร โดย 
  คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในระดบัภาควชิา 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

*4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรบัปรุงหลกัสตูร เช่น 
  การนําขอ้มลูจากการรายงานผลการดําเนินการรายวชิาเสนออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ 
  หลกัสตูร 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรสรุปผลการดาํเนินการประจาํปีเสนอหวัหน้าภาควชิา 
ประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพือ่พจิารณาทบทวนผลการดาํเนินการหลกัสตูร 

  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 

        รบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 
       
 
         (ลงชือ่) 
            (.......................................................) 
                  ตาํแหน่ง  ................................................................ 

             วนัที.่.......เดอืน............พ.ศ. ........ 
 
 *  หมายถึง หวัข้อท่ีเพ่ิมเติมจากเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุฯ 
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แบบรายงานข้อมลูการพิจารณารายละเอียดของหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
 ระดบัปริญญาโท 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา………………………………………………………………………………………………. 

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

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

1.  ชือ่หลกัสตูร (ภาษาไทย)................................................................................................................... 
           (ภาษาองักฤษ).............................................................................................................. 

2.  ชือ่ปรญิญา (ภาษาไทย).................................................................................................................... 
          (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................ 
 

     อกัษรยอ่ปรญิญา (ภาษาไทย)........................................................................................................... 
        (ภาษาองักฤษ)....................................................................................................... 

     หลกัเกณฑใ์นการเรยีกชื่อปรญิญา 
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ชือ่..........................................................พ.ศ. ……… 
 เป็นไปตามเกณฑก์ารกําหนดชือ่ปรญิญาของ กกอ. 
 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑแ์ต่ไดร้บัความเหน็ชอบใหใ้ชช้ือ่ปรญิญาน้ีจาก กกอ. เมือ่............. 

3.  สถานสภาพของหลกัสตูร 
 หลกัสตูรใหม ่     กาํหนดเปิดสอน เดอืน.............................พ.ศ. ....................... 
 หลกัสตูรปรบัปรุง     กาํหนดเปิดสอน เดอืน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรบัปรุงจากหลกัสตูร ชือ่................................. 
 เริม่ใชม้าตัง้แต่ปีการศกึษา....................................... 

 ปรบัปรุงครัง้สดุทา้ยเมือ่ปีการศกึษา............................................................. 

4.  การพจิารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร 
 ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 
     เมือ่วนัที.่............เดอืน............................พ.ศ. ................ 

 ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจากสภาสถาบนัฯ ในการประชุมครัง้ที.่......................... 
                          เมือ่วนัที.่............เดอืน........................... พ.ศ. ............... 

*5.   แนวทางทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสตูร  

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

 เป็นไปตามมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาโทสาขา/สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ............. 

  .................................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………………. 
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*6.  สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน  

       เฉพาะในสถาบนั 
    วทิยาเขต (ระบุ) ..................................................................................... 
    นอกสถานทีต่ ัง้ (ระบุ) .............................................................................. 
 

7.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 7.1 รปูแบบ 
 หลกัสตูรปรญิญาโท 
 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................... 
 7.2 ภาษาทีใ่ช ้
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทย 
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...................................... 
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรบัผูเ้ขา้ศกึษา 
 รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 
 รบัเฉพาะนกัศกึษาต่างชาต ิ
 รบัทัง้นกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาต ิ
 7.4 ความรว่มมอืกบัสถาบนัอืน่ 
 เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 เป็นหลกัสตูรทีไ่ดร้บัความรว่มมอืสนบัสนุนจากสถาบนัอื่น 

   ชือ่สถาบนั...................................................................................... 
   รปูแบบของความรว่มมอืสนบัสนุน............................................................. 
  ..................................................................................................................................... 

 เป็นหลกัสตูรรว่มกบัสถาบนัอื่น 
 ชือ่สถาบนั.......................................ประเทศ.................................. 
 รปูแบบของการรว่ม 
 รว่มมอืกนั โดยสถาบนัฯ เป็นผูใ้หป้รญิญา 
 รว่มมอืกนั โดยสถาบนัฯอื่น เป็นผูใ้หป้รญิญา 

 รว่มมอืกนั โดยผูศ้กึษาอาจไดร้บัปรญิญาจากสองสถาบนั (หรอืมากกวา่ 2  
     สถาบนั) 

 7.5 การใหป้รญิญา แก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา 
 ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 ใหป้รญิญามากกวา่ 1 สาขาวชิา (เช่น ทวปิรญิญา) 
 อื่น ๆ (ระบุ)............................................... 
 

*8.  อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัสาํเรจ็การศกึษา  

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



 3 
หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

 

1. ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
สมัพนัธส์อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการอุดมศกึษาของชาต ิ

 สอดคลอ้งกบัปรชัญาการอุดมศกึษา 
 สอดคลอ้งกบัปรชัญาของสถาบนัฯ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาการ สาขาวชิา............................................... 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชพี สาขาวชิา................................................ 
 เน้นการผลติบณัฑติใหม้คีุณลกัษณะ (ระบุ)............................................. 
 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
 

*2. แผนพฒันาปรบัปรุงหลกัสตูร  
 มแีผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง  
 มกีลยทุธใ์นการดาํเนินการ 
 มกีารกําหนดหลกัฐาน/ตวับง่ชีค้วามสาํเรจ็ 
 

หมวดท่ี 3.   ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1.  ระบบการจดัการศกึษา 
   1.1 ระบบ 
 ระบบทวภิาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห ์
 ระบบไตรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห ์
 ระบบจตุรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห ์
 ระบบอืน่ ๆ (ระบุรายละเอยีด)...........................................................    
 1.2 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค (ในกรณทีีม่ใิชร่ะบบทวภิาค - ระบุรายละเอยีด) 
 ..................................................................................................................................... 
    1.3 การจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น 

 

 มภีาคฤดรูอ้น      จาํนวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห ์
 ไมม่ภีาคฤดรูอ้น 
2.  การดาํเนินการหลกัสตูร 
   2.1 วนั – เวลาดาํเนินการ 
 วนั – เวลาราชการปกต ิ
 นอกวนั – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 
   2.2 การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ศกึษา 
 เฉพาะแบบศกึษาเตม็เวลา 
 เฉพาะแบบศกึษาบางเวลา 
       ทัง้แบบศกึษาเตม็เวลาและแบบศกึษาบางเวลา 
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 2.3 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

 เป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่  
 เป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาประกาศนียบตัรบณัฑติ 
 มเีกณฑคุ์ณสมบตัเิพิม่เตมิ (ระบุ)................................................................... 

2.4 จาํนวนผูเ้ขา้ศกึษาในหลกัสตูร ....................... คน  
 

*2.5 รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 
               แบบชัน้เรยีน 
            แบบทางไกลผา่นสือ่สิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
            แบบทางไกลผา่นสือ่แพรภ่าพและเสยีงเป็นสือ่หลกั 
            แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสือ่หลกั (E-learning) 
            แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
            อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………… 
 

 *2.6 ระบบการเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั  
  มรีะบบการเทยีบโอนหน่วยกติ 
  มกีารลงทะเบยีนเรยีนขา้มสถาบนั 
  ไมม่ ี

 
3.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
  3.1 จาํนวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศกึษา 
 จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่....................หน่วยกติ 
  แบบศกึษาเตม็เวลา      ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ................ปีการศกึษา 
 สาํเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน................ภาคการศกึษา 
 
 แบบศกึษาบางเวลา ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ.................ปีการศกึษา 
 สาํเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน................ภาคการศกึษา 

 3.2 โครงสรา้งหลกัสตูร 
 แผน ก  (เน้นการทาํวทิยานิพนธ)์ 
 แบบ ก 1         วทิยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 
  เงือ่นไขอื่น ๆ (ถา้ม ี– ระบุ)....................................................... 
 แบบ ก 2         วทิยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 
  ศกึษารายวชิา.......................หน่วยกติ 
 แผน ข      ศกึษารายวชิา........................หน่วยกติ 
 งานคน้ควา้อสิระ.......................หน่วยกติ 
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 3.3  จาํนวนและคณุวุฒขิองอาจารย ์
   3.3.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
          เลขประจาํตวัประชาชน  ตาํแหน่งทางวชิาการ            ชือ่ – สกุล  คณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา       สาขาวชิา  สาํเรจ็การศกึษาจาก 
                                          (เรยีงลาํดบัจากคุณวุฒสิงูสดุ    สถาบนั       ปี พ.ศ. 
                                                                                                                     ถงึระดบัปรญิญาตร)ี 
 
  1.    .......................   ................................   .............................................   ...................................  ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 

  2. .......................   ................................   .............................................   ..................................   ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 
      ..................................   ............................   ..........................   ............ 

  3. .......................   ................................   .............................................   ..................................   ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 
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  3.3.2 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
          เลขประจาํตวัประชาชน  ตาํแหน่งทางวชิาการ             ชือ่ – สกุล   คณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา    สาขาวชิา  สาํเรจ็การศกึษาจาก 
                                            (เรยีงลาํดบัจากคุณวุฒสิงูสดุ    สถาบนั     ปี พ.ศ. 
                                                                                                                      ถงึระดบัปรญิญาตร)ี           
                                                                                                                          
      .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
    
หมายเหต ุ ให้แนบข้อมลูประวตัิอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตามหวัข้อดงักล่าวพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
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*4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 ม ี (ระบุวา่เป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรอือื่นๆ) .......................................................... 
 ไมม่ ี

 

*5. การทาํการวจิยั 
 ม ี  
 ไมม่ ี

 
หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
*1.  การพฒันาคณุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา  (ระบุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษาทีน่อกเหนือไปจากความ
คาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปทีส่ถาบนั คณะ หรอืภาควชิา พยายามพฒันาใหม้ขีึน้ในตวันกัศกึษาของหลกัสตูรน้ี) 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

*2.  มาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ
 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามทีกํ่าหนดในกรอบมาตรฐานคณุวฒุคิรบ 5 ดา้น 
 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ............ ดา้น (ระบุ) …………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 

*3.  การแสดงแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum 
Mapping) เพือ่แสดงถงึความรว่มมอืกนัของคณาจารยใ์นหลกัสตูรในการเพือ่พฒันามาตรฐานผลการเรยีนรู้
ใหแ้ก่นกัศกึษา 
 ม ี
 ไมม่ ี
 

หมวด 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน 
   เกณฑก์ารวดัผล (ระบุ)............................................................................................. 

เกณฑข์ัน้ตํ่ารายวชิา (ถา้ม ี– ระบุ)............................................................................ 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถา้ม ี– (ระบุ)....................................................................................... 
 
*2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา  
 ม ี(ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ่) ………………………..…………………………. 
 …………………………………………………………………………………………….. 
 ไมม่ ี
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3.  เกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
 3.1 การสาํเรจ็การศกึษา 
 แผน ก แบบ ก 1 
 เสนอวทิยานิพนธ ์และสอบผา่นการสอบปากเปลา่ 
 การตพีมิพเ์ผยแพรว่ทิยานิพนธ ์(ระบุ)................................................................ 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉลีย่สะสมไม่ตํ่ากวา่................. (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
 เสนอวทิยานิพนธ ์และสอบผา่นการสอบปากเปลา่ 
 การตพีมิพเ์ผยแพรว่ทิยานิพนธ ์(ระบุ)................................................................ 
 ………………………………………………………………………………………. 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 แผน  ข 
 ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉลีย่สะสมไม่ตํ่ากวา่................. (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
 สอบผา่นการสอบประมวลความรู ้ดว้ยขอ้เขยีนและปากเปลา่ 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์
 

*1.  การเตรยีมการสาํหรบัอาจารยใ์หม่  
 ม ี
 ไมม่ ี
*2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 
 มกีารพฒันาดา้นวชิาการ 
 มกีารพฒันาดา้นวชิาชพี 
 มกีารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน 
 มกีารพฒันาทกัษะการวดัและประเมนิผล 
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หมวด 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

 หลกัสตูรไดกํ้าหนดระบบและวธิกีารประกนัคณุภาพหลกัสตูรในแตล่ะประเดน็ ดงัน้ี 
 

1.  การบรหิารหลกัสตูร เชน่ 
 มคีณะกรรมการประจําหลกัสูตรเป็นผูกํ้ากบัดูแลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนแนว

ปฏบิตัใิหแ้ก่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
 อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลกัสูตรวางแผนการจดัการเรยีนการสอนร่วมกบัผู้บรหิารของ

คณะและอาจารยผ์ูส้อน ตดิตามและรวบรวมขอ้มูล สําหรบัใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตร โดยกระทํา 
ทุกปีอยา่งต่อเนือ่ง 

 มกีารประเมนิความพงึพอใจของหลกัสูตรและการเรยีนการสอน  โดยบณัฑติทีส่ําเรจ็
การศกึษา 
   อืน่ๆ (ระบุ)............................................................................................................. 
  

2.  การบรหิารทรพัยากรการเรยีนการสอน  เช่น  
   คณะมกีารจดัสรรงบประมาณประจาํปี เพือ่จดัซื้อตาํรา สือ่การเรยีนการสอน 
โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์อืน่ๆ อยา่งเพยีงพอ 
   คณะมคีวามพรอ้มดา้นหนงัสอื ตาํรา และการสบืคน้ผา่นฐานขอ้มลูโดยมสีาํนกั
หอสมุดกลางทีม่หีนงัสอืดา้นการบรหิารจดัการและดา้นอืน่ ๆ รวมถงึฐานขอ้มลูทีจ่ะใหส้บืคน้ 
   อืน่ๆ (ระบุ) 
 

*3.  การบรหิารคณาจารย ์  เช่น 
  มรีะเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัในการรบัอาจารยใ์หม่ 
  มกีารวางแผนและดาํเนินการเพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน 
  การตดิตามและทบทวนหลกัสตูร 

มหีลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้คณาจารยพ์เิศษ 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
*4.  การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน  เช่น 
  มกีารกําหนดคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

มกีารวางแผนและดาํเนินการเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏบิตังิาน 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

5.  การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนํานกัศกึษา (ระบุ)................................................................................................ 

6.  การสาํรวจความตอ้งการทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของ  

    ผูใ้ชบ้ณัฑติต่อการพฒันาหรอืปรบัปรุงหลกัสตูร (ระบุ) ..................................................................... 

   …………………………………………………………………………………………………….……. 
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   *7.  การกําหนดตวับง่ชี้ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) มทีัง้หมดจาํนวน .............ตวับง่ชี้  

   ดงัน้ี (ถา้มมีากกว่าทีก่ําหนดไวใ้หร้ะบุใหค้รบถว้น) 

7.1 สอดคลอ้งกบัตวับง่ชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ……………….ตวับง่ชี้ 

7.2 สอดคลอ้งกบัตวับง่ชี้ในมาตรฐานคณุวุฒริะดบัปรญิญาโทสาขา/สาขาวชิา …………………….. 

     จาํนวน  ................................. ตวับง่ชี้ 

7.3 มตีวับง่ชี้เพิม่เตมิจากขอ้ 1 และ/หรอื ขอ้ 2 อกี ........................................................ ตวับง่ชี้ 
 
 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร 
 

*1.  การประเมนิประสทิธผิลของการสอนในหลกัสตูร 
1.1 มกีารประเมนิกลยุทธก์ารสอน เช่น 

  การสงัเกตพฤตกิรรมและการโตต้อบของนกัศกึษา 
การประชุมคณาจารยใ์นภาควชิา เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละขอคาํแนะนํา 
การสอบถามจากนกัศกึษา 

  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

1.2 มกีารประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน  
  ประเมนิจากนักศกึษาเกีย่วกบัการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น เชน่ กลวธิกีารสอน 
  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและ 
  ประเมนิผล  และการใชส้ือ่การสอน 

ประเมนิโดยตวัอาจารยเ์องและเพือ่นรว่มงาน 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
*2.  การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม มกีระบวนการทีไ่ดข้อ้มลูยอ้นกลบัในการประเมนิคณุภาพของหลกัสตูร
ในภาพรวม เช่น 
  ประเมนิหลกัสตูรในภาพรวมโดยนกัศกึษาชัน้ปีสดุทา้ย 

ประชุมผูแ้ทนนกัศกึษากบัผูแ้ทนอาจารย ์
ประเมนิโดยทีป่รกึษาหรอืผูท้รงคณุวุฒจิากรายงานผลการดาํเนินการหลกัสตูร 

  ประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติหรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งอืน่ๆ 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
*3.  มกีารประเมนิผลการดําเนินงานตามตวับง่ชี้ผลการดาํเนินงานทีป่รากฏในรายละเอยีดของหลกัสตูร โดย 
  คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในระดบัภาควชิา 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
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*4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรบัปรุงหลกัสตูร ไดแ้ก่ 
  มกีารนําขอ้มลูจากการรายงานผลการดาํเนินการรายวชิาเสนออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ 
  หลกัสตูร 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรสรุปผลการดาํเนินการประจาํปีเสนอหวัหน้าภาควชิา 
ประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพือ่พจิารณาทบทวนผลการดาํเนินการหลกัสตูร 

  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

 
 

 
 
        รบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 
       
 
         (ลงชือ่) 
            (.......................................................) 
                  ตาํแหน่ง  ................................................................ 

             วนัที.่.......เดอืน............พ.ศ. ........ 
 
 
 *  หมายถึง หวัข้อท่ีเพ่ิมเติมจากเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุฯ 
 



1 

 

 

แบบรายงานข้อมลูการพิจารณารายละเอียดของหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
 ระดบัปริญญาเอก 

ช่ือสถาบนัอดุมศึกษา………………………………………………………………………………………………. 

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

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

1.  ชือ่หลกัสตูร (ภาษาไทย)................................................................................................................... 
           (ภาษาองักฤษ).............................................................................................................. 

2.  ชือ่ปรญิญา (ภาษาไทย).................................................................................................................... 
          (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................ 
 

     อกัษรยอ่ปรญิญา (ภาษาไทย)........................................................................................................... 
        (ภาษาองักฤษ)....................................................................................................... 

     หลกัเกณฑใ์นการเรยีกชื่อปรญิญา 
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ชือ่..........................................................พ.ศ. ……… 
 เป็นไปตามเกณฑก์ารกําหนดชือ่ปรญิญาของ กกอ. 
 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑแ์ต่ไดร้บัความเหน็ชอบใหใ้ชช้ือ่ปรญิญาน้ีจาก กกอ. เมือ่............. 

3.  สถานสภาพของหลกัสตูร 
 หลกัสตูรใหม ่     กาํหนดเปิดสอน เดอืน.............................พ.ศ. ....................... 
 หลกัสตูรปรบัปรุง     กาํหนดเปิดสอน เดอืน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรบัปรุงจากหลกัสตูร ชือ่................................. 
 เริม่ใชม้าตัง้แต่ปีการศกึษา....................................... 

 ปรบัปรุงครัง้สดุทา้ยเมือ่ปีการศกึษา............................................................. 

4.  การพจิารณาอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูร 
 ไดพ้จิารณากลัน่กรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 
     เมือ่วนัที.่............เดอืน............................พ.ศ. ................ 

 ไดร้บัอนุมตั/ิเหน็ชอบหลกัสตูรจากสภาสถาบนัฯ ในการประชุมครัง้ที.่......................... 
                          เมือ่วนัที.่............เดอืน........................... พ.ศ. ............... 

*5.   แนวทางทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสตูร  

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ

 เป็นไปตามมาตรฐานคณุวฒุริะดบัปรญิญาเอกสาขา/สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ ............. 

  .................................................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………………. 
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*6.  สถานทีจ่ดัการเรยีนการสอน  

       เฉพาะในสถาบนั 
    วทิยาเขต (ระบุ) ..................................................................................... 
    นอกสถานทีต่ ัง้ (ระบุ) .............................................................................. 
 

7.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 7.1 รปูแบบ 
 หลกัสตูรปรญิญาเอก 
 อื่น ๆ (ระบุ) ........................................................... 
 7.2 ภาษาทีใ่ช ้
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทย 
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...................................... 
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรบัผูเ้ขา้ศกึษา 
 รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 
 รบัเฉพาะนกัศกึษาต่างชาต ิ
 รบัทัง้นกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาต ิ
 7.4 ความรว่มมอืกบัสถาบนัอืน่ 
 เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 เป็นหลกัสตูรทีไ่ดร้บัความรว่มมอืสนบัสนุนจากสถาบนัอื่น 

   ชือ่สถาบนั...................................................................................... 
   รปูแบบของความรว่มมอืสนบัสนุน............................................................. 
  ..................................................................................................................................... 

 เป็นหลกัสตูรรว่มกบัสถาบนัอื่น 
 ชือ่สถาบนั.......................................ประเทศ.................................. 
 รปูแบบของการรว่ม 
 รว่มมอืกนั โดยสถาบนัฯ เป็นผูใ้หป้รญิญา 
 รว่มมอืกนั โดยสถาบนัฯอื่น เป็นผูใ้หป้รญิญา 

 รว่มมอืกนั โดยผูศ้กึษาอาจไดร้บัปรญิญาจากสองสถาบนั (หรอืมากกวา่ 2  
     สถาบนั) 

 7.5 การใหป้รญิญา แก่ผูส้าํเรจ็การศกึษา 
 ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 ใหป้รญิญามากกวา่ 1 สาขาวชิา  
 อื่น ๆ (ระบุ)............................................... 
 

*8.  อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัสาํเรจ็การศกึษา  

 1. ............................  2. ............................ 3. ............................. 4. .............................. 
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หมวดท่ี 2 ข้อมลูเฉพาะของหลกัสตูร 

 

1. ปรชัญา ความสาํคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
สมัพนัธส์อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการอุดมศกึษาของชาต ิ

 สอดคลอ้งกบัปรชัญาการอุดมศกึษา 
 สอดคลอ้งกบัปรชัญาของสถาบนัฯ 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาการ สาขาวชิา............................................... 
 สอดคลอ้งกบัมาตรฐานวชิาชพี สาขาวชิา................................................ 
 เน้นการผลติบณัฑติใหม้คีุณลกัษณะ (ระบุ)............................................. 
 อื่น ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
 

*2. แผนพฒันาปรบัปรุงหลกัสตูร  
 มแีผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง  
 มกีลยทุธใ์นการดาํเนินการ 
 มกีารกําหนดหลกัฐาน/ตวับง่ชีค้วามสาํเรจ็ 
 

หมวดท่ี 3.   ระบบการจดัการศึกษา การดาํเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1.  ระบบการจดัการศกึษา 
   1.1 ระบบ 
 ระบบทวภิาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห ์
 ระบบไตรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห ์
 ระบบจตุรภาค ภาคการศกึษาละ....................................สปัดาห ์
 ระบบอืน่ ๆ (ระบุรายละเอยีด)...........................................................    
 1.2 การเทยีบเคยีงหน่วยกติในระบบทวภิาค (ในกรณทีีม่ใิชร่ะบบทวภิาค - ระบุรายละเอยีด) 
 ..................................................................................................................................... 
    1.3 การจดัการศกึษาภาคฤดรูอ้น 

 

 มภีาคฤดรูอ้น      จาํนวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห ์
 ไมม่ภีาคฤดรูอ้น 
2.  การดาํเนินการหลกัสตูร 
   2.1 วนั – เวลาดาํเนินการ 
 วนั – เวลาราชการปกต ิ
 นอกวนั – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 
   2.2 การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ศกึษา 
 เฉพาะแบบศกึษาเตม็เวลา 
 เฉพาะแบบศกึษาบางเวลา 
       ทัง้แบบศกึษาเตม็เวลาและแบบศกึษาบางเวลา 
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 2.3 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 

 เป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาปรญิญาโทหรอืเทยีบเท่า  
 เป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาปรญิญาตร ีทีม่ผีลการเรยีนดมีาก 
  “ดมีาก” หมายถงึ (ระบุ).................................................................... 
 มเีกณฑคุ์ณสมบตัเิพิม่เตมิ (ระบุ)................................................................... 

2.4 จาํนวนผูเ้ขา้ศกึษาในหลกัสตูร ....................... คน  
 

 

 *2.5 ระบบการเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั(ถา้ม)ี  
  มรีะบบการเทยีบโอนหน่วยกติ 
  มกีารลงทะเบยีนเรยีนขา้มสถาบนั 
  ไมม่ ี
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3.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
  3.1 จาํนวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศกึษา 
 จาํนวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกวา่....................หน่วยกติ 
  แบบศกึษาเตม็เวลา      ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ................ปีการศกึษา 
 สาํเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน................ภาคการศกึษา 
 
 แบบศกึษาบางเวลา ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ.................ปีการศกึษา 
 สาํเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน................ภาคการศกึษา 

 3.2 โครงสรา้งหลกัสตูร 
 แบบ 1  (เน้นการทาํวจิยัโดยวทิยานิพนธ)์ 
 แบบ 1.1 (ผูส้าํเรจ็ปรญิญาโท) วทิยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 
   เงือ่นไขอื่น ๆ (ถา้ม ี– ระบุ)........................ 
 แบบ 1.2 (ผูส้าํเรจ็ปรญิญาตร)ี วทิยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 
   เงือ่นไขอื่น ๆ (ถา้ม ี– ระบุ)........................ 
 แบบ 2 
 แบบ 2.1 (ผูส้าํเรจ็ปรญิญาโท) วทิยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 
    ศกึษารายวชิา........................หน่วยกติ 
   เงือ่นไขอื่น ๆ (ถา้ม ี– ระบุ)........................ 
 แบบ 2.2 (ผูส้าํเรจ็ปรญิญาตร)ี วทิยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 
    ศกึษารายวชิา........................หน่วยกติ 
   เงือ่นไขอื่น ๆ (ถา้ม ี– ระบุ)........................ 
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 3.3  จาํนวนและคณุวุฒขิองอาจารย ์
   3.3.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
          เลขประจาํตวัประชาชน  ตาํแหน่งทางวชิาการ            ชือ่ – สกุล  คณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา    สาขาวชิา  สาํเรจ็การศกึษาจาก 
                                           (เรยีงลาํดบัจากคุณวุฒสิงูสุด    สถาบนั   ปี พ.ศ. 
                                     ถงึระดบัปรญิญาตร)ี 

  1. .......................   ................................   .............................................   ...............................   ............................   ..........................   ............ 
      ...............................   ............................   ..........................   ............ 
      ...............................   ............................   ..........................   ............ 

  2. .......................   ................................   .............................................   ...............................   ............................   ..........................   ............ 
      ..............................   ............................   ..........................   ............ 
      ..............................   ............................   ..........................   ............ 

  3. .......................   ................................   .............................................   ..............................   ............................   ..........................   ............ 
      ..............................   ............................   ..........................   ............ 
      ..............................   ............................   ..........................   ............ 
   
   



 7

3.3.2 อาจารยป์ระจาํหลกัสตูร 
          เลขประจาํตวัประชาชน  ตาํแหน่งทางวชิาการ             ชือ่ – สกุล   คณุวฒุริะดบัอุดมศกึษา    สาขาวชิา  สาํเรจ็การศกึษาจาก 
                                           (เรยีงลาํดบัจากคุณวุฒสิงูสุด    สถาบนั     ปี พ.ศ. 
       ถงึระดบัปรญิญาตร)ี 
 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
      .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
      .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
      .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
      .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
    
 หมายเหต ุ ให้แนบข้อมลูประวตัิอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรตามหวัข้อดงักล่าวพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน  
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*4 การทาํโครงงานหรอืการวจิยั 
 ม ี (ระบุวา่เป็นโครงงานหรอืการวจิยั).................................................................................... 
 ไมม่ ี

 
หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
*1.  การพฒันาคณุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา  (ระบุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษาทีน่อกเหนือไปจากความ
คาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปทีส่ถาบนั คณะ หรอืภาควชิา พยายามพฒันาใหม้ขีึน้ในตวันกัศกึษาของหลกัสตูรน้ี) 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

*2.  มาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวฒุ ิ
 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามทีกํ่าหนดในกรอบมาตรฐานคณุวฒุคิรบ 5 ดา้น 
 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ............ ดา้น (ระบุ) ……………………………………………….. 
 

*3.  การแสดงแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสูร่ายวชิา (Curriculum 
Mapping) เพือ่แสดงถงึความรว่มมอืกนัของคณาจารยใ์นหลกัสตูรในการเพือ่พฒันามาตรฐานผลการเรยีนรู้
ใหแ้ก่นกัศกึษา 
 ม ี
 ไมม่ ี
 

หมวด 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑก์ารใหร้ะดบัคะแนน 
   เกณฑก์ารวดัผล (ระบุ)............................................................................................. 

เกณฑข์ัน้ตํ่ารายวชิา (ถา้ม ี– ระบุ)............................................................................ 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถา้ม ี– (ระบุ)....................................................................................... 
 
*2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา  
 ม ี(ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ่) ………………………..………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………. 
 ไมม่ ี
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3.  เกณฑก์ารสาํเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
 3.1 การสาํเรจ็การศกึษา 
  แบบ 1 
 สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งน้อย 1 ภาษา (ระบุภาษาทีส่ถาบนัฯกาํหนด) 
 ......................................................................................................................... 
 สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบตั ิ(qualifying exam) 
 เสนอวทิยานิพนธแ์ละสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
 การตพีมิพเ์ผยแพรว่ทิยานิพนธ ์(ระบุ)............................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถา้ม ี- ระบุ).................................................................................. 
 ......................................................................................................................... 
 แบบ 2 
 ไดร้ะดบัแตม้คะแนนเฉลีย่สะสมไม่ตํ่ากวา่................. (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
 สอบผา่นภาษาต่างประเทศอยา่งน้อย 1 ภาษา (ระบุภาษาทีส่ถาบนัฯกาํหนด) 
 ......................................................................................................................... 
 สอบผา่นการสอบวดัคุณสมบตั ิ(qualifying exam) 
 เสนอวทิยานิพนธแ์ละสอบผา่นการสอบปากเปล่า 
 การตพีมิพเ์ผยแพรว่ทิยานิพนธ ์(ระบุ)................................................................ 
 ......................................................................................................................... 
 ......................................................................................................................... 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถา้ม ี- ระบุ).................................................................................. 
 ......................................................................................................................... 
 

หมวดที ่6 การพฒันาคณาจารย ์
 

*1.  การเตรยีมการสาํหรบัอาจารยใ์หม่  
 ม ี
 ไมม่ ี
*2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 
 มกีารพฒันาดา้นวชิาการ 
 มกีารพฒันาดา้นวชิาชพี 
 มกีารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน 
 มกีารพฒันาทกัษะการวดัและประเมนิผล 
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หมวด 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

 หลกัสตูรไดกํ้าหนดระบบและวธิกีารประกนัคณุภาพหลกัสตูรในแตล่ะประเดน็ ดงัน้ี 
 

1.  การบรหิารหลกัสตูร เชน่ 
   มคีณะกรรมการประจําหลกัสตูรเป็นผูกํ้ากบัดูแลและคอยใหค้ําแนะนํา ตลอดจนแนว

ปฏบิตัใิหแ้ก่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
   อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตรวางแผนการจดัการเรยีนการสอนร่วมกบัผูบ้รหิารของ

คณะและอาจารยผ์ูส้อน ตดิตามและรวบรวมขอ้มูล สําหรบัใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตร โดยกระทํา 
ทุกปีอยา่งต่อเนือ่ง 

   มกีารประเมนิความพงึพอใจของหลกัสูตรและการเรยีนการสอน  โดยบณัฑติทีส่าํเรจ็
การศกึษา 
    อืน่ๆ (ระบุ)............................................................................................................. 
  

2.  การบรหิารทรพัยากรการเรยีนการสอน  เช่น  
    คณะมกีารจดัสรรงบประมาณประจาํปี เพือ่จดัซื้อตาํรา สือ่การเรยีนการสอน 
โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์อืน่ๆ อยา่งเพยีงพอ 
    คณะมคีวามพรอ้มดา้นหนงัสอื ตาํรา และการสบืคน้ผา่นฐานขอ้มลูโดยมสีาํนกั
หอสมุดกลางทีม่หีนงัสอืดา้นการบรหิารจดัการและดา้นอืน่ ๆ รวมถงึฐานขอ้มลูทีจ่ะใหส้บืคน้ 
    อืน่ๆ (ระบุ) 
 

*3.  การบรหิารคณาจารย ์  เช่น 
  มรีะเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัในการรบัอาจารยใ์หม่ 
  มกีารวางแผนและดาํเนินการเพือ่ใหเ้กดิการมสีว่นรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน 
  การตดิตามและทบทวนหลกัสตูร 

มหีลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้คณาจารยพ์เิศษ 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
*4.  การบรหิารบุคลากรสนับสนุนการเรยีนการสอน  เช่น 
  มกีารกําหนดคุณสมบตัเิฉพาะสาํหรบัตาํแหน่ง 

มกีารวางแผนและดาํเนินการเพิม่ทกัษะความรูเ้พือ่การปฏบิตังิาน 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

5.  การสนบัสนุนและการใหค้าํแนะนํานกัศกึษา ระบุ)................................................................................................ 

6.  การสาํรวจความตอ้งการทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของ  

    ผูใ้ชบ้ณัฑติต่อการพฒันาหรอืปรบัปรุงหลกัสตูร (ระบุ) ..................................................................... 

   …………………………………………………………………………………………………….……. 
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*7.  การกาํหนดตวับง่ชี้ผลการดาํเนินงาน (Key Performance Indicators) มทีัง้หมดจาํนวน .............ตวับง่ชี้  

   ดงัน้ี (ถา้มมีากกว่าทีก่ําหนดไวใ้หร้ะบุใหค้รบถว้น) 

7.1 สอดคลอ้งกบัตวับง่ชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแหง่ชาต ิ……………….ตวับง่ชี้ 

7.2 สอดคลอ้งกบัตวับง่ชี้ในมาตรฐานคณุวุฒริะดบัปรญิญาเอกสาขา/สาขาวชิา …………………….. 

     จาํนวน  ................................. ตวับง่ชี้ 

7.3 มตีวับง่ชี้เพิม่เตมิจากขอ้ 1 และ/หรอื ขอ้ 2 อกี ........................................................ ตวับง่ชี้ 
 
 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรบัปรงุการดาํเนินการของหลกัสตูร 
 

*1.  การประเมนิประสทิธผิลของการสอนในหลกัสตูร 
1.1 มกีารประเมนิกลยุทธก์ารสอน เช่น 

  การสงัเกตพฤตกิรรมและการโตต้อบของนกัศกึษา 
การประชุมคณาจารยใ์นภาควชิา เพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละขอคาํแนะนํา 
การสอบถามจากนกัศกึษา 

  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

1.2 มกีารประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยทุธก์ารสอน  
  ประเมนิจากนักศกึษาเกีย่วกบัการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น เชน่ กลวธิกีารสอน 
  การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและ 
  ประเมนิผล  และการใชส้ือ่การสอน 

ประเมนิโดยตวัอาจารยเ์องและเพือ่นรว่มงาน 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
*2.  การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม มกีระบวนการทีไ่ดข้อ้มลูยอ้นกลบัในการประเมนิคณุภาพของหลกัสตูร
ในภาพรวม เช่น 
  ประเมนิหลกัสตูรในภาพรวมโดยนกัศกึษาชัน้ปีสดุทา้ย 

ประชุมผูแ้ทนนกัศกึษากบัผูแ้ทนอาจารย ์
ประเมนิโดยทีป่รกึษาหรอืผูท้รงคณุวุฒจิากรายงานผลการดาํเนินการหลกัสตูร 

  ประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติหรอืผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งอืน่ๆ 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
*3.  มกีารประเมนิผลการดําเนินงานตามตวับง่ชี้ผลการดาํเนินงานทีป่รากฏในรายละเอยีดของหลกัสตูร โดย 
  คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในระดบัภาควชิา 
  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
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*4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรบัปรุงหลกัสตูร ไดแ้ก่ 
  มกีารนําขอ้มลูจากการรายงานผลการดาํเนินการรายวชิาเสนออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ 
  หลกัสตูร 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรสรุปผลการดาํเนินการประจาํปีเสนอหวัหน้าภาควชิา 
ประชุมอาจารยป์ระจาํหลกัสตูรเพือ่พจิารณาทบทวนผลการดาํเนินการหลกัสตูร 

  อืน่ๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
        รบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู 
       
 
         (ลงชือ่) 
            (.......................................................) 
                  ตาํแหน่ง  ................................................................ 

             วนัที.่.......เดอืน............พ.ศ. ........ 
 
 
 *  หมายถึง หวัข้อท่ีเพ่ิมเติมจากเกณฑม์าตรฐานหลกัสตูรเพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุฯ 
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�.� �#$�%������������ 

"�#�$�:   �������
�%&'*�
 (�������������	
���) 

�.%. (�������������	
���) 

"�#��&+�,#:  Bachelor of Science (Computer Science)  

B.S. or B.Sc. (Computer Science) 

�.� �&�%������������� 
"�#�$�:   �����������
�%&'*�
 (��������������	
���)  

��.%. (��������������	
���) 

"�#��&+�,#:  Bachelor of Engineering (Computer Engineering)  

B.Eng. (Computer Engineering)  

�.' �&�%���(�)��!��� 
"�#�$�:   �������
�%&'*�
 (�����������
�����)  

�.%. (�����������
�����) 

�����������
�%&'*�
 (�����������
�����) 

��.%. (�����������
�����) 

"�#��&+�,#:  Bachelor of Science (Software Engineering)  

B.S. or B.Sc. (Software Engineering) 

Bachelor of Engineering (Software Engineering) 

B.Eng. (Software Engineering)  
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�., ����������-	�%0 
"�#�$�:   %��-�������!%&'*�
 (������	
��������!)  

%�.%. (������	
��������!) 

%��-�������!%&'*�
 (�/%%�����	�)  

%�.%. (�/%%�����	�) 

"�#��&+�,#:  Bachelor of Business Administration (Business Computer) 

B.B.A. (Business Computer) 

Bachelor of Business Administration (Information System) 

B.B.A. (Information System) 
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-���	-
�: ��2+!G����-�9����
5&F�
=G� 

* ��;���� !/�/%�-�9����
5&F�
=G�	^��/��5�������	
�����/>-6	��=�	
��
���=�
9�/

�?�%&���2��@�#��G�-�2 �2���;����5�+��5���;���������������	
��� ��/��5���;�

������	
��������! $26�����;��<F�0��%�+�9���+26������������/%��-�������! 

G. ���H�9������J������2�������������� 
	�<F�-����/�G��&45�+��5�������	
��� 3�/��%26���+�������76 (Body of Knowledge) 26��

������	
��� !G����
����5���;�$262&+��F 

G.� ��������#$�%������������ 
-�&��7
���5���;��������������	
��� 3�/��%26���+�������76 (Body of Knowledge) 2&+��F  

(�) ���+��6�+2�����
       (Discrete Structures)  

(�) �<F�0�����	5����3�����      (Programming Fundamentals) 

(�) �����&%�6����/5&F�
������      (Algorithms and Complexity)  

(�) ���+��6�+��/�?�3P
�����      (Architecture and Organization)  

(�) �/%%3L�%&
����        (Operating Systems)  



���.� 

�� 

(Y) ���3�/���V�	��<�59��       (Net-Centric Computing)  

(Z) "�#����	5����3�����      (Programming Languages)  

([) 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
���   (Human-Computer Interaction)  

(H) ����_���/���3�/���V�"��    (Graphics and Visual Computing)  

(�\) �/%%;�4^��2       (Intelligent Systems)  

(��) ���!&2��������	�       (Information Management)  

(��) 3�/	2J��+�&+����/��;�;��     (Social and Professional Issues)  

(��) �����������
�����       (Software Engineering) 

(��) ���
��	�<=�����G���'       (Computational Science)  

G.� ��������&�%������������� 
-�&��7
���5���;���������������	
��� 3�/��%$326���+�������76 (Body of Knowledge) 2&+��F  

(�) �<F�0�����	5����3�����     (Programming Fundamentals) 

(�) �'�
���
���+������	
���      (Computer Mathematics) 

(�) ��	�J��������         (Electronics) 

(�) 
������
��2�!�&�        (Digital Logic) 

(�) ���+��6�+56��7���/5&F�
������     (Data Structures and Algorithms) 

(Y) ���+��6�+��/�?�3P
�����������	
���   (Computer Architecture and Organization) 

(Z) �/%%3K�%&
����        (Operating Systems) 

([) �/%%0��56��7�        (Database Systems) 

(H) �����������
�����       (Software Engineering) 

(�\) 	��<�59��������	
���       (Computer Networks) 

G.' ��������&�%���(�)��!��� 
-�&��7
���5���;������������
����� 3�/��%26���+�������76 (Body of Knowledge) 2&+��F 

(�) ����!G�	38�5�+������	
���      (Computing Essentials)  

(�) �<F�0���'�
���
����/��������     (Mathematical and Engineering Fundamentals)  

(�) ��;�;��"��3L�%&
�        (Professional Practices)  

(�) �����	���/-���/�����6�+�%%!G���+���
�����  (Software Modeling and Analysis)  

(�) �������%%���
�����       (Software Design)  

(Y) �������%��/2��%���
�����    (Software Validation and Verification)  

(Z) ���&1�����5�+���
�����      (Software Evolution)  

([) ��/%������+���
�����      (Software Process)  

(H) ��'"�����
�����        (Software Quality)  

(�\) ���!&2������
�����       (Software Management) 
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G.* ��������#�+�+"$�������#& 
-�&��7
���5���;�	������������	� 3�/��%26���+�������76 (Body of Knowledge) 2&+��F 

(�) �<F�0��	������������	�      (Information Technology Fundamentals) 

(�) 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
���   (Human-Computer Interaction)  

(�) �����&=��+��/���3�/�&������	�    (Information Assurance and Security)  

(�) ���!&2��������	�       (Information Management)  

(�) ���%7�'�������	5����3�������/	������� (Integrative Programming and Technologies)  

(Y) �'�
���
����/�?�
��G�-�&%	������������	� (Mathematics and Statistics for Information  

Technology)  

(Z) 	��<�59��         (Networking)  

([) �<F�0�����	5����3�����      (Programming Fundamentals)  

(H) ���
�����	�������      (Platform Technologies) 

(�\) ���%G���+�&�#���/���%��-���/%%   (Systems Administration and Maintenance) 

(��) �?�3P
�������/���%7�'�����/%%   (Systems Integration and Architecture)  

(��) 3�/	2J��+�&+����/��;�;��     (Social and Professional Issues) 

(��) �/%%	�J%��/	�������     (Web Systems and Technologies) 

G., �����������������-	�%0 
-�&��7
���5���;�������	
��������! 3�/��%26���+�������76 (Body of Knowledge) 2&+��F 

(�) �<F�0��������	
�����/	������������	� (Computer and Information Technology 

Fundamentals) 

(�) ���	5����3�����������	
���    (Computer Programming) 

(�) ���+��6�+56��7���/5&F�
������    (Data Structures and Algorithms) 

(�) ���	5����3�����%�	�J%     (Web Programming)  

(�) �/%%0��56��7�       (Database Systems)  

(Y) �/%%�����	�	�<=����!&2���    (Management Information Systems) 

(Z) �����	���/-���/����%%�/%%     (Systems Analysis and Design) 

([) 	��<�59��������	
���      (Computer Networking) 

(H) �����&=��+5�+�/%%�����	�    (Information Systems Security) 

(�\) ���++��������	
���	�<=������!    (Business Computer Project) 

(��) &�#/���>;6���
�����������	
���   (Computer Software Usage Skill) 
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K. %"$	#-�%�����!"�%��������5"%�����$��67  
K.� %"$	#-�%�����   

 ���������	38�$3>��&�#'/�=	�6�V76	����	38��G��&4 �����%����?@+	�<F�-�-�&�5�+�
9�/��;���/��/�G�

>-6V76	����G�����6���6� -�<�G�����	56�>!3�/	2J�3����9��26��
�	�+ ���!����F ���������	�6����$26��

�@=+,#K���/�K	�'*�
9�+ D >�	;�+��	���/-� ��/;�F>-6	-J������&��&����/-�9�+,#K��&%3���K���'�
9�+ D 

>�����;�
� >-6V76	����$26G����2��+3L�%&
����!��+��/�������>;6	��<=�+�<�26��
�	�+ >���/%�����	����

������ �������%-���+��	�<=�>-6V76	����$26�����W`�W�&�#/26��
9�+ D �76!&���	���/-���/��63P4-�26��


�	�+ ������&1���6�-������76��6���	���	�<=���6�+&�#/>�����"�3�����/�G�	���  

 ���!���&F� �����2���	�<F�-�/��!�����=�9+	����26����'���� !������� �73�%%���	����������


9�+ D 	-�9���F !/G�>-6V76	����	��2&�#/>����	�����76 &�#/>����2��+��!&���/�����63P4-� �������76>�

	�<=�+�=
�	�+��>! ��&�#/>�����G�	�����/�"�3����2�>;6	������������	�>�����<=�����&%V76�<=� 

&�#/���>;6"�#�$���/"�#�
9�+3�/	� ����&%�P+������2	-J�5�+V76�<=���/	38�V76����'���� !�������

>�
�	�+ ��;�;����/�&+�� 

�9��%�+��5���;���!�G�-�2������������	��=�	
��2&+��F 

��������#$�%������������ 
  ���9���;�>���5���;��������������	
��������?�%9+	38�������9�>-49 ���9�����<����9��=	��=���&%

�����2��/,#K�5�+M���2���� �?�3P
�����������	
��� ��/���+��6�+�<F�0��5�+�/%% ���9��=��+�<����9�

�=	��=���&%����3�����-�<�	���������/��������+���
����� ��/���9��=����<����9��=	��=���&%	�������

	�<=�+��3�/���
���/3�/	2J�26���+�������/�/%%�����	� ������������>��
9�/���9���2&+��F  
%"	:�#���%��$�%��!����!"�#L1M���2N����!��� �>��8�$%������������� !"�+��2��7�2��H������2
���� 

������
6�+	�6�>-6�&��@�#��76?@+�=��5�+�����2�&F� �2�	��=�!��3P4-� !���&F����%������;�
�5�+

3P4-��9�	��25@F�$26��9�+$� ��	-
��=�G��&4�=��6�+3P4-��<��/$� 	3��-�����/����!G�	38��=
6�+��63P4-��<�

�/$� -�&+!���=���%����	-
���6��J
6�+	�6�56��&+	�
�=	��=��56�+�&%3P4-��2�����&+	�
!��
&���9�+
9�+ D 

!��%�73�%%-�<�����!��+�=�9����79 �73�%%��/����!��+�=�%!��
&���9�+
9�+ D �����?�G�$3
&F+	38�

,#K�$26 ������7!��,#K��J�<�������%��	-
�V��9� G�$�!@+	��2����!��+�=�9����79 ��	-
���/����!��+�=�%

!/�G�$3�79�����63P4-�$26+9�� ���������������6$53P4-�
6�+>-6�&��@�#���2	�+�9�� ��6�!@+��!��'��9��9�!/

��6$5
�+$-�	���/�/$��9���&%�&��@�#� ������
6�+	�6�W`�>-6�&��@�#��6��%3P4-�>-�9 ���������63P4-� 

���
&F+,#K���/������7!��,#K� 26��
�	�+ $�9	�6����9�+!G� �&��@�#�
6�+�����?�
6
�%��/�
6��6+26��

	-
�V��+��;����$26 

 



���.� 

�� 

%"	:�#���%��$�%���#�+�+"$�!"��-�%��#�2(�)��!���  

���	����������
6�+	�6����	5����3�������/2��%%�	��<=�+������	
���!��+ �2�
6�+>-6�&��@�#�

�����?>;6	��<=�+������	
���$26
��2	��� 
6�+$�9!G��&2	������>;6	��<=�+ ������>��
9�/�G��&=+
6�+�����

	5����3�����!��+����&F+ �9��	��=���� ��!����
6�+	
����3P4-��=!/>-6�&��@�#�	5����3�������63P4-���F 

3P4-�
6�+��5��2>-49���=!/�%9+	38�3P4-��9�� D �@=+�
9�/3P4-��9�������?��6$5$26�2�>;6�
9�/���9�

�G��&=+5�+�3����� �������
9�/�G��&=+
6�+��
&���9�+5�+���3�/���
��G��&=+�=-���-�����3�/��% ���&F+

>���;��=	��=���&%���	5����3�������������+����=	��=���&%���	5����3�����	�<=���63P4-�+9���=	��25@F�>�

�����!-�<���
��-���� �&��@�#����G����+���	38����9�	�<=�W`�>-6�����?G�+���9���&�$26 ��/�76!&���+

�V����G�+�� 

%"	:�#���%��$�%���#�+�+"$������2�����$	%��!"������O��7���2��%��!"�����������#& 

&���9�+5�+��;�>����9���F�<� ������	
�������_� ������>����9�
6�+���%��?@+3P4-��=�6!��+�9��<��/$� 

3P4-��=�%��6���&%3P4-�>2%6�+�=�76!&�	;9� 3P4-����-����73>���+��
�%�!�������	
��� 	38�3P4-�

	2����&%����6��
G��-�9+!�2���&2 (Coordinate) %��/��%��+��
� -�&+!�����%��?@+��	-
�5�+3P4-�	�<=�

�G�$3�79�����2�����63P4-� �=
�%�!������
6�+���5�+�+����
��2!�V���/%�=!/	��25@F�	�<=�
�2
&F+

�3�����-�<��/%%�����	�>-6�&%�+������6� �����63P4-�
6�+���%�����	38�5&F�
����6��
&���9�+

3�/��% ��/���%���9��
9�/5&F�
��
6�+>;6�G��&=+�3�����>2%6�+ ��������;�>����9���F���>-6�&��@�#�G�

���+���+9�� D �=	��=��56�+�&%��;��=	�<�� ��!������!	��%������;�����=	��=��56�+��/&���&���;�F��/>-6

�&��@�#�	�<=���/
�6�>-6�&��@�#�	��2������>!�=!/	�����76�����9��=���>�;&F�	���� ���!���&F� 
6�+

��2���	�<F�-�/��!�����=�9+	����26����'���� !�������>�����;� 

��������&�%������������� 
�+�������7626����������������	
������+!�;���
�����76 (Knowledge Lifecycle) �&F� D ��9���<��+��

�����76>-�9 D 	��25@F�>���%	����&F� D 2&+�&F� ���	����������>�26����������������	
���!G�	38�
6�+	38�

���	����������	;�+��� (Active Learning) 	�6������6�+3P44� ��/&�#/���	�����76
��2;���
5�+%&'*�
 

3�&;4�5�+������>���5���;���������������	
���
6�+	�6�V��&�,��]
����
�0��V����	�����76	38�

�G��&4 �2�����/%�������6�+����	56�>!-�&�����<F�0���=�&=��+!�����%�������6���������
�=��6�+

!��
�������9V76	���� !���&F����	38���/%�������/
�6���6�+������2>����
9���2�+�������76�79�+�������76

�/2&%���+��/�/2&%�7+ -�<������6�+��&
����>-�9 D 26��V76	����	38��G��&4 �@=+��!!/	38�$26&F+�%%	;�+���

>;63P4-� -�<����+���	38�0�� ��/%�����	����������>�-�&��7
���������������	
���
6�+�����?

%7�'�����+�������76>-6V76	����	56�>!����	;<=����+5�+�/%%������	
���
&F+�
9M���2���� 5&F�
������ 

���
����� ��/����G�$3>;6+�� 
��2!����	3_2�����>-6V76	����$26G����2��+3L�%&
����!��+&F+"��>���/

"������?�%&���2��@�#� 



���.� 

�� 

 ���!���&��"����/&�#/	^��/26����������������	
��� ������>�-�&��7
���������

������	
��� 
6�+����/%����� ��//-�<���!����&F+>���/���-6�+	����	�<=���6�+&�#/�<=� D 26���&+�� 	�6�

�����6�+����
�/-�&�5�+���	38���>��&+���=2� ����'���� !�������>�
�	�+��/��;�;�� 	3_2�����>-6

V76	����$26G�+��	38��� ��6�+����	38�V76�G� �G�	���������2	-J���/�&%�P+����	-J�!��V76�<=�>��� -�<�

V76�9��+���<=� D 
��2!�&�#/���	5���%���� ����G�	��� ����"�3���26�����>;6"�#�$���/


9�+3�/	��=?7�
6�+��/	56�>!�K	�'*��&+��&F+>�3�/	���/���� 

��������#�+�+"$�������#& 
�G�-�&%��5���;�	������������	��=	�6�26�����3�/���
�+�������9���5���;��<=� ���!&2>-6V76	����

$26	�����76!��3�/�%���'�26��������������/��!����	-�9���F $26��9  

- �������
�2�V76��� 

- ����&�"�#'�V76	;�=��;�4�+��;�;��	������������	�-�<�����@�#�27+��>-6	-J����+5�++��

>���;�;�� 

- ���Ẁ�3L�%&
�>�-6�+3L�%&
����������	
����=
9�	;<=����3��'�>��/%%	��<�59��������	
��� >-6	56�>!

+������%%�/%% +���&1���9���=
�2
9��&%V76>;6+��>-6��3�/����"�� +���G��/%%$3>;6+�� +��

27���&�#��/%% ��/+���&�#������&=��+5�+�/%% 

- ���G�+�����++�����9�-�<����++��	2�=��>-6�����?%7�'�����/%%��/�G�$3>;6+��  

- ���	5�����/����G�	������+��	;�+	����3�/��%�/%%+�� 

- ���	�����76!��+��%������+26��	������������	� 

- ���	�����76!��3�/�%���'�"������ (?6���)  

K.� %"$	#-�%��������5"%�����$��67 
��������������3�/	���V����	�����76��/����%�9�	��2V����	�����76
����
�0��!��+ �@=+

�?�%&���2��@�#�!/
6�+��+�V�$�6�9�+-�6� ��/�/%�����/	���2	38�����&�#'��&�#�>�	���������/	���2

5�+-�&��7
� ����/	���25�+�����;���/����/	���25�+3�/�%���'�"������ (?6���) ���3�/	���V�5�+

�
9�/�����;�	38������&%V�2;�%5�+V76��� 	;9� �����%56�	5��� �����%�&�"�#'� �����%3L�%&
� ���

�&+	�
�,
����� ���>-6�/����2�V76�9��+�� ���+����!���� ����V�+�� ��/���3�/	���
�	�+5�+V76	���� 

�9�����3�/	���V�-�&��7
�	38������&%V�2;�%�9���&�5�+�'�!������/V76�&%V�2;�%-�&��7
� 	;9� ���

3�/	���56���% ���	��%	���+56���%�&%�?�%&���2��@�#��<=� �����%26��56���%���+5�+��5���;� ���

3�/	���5�+V76!6�++�� ��/���3�/	���5�+�������;�;�� (?6���) 	38�
6� 

���!����F���3�/	���V������76  �����?��!��'�$26!����
�0����'"��%&'*�
 %&'*�


�/2&%��2��@�#�	38�V76�������76 ����'���� !������� �����������?>����	�����76��/�&1��
�	�+ �����?

3�/���
������76	�<=����2G��+;���
>��&+��$26��9�+��������5&F+�+�9�+�����/!�
>! �������G��@���/����

�&%V�2;�%>�0��/��	�<�+��/����� 2&+�&F� !@+������G�-�2 “
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(�) !&2G����+��V����2G�	������5�+�����;� ��/���+��V����2G�	������5�+3�/�%���'�

"������ (?6���) 
���%% ���.� ��/ ���.Y "��>� �\ �&� -�&+��F���2"������@�#��=	3_2���

>-6��%�������;� 

(�) !&2G����+��V����2G�	������5�+-�&��7
� 
���%% ���.Z "��>� Y\ �&� -�&+��F���23O

����@�#� 

(Y) ���������%V��&�,��]5�+�&��@�#�
����
�0��V����	�����76 �=�G�-�2>����.� ��/���.� 

(?6���) ��9�+�6���6���/ �� 5�+�����;��=	3_2���>��
9�/3O����@�#� 

(Z) ������&1��/3�&%3��+���!&2���	���������� ������������ -�<� ���3�/	���V����	�����76 !��

V����3�/	������2G�	���+���=���+��>� ���.Z 3O�=��6�   

([) ��!����>-�9 (?6���) ���� $26�&%���30���	�-�<��G���/�G�26�����!&2���	���������� 

(H) ��!����3�/!G�����$26�&%����&1���+��;���� ��//-�<���;�;�� ��9�+�6��3O�/-�@=+��&F+ 

(�\)!G����%��������&%�������	���������� (?6���) $26�&%����&1����;���� ��//-�<���;�;�� $�9

�6����9��6���/ �\ 
9�3O 

(��)�/2&%�����@+��>!5�+�&��@�#�3O��26��/%&'*�
>-�9�=��
9���'"��-�&��7
� 	^��=�$�9�6����9� 

�.� !���/���	
J� �.\ 

(��) �/2&%�����@+��>!5�+V76>;6%&'*�
�=��
9�%&'*�
>-�9 	^��=�$�9�6����9� �.� !���/���	
J� �.\ 

�?�%&���2��@�#���!�G�-�2
&�%9+;�F	��=�	
�� >-6��2��6�+�&%�&����!��/�&
?�3�/�+��5�+�?�%&�� -�<�

�G�-�2	3��-������2G�	���+���=�7+5@F� 	�<=�������/2&%��
�0��5�+
�	�+ �2��G�-�2$�6>�����/	���2

5�+-�&��7
� �?�%&���2��@�#��=!/$26�&%����&%��+��
�0��-�&��7
�
�����%��
�0����'��1�

�/2&%��2��@�#��-9+;�
� 
6�+��V����2G�	������%����
��	3��-���
&�%9+;�F&F+-�2��79>�	�'*�2�
9�	�<=�+ � 3O

����@�#� 	�<=�
�2
�����2G�	������
�� TQF 
9�$3 &F+��F “���V9��	�'*�2� 
6�+�����2G�	���+��
��56� �–

� ��/��9�+�6���6���/ [\ 5�+
&�%9+;�FV����2G�	���+���=�/%�$�656�+
6�>��
9�/3O” 

�<. %���J���������	
�	�������������� ���������������6:%���Q��� 
 �?�%&���2��@�#��=3�/�+��!/	3_2���-�&��7
���5�������	
���>� � ��5���;� ���2G�	������2&+��F 

�Y.� ��!��'�������6����/�&��"��5�+�?�%&���2��@�#�>����%��-��!&2���-�&��7
�
��-&�56�


9�+ D �=�G�-�2>���
�0����'��1��/2&%3��44�
�� ��5�������	
��� 

�Y.� �?�%&���2��@�#��
9+
&F+�'/��������&1��/3�&%3��+-�&��7
� �@=+3�/��%26�����������9�+

�6�� � �� �2�����!����V76�&%V�2;�%-�&��7
���9�+�6�� � �� V76�+��'��1�-�<�V76	;�=��;�4>���5���;��=

	��=��56�+ �@=+	38�%����"�������9�+�6�� � �� 	�<=�2G�	�������&1��/3�&%3��+-�&��7
�>-6��2��6�+�&%
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����/	���25�+-�&��7
�  

�Y.� ����&1��/3�&%3��+-�&��7
���5�������	
��� 
��56� �Y.� �&F� >�-&�56���
�0��V����

	�����76 ���!���=�G�-�2$�6>���
�0����'��1��/2&%3��44�
�� ��5�������	
�����F��6� �?�%&���2��@�#�

��!�G�-�2��
�0��V����	�����76	��=�	
���=
6�+���>-6%&'*�
5�+
�����'�&�#'/	29�-�<���	�#��9�%&'*�


5�+�?�%&���2��@�#��<=� 	�<=�>-6	38�$3
��3�&;4���/3'����5�+�?�%&���2��@�#�
� ��/	38��=��>!5�+

V76�=!/	�<��	����>�-�&��7
�-�<�V76�9�!6�+�=!/�&%%&'*�
	56�G�+�� �2�>-6��2+�V��=�����/!������

�&%V�2;�%5�+��
�0��V����	�����76!��-�&��7
��79�����;� (Curriculum Mapping) 	�<=�>-6	-J��9��
9�/

�����;�>�-�&��7
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9���
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�G. P��5��%  
�G.� ��$"����$����H�9������J������2�������������� 

 	�<F�-����/�G��&45�+��5�������	
���3�/��%26���+�������76 (Body of Knowledge) �=!/�����

3�&%	3��=��
�������6��-�6��2�>-6��79>�2�������!5�+V76	;�=��;�4�=�
9+
&F+�2��G��&�+���'/����������

��2��@�#� &F+��F �+�������765�+������	
��� ��!3�/��%26��-&�56�2&+
9�$3��F 

�G.�.� ��������#$�%������������ 
�+�������765�+��5���;��������������	
��� 
����
�0��5�+�����������	
��� IEEE ��/ ACM ��

����/	���22&+��F 

(�) ���+��6�+2�����
 (Discrete Structures) 

- Functions, Relations and Sets - Graphs and Trees 

- Basic Logic - Discrete Probability 

- Proof Techniques - Recurrence Relation 

- Basics of Counting - Generating Function 

(�) �<F�0�����	5����3����� (Programming Fundamentals) 

- Fundamental Constructs - Event Driven Programming 

- Algorithmic Problem Solving - Object Oriented 

- Data Structures - Foundations Information Security 

- Recursion - Secure Programming 

(�) �����&%�6����/5&F�
������ (Algorithms and Complexity) 

- Basic Analysis - Distributed Algorithms 

- Algorithmic Strategies - Basic Computability 

- Fundamental Algorithms  

(�) ���+��6�+��/�?�3P
����� (Architecture and Organization)  

- Digital Logic - Memory Architecture 

- Data Representation - Functional Organization 

- Assembly Level Organization - Multiprocessing 

(�) �/%%3L�%&
���� (Operating Systems) 

- Overview of Operating Systems - Scheduling and Dispatch 

- Operating System Principles - Memory Management 

- Concurrency  



���.� 

�� 

(Y) ���3�/���V�	��<�59�� (Net-Centric Computing) 

- Introduction - Web Organization 

- Network Security - Networked Applications 

(Z) "�#����	5����3����� (Programming Languages) 

- Overview - Virtual Machines 

- Basic Language Translation - Abstraction Mechanisms 

- Declarations and Types - Object-Oriented Programming 

([) 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
��� (Human-Computer Interaction) 

- Foundations - Building GUI Interfaces 

(H) �����_���/���3�/���V�"�� (Graphics and Visual Computing) 

- Fundamental Techniques - Graphics Systems 

(�\) �/%%;�4^��2 (Intelligent Systems) 

- Fundamental Issues - Knowledge Based Reasoning 

- Basic Search Strategies  

(��) ���!&2��������	� (Information Management) 

- Information Models - Data Modeling 

- Database Systems  

(��) 3�/	2J��+�&+����/��;�;�� (Social and Professional Issues) 

- History of Computing - Professional Ethics 

- Social Context - Risks 

- Analytical Tools - Intellectual Property 

(��) �����������
����� (Software Engineering) 

- Software Design - Requirements Specifications 

- Using APIs - Software Validations 

- Tools and Environments - Software Evolution 

- Software Processes - Software Project Management 

(��) ���
��	�<=�����G���' (Computational Science)  
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�G.�.� ��������&�%������������� 

�+�������765�+��5���;���������������	
��� 
����
�0��5�+�����������	
��� IEEE ��/ ACM ��

����/	���22&+��F 

(�) �<F�0�����	5����3����� (Programming Fundamentals) 

- Programming Paradigms - Programming Constructs 

- Algorithms and Problem-solving - Recursion 

- Event Driven and Concurrent Programming - Object-oriented Programming 

- Using API  

(�) �'�
���
���+������	
��� (Computer Mathematics) 

- Functions, Relations and Sets  - Basic Logic 

- Proof Techniques - Basics of Counting 

- Graphs and Trees - Discrete Probability 

- Recursion - Continuous Probability 

- Expectation - Sampling Distribution  

- Stochastic Processes - Estimation 

- Hypothesis Tests - Correlation and Regression 

 (�) ��	�J�������� (Electronics) 

- Electronic Properties of Materials - Interfacing Logic Families and Standard Buses 

- Diodes and Diode Circuits - Operational Amplifiers 

- MOS Transistors and Biasing - Circuit Modeling and Simulation 

- MOS Logic Families - Data Conversion Circuits  

- Bipolar Transistors and Logic Families - Electronic Voltage and Current Sources 

- Design Parameters and Issues - Amplifier Design 

- Storage Elements  - Integrated Circuit Building Blocks 

(�) 
������
��2�!�&� (Digital Logic) 

- Switching Theory - Digital Systems Design 

- Combinational Logic Circuits - Modeling and Simulation 

- Modular Design of Combinational Circuits - Formal Verification 

- Memory Elements - Fault Models and Testing  

- Sequential Logic Circuits - Design for Testability 
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�Z 

(�) ���+��6�+56��7���/5&F�
������ (Data Structures and Algorithms) 

- Basic Algorithmic Analysis - Computing Algorithms 

- Linked List, Queues, Stacks - Distributed Algorithms 

- Binary Tree, B-Tree, Heap - Algorithmic Complexity 

- Algorithmic Strategies - Basic Computability Theory 

(Y) ���+��6�+��/�?�3P
�����������	
��� (Computer Architecture and Organization) 

- Fundamentals of Computer - Processor Systems Design 

- Computer Arithmetic - Organization of the CPU 

- Memory System Organization and 

Architecture 

- Performance 

- Interfacing and Communication - Distributed System Models 

- Device Subsystems - Performance Enhancements 

(Z) �/%%3K�%&
���� (Operating Systems) 

- Design Principles - Memory Management 

- Concurrency - Device Management 

- Scheduling and Dispatch - Security and Protection 

- File systems - System Performance Evaluation 

([) �/%%0��56��7� (Database Systems) 

- Database Systems - Relational Database Design 

- Data Modeling - Transaction Processing 

- Relational Databases - Distributed Databases 

- Database Query Languages - Physical Database Design 

(H) �����������
����� (Software Engineering) 

- Software Processes - Software Tools and Environments 

- Software Requirements and Specifications - Language Translation 

- Software Design - Software Project Management 

- Software Testing and Validation - Software Fault Tolerance 

- Software Evolution   

 



���.� 

�[ 

(�\) 	��<�59��������	
��� (Computer Networks)  

- Communications Network Architecture - Wireless and Mobile Computing 

- Communications Network Protocols - Performance Evaluation 

- Local and Wide Area Networks - Data Communications 

- Client-server Computing - Network Management 

- Data Security and Integrity - Compression and Decompression 

�G.�.' ��������&�%���(�)��!��� 

�+�������765�+��5���;������������
����� 
����
�0�� Software Engineering Curriculum 5�+

�����������	
��� IEEE ��/ ACM ������/	���22&+��F 

(�) �<F�0��������	
��� (Computing Essentials) 

- Computer Science Foundations - Construction Tools 

- Construction Technologies - Formal Construction Methods 

(�) �<F�0���'�
���
����/�������� (Mathematical and Engineering Fundamentals) 

- Mathematical Foundations - Engineering Economics for Software 

- Engineering Foundations for Software  

(�) ��;�;��"��3L�%&
� (Professional Practices) 

- Group Dynamics and Psychology - Professionalism 

- Communications Skills for Software Engineer  

(�) �����	���/-���/�����6�+�%%!G���+���
����� (Software Modeling and Analysis) 

- Modeling Foundations - Analysis Fundamentals 

- Types of Models - Requirements Fundamentals 

- Eliciting Requirements - Requirement Validation 

- Requirements Specification & Documentation  

(�) �������%%���
����� (Software Design) 

- Design Concepts - Human Computer Interface Design 

- Design Strategies - Detailed Design 

- Architectural Design - Design Support Tools and Evaluation 

 



���.� 

�H 

(Y) �������%��/2��%���
����� (Software Verification and Validation) 

- Verification and Validation Terminology & 

Foundation 

- Human Computer User Interface Testing and 

Evaluation 

- Reviews - Problem Analysis and Reporting 

- Testing  

(Z) ���&1�����5�+���
����� (Software Evolution) 

- Evolution Processes - Evolution Activities 

([) ��/%��������
����� (Software Process) 

- Process Concepts - Process Implementation 

(H) ��'"�����
����� (Software Quality) 

- Software Quality Concepts and Culture - Process Assurance 

- Software Quality Standards - Product Assurance 

- Software Quality Processes  

(�\) ���!&2������
����� (Software Management) 

- Management Concepts - Project Control 

- Project Planning - Software Configuration Management 

- Project Personnel and Organization  

�G.�.* ��������#�+�+"$�������#&  

�+�������765�+��5���;�	������������	� 
����
�0��5�+�����������	
��� IEEE ��/ ACM ��

����/	���22&+��F 

(�) �<F�0��	������������	� (Information Technology Fundamentals) 

- Pervasive Themes in IT - IT and its Related & Informing Disciplines 

- History of IT - Application Domains 

(�) 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
��� (Human-Computer Interaction) 

- Human Factors - Accessibility 

- HCI Aspects of Application Domains - Emerging Technologies 

- Human-Centered Evaluation - Human-Centered Software Development 

- Developing Effective Interfaces  



���.� 

�\ 

(�) �����&=��+��/���3�/�&������	� (Information Assurance and Security) 

- Fundamental Aspects - Forensics 

- Securities Mechanisms - Information States 

- Operational Issues - Security Services 

- Policy - Threat Analysis Model 

- Attacks - Vulnerabilities 

- Security Domains  

(�) ���!&2��������	� (Information Management) 

- IM Concepts and Fundamentals - Data Modeling 

- Database Query Language - Managing Database Environment 

- Data Organization Architecture - Special-Purpose Database 

(�) ���%7�'�������	5����3�������/	������� (Integrative Programming &Technologies) 

- Intersystem Communications - Software Security Practices 

- Data Mapping and Exchange - Miscellaneous Issues 

- Integrative Coding - Overview of Programming Languages 

- Scripting Techniques  

(Y) �'�
���
����/�?�
��G�-�&%	������������	� (Mathematics and Statistics for IT) 

- Random Variables and Functions - Discrete and Continuous Probability and 

Distribution 

- Basic Logic - Hypothesis Testing 

- Discrete Probability - Sampling and Descriptive Statistics 

- Functions, Relations and Sets - Simple Linear Regression 

- Graphs and Trees - Correlation Analysis 

- Application of Mathematics to IT  

(Z) 	��<�59�� (Networking) 

- Foundations of Networking - Security 

- Routing and Switching - Network Management 

- Physical Layer - Applications Areas 

 



���.� 

�� 

([) �<F�0�����	5����3����� (Programming Fundamentals) 

- Fundamentals of Data Structures - Algorithms and Problem-Solving 

- Programming Constructs - Event-Driven Programming 

- Object-Oriented Programming  

(H) ���
�����	������� (Platform Technologies)  

- Operating Systems - Computing Infrastructures 

- Architecture and Organization  

(�\) ���%G���+�&�#���/���%��-���/%% (Systems Administration and Maintenance) 

- Operating Systems - Administrative Activities 

- Applications - Administrative Domains 

(��) �?�3P
�������/���%7�'�����/%% (Systems Integration and Architecture) 

- Requirements - Testing and Quality Assurance 

- Acquisition/Sourcing - Organizational Context 

- Integration and Deployment - Architecture 

- Project Management  

(��) 3�/	2J��+�&+����/��;�;�� (Social and Professional Issues) 

- Professional Communications - Legal Issues in Computing 

- Teamwork Concepts and Issues - Organizational Context 

- Service Management - Professional &Ethics Issues & Responsibilities 

- Social Context of Computing - History of Computing 

- Intellectual Property - Privacy and Civil Liberties 

(��) �/%%	�J%��/	������� (Web Systems and Technologies) 

- Technologies - Web Development 

- Information Architecture - Vulnerabilities 

- Digital Media  
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�G.�., �����������������-	�%0  

�+�������765�+��5���;�������	
��������! 
����
�0��5�+�����������	
��� IEEE ��/ ACM ��

����/	���22&+��F 

(�) �<F�0��������	
�����/	������������	� (Computer and Information Technology Fundamentals) 

- %%�5�+	������������	���/����<=���� - 56��7���/���%��-��56��7� 

- 3�/�&
�5�+������	
�����/����<=���� - 	��<�59����/����<=���� 

- �/%%2�!�&� - ���	���	�J
��/	���2�$�2�	�J% 

- �+��3�/��%������	
��� - �/%%3�/���V� 

- ���
�����3�/	"
9�+D - "&���������/�����&=��+5�+�/%% 

- ���
�����������	
��� - !���������/�&+��$�	%��� 

(�) ���	5����3����� (Computer Programming) 

- -�&��G��&4	��=���&%�3����� - ���	5����3�����	;�+�J�%	!�
� 

- ����&1���3�����	�<=�G�+��%��/%%
9�+ D  

(�) ���+��6�+56��7���/�&�����@� (Data Structures and Algorithms) 

- ���+��6�+56��7� - ����6�-�56��7� 

- ���	���+�G�2&%56��7� - ���3�/���
����+��6�+56��7�	�<=���63P4-�>������! 

(�) ���	5����3������/%%	�J% (Web Programming) 

- "�#���
�0��5�+	�J% - �����6�+�3�����WP�+��959�� 

- �������%%�9��
�2
9�V76>;6 - ��$������F��/�����6�+	�J%�=	�J%�?��/ 

- �����6�+	�J%�%%��

����/$2����� - �/%%3�/���V��9���&%0��56��7� 

- �"��/��2�6��5�+	�J%������	�;&� - 56��G��@+?@+26�������&=��+5�+�/%%+�� 

- ����3�����WP�+�7�59��  

(�) �/%%0��56��7� (Database Systems) 

- -�&��G��&45�+�/%%0��56��7� - "�#�	�������� 

- �?�3P
�����5�+�/%%0��56��7� - �������%%0��56��7� 

- ��'��%&
�5�+0��56��7� - �����&=��+5�+0��56��7� 

- �/%%!&2���0��56��7� - ���27���/%%0��56��7� 

 

 



���.� 

�� 

(Y) �/%%�����	�	�<=����!&2��� (Management Information Systems) 

- �<F�0��5�+�/%%�����	���/���+��6�+

�<F�0�� 

- ����������G��/%%�����	�	�<=�>;63�&%	3��=��

�+������/����&1���/%%�����	� 

- �+�������/���!&2��� - ���%��-���&�������/%%�����	� 

- %%�5�+�/%%�����	�>��+����� - �/%%��&%�������
&2���>! ��&+56��7���/	-�<�+

56��7� 

- ���%7�'����/%%�����	�  

(Z) �����	���/-���/����%%�/%% (Systems Analysis and Design) 

- �+��3�/��%5�+�/%% - 	���������
6�+��� 

- �+	�<����������&1���/%% - �������%%�/%% 

- ��/%������&1���/%% - �����6�+���
�����
6��%% 

- �����	���/-�����
6�+��� - 	������+	����5�+�������%% 

- �V�"����2+�%%!G���+ - ����G�	���V������	���/-���/����%% 

([) 	��<�59��������	
��� (Computer Networks)  

- �����2��/�+��3�/��%5�+�/%%	��<�59�� - �/%%	��<�59���/2&%��/3�/	"
9�+ D 

- ��
�0���%%!G���+��	��$� - ���!&2���	��<�59�� 

- ������� ��3��'�	��<�59�� - "&���������/���!&2��������&=��+5�+	��<�59�� 

- ���������/�<=��&44�'  

(H) �����&=��+5�+�/%%�����	� (Information Systems Security) 

- 3�/	"5�+"&���������/���3��+�&� - ������7!����%>��/%%������	
��� 

- ���%����/���3L�%&
�	�<=������&=��+5�+�/%% - ���!&2�����/���%�����26�������&=��+ 

(�\) ���++��������	
���	�<=������! (Business Computer Project)  

- >;6�����76��%��2!���=$26	������ ��/����@�#��6���6�	��=�	
�� 	�<=��@�#�����
6�+��� ��	���/-�

����%%��/!&2��6�+�/%%+�������	��+�����! �G�	�����/!&2G�	������+	���� �2�>;6

��'�
&���9�+ 

(��) &�#/���>;6���
�����������	
��� (Computer Software Usage Skill) 

- 	�<=�>-6V76�@�#������������?>����>;6���
������G�	�J!�73�+�����!-�<�3�/���
����
������G�	�J!�73

&=�$3	38�	��<=�+�<�>�+�������!�
9�/26��$26��9�+	-��/�� �2�����������
���>;6���
�������79>�

"��%����� ��//-�<�2G�	������3L�%&
�>�"��3L�%&
�5�+��;�
9�+ D �2�	^��/>���;�	��5�+

��5���;�������	
��������! 
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�G.� ���H�9������J������2��������������%�������� , �7�� 
���	3���%	��%	�<F�-����/�G��&4 ($�9>;9;<=������;�) 5�+��5�������	
����&%5�%	5
 � 26�� 
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�
�� 

CS 1 ���+��6�+2�����
    X  

  2 �<F�0�����	5����3�����   X X  

  3 �����&%�6����/5&F�
������    X X  

  4 ���+��6�+��/�?�3P
�����      X 

  5 �/%%3L�%&
����   X X  

  6 ���3�/���V�	��<�59��     X  

  7 "�#����	5����3�����    X  

  8 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
���   X X   

  9 �����_���/���3�/���V�"��    X  

  10 �/%%;�4^��2    X  

  11 ���!&2��������	�  X X    

  12 3�/	2J��+�&+����/��;�;��  X   X  

  13 �����������
�����    X   

  14 ���
��	�<=�����G���'    X  

CE 1 �<F�0�����	5����3�����   X X X 

  2 �'�
���
���+������	
���     X X 

  3 ��	�J��������      X 

  4 
������
��2�!�&�      X 

  5 ���+��6�+56��7���/5&F�
������   X X  

  6 ���+��6�+��/�?�3P
�����������	
���      X 

  7 �/%%3K�%&
����    X X  

  8 �/%%0��56��7�   X    

  9 �����������
�����   X   
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  10 	��<�59��������	
���     X  

SE 1 ����!G�	38�5�+������	
���   X X X X 

  2 �<F�0���'�
���
����/��������    X X X  

  3 ��;�;��"��3L�%&
�  X  X   

  4 �����	���/-���/�����6�+�%%!G���+���
�����   X    

  5 �������%%���
�����    X   

  6 �������%��/2��%���
�����    X   

  7 ���&1�����5�+���
�����    X   

  8 ��/%������+���
�����  X     

  9 ��'"�����
�����    X   

  10 ���!&2������
�����  X     

IT 1 �<F�0��	������������	�  X X X X  

  2 3L��&��&����/-�9�+���#����/������	
���   X X   

  3 �����&=��+��/���3�/�&������	�   X  X  

  4 ���!&2��������	� X X    

  5 ���%7�'�������	5����3�������/	�������  X X   

  6 �'�
���
����/�?�
��G�-�&%	������������	�  X  X  

  7 	��<�59��  X  X  

  8 �<F�0�����	5����3�����   X X  

  9 ���
�����	�������  X    

  10 ���%G���+�&�#���/���%��-���/%%  X X X  

  11 �?�3P
�������/���%7�'�����/%%   X X X   

  12 3�/	2J��+�&+����/��;�;��  X X    

  13 �/%%	�J%��/	�������  X X X  

BC 1 �<F�0��������	
�����/	������������	� X X    

  2 ���	5����3�����������	
���   X X  
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  3 ���+��6�+56��7���/5&F�
������   X X  

  4 ���	5����3�����%�	�J%   X X  

  5 �/%%0��56��7�  X    

  6 �/%%�����	�	�<=����!&2��� X     

  7 �����	���/-���/����%%�/%% X     

  8 	��<�59��������	
���  X  X  

  9 �����&=��+5�+�/%%�����	� X     

  10 ���++��������	
���	�<=������! X     

  11 &�#/���>;6���
�����������	
���  X    
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�73�= � �V�"7����2+����G���
�0����'��1���5�/��5���;��79���3L�%&
� 

���. �������	
����������
����� � 

Teaching Unit 

(POD Network) 

����/	���25�+-�&��7
� 

(Programme Specification) 

����/	���25�+�����;���/3�/�%���'�
"������ (?6���) 

(Course & Field Experience 
Specifications) 

��/%�����	���������� 

(�=G�>-6%����V����	�����76�=��2-�&+) 

 

����&2��/3�/	���V� 

(��9+	�6�V����	�����765�+�&��@�#�/%&'*�
) 

 

���+��V�2G�	���+��5�+�����;���/
3�/�%���'�"������ (?6���) 

(Course & Field Experience Reports) 

���+��3�/!G�"��/3�/!G�3O����@�#� 
(Semester/Annual Programme Report) 

, �W 

��+�V��&1�� + 3�&%3��+ 
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1~ tJ~ LtJUn1d~~"11n1V\U~ndEliJ ~1~d~1UTl fib1~1:~1JEl ~ :JJ~n~ll~~tllUUf)~ ~ ~nMlli 
aL9 q q q q 

LtJULL U1 Yl1 ~ 1 unl1vr~ UlV\1el1J1tJ1J1~V\ crn ~~11:: ~u U1tlJ fill ~~ ~lanl~ trnn ~ ~l ~~ f Ll~:: b~ f) 
q ~ v v 

1J1~1tJcnulu nl11n~1" lliflllAJ lL~~~1 ~1~1 un11~n~11~~u1J1ruru1~1 ~lon1~ tJ1iJ1 ~ ~1 ~~f ~ El'l 
q aL9 V v 

~n1UUf)~ 3J~n ~1Yln LL v\~ 1~3j1l1 ~1~lULfl uuL~ tJ~nul~,f~1U1~~tJCSJ5l ~ LL~:;1:;iiJ ~ln ~ LL~:;~f)~" srf)~ 
q q aL9 

nu1J1::n1~nd::Yld1~~n~1n-n11 L~fJ~ n1fJtJaJ1~1~lUf1nb1~1::~tJfJ~aJ~n~1LLv\~o.n1~ ~.~. kJ~G!~ 
aL9 q q q 

tl1itJe)lU1'C\l~11J~11111UlIl~11 ~ LL~~1J1~11 (9)~ LLv\~~1~1lcsnUfiJriT~1~LUtJUiJ1V\ld 
v OJ 

d1cnn11n1~Yl11~~n~1n-n11 l"J.~. 1!lcf~'v tJ1~nfJlJnlJ;rEl cf csnfJ'ltJ1::n1~n1~Ylj1~~n~lTIn1d L4El'l 
A CV e!l I A CV &:II ~ &:lo 

n1eJU 1J1~1~1 Uf1rn 1~1::WllJ tl ~1J~n ~1 LL V\~an1 ~ l"J.~.1!l clclkl 1;)1JU~11ln11n1::rt11~~n ~115n1j 
ol9 q q q aL9 

1~ tJfl1 LL U::U 1csn fJ~f1 rn:n1d1Jn11n11fJ~ 1J~nM1l un1d1J1::csn1Jf1f~~ ~/1!l cf.ci!.kl Lri fJ1U ~ en nUtJ1 t1U 
q q 

~.~. klcfclkl ~~ElfJnu1~nl~11~'l~fJl1Jd 

(g). 1J1~n1~d L1tJnll "1Jj::nl~nd~Yl11~~n~1n-n11L~eJ~ 1I1~1~lU~m1~1:~iJtJ1nJru1~1 
aL9 q q QJ QJ 

6' 
~1~1~tJ1tJ1~~1~~d ~.~. l!:1<tctl!:l" 

kl. 1V\1i1J1::n1 ~dLiJ~LLU1Yl1~ 1 un11vr~ Ul/1J1lJU1~V\ ~n ~~11::~tJU~ru nJ1 ~1 ~1"lJ1 
q ~ V QJ 

~ srnn ~~1~~f ~ tl~ ~rJ1UUfJ~1I~nM1t1fJ'l1'~LL~:LfJnGJ!U LL~:: 1V\1iU~~tJ~~ LL~lU5~'C\llnlu1J1:n1 ~ 
q aL9 

luj1~nll';j)1ul1JnM1LtJu~u11J 
q 

~1V\ 11J~rJl\UUfJWl ~J ~n ~11~ ~ LU ~ ~fJU V\~n ~~1deJ rJ LLrr':) 1l::~ fJ~ 1J1'U1J1~V\ ~n~~d1~ 
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๑. ชื่อสาขา 
พยาบาลศาสตร 
Nursing Science 

๒. ชื่อปริญญา 
พยาบาลศาสตรบัณฑติ  
พย.บ. 
Bachelor of Nursing Science  
B.N.S.  

๓. ลักษณะของสาขา 
สาขาพยาบาลศาสตรเปนวิชาชีพที่ตองปฏิบัติโดยตรงตอชีวิต สุขภาพและอนามัยของ

ประชาชนดวยความเอาใจใส อยางเอ้ืออาทร จึงจําเปนตองใชศาสตรทางการพยาบาล ศาสตรที่
เก่ียวของ หลักการและทักษะการปฏิบัติเพ่ือใหการพยาบาลแบบองครวมแกผูใชบริการที่เปนบุคคล 
ครอบครัว และชุมชน ในทุกภาวะสุขภาพ ทุกวัย และหญิงตั้งครรภ เพ่ือใหผูใชบริการสามารถดูแล
ตนเองไดทั้งในภาวะสุขภาพดีและเจ็บปวย จัดการและตัดสินใจกับภาวะสุขภาพของตนเองไดอยาง
เหมาะสม การจัดการเรียนการสอนจึงมุงใหผูเรียนสามารถปฏิบัติการพยาบาลไดอยางมีคุณภาพ    
มีความปลอดภัยตอชีวิตของผูใชบริการโดยคํานึงถึงคุณภาพชีวิต และคุณคาของชีวิตมนุษยอยาง
เทาเทียมกัน การจัดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตองมีความสอดคลองกัน จึงจะ
ชวยผูเรียนใหสามารถนําความรูภาคทฤษฎีไปใชในการปฏิบัติได ดังน้ันการเรียนภาคทฤษฎี      
การเรียนในหองปฏิบัติการพยาบาลในสถานการณจําลอง และการปฏิบัติในสถานการณจริง จึงมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะสรางบัณฑิตใหมีความรู มีทักษะทางปญญา มีความรับผิดชอบ และ
สามารถสื่อสารและสรางความสัมพันธระหวางบุคคล มีทักษะการคิดวิเคราะห ตลอดจนปฏิบัติ    
การพยาบาลอยางมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดม่ันในจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
๑. มีความรอบรูในศาสตรทางการพยาบาล และศาสตรที่เก่ียวของ สามารถประยุกตไดอยาง 

เหมาะสมในการปฏิบัติการพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน และศึกษาตอในระดับสูงขึ้น 
๒. สามารถใหการพยาบาลไดอยางเปนองครวม แกผูใชบริการทุกชวงวัย ทุกภาวะสุขภาพ  

ทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ และความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยใชศาสตรและศิลปะทาง 
การพยาบาล และหลักฐานเชิงประจักษ ภายใตกฎหมายและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
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๓. มีความสามารถคิดอยางเปนระบบ มีเหตุผล คิดอยางมีวิจารณญาณ และแกปญหาอยาง
สรางสรรคทั้งในการปฏิบัติการพยาบาลและสถานการณทั่วไป 

๔. สามารถใชการวิเคราะหเชิงตัวเลข และใชสถิติไดอยางเหมาะสมในวชิาชีพ 
๕. มีคุณธรรม จริยธรรม เคารพในศักด์ิศรีของความเปนมนุษย มีความรับผิดชอบ และมี 

ความเอ้ืออาทร 
๖. มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีภาวะผูนํา สื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถทํางานเปนทีม  

กับ สหวิชาชีพ 
๗. มีความสามารถในการบริหารจัดการในองคกรทางสุขภาพ  
๘. สนใจใฝรูและสามารถพัฒนาตนเอง วิชาชีพ และสังคมไดอยางตอเน่ือง 
๙. สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการปฏบิัติการพยาบาลและการสื่อสาร 
๑๐. มีศรัทธาในวิชาชีพการพยาบาล รวมทั้งมีความเชื่อม่ันในการพยาบาล และคุณคาแหงตน 

๕. มาตรฐานผลการเรียนรู 
สาขาพยาบาลศาสตร กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ๖ ดาน ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

อุดมศึกษาแหงชาติ และลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคของสาขาพยาบาลศาสตรที่กําหนดไว ดังน้ี 
๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 

๕.๑.๑ มีความรู ความเขาใจในหลักศาสนา หลักจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
ตลอดจน สิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก สิทธิผูบริโภค สิทธิผูปวย ตลอดจนสิทธิของผูประกอบวิชาชีพ 
การพยาบาล ที่มีความสําคัญตอการปฏิบัติการพยาบาล 

๕.๑.๒ สามารถแยกแยะความถูกตอง ความดี และความชั่วได 
๕.๑.๓ เคารพในคุณคาและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย 
๕.๑.๔ มีความรับผิดชอบตอการกระทําของตนเอง 
๕.๑.๕ มีระเบียบวินัย และซื่อสัตย 
๕.๑.๖ ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และมีความสามารถจัดการกับปญหาจริยธรรมใน 

การดํารงชีพ และในการปฏิบัติงานในวิชาชีพการพยาบาล 
๕.๑.๗ เปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืนทั้งในการดํารงตนและการปฏิบัติงาน 
๕.๑.๘ สงเสริมใหผูปวย/ผูใชบริการไดรับรู และเขาใจสิทธิของตนเองเพ่ือปกปองสิทธิ

ของตนเองที่จะถูกละเมิด 
๕.๒ ความรู 

๕.๒.๑ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรที่เปนพ้ืนฐานชีวิตและพื้นฐาน
ทางวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร มนุษยศาสตร สังคมศาสตร กฎหมายและ 
การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

๕.๒.๒ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของศาสตรทางวิชาชีพการพยาบาล ระบบ
สุขภาพ และปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมและตอระบบสุขภาพ 
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๕.๒.๓ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการพยาบาล และการนําไปใช 
๕.๒.๔ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญของกระบวนการแสวงหาความรู  

การจัดการความรูกระบวนการวิจัย กระบวนการบริหารและการจัดการองคกร 
๕.๒.๕ มีความรูและความเขาใจในสาระสําคัญเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทาง 

การพยาบาล และระบบจําแนกขอมูลทางการพยาบาล 
๕.๒.๖ มีความรู ความเขาใจใน วัฒนธรรม สถานการณที่เปลี่ยนแปลงของประเทศ และ

สังคมโลกที่มีผลกระทบตอภาวะสุขภาพและประชาชน 
๕.๓ ทักษะทางปญญา 

๕.๓.๑ ตระหนักรูในศักยภาพและสิ่งที่ เปนจุดออนของตน เพ่ือพัฒนาตนเองใหมี
ความสามารถเพิ่มมากขึ้น สามารถนําไปสูการปฏิบัติการพยาบาล การสอน การแสวงหาความรูที่มี
ประสิทธิภาพ และการเปนผูนําที่เขมแข็ง 

๕.๓.๒ สามารถสืบคน และวเิคราะหขอมูลจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย 
๕.๓.๓ สามารถนําขอมูล และหลักฐานไปใชในการอางอิง และแกไขปญหาอยางมี

วิจารณญาณ 
๕.๓.๔ สามารถคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยใชองคความรูทางวิชาชีพและที่เก่ียวของ  

รวมทั้ง ใชประสบการณเปนฐาน เพ่ือใหเกิดผลลัพธที่ปลอดภัยและมีคุณภาพ ในการใหบริการ    
การพยาบาล 

๕.๓.๕ สามารถใชกระบวนการทางวิทยาศาสตร ทางการวิจัย และนวัตกรรมที่เหมาะสม 
ในการแกไขปญหา 

๕.๓.๖ สามารถพัฒนาวิธีการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลองกับสถานการณและ
บริบททางสุขภาพที่เปลี่ยนไป 

๕.๔ ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๔.๑ มีความสามารถในการปรับตัวเชิงวิชาชีพและมีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคกับ

ผูใชบริการ ผูรวมงาน และผูบังคับบัญชา 
๕.๔.๒ สามารถทํางานเปนทีมในบทบาทผูนําและสมาชิกทีม ในทีมการพยาบาล ทีม

สุขภาพ และทีมในชุมชนของระบบบริการสาธารณสุขทุกระดับและในบริบทหรือสถานการณที่
แตกตางกัน 

๕.๔.๓ สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผูนําในการผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีใน
องคกร ในสถานการณที่หลากหลายและสถานการณเฉพาะหนา 

๕.๔.๔ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอสังคม และรับผิดชอบในการ พัฒนาตนเอง 
วิชาชีพ  องคกรและสังคมอยางตอเน่ือง 
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๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๕.๑ สามารถประยุกตใชหลักตรรกะ คณิตศาสตรและสถิติ ในการพยาบาลอยางเหมาะสม 
๕.๕.๒ สามารถแปลงขอมูลใหเปนขาวสารที่มีคุณภาพ รวมทั้งสามารถอานวิเคราะห  

และถายทอดขอมูลขาวสารแกผูอ่ืนไดอยางเขาใจ 
๕.๕.๓ สามารถสื่อสารภาษาไทยไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การฟง การอาน  

การเขียนและการนําเสนอ รวมทั้งสามารถอานวารสาร และตําราภาษาอังกฤษอยางเขาใจ 
๕.๕.๔ สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรพ้ืนฐานที่จําเปน 
๕.๕.๕ สามารถเลือกและใชรูปแบบการนําเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใชเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ 
๕.๖ ทักษะการปฏิบัติทางวิชาชีพ 

๕.๖.๑ สามารถปฏิบัติทักษะการพยาบาลอยางเปนองครวมโดยประยุกตใชศาสตรและ
ศิลปะทางการพยาบาล รวมทั้งใชกระบวนการพยาบาล หลักฐานเชิงประจักษ และการสื่อสารเชิง
บําบัดในการพยาบาลบุคคล ครอบครัว และชุมชน 

๕.๖.๒ สามารถปฏิบัติการการสรางเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การรักษาพยาบาล  
การบําบัดและการบรรเทาอาการ และการฟนฟูสุขภาพ แกผูใชบริการทุกภาวะสุขภาพและทุกชวงวัย 
รวมทั้งการผดุงครรภ ในทุกระดับของสถานบริการสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภ (พ.ศ.๒๕๒๘) และท่ีแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพ การพยาบาลและการ
ผดุงครรภ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๐ 

๕.๖.๓ สามารถปฏิบัติการพยาบาลดวยความเมตตา กรุณา และเอ้ืออาทร โดยยึดม่ันใน
คุณธรรม จริยธรรม กฎหมาย และสิทธิของผูปวย 

๕.๖.๔ สามารถปฏิบัติการพยาบาลโดยคํา นึงถึ งความเปนปจเจกบุคคล  และ 
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม  

๕.๖.๕ แสดงภาวะผูนําในการปฏิบัติงาน สามารถบริหารทีมการพยาบาล ทีมสหสาขาชีพ 
และการทํางานในชุมชน ในหนวยบริการสุขภาพชุมชน 

๖. องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ 
สภาการพยาบาลเปนองคกรวิชาชีพ ที่มีหนาที่ควบคุมมาตรฐานการจัดการศึกษา โดยให

ความเห็นชอบหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตร รับรองสถาบันการศึกษาที่เปดสอนหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต และพิจารณาอนุมัติการขอขึ้นทะเบียนเปนผูประกอบวิชาชีพการพยาบาล
และการผดุงครรภ แกผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันที่ไดรับการรับรองจากสภาการพยาบาล 

๗. โครงสรางหลักสูตร 
โครงสรางของหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตองสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของ

กระทรวงศึกษาธิการและสภาการพยาบาล ดังน้ี 
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จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๔๐ หนวยกิต และไมเกิน ๑๕๐ หนวยกิต โดยมีสัดสวน
จํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของแตละหมวดวิชา ดังน้ี 

๗.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนหนวยกติรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
๗.๒ หมวดวิชาเฉพาะ จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๐๔ หนวยกิต จําแนกไดดังน้ี 

๗.๒.๑ กลุมพ้ืนฐานวชิาชีพ จํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๒๘ หนวยกิต 
๗.๒.๒ กลุมวิชาชีพ ไมนอยกวา ๗๖ หนวยกิตทัง้รายวิชาภาคทฤษฎีทางการพยาบาล  

และรายวชิาภาคปฏิบตัิในสถานการณจริง 
            โดยรายวิชาภาคทฤษฎีทางการพยาบาล มีจํานวนหนวยกติรวมไมนอยกวา  

๕๑  หนวยกิต  รายวิชาภาคปฏิบตัิในสถานการณจริง มีจํานวนหนวยกิตรวม 
ไมนอยกวา ๒๕ หนวยกิต โดย ๑ หนวยกิต ภาคปฏบิัติในสถานการณจริง ตอง
จัดการเรียนการสอนไมต่ํากวา ๖๐ ชั่วโมง ทั้งน้ีกลุมรายวิชาการพยาบาล
มารดาและทารก  การผดุงครรภ และการวางแผนครอบครัว ทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏบิตัิมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒ หนวยกิต 

     ๗.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี จํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขา 
เน้ือหาสาระสําคัญประกอบดวยกลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ และกลุมวิชาชีพ 
กลุมพ้ืนฐานวิชาชีพ ไดแก ชีวเคมี ชีววิทยา กายวิภาคศาสตร สรีรวิทยา ปรสิตวิทยา    

จุลชีววิทยา พยาธิวิทยา เภสัชวิทยา ชีวสถิติ จิตวิทยา พัฒนาการตามวัย โภชนศาสตร และระบาดวทิยา 
กลุมวิชาชีพ ประกอบดวยวิชาการพยาบาลทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสถานการณ

จริง โดยมีเน้ือหาสาระสําคัญ ไดแก (๑) การประเมินภาวะสุขภาพ (๒) มโนมติและทฤษฎีทางการ
พยาบาล (๓) สารสนเทศทางการพยาบาล (๔) หลักการและกระบวนการวิจัยทางการพยาบาล    
(๕) การบริหารการพยาบาลและการบริหารองคกรสุขภาพ (๖) การพยาบาลผูใหญทั้งในภาวะวิกฤติ
และเรื้อรัง (รวมอายุรศาสตร ศัลยศาสตรและนรีเวชวิทยา) (๗) การพยาบาลเด็กและวัยรุน (๘) การ
พยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร (๙) การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาโรคเบ้ืองตน  
(๑๐) การพยาบาลมารดาและทารก (๑๑) การผดุงครรภ (๑๒) การวางแผนครอบครัว (๑๓) การ
พยาบาลผูสูงอายุ และ (๑๔) กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู 
๙.๑ กลยุทธการสอน 

การจัดการเรียนการสอนใหเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง และชี้นําตนเองในการเรียนรู โดยให
ผูเรียนมีสวนรวมตลอดกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม มีการออกแบบการเรียน
การสอนในแตละรายวิชา ที่สามารถวัดและประเมินการมีสวนรวมของผูเรียนไดอยางชัดเจน และใช
วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายและเหมาะสมกับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติในสถานการณจริง      
การสอนในหอผูปวย และ การสอนขางเตียง โดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของผลการเรียนรูทั้ง ๖ ดาน 
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ผานกระบวนการเรียนการสอนที่เนนการคิดวิเคราะห และการแกไขปญหา โดยใชปญญาและ
หลักฐานเชิงประจักษ มีการประเมิน ทั้งความกาวหนา และประเมินผลรวบยอด 

๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู 
การวัดและประเมินผลตองดําเนินการอยางเปนระบบ ใชวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย 

สอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตร ผลการเรียนรู และกิจกรรมการเรียนการสอน โดยแบงสัดสวนน้ําหนัก   
การประเมินในแตละกิจกรรม หรือแตละดานใหเหมาะสมกับผลการเรียนรูของรายวิชาน้ัน ๆ ทั้งน้ีผูสอน         
ตองแจงใหผูเรียนทราบวิธีการประเมินผล ตลอดจนแจงผูเรียนทราบผังการออกขอสอบ ที่จะใชใน
การวัดและประเมินผลวิชาภาคทฤษฎีลวงหนา สําหรับการประเมินผลการปฏิบัติ ใชการประเมินโดย
การสังเกตการปฏิบัติ การสอบภาคปฏิบัติในสถานการณจําลองและสถานการณจริง โดยวัดและ
ประเมินทักษะปฏิบัติตามที่กําหนดในหลักสูตร และตองนําผลการประเมินมาใชเพ่ือใหผูเรียนมี
โอกาสไดปรับปรุงตนเอง 

๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  
สถาบันการศึกษาตองกําหนดใหมีระบบและกลไกการทวนสอบเพื่อยืนยันวานักศึกษาและ

ผูสําเร็จการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูทุกดานตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาล
ศาสตรเปนอยางนอย โดยดําเนินการทั้งการทวนสอบระดับรายวิชา และระดับหลักสูตร            
และกําหนดใหเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพภายใน 

๑๐.๑ การทวนสอบระดับรายวิชา 
สถาบันจะตองจัดทําการทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ  

โดยสถาบันการศึกษา หรือคณะ/วิทยาลัยกําหนดระบบและกลไกในการดําเนินงานเกี่ยวกับการทวน
สอบ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของการใหคะแนนกับกระดาษคําตอบ รวมทั้งการประเมินดวยวิธี
อ่ืนที่กําหนดในรายละเอียดวิชา รวมทั้งการอุทธรณการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา(ถามี)     
ซ่ึงสถาบันการศึกษาจะตองมีการวางแผนและรายงานผลการทวนสอบตอคณะกรรมการบริหารคณะ
ทุกภาคการศึกษา 

๑๐.๒ การทวนสอบระดับหลักสูตร 
ดําเนินการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูครอบคลุม ผลการเรียนรูทุกดานตาม

มาตรฐานสาขาพยาบาลศาสตรอยางเปนระบบ เพ่ือประเมินความสําเร็จของการผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพ โดยมีการประเมินจากหลายแหลง รวมถึงการประเมินโดยแหลงฝกงาน ผูใชบัณฑิต 
บัณฑิตใหม และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือเปนการพิสูจนวาผูสําเร็จการศึกษามีผลการเรียนรูไมนอย
กวาที่กําหนดในรายละเอียดหลักสูตร 

 

๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 
๑๑.๑ คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
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๑๑.๑.๑ สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญโปรแกรมที่เนน
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

๑๑.๑.๒ มีสุขภาพสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ไมเจ็บปวยหรือเปนโรคติดตอ
รายแรงหรือมีความผิดปกติที่เปนอุปสรรคตอการศึกษา  

๑๑.๑.๓ มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามที่สถาบันการศึกษากําหนด 
๑๑.๒ การเทียบโอนผลการเรยีนรู 

ใหเทียบโอนผลการเรียนรูไดเฉพาะในหลักสูตรที่ไดรับการเผยแพรโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว กรณีเปนสถาบันการศึกษาตางประเทศ ตองเปนสถาบันที่
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง หรือใชกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาของประเทศ
น้ัน ๆ และหากเปนนักศึกษาตางคณะในสถาบันเดียวกัน จะตองผานการประเมินทัศนคติตอวิชาชีพ 
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับของแตละมหาวิทยาลัย 

๑๒. คณาจารย และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

อาจารยประจําหลักสูตรตองมีจํานวนและคุณวุฒิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ และ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง
แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘  

๑๒.๑ คุณสมบัติอาจารยประจํา 
๑๒.๑.๑ สําเร็จการศึกษาอยางนอยระดับปริญญาโทสาขาพยาบาลศาสตรหรือสาขา

ที่เก่ียวของกับสุขภาพ โดยตองสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาพยาบาลศาสตร และมี
ประสบการณการปฏิบัติการพยาบาลมาไมต่ํากวา ๒ ป  

๑๒.๑.๒ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภชั้นหน่ึงหรือ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหน่ึงที่ไมหมดอายุ สําหรับอาจารยที่สอนดานการ
พยาบาลมารดาและทารก และการผดุงครรภจะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและ
การผดุงครรภชั้นหนึ่งที่ไมหมดอายุ 

๑๒.๑.๓  ปฏิบัติการพยาบาล สอน หรือวิจัยเก่ียวกับสุขภาพและการพยาบาลอยางตอเน่ือง 
๑๒.๑.๔ กรณีเปนอาจารยใหมที่ไมมีประสบการณการสอนทางการพยาบาลตองผาน 

การอบรมหลักสูตรศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรดานการจัดการเรียน 
การสอนทางการพยาบาลที่เทียบเคียงกันได และสภาการพยาบาลใหการเห็นชอบ 

๑๒.๒ อัตราสวนอาจารยตอนักศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑสภาการพยาบาล 
๑๒.๒.๑ ในภาพรวมกําหนด ดังน้ีคือ  

อาจารย : นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาไมมากกวา  ๑ : ๖ 
๑๒.๒.๒ การฝกปฏิบัติทางการพยาบาลในแตละหอผูปวยหรือในชุมชน 

อาจารย : นักศึกษาไมมากกวา    ๑ : ๘ 
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ทั้งน้ีจะตองมีอาจารยประจําหลักสูตร ไมนอยกวาจํานวน ๕ คนตามที่กําหนดโดย
กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีคุณวุฒิหรือประสบการณการสอนทางการพยาบาลครบทุกสาขาหลัก
ทางการพยาบาล ไดแก การพยาบาลจิตเวชศาสตร การพยาบาลอนามัยชุมชน การพยาบาลผูใหญ 
การพยาบาลเด็ก และการพยาบาลแมและเด็ก หรือสูติศาสตร ในกรณีที่มีอาจารยพิเศษสอน
ปฏิบัติการพยาบาลใหคงอัตราสวนเดียวกัน และจํานวนอาจารยพิเศษตองไมเกิน ๑ ใน ๔ ของ
อาจารยประจํา 

๑๒.๓ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
จัดให มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  หรือผูชวยสอนในหองปฏิบัติ 

การพยาบาลในจํานวนที่เหมาะสมกับจํานวนผูเรียน และมีบุคลากรสนับสนุนการบริหารงานของ
สถาบันการศึกษาทั้งในงานบริหาร การเงิน และบริการโสตทัศนูปกรณเปนอยางนอย 

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ 
๑๓.๑ ทรัพยากรการเรียนการสอน 

๑๓.๑.๑ มีอาคารเรียนและหองเรียนที่เอ้ือตอการเรียนการสอน รวมถึงหองเรียน
กลุมยอยอยางเพียงพอ 

๑๓.๑.๒ มีหองทํางานที่เหมาะสมและเอ้ือตอการทํางานของอาจารยและบุคลากร 
๑๓.๑.๓ มีสถานที่ทํากิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษา 
๑๓.๑.๔ มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรสุขภาพที่เหมาะสมและ

มีอุปกรณเพียงพอ 
๑๓.๑.๕ มีหองปฏิบัติการพยาบาลทุกสาขาวิชา  ในการฝกทักษะหรือเปน 

หองปฏิบัติการ พยาบาลที่สามารถใชไดทุกสาขาวิชาทางการพยาบาล ในการฝกทักษะและมี
อุปกรณที่ทันสมัยเพียงพอและพรอมใช โดยมีหุนฝกทักษะการพยาบาลพื้นฐานครบถวนเพียงพอ  
มีหุนฝกทักษะการฟนคืนชีพ หุนทําคลอด และอุปกรณการฝกทักษะอ่ืน ๆ ครบตามทักษะ 
การพยาบาลในรายวิชาที่กําหนดไวในหลักสูตร 

๑๓.๑.๖ มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และมีคอมพิวเตอรที่สามารถสืบคนขอมูล
ทางอินเตอรเน็ตได จํานวนอยางนอย ๑ เคร่ืองตอนักศึกษา ๑๐ คน 

๑๓.๑.๗ มีหองเรียนและอุปกรณโสตที่ เ พียงพอและเหมาะสม  กับกิจกรรม 
การเรียนการสอนที่กําหนดไวในรายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา 

๑๓.๑.๘ มีหองสมุดที่ มีตําราหลักทางการพยาบาล  มีหนังสือหรือตําราทาง 
การพยาบาลที่ทันสมัยไมนอยกวา ๑๐ ชื่อเร่ืองตอสาขาวิชา และมีหนังสือทางการพยาบาลและ
วิทยาศาสตรสุขภาพไมนอยกวา ๕๐ เลมตอนักศึกษา ๑ คน หรือสามารถสืบคนไดจากระบบ
ฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส โดยนักศึกษาตองสามารถเขาถึงระบบการสืบคนไดอยางสะดวกและทุก
โอกาส 
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๑๓.๑.๙ มีวารสารทางการพยาบาลทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ที่เปนปจจุบัน
ไมต่ํากวาภาษา ละ ๑๐ ชื่อเร่ือง โดยมีการรับตอเน่ืองอยางนอย 1 ป หรือมีฐานขอมูลวารสาร
พยาบาลอิเล็กทรอนิกส โดยนักศึกษาสามารถเขาถึงระบบการสืบคนไดอยางสะดวก และทุกโอกาส 

๑๓.๑.๑๐ มีระบบเทคโนโลยีการสืบคนขอมูลทางวิชาการจากแหลงขอมูลทั้งในและ
ตางประเทศ 

๓.๑.๑๑ มีแหลงฝกหลักในวิชาปฏิบัติการพยาบาลเปนโรงพยาบาลระดับตติยภูมิซ่ึง
ไดรับการ ประกันคุณภาพ หรือมีระบบประกันคุณภาพที่ชัดเจน มีจํานวน ผูใชบริการเพียงพอตอ
การฝกปฏิบัติการพยาบาล และการฝกงานของนักศึกษา โดยไมกระทบกระเทือนตอสุขภาวะของ
ผูใชบริการ และคุณภาพการบริการ 

๑๓.๑.๑๒ มีระบบและมาตรการรักษาความปลอดภัยสําหรับนักศึกษา และอาจารย
และปองกันอันตรายที่อาจเกิดระหวางการฝกปฏิบัติงานของนักศึกษา ระหวางการเดินทางไปและ
กลับจากการฝกงานในแหลงฝกปฏิบัติ 

๑๓.๒ การจัดการ 
๑๓.๒.๑ มีผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนการสอนโดยเฉพาะ 
๑๓.๒.๒ มีการวางแผนความตองการทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทอยางตอเน่ือง 
๑๓.๒.๓ มีทรัพยากรการศึกษาทุกประเภทจํานวนเพียงพอ และอยูในสภาพพรอมใช

ตลอดเวลา 
๑๓.๒.๔ มีการประเมินคุณภาพ และ ปริมาณของทรัพยากรทุกประเภทรวมทั้งแหลง

ฝกอยางตอเน่ืองอยางนอยทุกภาคการศึกษา 
๑๓.๒.๕ มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และอาจารยเพ่ือการปรับปรุง 

คุณภาพ ภายหลังการสิ้นสุดการเรียน 

๑๔.  แนวทางการพัฒนาคณาจารย  
๑๔.๑ เพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลอยางตอเน่ือง เพ่ือ 

สนับสนุนความสําเร็จของมาตรฐานผลการเรียนรูในทุกดาน 
๑๔.๒ พัฒนาความเชี่ยวชาญการปฏิบัติเฉพาะสาขาทางการพยาบาลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 
๑๔.๓ พัฒนาทักษะการเขียนตํารา หนังสือ การวิ จัย และตีพิมพเผยแพรผลงานใน 

วารสารวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ 
๑๔.๔ พัฒนาคุณวุฒิใหสูงขึ้น 
๑๔.๕ พัฒนาเขาสูตําแหนงทางวิชาการ หรือระบบเทียบเคียง 
๑๔.๖ เขารวมประชุม สัมมนาวิชาการอยางนอยปละ ๑๕ ชั่วโมง 
๑๔.๗ เพ่ิมพูน และพัฒนาทักษะในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สําหรับอาจารยใหมจะตองมีการพัฒนา สูบทบาทการเปนอาจารย โดยการปฐมนิเทศเพ่ือ
แนะนําสูบทบาทการเปนอาจารยและการทําหนาที่ของอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา รับการอบรม
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หลักสูตรศาสตรและศิลปการสอนทางการพยาบาล หรือหลักสูตรอ่ืนที่เทียบเคียงกันได มีการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญดานทักษะการปฏิบัติการพยาบาล พัฒนาบทบาทและจรรยาบรรณอาจารยผาน
ระบบพ่ีเลี้ยง หรือระบบที่สถาบันกําหนด 

๑๕.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

สถาบันการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร ตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและ 
การจัดการเรียนการสอนที่จะทําใหบัณฑิตมีคุณภาพอยางนอยตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
ไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร โดยมีตัวบงชี้หลัก ดังน้ี 

 

ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 
 

ปที่ 5 
 

๑๕.๑  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

๑๕.๒ มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ท่ีสอดคลองกับ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรในทุก
ประเด็นเปนอยางนอย 

 

X X X X X 

๑๕.๓ มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม  ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ กอนการเปดหลักสูตร
ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

๑๕.๔ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๕ และ 
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเปดสอนให
ครบทุกรายวิชา          

X X X X X 

๑๕.๕  จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

 X X X X 

๑๕.๖  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล 
การเรียนรู ท่ีกําหนดใน มคอ.๓ และมคอ.๔ อยางนอยรอยละ 
๒๕ ของรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละปการศึกษา  

 X X X X 

๑๕.๗ มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน 
การดําเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.๗ ปท่ีแลว 

  X X X 

๑๕.๘ อาจารยพยาบาลประจําทุกคนมีคุณสมบัติครบตามกําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรเปน 
อยางนอย 

X X X X X 

๑๕.๙  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
ดานการจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 
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ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 
 

ปที่ 5 
 

๑๕.๑๐ อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาในดานวิชาการและ
วิชาชีพไมนอยกวา ๑๕ ชั่วโมง/ปการศึกษา 

X X X X X 

๑๕.๑๑ บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาตรงตาม
งานท่ีรับผิดชอบทุกคนในแตละป ไมนอยกวาคนละ ๑๐ ชั่วโมง
ตอปการศึกษา  

X X X X X 

๑๕.๑๒ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมท่ีมีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐       X X 

๑๕.๑๓  ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม เฉล่ียไม
นอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

    X 

๑๕.๑๔ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา ตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยพยาบาลเฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕   X X X X 

๑๕.๑๕ ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอทรัพยากรสนับสนุน 
การเรียนการสอนเฉล่ียไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕   X X X X 

 

สถาบันการศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของ
สถาบัน หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดย
กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร หลักสูตรที่ไดมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.๒๕๕๒ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่ ๑-๑๐ ครบถวน   
และมีผลการดําเนินการรวม บรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้การประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอน อยูในเกณฑดีอยางนอย ๒ ปการศึกษาอยางตอเน่ือง กอนไดรับการเผยแพร 

๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตรสูการปฏิบัติ 
สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรสาขาพยาบาลศาสตรควร

ดําเนินการดังน้ี 
๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพของสถาบันในการบริหารจัดการการศึกษาตาม

หลักสูตรในหัวขอตางๆที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 
๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ตาม

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร ซ่ึงประกอบดวย กรรมการอยางนอย ๕ คน 
โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาพยาบาล
ศาสตร ซ่ึงเปนบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน และ ผูแทนสภาการพยาบาลอยางนอย ๑ คนเพ่ือ
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร 
โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ (รายละเอียดของหลักสูตร ) 
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๑๖.๓ ดําเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรโดยพิจารณาโครงสรางหลักสูตร เน้ือหา
สาระสําคัญและผลการเรียนรู ตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาเปนหลัก สถาบันอาจเพ่ิมเติม
ผลการเรียนรูเฉพาะของหลักสูตร ใหเปนไปตามปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่แตกตางจากสถาบันอ่ืน โดยใหแสดงแผนที่การกระจายความ
รับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตร
มีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 

๑๖.๔ จัดทํารายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนามตามท่ี
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขอ อยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ 
มคอ.๔ (รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชา
จะทําใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด สถาบันฯ ตองมอบหมายใหภาควิชา/สาขาวิชา จัดทํา
รายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนามใหเสร็จสมบูรณ
กอนการเปดสอน  

๑๖.๕ สถาบันอุดมศึกษา ตองเสนอสภาสถาบัน อนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงได
จัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบัน ควรกําหนดระบบและกลไกของการ
จัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณภาคสนามใหชัดเจน  

๑๖.๖ สถาบันอุดมศึกษา ตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงสภาสถาบันฯ อนุมัติให
เปดสอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบัน 
อนุมัติ และใหสภาการพยาบาลใหความเห็นชอบตามที่สภาการพยาบาลกําหนด 

๑๖.๗ เม่ือสภาสถาบันอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลว ใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียด
ของหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม ใหบรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรูที่คาดหวังของสาขา 

๑๖.๘ เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแต
ละรายวิชาและประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๕ (รายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖(รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และ 
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเม่ือส้ินปการศึกษา โดย
มีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
หากจําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 
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๑๖.๙ เม่ือครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอ
และรายละเอียดยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับ
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการ
ดําเนินการของหลักสูตรตอไป 
๑๗. การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซึ่งบันทึก
ในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
การรับรองคุณวุฒิ เพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือน (ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพ และ
มาตรฐานไดโดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพื่อการเผยแพร (Thai 
Qualifications Register: TQR) เม่ือสถาบันไดเปดสอนไปแลวอยางนอยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตร
ตามหลักเกณฑตอไปน้ี 

๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจง
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติ
หลักสูตรนั้น และสภาการพยาบาลใหความเห็นชอบแลว 

๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร
ซ่ึงสอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป 
นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร ซ่ึงผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร กําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร  

๑๗.๓ หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป 

๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการ
รักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองเปนไปตามที่มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาพยาบาลศาสตร กําหนด ทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวาผลการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่ กําหนด ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาถอนการเผยแพร
หลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

------------------------------------------ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม  

พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบทาย   

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 

พ.ศ.๒๕๕๓ 
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 มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตร ี
สาขาวิชาการทองเที่ยว และการโรงแรม 

 

๑.   ชื่อสาขาวิชา  สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 
 

๒.   ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบณัฑิต (การทองเท่ียว)  

ศศ.บ. (การทองเท่ียว) 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต (การโรงแรม)  
 ศศ.บ. (การโรงแรม) 
 ศิลปศาสตรบณัฑิต (การทองเท่ียวและการโรงแรม) 
 ศศ.บ. (การทองเท่ียวและการโรงแรม)  

  

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts (Tourism)  
 B.A. (Tourism) 

Bachelor of Arts (Hotel)  
B.A. (Hotel) 
Bachelor of Arts (Tourism and Hotel) 
B.A. (Tourism and Hotel) 
 

 หมายเหตุ มาตรฐานคุณวุ ฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเ ท่ียวและ 
การโรงแรมฉบับน้ีครอบคลุมเฉพาะปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต  สวน
ปริญญาบัณฑิตอ่ืน ๆ ที่มีการเรียนการสอนดานการทองเที่ยวและ 
การโรงแรมตองเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีตามชื่อ
ปริญญาของตน และใชเน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชาการทองเท่ียว
และการโรงแรมเปนหลักในการพัฒนาหมวดวิชาเฉพาะ 

    
๓.   ลักษณะของสาขา/สาขาวิชา  

สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมเปนสาขาวิชาทางดานสังคมศาสตรที่มีลักษณะสําคัญ คือ 
การบูรณาการศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของมาพัฒนาเปนหลักสูตรวิชาชีพที่ทันสมัย เนนทั้งภาคทฤษฎีและ 
ภาคปฏิบัติ สาขาวิชานี้จึงมีศาสตรที่ครอบคลุมการวางแผนและการพัฒนา การบริหาร การบริการ 
การส่ือสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ การตลาด การวิจัย ภาษาตางประเทศ กฎหมาย และการอนุรักษความ
เปนเอกลักษณของชาติ การศึกษาสาขาวิชาน้ี ผูเรียนสามารถขยายองคความรูใหสูงขึ้นจนถึงระดับ 
ปริญญาเอกได บัณฑิตในสาขาวิชาน้ีสามารถประกอบอาชีพในการใหบริการ การปฏิบัติงานและการบริหาร  
ในหนวยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ธุรกิจโรงแรม และธุรกิจบริการอ่ืนๆ 
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๔.   คุณลักษณะของบัณฑิตทีพึ่งประสงค 
บัณฑิตสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมพึงมีคุณลักษณะที่ตรงกับความตองการของสังคมและ

ตลาดแรงงาน ดังน้ี 
๑. มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๒. มีความรอบรูทางวิชาการ และทักษะทางวิชาชีพในศาสตรทางการทองเที่ยวและ 

การโรงแรม มีความสามารถในการปฏิบัติงาน การใหบริการ และบริหารจัดการเทียบเทากับ
มาตรฐานสมรรถนะทางวิชาชีพในภูมิภาคอ่ืนของโลก 

๓. มีทักษะการวิเคราะหสถานการณ โดยประยุกตใชความรู เหตุผลและวิจารณญาณอยาง
เหมาะสมเม่ือตองเผชิญกับสถานการณตางๆ 

๔. มีบุคลิกภาพดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในทุกระดับไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนา
ตนเอง ทั้งดานความรูและทักษะวิชาชีพอยางตอเน่ือง 

๕. มีประสิทธิภาพในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาตางประเทศไดอยางนอย  
๑ ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งสามารถสื่อสารขามวัฒนธรรมไดอยางเหมาะสม 

๖. มีความรูและความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรในการประมวลและ
วิเคราะหขอมูลเพ่ือการวางแผน การจัดการ และการพัฒนา 

 
๕.   มาตรฐานผลการเรียนรู 

บัณฑิตในสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมจะมีมาตรฐานผลการเรียนรูอยางนอย ๕ ดานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังน้ี 

๕.๑ คุณธรรม จริยธรรม 
๕.๑.๑ มีความซ่ือสัตย สุจริต และสามารถจัดการปญหาความขัดแยงระหวางผลประโยชนที ่

ไดรับกับจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
๕.๑.๒ มีทัศนคติที่ดีตออาชีพและแสดงออกซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานและ 

การปฏิบัตตินตอผูอ่ืนอยางสมํ่าเสมอ 
๕.๑.๓ มีความรับผิดชอบในหนาที ่เปนสมาชิกทีดี่และมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือการพัฒนา 
           มีภาวะผูนํา และเปนแบบอยางที่ดีตอผูอ่ืน 
๕.๑.๔  มีวินัยในการทํางาน และปฏิบตัติามกฎระเบียบและขอบังคบัขององคกรและสังคม 
 

๕.๒  ความรู 
๕.๒.๑ มีความรูในสาขาวิชาการทองเท่ียวและสาขาวิชาการโรงแรมทั้งภาคทฤษฎีและ 

  ภาคปฏิบัตอิยางกวางขวาง เปนระบบ เปนสากล และทันสมัยตอสถานการณโลก 
๕.๒.๒ มีความรูที่เกิดจากการบูรณาการความรูในศาสตรตาง ๆ ที่เก่ียวของ 
๕.๒.๓ มีความรูในกระบวนการ และเทคนิคการวิจัยเพ่ือแกไขปญหาและตอยอดองคความรูใน

งานอาชีพ  
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๕.๓ ทักษะทางปญญา 
๕.๓.๑ มีความสามารถประมวลและศึกษาขอมูลเพ่ือวิเคราะหสาเหตุของปญหาและความ 

ขัดแยง รวมทัง้หาแนวทางปองกันและแกไขปญหาไดอยางเหมาะสม ทั้งเชิงกวางและ
เชิงลึก 

๕.๓.๒ มีความสามารถประยุกตใชความรูภาคทฤษฎี ภาคปฏบิัติ ไปใชประโยชนในการฝก 
  ประสบการณภาคสนาม และการปฏบิตัิงานจริงตามสถานการณไดอยางเหมาะสม 

๕.๓.๓ มีความสามารถประยุกตใชนวัตกรรมจากภาคธรุกิจ และจากศาสตรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  
         เพ่ือพัฒนาทักษะการทํางานใหเกิดประสิทธิผล 

  

๕.๔ ทักษะความสมัพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
๕.๔.๑ มีความสามารถในการปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายตามหนาที่และ 

  บทบาทของตนในกลุมงานไดอยางเหมาะสม รวมทั้งมีสวนรวมในการชวยเหลือ 
  ผูรวมงานและแกไขปญหากลุม 

๕.๔.๒ มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง  และพัฒนาวิชาชีพใหทันสมัยอยางตอเน่ือง 
   และตรงตามมาตรฐานสากล 

๕.๕ ทักษะการวิเคราะหเชิงตวัเลข การส่ือสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๕.๕.๑ มีความสามารถในการใชภาษาไทย และภาษาตางประเทศในการฟง การพูด การ 

  อาน การเขียน และการสรุปประเด็นไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕.๕.๒ มีความสามารถในการส่ือสารกับชาวตางชาติไดอยางเหมาะสมตามสถานการณ 

และวัฒนธรรม 
๕.๕.๓ มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร รู จักเลือก 

  รูปแบบของการนําเสนอที่เหมาะสมสําหรับเรื่อง และผูฟงที่แตกตางกันไดอยางมี 
  ประสิทธิภาพ 

๕.๕.๔ มีความสามารถในการใชเทคนิคพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรและสถิติในการประมวล 
  การแปลความหมาย และการวิเคราะหขอมูล 

 

๖.   องคกรวิชาชีพทีเ่ก่ียวของ  
ไมมี 
 

๗.   โครงสรางหลักสูตร 
โครงสรางหลักสูตรมีความสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการประกอบดวย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี และหมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  
โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตแตละหมวด และหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรเปนไปตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ในสวนของหมวด 
วิชาเฉพาะ เน่ืองจากสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมมีลักษณะบูรณาการความรูทางวิชาการและ 
วิชาชีพ เนนทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ จึงตองกําหนดเปนกลุมยอย ดังน้ี 
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๑)  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่เปนความรูพ้ืนฐานในวิชาชีพที่ผูเรียนจําเปนตองศึกษา เพ่ือ
เตรียมความพรอม และเพ่ิมศักยภาพในการศึกษาวิชาเฉพาะ 

๒)  วิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาที่ครอบคลุมเน้ือหาสาระ และองคความรูเฉพาะดานของสาขาวิชาที่
กําหนดใหตองเรียน และเปนวิชาที่ทําใหผูเรียนสามารถนําไปประกอบอาชีพได แบงออกเปน 

-  วิชาเฉพาะบังคับ หมายถึง วิชาที่ผูเรียนในหลักสูตรนี้จําเปนตองเรียนตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร ซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาเปนผูกําหนด 

-  วิชาเฉพาะเลือก หมายถึง วิชาที่เพ่ิมเติมจากวิชาเฉพาะบังคับ เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนได
เลือกเรียนตามลักษณะงานอาชีพที่ตนสนใจ หรือเพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานในระดับสากล 

๓)  วิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรูความเขาใจตามที่ตนเองถนัด หรือสนใจ โดย
เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนวิชาใด ๆ ก็ไดในหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา 

๔)  วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หมายถึง การฝกประสบการณวิชาชีพในสถานประกอบการ ซ่ึงเปน
การฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา หรือการฝกประสบการณวิชาชีพแบบนับชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การทองเที่ยว)  (รวม ๑๒๖ หนวยกิต) 

 ๗.๑   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป       ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
                ๗.๒   หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 

๗.๒.๑ วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ    ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 
๗.๒.๒ วิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 

 -  วิชาเฉพาะบังคับ  
    (กลุมวิชาการทองเท่ียว)   ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะเลือก     ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
    (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)   ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

            (กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
      ๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

 ๗.๔  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชพี    ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
         ๗.๔.๑  ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศกึษา หรือ 
         ๗.๔.๒  ฝกงานแบบนับชัว่โมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรไดตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 
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โครงสรางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (การโรงแรม)  (รวม ๑๒๖ หนวยกิต) 
 ๗.๑   หมวดวิชาศึกษาทัว่ไป       ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

                ๗.๒   หมวดวิชาเฉพาะ        ไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต 
       ๗.๒.๑ วิชาพ้ืนฐานวชิาชีพ    ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต 

     ๗.๒.๑  วิชาเฉพาะ      ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะบังคับ  
    (กลุมวิชาการโรงแรม)   ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
 -  วิชาเฉพาะเลือก     ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 
    (กลุมวิชาความสนใจเฉพาะ)   ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 

            (กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ) ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
      ๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 

 ๗.๔  หมวดวิชาฝกประสบการณวิชาชพี    ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
         ๗.๔.๑  ฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศกึษา หรือ 

               ๗.๔.๒  ฝกงานแบบนับชั่วโมง ๔๐๐ ชั่วโมงตอเน่ืองกัน 

ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับจํานวนหนวยกิตในโครงสรางหลักสูตรไดตามวัตถุประสงคของ
หลักสูตร 

 
ในกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาตองการพัฒนาหลักสูตรใหมีสาขาวิชาการทองเที่ยวและ 

การโรงแรมรวมกัน สถาบันอุดมศึกษาควรเฉลี่ยรายวิชาทั้งดานการทองเที่ยวและการโรงแรมใหมี 
จํานวนหนวยกิตใกลเคียงกัน และใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ของ 
กระทรวงศึกษาธิการ  
 
๘.   เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 

เน้ือหาสาระสําคัญในสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมไดจากการบูรณาการศาสตรที่เก่ียวของ 
และจากกรอบโครงสรางสมรรถนะสาขาอาชีพดานการทองเที่ยวและการโรงแรมแบบสากลในระดับ
อาเซียน และระดับภูมิภาคอ่ืนของโลก มากําหนดเปนกลุมความรูหลัก ซ่ึงถือวาเปนเนื้อหาสาระสําคัญ
ของสาขาวิชา และจัดเปนกลุมวิชาตามโครงสรางหลักสูตร ดังตอไปน้ี 

๘.๑   กลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไมนอยกวา ๒๔ หนวยกิต ซ่ึงครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ 
ดังตอไปน้ี  ทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมหัวขอ เน้ือหาสาระ  รายวิชา และจํานวน 
หนวยกิต ตามวัตถุประสงคและเอกลักษณของหลักสูตร 
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-  ความรูเบื้องตนเก่ียวกับการทองเที่ยวและการโรงแรม (Introduction to Tourism and 
   Hotel) 
-  ลักษณะและพฤติกรรมของนักทองเท่ียว (Tourist Characteristics and Behavior) 
-  จิตวิทยาการบริการ (Service Psychology) 
-  การจัดการทรัพยากรมนุษย (Human Resource Management)  
-  เทคโนโลยสีารสนเทศสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม (Information Technology - 

 for Tourism and Hotel) 
-  จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสําหรับการทองเท่ียวและการโรงแรม  
   (Professional Ethics and Laws for Tourism and Hotel) 
-  การส่ือสารขามวัฒนธรรม (Cross Cultural Communication) 

๘.๒ กลุมวิชาเฉพาะ  ไมนอยกวา ๖๐ หนวยกิต  ทั้งน้ีสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมหัวขอ เน้ือหาสาระ  
รายวิชา และจาํนวนหนวยกิต ตามวตัถปุระสงคและเอกลักษณของหลักสูตร กลุมวิชาเฉพาะ
จําแนกออกเปน ๒ กลุมยอย ดังน้ี 
๘.๒.๑ กลุมวิชาเฉพาะบังคับ  ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ไดแก 

(๑)  กลุมวิชาการทองเท่ียว (Tourism) ประกอบดวย 
(๑.๑)  กลุมวิชาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism 

Planning, Management and Development) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  
- การวางแผนและพัฒนาการทองเที่ยว (Tourism Planning and 
   Development)  
-  การพัฒนาทรัพยากรการทองเที่ยว (Tourism Resource Development) 
-  การทองเท่ียวอยางยั่งยืน (Sustainable Tourism) 
-  การทองเท่ียวชุมชน (Community-Based Tourism)   
-  การจัดการโครงการการทองเท่ียว (Tourism Project Management)  
-  การสํารวจและวิจัยสําหรับการทองเที่ยว (Survey and Research for 

 Tourism)  
-  โลจิสติกสสําหรับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว (Logistics for Tourism 

 Industry)  
-  การสัมมนาการทองเท่ียว (Seminar on Tourism) 

 
           (๑.๒)  กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour Business 

Operation and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  
-  การวางแผนและการจัดนําเที่ยว (Tour Planning and Organizing)  
-  การดําเนินงานนําเที่ยว (Tour Operations)  
-  งานมัคคุเทศก (Tour Guiding)  
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-  การตลาดการทองเท่ียว (Tourism Marketing)  
-  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจนําเที่ยว (Accounting and Finance 

                                        for Tour Business)  
-  การจัดการธุรกิจนําเที่ยว (Tour Business Management)  
-  การจัดการตัวแทนการเดินทางทองเท่ียว (Travel Agency   
   Management)  
-  การออกบัตรโดยสาร (Ticketing) 

  
(๒)   กลุมวิชาการโรงแรม (Hotel) ประกอบดวย 

(๒.๑)  กลุมวชิาการวางแผน การจัดการ และการพัฒนาการโรงแรม  
(Hotel Planning, Management and Development) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตางๆ ดังน้ี  

-  การตลาดโรงแรมและการขาย (Hotel Marketing and Sales)  
-  การบัญชีและการเงินสําหรับธุรกิจโรงแรม (Accounting and 

      Finance for Hotel Business) 
-  การวางแผนและพัฒนาธรุกิจโรงแรม (Hotel Business Planning 

 and Development)  
-  การสํารวจและวิจัยสําหรับการโรงแรม (Survey and Research for Hotel) 
-  การสัมมนาการโรงแรม (Seminar on Hotel) 

 
(๒.๒)  กลุมวิชาการดําเนินงานและจัดการหองพัก (Hotel Room Operation 

and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  
-  การดําเนินงานและการจัดการงานบริการสวนหนา (Front Office 

              Operation and Management)   
-  การดําเนินงานและการจัดการงานแมบาน (Housekeeping 

Operation and Management) 
(๒.๓)  กลุมวชิาการดําเนินงานและจัดการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and 

Beverage Operation and Management) ครอบคลุมเน้ือหาสาระในเรื่องตาง ๆ ดังน้ี  
-  การดําเนินงานและบริการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and  

 Beverage Service and Operation) 
-  การดําเนินงานและบริการจัดเลี้ยง (Catering Operation and 

 Service)  
-  การจัดการอาหารและเครื่องด่ืม (Food and Beverage 

 Management) 
-  การจัดการภัตตาคาร (Restaurant Management) 
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-  การดําเนินงานและการจัดการครัว (Kitchen Operation and 
 Management) 

 
๘.๒.๒  กลุมวิชาเฉพาะเลือก ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต ไดแก 

   (๑)  กลุมวิชาความสนใจเฉพาะที่ผูเรียนตองการจะเลือกเรียน ครอบคลุมหัวขอที่
สถาบันอุดมศึกษาสามารถนําไปพัฒนาเปนรายวิชาขึ้นเองได เชน  

-  การจัดการการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism Management) 
-  การจัดการการทองเที่ยวทางทะเล (Marine Tourism Management)  
-  การจัดการการทองเท่ียวเชิงเกษตร (Agro Tourism Management)  
-  การจัดการธุรกิจการบิน (Airline Business Management)  
-  การจัดการการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism Management) 
-  การจัดการสปา (Spa Management)  
-  การจัดการการประชุม นิทรรศการ และการทองเที่ยวเพ่ือเปนรางวัล 

          (MICE Management)  
-  การจัดการการทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism Management)  
-  การจัดการอาหารนานาชาติ/ทองถิ่น (International/Local Cuisine 
    Management)  
-  การออกแบบอาหาร (Food Styling)  
-  การจัดการสโมสรและบาร (Club and Bar Management)  

(๒) กลุมวิชาภาษาตางประเทศเพื่องานอาชีพ หมายถึง วิชาภาษาตางประเทศที่มี
เน้ือหาสาระของความรู และทักษะที่ใหผูเรียนสามารถนําไปใชในการปฏิบัติงานแบบมืออาชีพในธุรกิจ
การทองเท่ียวและการโรงแรม โดยกําหนดใหเรียนไมนอยกวา ๑ ภาษา  

 
๘.๓ วิชาเลือกเสรี  เปนรายวิชาที่เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใดๆ ก็ไดในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรีทีเ่ปดสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต 
 

๘.๔ วิชาฝกประสบการณวิชาชีพ  เปนการฝกปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา ไมนอยกวา ๑๖ สัปดาห 
หรือ ๑ ภาคการศึกษา ไมนอยกวา ๖ หนวยกิต สําหรับสถาบันอุดมศึกษาที่ใชระบบการฝกประสบการณ
วิชาชีพแบบนับชั่วโมง ตองมีระยะเวลาในการฝกจํานวนไมต่ํากวา ๔๐๐ ชั่วโมงตอเน่ืองกัน และควร
พัฒนาระบบการฝกประสบการณวิชาชีพใหเปนแบบสหกิจศึกษาสําหรับนักศึกษาที่รับเขาในรุนตอไป 
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๙.  กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู  
     การจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรยีนรูเปนเง่ือนไขสําคัญในการพัฒนาผูเรียนใหมี 
คุณลักษณะตามที่กําหนดในมาตรฐานผลการเรียนรูในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
สถาบันอุดมศกึษาจึงจําเปนตองกําหนดกลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรยีนรู ดังน้ี 

๙.๑   กลยุทธการสอน ประกอบดวย 
 ๙.๑.๑ กลยุทธการสอนในระดับหลักสูตร คือ การจัดลําดับการเรียนรายวิชาใหมีเน้ือหา 

สอดคลองตอเน่ืองกัน ใหเกิดการพัฒนาความรู และทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรูทั้ง ๕ ดาน ใหสูงขึน้ 
ตามระดับชั้นป และใหมีการกระจายความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูตลอดหลักสูตรสูรายวิชาตางๆ 
อยางครบถวน 

 ๙.๑.๒ กลยุทธการสอนในระดับรายวชิา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนรวมกัน
ระหวางผูสอนและผูเรียน ไดแก  

 (๑)  การสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลาง (student centered) มุงเนนการสราง
แรงจูงใจใหแกผูเรียนในการตั้งคําถาม คิดวิเคราะหเพ่ือการคนหาคําตอบที่ผูเรียนตองการเรียนรู และ
จําเปนในการศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเองเปนหลัก มีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมในการ
เรียนการสอน ผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน วิธีการสอนจึงมีความ
หลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจากกรณีศึกษา / 
สถานการณจําลอง เปนตน 

  (๒)  การสอนแบบมุงเนนสมรรถนะ  (competency based) มุงเนนวิธีการปฏิบัติ 
พรอม ๆ กับการผนึกรวมองคความรู จนผูเรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรูและมีทักษะการ
ปฏิบัติงานไดจริง รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ 
การฝกงานภาคสนาม การเรียนรูจากปญหาเปนฐาน ทัศนศึกษา การปฏิบัติงานแบบสหกิจศึกษา เปนตน 

 ๙.๒   กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู ประกอบดวย 

๙.๒.๑ วิธีการประเมินผลการเรียนรู  ใชวิธีการประเมินหลากหลายวิธี โดยคํานึงถึง
พัฒนาการของผูเรียน และผลการเรียนรูที่ตองการวัด เชน การสอบ การนําเสนอผลงาน การทดสอบ
ทักษะการปฏิบัติงาน การอภิปรายในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรม ซึ่งอาจเปนการประเมินโดยตนเอง  
โดยผูสอน และโดยผูที่มีสวนเกี่ยวของ  

๙.๒.๒  เกณฑการวัดและประเมินผลความรู อาศัยเกณฑการวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของกระทรวงศึกษาธิการที่ใหสถาบันอุดมศึกษาเปน 
ผูกําหนดเกณฑการวัดผล และเกณฑขั้นต่าํของแตละรายวิชา โดยมีทัง้แบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม 
ตามพัฒนาการของผูเรียนสําหรับการใหชวงระดับคะแนนใหเปนไปตามนโยบายการวัดผลของ 
สถาบันอุดมศกึษา  

 
 



มคอ.๑ 

 ๑๐

๑๐.   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู 
สถาบันอุดมศกึษาตองมีระบบและกลไกในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา เพ่ือ 

ยืนยันประสิทธิภาพของการประเมินผลวา ผูจบการศึกษาทุกคนมีผลการเรียนรูอยางนอยตามที่กําหนดไว 
ในมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา กลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาในสาขาวิชา 
การทองเท่ียวและการโรงแรม อาจจะกระทําไดดังน้ี 

๑.นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวชิา โดยใชแบบประเมินผลการเรียนรูดานตางๆ 
ที่ตองการทวนสอบ 

๒.คณะกรรมการสอบไลประเมินขอสอบเพ่ือใหครอบคลุมเนื้อหารายวิชา และการใหคะแนนใน 
แตละรายวิชา 

๓.สถาบันอุดมศึกษาจัดสอบประมวลผลการเรียนรูโดยรวมกอนจบการศึกษา (Exit Examination) 
โดยใชขอสอบกลางที่เห็นชอบโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขาย
สถาบันอุดมศกึษา  

๔.บัณฑิตใหมที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ประเมินหลักสูตร  
๕.ผูประกอบการที่รับนักศกึษาเขาฝกปฏิบัติงาน และผูใชบัณฑติประเมินทักษะการปฏิบัตงิาน โดย

ใชแบบประเมินกลางที่เห็นชอบโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาของกลุมเครือขายสถาบันอุดมศึกษา 

เม่ือดําเนินการทวนสอบแลว ใหสาขาวิชาจัดทํารายงานผลการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู
เพ่ือเปนหลักฐานการบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู 
 
๑๑.   คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 

ผูเขาศึกษาสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมระดับปริญญาตรี ตองจบการศึกษาชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา และมีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศของสถาบันอุดมศึกษา และ 
ผานการคัดเลอืกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ / หรือของสถาบัน 

การเทียบโอนผลการเรียนรูในสาขาวชิาระหวางสถาบนัสามารถกระทําไดเม่ือสถาบันอุดมศึกษา 
ไดรับการเผยแพรหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว และใหเปนไปตามประกาศ 
ทบวงมหาวทิยาลัย เรื่อง หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 
พ.ศ. ๒๕๔๕  สวนการเทียบโอนโดยใชประสบการณของผูที่จะเขาศึกษา ผูขอเทียบโอนตองผาน 
การทดสอบผลการเรียนรูทีต่องการเทียบโอนจากสถาบันอุดมศึกษาที่จะรับเทยีบโอนโดยใหเปนไปตาม 
ระเบียบขอบังคับของสถาบนัอุดมศึกษาดวย 

 
๑๒.   คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมตองมีคณาจารยและ
บุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนตามเกณฑ ดังน้ี  

๑.  จํานวนและคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ คอื มีจํานวน ๕ คน และในจํานวนนี้ตองมีคณุวุฒิการศึกษาที่ตรง 



มคอ.๑ 

 ๑๑

หรือสัมพันธกับสาขาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือดํารงตําแหนงทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย  
อยางนอย ๒ คน ในกรณีทีคุ่ณวุฒิการศกึษาสัมพันธกับสาขาวชิา ควรมีประสบการณการทํางานในสาขา 
วิชาชีพตามหลักสูตรไมนอยกวา ๒ ป 

๒. คุณสมบัติของอาจารยประจําและอาจารยพิเศษ ควรเปนผูมีประสบการณที่เก่ียวของกับ 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว และ/หรือการโรงแรมที่แสดงวามีความรูความเขาใจในระบบการทํางานของ
อุตสาหกรรมนี้ 

๓. สัดสวนอาจารยตอนักศกึษา ใชเกณฑมาตรฐานของนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (Full Time 
Equivalent Student: FTES) ระดับปริญญาตรีตอจํานวนอาจารยประจําของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) สาขาบริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร บัญชี เศรษฐศาสตร การจัดการ การทองเท่ียว 
คือ ๑: ๒๕ 

๔.  บุคลากรสนับสนุนควรมีทักษะทางวิชาชีพการทองเที่ยวและการโรงแรม มีความรูความเขาใจ
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชในหองฝกปฏิบัติ และสามารถดูแลบํารุงรักษาอุปกรณตาง ๆ ในเบื้องตนได  
สถาบันอุดมศึกษาควรจัดสรรจํานวนบุคลากรใหเพียงพอตามความจําเปน และใหมีการพัฒนาดาน
วิชาชีพอยางตอเน่ือง   
 
๑๓.   ทรัพยากรการเรียนการสอน และการจัดการ 
 สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองใหการสนับสนุนและจัดการทรัพยากร เพ่ือใหการจัดการเรียน 
การสอนบรรลุผลตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ดังน้ี 

๑. มีการจัดสรรทรัพยากรการเรียนการสอนสําหรับภาคทฤษฎีที่เหมาะสมและเพียงพอกับ 
ผูเรียน เชน ตํารา หองสมุด และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 

๒. มีการจัดหาและจัดการหองปฏิบัติการสําหรับภาคปฏิบัติดานการทองเที่ยว และ/หรือ 
            การโรงแรม 

๓. มีหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พรอมทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่ทันสมัยสําหรับการดําเนินงาน และ
การจัดการในธุรกิจการทองเท่ียว การโรงแรม และหองปฏิบัติการภาษาตางประเทศเพ่ืองาน
อาชีพ 

๔. มีการสรางเครือขายกับหนวยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือใหนักศึกษาดูงาน ฝกปฏิบัติใน
รายวิชาที่เก่ียวของ 

 
๑๔.    แนวทางการพัฒนาคณาจารย 

สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองพัฒนาคณาจารยสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
อยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดการพัฒนาวิชาการ และทักษะวิชาชีพที่ทันสมัย ดังน้ี 

 
 
 



มคอ.๑ 

 ๑๒

๑๔.๑    การปฐมนิเทศสําหรับอาจารยที่รับเขาใหม 
๑.  การจัดประชุมหรือการอบรมอาจารย เพ่ือใหทราบถึงวัตถุประสงคของการจัด 

การศึกษา เปาหมายของหลักสูตร และผลการเรียนรูที่มุงหวัง 
๒. การจัดหาคูมือการปฏิบัติงานอาจารย ใหเขาใจระเบียบของสถาบัน การจัดทํา 

หลักสูตร ประมวลการสอน และการเปนอาจารยที่ปรึกษา 
๓. การเขารวมสังเกตการณและฝกปฏิบัติการสอน โดยใชระบบพ่ีเลี้ยง เพ่ือศึกษา 

กลยุทธการสอน และการวัดและประเมินผล 
 

๑๔.๒   การพัฒนาและสงเสริมทักษะทางวิชาการและวิชาชีพแกอาจารย 
๑.  การเพ่ิมคุณวุฒิใหถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่มีความ 

สัมพันธกับสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม โดยมีการวิจัยวิทยานิพนธดานการ
ทองเที่ยว และ/หรือการโรงแรม  

๒. การผลิตผลงานวิจัย สาขาวิชาควรกําหนดเปาหมายชิ้นงานวิจัยในแตละป และควร 
พัฒนาระบบสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัย  

๓. การดํารงตําแหนงทางวิชาการ สาขาวิชาควรมีระบบการพัฒนาคณาจารยใหเขาสู 
ตําแหนงทางวิชาการตามหลักเกณฑและวิธีการของกระทรวงศึกษาธิการ  

๔. การกําหนดภาระหนาที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารยทั้งการสอน 
การวิจัย  และการใหบริการทางวิชาการ โดยจัดระบบการเทียบเคียงทดแทนระหวาง
งานดานตาง ๆ รวมทั้งมีระบบการพัฒนาจูงใจใหใหอาจารยสนใจการใหบริการทาง
วิชาการตามความถนัด 

๕. การเขารวมประชุมทางวิชาการ เพ่ือการเพ่ิมพูนความรูในสาขาวิชาและการวิจัย 
๖. การฝกอบรมโดยใหอาจารยเขาไปดูงาน หรือปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

(on the job training) ในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ 
 
๑๕.   การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
         สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาน้ีตองสามารถประกันคุณภาพหลักสูตรและจัด 
การเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม โดยมี 
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 
 

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
(๑) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชมุเพ่ือวางแผน ติดตาม และ

ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวฒิุแหงชาติ หรือ 

มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 



มคอ.๑ 

 ๑๓

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔ อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวชิา และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลงัสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ปด
สอนใหครบทกุรายวิชา 

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดป
การศึกษา 

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในมคอ.๓ และ 
มคอ.๔  (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว   

(๘) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 
(๙) อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
(๑๑) ระดับความพงึพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย

กวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
(๑๒) ระดับความพงึพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม 

๕.๐ 

 

      สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติม ใหสอดคลองกับพันธกิจและวัตถุประสงคของสถาบันฯ 
หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเอง โดยกําหนดไวใน 
รายละเอียดของหลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาท่ีจะไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูในเกณฑ
ดีตอเน่ือง ๒ ปการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งน้ีเกณฑการประเมินผาน คือ มี
การดําเนินงานตามขอ ๑–๕ และอยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไว
ในแตละป 

 
๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
         สูการปฏิบัติ 
        สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอน/ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ 
ทองเท่ียวและการโรงแรม ควรดําเนินการดังน้ี 



มคอ.๑ 

 ๑๔

๑๖.๑  พิจารณาความพรอมและศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอตาง ๆ ที่
กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม 

๑๖.๒  แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและ 
การโรงแรม ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซ่ึงประกอบดวย 
กรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย ๒ คน ผูทรงคุณวุฒิหรือ 
ผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเปนบุคคลภายนอก อยางนอย ๒ คน เพื่อ 
ดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการทองเที่ยวและ 
การโรงแรม โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร 

๑๖.๓  การพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรม ตามขอ ๑๖.๒ น้ัน ในหัวขอ 
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเท่ียวและการโรงแรมแลว สถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการ 
เรียนรูซ่ึงสถาบันอุดมศึกษาตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรม 
ของตนมีคุณลักษณะเดน  หรือพิเศษกวาบัณฑิตในระดับคุณวุ ฒิและสาขาวิชาเ ดียวกันของ 
สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ๆ เพ่ือใหเปนไปตามปรัชญา ปณิธาน และบริบทของสถาบันอุดมศึกษา และเปนที่ 
สนใจของบุคคลท่ีจะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา หรือผูที่สนใจจะรับบัณฑิตเขาทํางานเม่ือ 
สําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตร 
สูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือ 
ความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด  

๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)  ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร  โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และแบบ 
มคอ. ๔ (รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ  พรอมทั้งแสดงใหเห็นวา แตละรายวิชาจะ
ทําใหเกิดผลการเรียนรูที่คาดหวังในเรื่องใด  สถาบันอุดมศึกษาควรมอบหมายใหภาควิชาหรือสาขาวิชา
จัดทํารายละเอียดของรายวิชาทุกรายวิชา รวมทั้งรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหเสร็จ
เรียบรอยกอนการเปดสอน  

๑๖.๕  สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงได 
จัดทําอยางถูกตองสมบูรณแลวกอนเปดสอน โดยสภาสถาบันอุดมศึกษาควรกําหนดระบบและกลไกของ 
การจัดทําและอนุมัติรายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ 
ภาคสนาม (ถามี) ใหชัดเจน 

๑๖.๖  สถาบันอุดมศึกษาตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติใหเปด 
สอนแลวใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา 
อนุมัติ 

๑๖.๗  เม่ือสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติตามขอ ๑๖.๕  แลว ใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละ 
รายวิชาดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลท่ีกําหนดไวในรายละเอียด 



มคอ.๑ 

 ๑๕

ของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลมุาตรฐาน 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาวิชา 

๑๖.๘  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชา และประสบการณภาคสนามในแตละภาคการศึกษาแลว  ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบ พรอมปญหา/อุปสรรค และขอเสนอแนะ โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ. ๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ. ๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ และจัดทํา
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเมื่อส้ินปการศึกษา โดยมีหัวขอ
อยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณาปรับปรุง 
และพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหากจําเปน
จะตองปรับปรุงหลักสูตร หรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได  
 ๑๖.๙  เม่ือครบรอบหลักสูตร ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียดอยางนอยตามแบบ มคอ. ๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับการ
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวมวา บัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่คาดหวังไว
หรือไม  รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตร และ/หรือการดําเนินการของ
หลักสูตรตอไป  
 
๑๗.   การเผยแพรหลักสูตรที่ มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
        ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร   
           (Thai Qualifications Register: TQR) 

เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา การ
รับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก .พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอ หรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สังคม และผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได
โดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications Register: 
TQR) เม่ือสถาบันอุดมศึกษาไดเปดสอนไปแลวอยางนอยคร่ึงระยะเวลาของหลักสูตรตามหลักเกณฑ
ตอไปน้ี 

๑๗.๑  เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอน และไดแจงสํานักงาน  
         คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอุดมศึกษา  
         อนุมัติหลักสูตรนั้น 
 



มคอ.๑ 

 ๑๖

๑๗.๒  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบงชี้ที่กําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึง  
         สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายในจะตองมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปตอเน่ืองกัน ๒ ป  
         นับตั้งแตเปดสอนหลักสูตรที่ไดพัฒนาปรับปรุงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
         สาขาวชิาการทองเท่ียวและการโรงแรมที่ไดกําหนดตวับงชี ้และ/หรือเกณฑการประเมินเพ่ิมเตมิ  
           ผลการประเมินคุณภาพจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
         สาขาวิชาการทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนด จึงจะไดรับการเผยแพร   
๑๗.๓  หลักสูตรใดที่ไมไดรับการเผยแพร  ใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเง่ือนไข

ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินตอไป  
๑๗.๔  กรณีหลักสูตรใดไดรับการเผยแพรแลว สถาบันอุดมศึกษาจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษา

คุณภาพใหมีมาตรฐานอยูเสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยู
ในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการ
ทองเที่ยวและการโรงแรมกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร  หากตอมาปรากฏวา
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณา
ถอนการเผยแพรหลักสูตรนั้น จนกวาสถาบันอุดมศึกษานั้นจะไดมีการปรับปรุงตาม
เง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา   





 

 

 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
พ.ศ.๒๕๕๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบทาย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
พ.ศ.๒๕๕๓ 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบญัช ี
 
๑. ชื่อสาขาวิชา 
 

สาขาวิชา    การบัญชี 
                      
๒. ชื่อปริญญา  
 

ชื่อเต็มภาษาไทย  บัญชีบัณฑิต 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) 
ชื่อยอภาษาไทย บช.บ. 
 บธ.บ. (การบัญชี) 
ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy/ Accounting 
 Bachelor of Business Administration (Accountancy/ Accounting) 
ชื่อยอภาษาอังกฤษ B. Acc. 
 B.B.A. (Accountancy/ Accounting) 

 
๓. ลักษณะของสาขาวิชา 

สาขาวิชาการบัญชี  มีความเปนศาสตรและศิลปอยูดวยกัน  เน้ือหาสาระครอบคลุมทั้งดาน
ทฤษฎีและการปฏิบัติ  มีความเปนสากล  เก่ียวของกับเศรษฐกิจ  สังคม  และเทคโนโลยีสารสนเทศ   
มีลักษณะเปนพหุวิทยาการ  การศึกษาในสาขาวิชาการบัญชีจึงเปนกระบวนการการพัฒนาบุคคลให
เปนผูมีความรอบรูในศาสตรและความสามารถทางวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล รวมทั้งศาสตรอ่ืน 
ที่สัมพันธกัน  โดยมุงใหผูเรียนมีวิธีเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองทั้งดานความรู  ทักษะทาง
วิชาชีพ  คุณคาแหงวิชาชีพ  จริยธรรมและทัศนคติ 
 ขอบเขตองคความรู  แบงออกเปน ๓ ดาน ๑) ความรูดานการบัญชี  การเงิน  และดานอ่ืน     
ที่เก่ียวของ ๒) ความรูดานองคกรและธุรกิจ และ ๓) ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  ซ่ึงตองมีการ
ปรับเปลี่ยนวิทยาการตางๆ ทางการบัญชีตามการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการประยุกตใชความรูในทางปฏิบัติในสถานการณและสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง 
 ทั้งนี้แนวทางในการจัดขอบเขตองคความรูของสาขาวิชาการบัญชี พิจารณาตามมาตรฐาน
การศึกษาระหวางประเทศสําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี 
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๔. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
๔.๑  มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบตอตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
๔.๒  มีความรอบรูในศาสตรทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ และศาสตรอ่ืนที่เก่ียวของ 
๔.๓  มีความสามารถคิด วิเคราะห สังเคราะห บูรณาการความรูและประสบการณทางวิชาชีพ

บัญชีอยางเปนระบบ 
๔.๔  มีโลกทัศนที่กวางไกล ความคิดสรางสรรค พัฒนาตนเองทั้งดานความรู ทักษะวิชาชีพ

อยางตอเน่ืองและทํางานรวมกับบุคคลอ่ืนไดทุกระดับอยางเหมาะสม 
๔.๕  มีความรูทางดานเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถสื่อสารและใชเทคโนโลยีไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
สถาบันอาจเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค  เพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย

การศึกษา  เอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน 
 
๕. มาตรฐานผลการเรียนรู  
 จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคในสาขาวิชาการบัญชีที่กลาวมาแลว การจัดหลักสูตร   
การจัดการเรียนรู การวัดผลและประเมินผลตองจัดใหสอดคลองกันกับเน้ือหาสาระการเรียนรู เพ่ือใหได
มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ อยางนอย ๕ 
ดาน ดังน้ี 
 
 ๕.๑  คุณธรรม จริยธรรม 
  ๕.๑.๑  มีความรูและความเขาใจในคุณคาแหงวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ มีทัศนคติที่ดี
ตอวิชาชีพ  
  ๕.๑.๒  มีความซ่ือสัตยสุจริต  มีวินัย  เคารพและสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบของ
สถาบันและสังคม 
  ๕.๑.๓  สามารถบริหารเวลาและปรับวิถีชีวิตอยางสรางสรรคในสังคม  
  ๕.๑.๔  มีจิตสํานึก และพฤติกรรมที่คํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน
อยางมีคุณธรรม 
 
 ๕.๒  ความรู 
  ๕.๒.๑  มีความรูและความเขาใจในแนวคิด  ทฤษฎี  หลักการ  และวิธีการทางการบัญชี 
  ๕.๒.๒  มีความรูและความเขาใจในองคความรูทางดานอ่ืนที่สัมพันธกับองคความรูดาน
การบัญชี  โดยสามารถบูรณาการและนํามาประยุกตใชไดอยางเหมาะสม 
  ๕.๒.๓  มีความรูเก่ียวกับเทคนิคการปฏิบัติงานดานการบัญชีและอ่ืนๆ โดยใชวิธีการ
เรียนรูจากประสบการณ 
  ๕ .๒ .๔  สามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงทางวิชาการ  การวิ จัย  และวิชาชีพ             
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางตอเน่ือง 
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 ๕.๓  ทักษะทางปญญา 
  ๕.๓.๑  สามารถสืบคนขอมูล  ประมวลขอมูล  และแนวคิดตางๆ เพ่ือนํามาใชในการระบุ
และวิเคราะหปญหาที่มีความซับซอนไดดวยตนเอง 
  ๕.๓.๒  สามารถประยุกตและบูรณาการความรูทางการบัญชีและดานอ่ืนที่สัมพันธกัน  
ใชทักษะทางวิชาชีพและดุลยพินิจในการแกไขปญหารวมทั้งเสนอแนะแนวทางใหมในสถานการณตางๆ 
อยางสรางสรรค  โดยคํานึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
  ๕.๓.๓  สามารถติดตาม ประเมินผล และรายงานผลไดอยางถูกตอง ครบถวน 
 
 ๕.๔  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
  ๕.๔.๑  สามารถปฏิบัติและรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
  ๕.๔.๒  มีมนุษยสัมพันธที่ดี  สามารถทํางานรวมกับผู อ่ืน  และปรับตัวใหเขากับ
สถานการณและวัฒนธรรมขององคกรไดเปนอยางดี 
  ๕.๔.๓  มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค  สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวก
ในการแกไขปญหาในสถานการณตางๆ ทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมงาน 
  ๕.๔.๔  มีความรับผิดชอบการพัฒนาความรูความสามารถทางวิชาชีพบัญชีของตนเอง
อยางตอเน่ือง 
 
 ๕.๕  ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๕.๕.๑  มีทักษะการใชวิธีวิเคราะหเชิงปริมาณเพ่ือการตัดสินใจอยางสรางสรรคในการ
แปลความหมาย  และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหาหรือขอโตแยง  
  ๕.๕.๒  สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รูจักเลือกและใช
รูปแบบการนําเสนอที่เหมาะสมกับปญหาและกลุมผูฟงที่แตกตางกัน 
  ๕.๕.๓  สามารถเลือกใชเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคนิคการส่ือสารที่เหมาะสมในการ
เก็บรวบรวมขอมูล การแปลความหมาย และการสื่อสารสารสนเทศ  
 สถาบันอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่เห็นสมควร ทั้งน้ีเพ่ือใหสอดคลองกับนโยบาย
การศึกษา เอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน 
 
๖. องคกรวิชาชีพที่เก่ียวของ  
 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ เปนองคกรวิชาชีพที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
วิชาชีพบัญชี พ.ศ. ๒๕๔๗  ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษาที่เปดดําเนินการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี  ควรดําเนินการใหมีหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน  โดยคํานึงถึง
หลักเกณฑ ขอกําหนด แนวทางปฏิบัติ ตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี และหนวยงานกํากับดูแล   
ผูประกอบวิชาชีพบัญชี  เพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบัญชีไดตามกฎหมาย และ
สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองตามหลักการคุณคาแหงวิชาชีพ 
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๗. โครงสรางหลักสูตร 
 โครงสรางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงประกอบดวยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ 
หมวดวิชาเลือกเสรี  โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตในแตละหมวดวิชา  และหนวยกิตรวมตลอด
หลักสูตรเปนไปตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน  ดังน้ี 

หนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไมนอยกวา  ๑๒๐  หนวยกิต  แบงเปน ๓ หมวดวิชา  
 ๗.๑  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จํานวนหนวยกิตรวม       ไมนอยกวา  ๓๐ หนวยกิต 
 ๗.๒  หมวดวิชาเฉพาะ        จํานวนหนวยกิตรวม       ไมนอยกวา  ๘๔ หนวยกิต 

๗.๓  หมวดวิชาเลือกเสรี      จํานวนหนวยกิตรวม       ไมนอยกวา    ๖ หนวยกิต 
โดยใหมีแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร ดังน้ี  
ก. สถาบันสามารถปรับเพ่ิมจํานวนหนวยกิตที่กําหนดในแตละหมวดวิชาไดตามปรัชญาและ

วัตถุประสงคหลักสูตร  รวมทั้งการกําหนดใหมีกลุมวิชาเฉพาะดานเลือกหรือวิชาชีพเลือก  รายวิชา
ประสบการณภาคสนามในหมวดวิชาเฉพาะ ซ่ึงอาจเปนการฝกงาน หรือการฝกประสบการณวิชาชีพ 
หรือสหกิจศึกษา เพ่ือความเปนเอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน 

ข. การจัดการหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ ตาม ๗.๒  จัดเปนกลุมวิชาแกนและวิชาเฉพาะดาน 
หรือกลุมวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพก็ได  โดยรายวิชาที่กําหนดในแตละกลุมมุงใหผูเรียนมีความรู
ความเขาใจดานการบัญชี การเงิน และดานอ่ืนที่เก่ียวของ ความรูดานองคกรและธุรกิจ และความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งสามารถประยุกตความรูในวิธีการปฏิบัติทางวิชาชีพบัญชีได  ดังน้ี 
 ๑)  กลุมวิชาแกนหรือวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่จําเปนตองเรียนเพ่ือเปน    พ้ืน
ความรูสําหรับการเรียนกลุมวิชาเฉพาะดานหรือกลุมวิชาชีพ 
 ๒)  กลุมวิชาเฉพาะดานหรือวิชาชีพ หมายถึง วิชาที่มีเน้ือหาสาระครอบคลุมองคความรู
ขั้นต่ําของสาขาวิชาการบัญชี และตองมีจํานวนหนวยกิตไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

ค. ในการจัดทําหลักสูตรจะเปนไปตามวัตถุประสงคของแตละสถาบัน ซ่ึงสามารถจัดเพ่ือให
ปริญญาใน ๒ ลักษณะ ดังน้ี 

๑) หลักสูตรที่ใหปริญญาบัญชีบัณฑิต จะตองจัดโครงสรางหลักสูตรที่มีเน้ือหาสาระวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี และมีรายละเอียด
เน้ือหารายวิชาเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือการรับรองหลักสูตรเปนปริญญาตรี
ทางการบัญชี 

๒) หลักสูตรที่ใหปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี)  จะตองจัดโครงสรางหลักสูตร
ใหมีเน้ือหาสาระดานความรูองคกรและธุรกิจในกลุมวิชาแกนหรือกลุมพ้ืนฐานวิชาชีพในหมวดวิชาเฉพาะ
สอดคลองตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ และเนื้อหาสาระวิชากลุมเฉพาะดาน
หรือวิชาชีพตองเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  และมีรายละเอียด
เน้ือหารายวิชาเปนไปตามประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี เพ่ือการรับรองหลักสูตรเปนปริญญาตรี
ทางการบัญชี 
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 ง. สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรที่เปดวิชาโททางการบัญชี รายวิชาที่กําหนดในหลักสูตรตองมี
เน้ือหาสาระตามขอ ๘.๑ ไมนอยกวา ๑๕ หนวยกิต 
 
๘. เน้ือหาสาระสําคัญของสาขาวิชา 
 การกําหนดเน้ือหาสาระสําคัญของหมวดวิชาเฉพาะ พิจารณาจากมาตรฐานการศึกษาระหวางประเทศ
สําหรับผูประกอบวิชาชีพบัญชี (International Education Standard for Professional Accountant: IES) 
แบงเปน ๓ ดาน ดังน้ี 
 

๘.๑   ความรูดานการบัญชี การเงิน และดานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 
        ๘.๑.๑  การบัญชีการเงิน และรายงานทางการเงิน  
        ๘.๑.๒  การบัญชีเพ่ือการจัดการ และการควบคุม 
        ๘.๑.๓  การภาษีอากร 
        ๘.๑.๔  กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแพงและพาณิชย  
        ๘.๑.๕  การตรวจสอบและบริการใหความเชื่อม่ัน 
        ๘.๑.๖  การเงินและการจัดการทางการเงิน 
        ๘.๑.๗  คุณคาแหงวิชาชีพและจรรยาบรรณ 
 
โดยครอบคลุมเน้ือหาสาระสําคัญ  ตอไปน้ี 
 ๑)  แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการบัญชี การจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงิน  

ความสําคัญและการใชขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
 ๒)  มาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี  และกฎหมายทางการบัญชี  การบัญชี

สําหรับหนวยงานภาครัฐ  และกิจการที่ไมหวังผลกําไร 
 ๓)  แนวคิดการบัญชีบริหาร  การวางแผนและการงบประมาณ  การบริหารตนทุน  
การควบคุมคุณภาพ การวัดผลการดําเนินงาน  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์  การใชขอมูลทางการบัญชี
เพ่ือการตัดสินใจ  
 ๔)  แนวคิด วิธีการ และกระบวนการควบคุมเพ่ือใหไดขอมูลทางการเงินที่เชื่อถือได และ
การดูแลรักษาทรัพยสิน 

๕)  กฎหมายภาษีอากร  ผลกระทบของกฎหมายและการตีความที่มีผลตอการตัดสินใจ
ทางการเงินและการบริหาร 

๖)  กฎหมายธุรกิจและสภาพแวดลอมทางกฎหมาย  กฎหมายวาดวยบริษัทจํากัด 
หลักทรัพย  กฎหมายแพงและพาณิชย  และกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบวิชาชีพบัญชี        
ขอแตกตางทางกฎหมายของตางประเทศที่นักบัญชีควรรู 

๗)  การตรวจสอบภายในกิจการ  การประเมินความเสี่ยงและการตรวจสอบการทุจริต  
แนวทาง  วิธีการ  มาตรฐานในการปฏิบัติงานของผูใหบริการการตรวจสอบและบริการใหความเชื่อม่ัน 
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๖ 
 

๘)  ขอบเขต กฎหมาย ขอบังคับ เทคนิคการตรวจสอบบัญชี มาตรฐานการสอบบัญชี 
การวางแผน  การสอบบัญชี  และรายงานการสอบบัญชี 

๙)  ความรูเก่ียวกับการเงิน  การจัดการทางการเงิน  การวิเคราะหงบการเงิน เคร่ืองมือ
ทางการเงิน ตลาดทุนและตลาดเงินในประเทศและตางประเทศ  และการจัดการทรัพยากรทางการเงิน 

๑๐) คุณคาแหงวิชาชีพ  จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี  ขอกําหนด  กฎหมายที่เก่ียวของกับ
วิชาชีพบัญชี  และความรับผิดชอบตอสังคมของนักบัญชี 
 

๘.๒  ความรูดานองคกรและธุรกิจ 
 ๘.๒.๑  เศรษฐศาสตร 
 ๘.๒.๒  สภาพแวดลอมทางธุรกิจ 
 ๘.๒.๓  ธรรมาภิบาล 
 ๘.๒.๔  จริยธรรมทางธุรกิจ 
 ๘.๒.๕  ตลาดการเงิน 
 ๘.๒.๖  วิธีการเชิงปริมาณ 
 ๘.๒.๗  พฤติกรรมองคการ 
 ๘.๒.๘  การจัดการและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ 
 ๘.๒.๙  การตลาด 
 ๘.๒.๑๐ ธุรกิจระหวางประเทศและโลกาภิวัตน 
 
  โดยครอบคลุมเน้ือหาสาระสําคัญ  ตอไปน้ี 
 ๑)  เศรษฐศาสตรจุลภาค และเศรษฐศาสตรมหภาค 

๒)  ความรูเก่ียวกับธุรกิจและตลาดการเงิน ความรูทั่วไปเกี่ยวกับธุรกิจ 
๓)  การใชวิธีการเชิงปริมาณ  สถิติ และการวิจัย  
๔)  หลักการบริหารจัดการที่ดี ความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง จรรยาบรรณทางธุรกิจ 
๕)  องคการและสภาพแวดลอม กฎหมาย การเมือง สังคม เทคโนโลยี การตางประเทศ  

วัฒนธรรมองคการ  แรงผลักดันของสภาพแวดลอมทางธุรกิจที่มีตอองคการ  การพัฒนาสูความยั่งยืน  
พลวัตของกลุมและความสัมพันธระหวางบุคคล  การจัดการการเปลี่ยนแปลง 

๖)  การจัดการทรัพยากรมนุษย  การบริหารโครงการ  การตลาด 
๗)  การสนับสนุนการตัดสินใจและกลยุทธ การใหคําปรึกษาทางธุรกิจ การจัดการเชิงกลยุทธ 

และการจัดการทั่วไป 
๘)  การคาระหวางประเทศ การเงินระหวางประเทศ และโลกาภิวัตน 

 
 ๘.๓  ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยครอบคลุมเน้ือหาสาระสําคัญ  ตอไปน้ี 
 ๘.๓.๑  ความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘.๓.๒  ความรูเก่ียวกับการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๗ 
 

 ๘.๓.๓  ทักษะการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘.๓.๔  ทักษะการควบคุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๘.๓.๕  ความรูและทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศในบทบาทของผูบริหาร ผูประเมิน 
และผูออกแบบระบบสารสนเทศ อยางใดอยางหนึ่งหรือบูรณาการ 
 
๙. กลยุทธการสอนและการประเมินผลการเรียนรู  
 เพ่ือสรางความเชื่อม่ันในคุณภาพของบัณฑิตทางการบัญชีที่ผลิตออกสูสังคมและไดมาตรฐาน
ผลการเรียนรูตามที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี สถาบันจําเปนตอง
กําหนดกลยุทธการสอน และการประเมินผลการเรียนรู เพ่ือเปนแนวทางการปฏิบัติ ดังน้ี 
 
 ๙.๑ กลยุทธการสอน หมายถึง แนวทางที่สถาบันใชในการประสาทความรูตามกลุมสาระวิชา
ใหแกผูเรียน เพ่ือใหบัณฑิตทางการบัญชีมีความรูตามมาตรฐานที่สภาวิชาชีพบัญชีรับรอง รวมถึง
คุณลักษณะดานคุณธรรมและจริยธรรม ซ่ึงมีความสําคัญตอการปฏิบัติงาน และการดํารงชีพในสังคม  
กลยุทธการสอนแบงเปน ๒ ระดับ คือ กลยุทธการสอนระดับหลักสูตร และกลยุทธการสอนระดับ
รายวิชา 
  ๙.๑.๑  กลยุทธการสอนระดับหลักสูตร คือการจัดลําดับกอนหลัง รวมถึงการกําหนดวิชา
พ้ืนฐาน  และวิชาบังคับกอนของรายวิชาใหเหมาะสมกับเน้ือหาสาระสําคัญในหลักสูตร  เพ่ือใหบัณฑิต
ทางการบัญชีมีมาตรฐาน  ผลการเรียนรูของหลักสูตรครบถวนทั้ง ๕ ดานและไมต่ํากวามาตรฐาน     
ผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
  ๙.๑.๒  กลยุทธการสอนระดับรายวิชา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา
ตามหลักสูตร ซ่ึงไดจัดลําดับตามกลยุทธการสอนระดับหลักสูตรไวแลว เพ่ือใหผูเรียนมีความรู  
สามารถประยุกตความรูจากการวิเคราะหและสังเคราะห การแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสอนและเพื่อนรวม
ชั้นเรียน  ทั้งในสถานะของผูรับและผูนําเสนอ  และมีสมรรถนะทางวิชาชีพไดตามวัตถุประสงคของ
รายวิชา  โดยการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ (Student centered) มุงเนนการสราง
แรงจูงใจใหแกผูเรียนโดยการตั้งคําถาม ใหคิดวิเคราะหเพ่ือการคนหาคําตอบที่ผูเรียนตองการเรียนรู 
และจําเปนตอการศึกษาความรูที่ทันสมัยดวยตนเองเปนหลัก มีการใชสื่อและเทคโนโลยี หรือนวัตกรรม
ในการเรียนการสอน ผูเรียนและผูสอนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน วิธีการสอนมีได
หลายรูปแบบ เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติ การมอบหมายงาน การอภิปราย การเรียนจาก
กรณีศึกษา หรือ สถานการณจําลอง เปนตน 
 
 ตัวอยางกลยุทธการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
  ๙.๑.๒.๑ การสอนแบบเนนสมรรถนะ (Competency Based) มุงเนนวิธีการปฏิบัติ
พรอมๆ กับการผนึกรวมองคความรูจนผูเรียนสามารถแสดงศักยภาพจากการเรียนรูและมีทักษะการ
ปฏิบัติงานไดจริง รูปแบบและวิธีการสอนมีหลากหลาย เชน การบรรยาย การฝกปฏิบัติใน
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หองปฏิบัติการ การฝกประสบการณทางวิชาชีพ การเรียนรูจากปญหาเปนฐาน การทัศนศึกษาดูงาน 
และสหกิจศึกษา เปนตน 
  ๙.๑.๒.๒ การสอนแบบเนนกรณีปญหา (Problem Based) มุงเนนวิธีการสอนที่ใหผูเรียน
ควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนคิดและดําเนินการเรียนรู กําหนดวัตถุประสงค และเลือกแหลง
เรียนรูดวยตนเอง โดยผูสอนเปนผูใหคําแนะนํา เปนการสงเสริมใหเกิดการแกไขปญหามากกวาการจํา
เน้ือหาขอเท็จจริง เปนการสงเสริมการทํางานเปนกลุม และการพัฒนาทักษะทางสังคม 
  ๙.๑.๒.๓  การสอนแบบเนนการแสวงหาความรูดวยตนเอง (Self-Study)  มุงเนนวิธีการ
ใหผูเรียนศึกษาและแสวงหาความรูดวยตนเอง เชน การจัดการเรียนการสอนแบบสืบคน  การคนพบ 
การเรียนแบบแกปญหา  การเรียนรูเชิงประสบการณ ซ่ึงใชในการเรียนเปนรายบุคคลหรือเปน
กระบวนการกลุม 
  ๙.๑.๒.๔  การสอนแบบเนนการคิดวิเคราะห การสรางผลงานและพัฒนาใหเกิดความคิดใหม 
การสรางผลผลิต และความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CCPR Model) เปนกระบวนการเรียน
การสอนที่สอดคลองกับแนวคิดครุศึกษาเชิงสรางสรรคและผลิตภาพ ประกอบดวย 
   ๑) การสอนแบบเนนการคิดวิเคราะห (Criticality-Based Instruction) เปนการ
สอนที่มุงเนนใหผูเรียนรูจัก การคิด การวิเคราะห และการพัฒนางานจากความคิดเห็น โดยใหผูเรียน
เขียนรายงานที่สะทอนความคิดของตนเอง ภายหลังที่ไดมีการทดสอบความคิดกับเพ่ือน หรือ         
กับอาจารยจนความคิดตกผลึก และถายทอดออกมาเปนผลงานเขียน หรืองานสรางสรรคอ่ืน 
   ๒) การสอนแบบเนนการสรางผลงานและพัฒนาเพื่อใหเกิดความคิดใหม 
(Creativity-Based Instruction) เปนการสอนที่พัฒนาจากงานวิจัย รวมทั้งมุงเนนใหผูเรียนสรางผลงาน
และพัฒนางานเพ่ือใหเกิดความคิดใหม โดยเริ่มจากการตั้งประเด็นการศึกษาหรือประเด็นสิ่งที่ควรไดรับ
การพัฒนา และใชกระบวนการวิจัยในการคนหาคําตอบ สรางสรรคสิ่งประดิษฐหรือองคความรูใหม 
   ๓) การสอนแบบเนนการสรางผลผลิต (Productivity-Based Instruction) เปน
การสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีผลผลิตของตนเองไมวาจะเปนผลผลิตดานวิชาการ วิชาชีพ สิ่งของตางๆ  
   ๔ )  การสอนแบบ เน นความรั บผิ ดชอบต อ สั ง คมและสิ่ ง แ วดล อม  
(Responsibility-Based Instruction) เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอสังคมและ
สิ่งแวดลอม เห็นคุณคาของวัฒนธรรมและประเพณี มองเห็นปญหาสังคมและสิ่งแวดลอม และพัฒนา
แนวทางแกไข 
  ๙.๑.๒.๕  การสอนแบบบรรยายและอภิปราย (Lecture and Discussion Method) เปน
การสอนที่มุงเนนการถายทอดความรูจากผูสอน และเปดโอกาสใหผูเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือ
ระดมความคิดในเรื่องใดเร่ืองหน่ึงซ่ึงเปนเรื่องที่เก่ียวของกับบทเรียน ผูสอนสามารถจัดใหมีการ
อภิปรายในหลายลักษณะตามความเหมาะสมกับเนื้อหา เวลา และจุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการ
ใหเกิดขึ้นกับผูเรียน เชน การอภิปรายแบบฟอรั่ม แบบสัมมนา แบบซิมโพเซี่ยม แบบกลุมยอย     
แบบปุจฉาวิสัชนา แบบโตวาที เปนตน 
  ๙.๑.๒.๖ การสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) เปนการสอนที่มุงเนนใหผูเรียน
ไดสังเกตขั้นตอนการปฏิบัติดวยการแสดงตัวอยางพรอมๆ กับการบอก อธิบาย ใหผูเรียนไดฝกทําหรือ
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ซักถามไปพรอมๆ กัน ซ่ึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูวิธีการปฏิบัติ จึงเหมาะสมกับวัตถุประสงคการสอน
รายวิชาที่ตองการใหผูเรียนรูวิธีการและปญหาในทางปฏิบัติ 
  ๙.๑.๒.๗ การสอนแบบใชสถานการณจําลอง (Simulation) เปนการสอนที่มุงเนนให
ผูเรียนไดเรียนรูเน้ือหาจากการเขาไปอยูในสถานการณที่สรางขึ้นมาซึ่งมีสภาพใกลเคียงความเปนจริง
มากที่สุด ทั้งสภาพแวดลอม และปฏิสัมพันธโดยมีการกําหนดบทบาท ขอมูลและกติกาเพ่ือใหผูเรียนได
ฝกการแกไขปญหาและการตัดสินใจจากสภาพการณที่เผชิญอยู เชน การสรางสถานการณจําลองการ
ทําธุรกิจ เกมจําลองสถานการณ เปนตน 

สถาบันอาจกําหนดกลยุทธที่ใชในการสอนเพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับเปาประสงคของพันธกิจ
ในการผลิตบัณฑิต  เพ่ือความเปนเอกลักษณและ/หรืออัตลักษณของสถาบัน 
 
 ๙.๒ กลยุทธการประเมินผลการเรียนรู หมายถึง การวัดและประเมินผลการเรียนรู ซ่ึงตอง
วัดและประเมินผลการเรียนรูใหครบตามมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรทั้ง ๕ ดาน  เทคนิคหรือ
วิธีการวัดผลสามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การสอบขอเขียน ซ่ึงประกอบดวย การสอบกลางภาค 
การสอบปลายภาค การสอบยอย เปนตน การศึกษาคนควาดวยตนเองแลวนําเสนอตอผูสอนและเพ่ือน
รวมชั้นเรียน การนําเสนอเปนรายงาน การอภิปราย การวัดผลจากพฤติกรรมในชั้นเรียน  การวัดผล
การเรียนรูในแตละดานจะตองเลือกใชเทคนิคหรือวิธีการวัดผลท่ีเหมาะสม เพ่ือใหการประเมินผลการ
เรียนรูไดถูกตอง  เที่ยงตรง  และเปนไปตามที่คาดหวัง 
 เกณฑการวัดและประเมินผลตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสถาบันเปนผูกําหนดเกณฑการวัดผล และเกณฑขั้นต่ําของแตละรายวิชา
โดยมีทั้งแบบอิงเกณฑ และแบบอิงกลุม  ในการกําหนดเกณฑการวัดผลแตละรายวิชาตองสอดคลอง
กับวัตถุประสงคการเรียนรูและวิธีการสอนของแตละรายวิชา  รวมทั้งการพัฒนาการของผูเรียน 
 
 ตัวอยางวิธีการวัดและประเมินผล 
  ๙.๒.๑  ดานคุณธรรมและจริยธรรม  ใชการสังเกตพฤติกรรม  การประเมินตนเอง    การ
ประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้นเรียนหรือกลุมงาน  การสอบขอเขียน  การประเมินผลผลงานที่มอบหมาย 
  ๙.๒.๒  ดานความรู  ใชการสอบขอเขียน  การสอบปากเปลา  การสอบปฏิบัติ         
การเขียนรายงานและนําเสนอดวยวาจา  
  ๙.๒.๓  ดานทักษะทางปญญา  ใชการสอบขอเขียน  การสอบปากเปลา  การสอบปฏิบัติ  
การเขียนรายงานและนําเสนอดวยวาจา  การสังเกตการณจากการใหผูเรียนแสดงความคิดเห็น      
การมอบหมายงานที่ตองกระตุนใหเกิดการประมวลความรูของผูเรียน 
  ๙.๒.๔  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  ใชการสังเกต
พฤติกรรม  การประเมินตนเอง การประเมินโดยเพ่ือนรวมชั้นเรียน หรือกลุมงาน  การประเมินผล
ผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอดวยวาจา 
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  ๙.๒.๕  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ใชการสอบขอเขียน  การสอบปากเปลา  การสอบปฏิบัติ  การสังเกตการณจากการใหผูเรียนแสดง
ความคิดเห็น  ใชการประเมินผลผลงานที่มอบหมายและการนําเสนอ  
 
๑๐. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู  
 สถาบันตองกําหนดระบบและกลไกในการทวนสอบเพื่อยืนยันวานิสิต/นักศึกษา และผูสําเร็จ
การศึกษาทุกคน  มีผลการเรียนรูครบถวนทั้ง ๕ ดาน ตามที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
 ๑๐.๑   การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะที่นิสิต/นักศึกษา กําลังศึกษาอยู 

การทวนสอบในระดับรายวิชา  ควรใหนิสิต/นักศึกษา  ประเมินผลการเรียนการสอน 
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  การมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบและ
การประเมินผลใหเปนไปตามแผนการสอน 

การทวนสอบในระดับหลักสูตร  ควรมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันเพ่ือดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู และรายงานผล 
 ๑๐.๒  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนิสิต/นักศึกษา สําเร็จการศึกษา 

การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนิสิต/นักศึกษา หลังสําเร็จ
การศึกษา  ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผลการประกอบอาชีพของบัณฑิตที่ทําอยางตอเน่ือง และนําผล
วิจัยที่ไดมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตร แบบครบวงจร  รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตร และหนวยงาน  
  สถาบันสามารถกําหนดแนวทางการทวนสอบไดตามความเหมาะสม การดําเนินการ
ทวนสอบอาจทําไดดวยวิธีการสังเกต  การตรวจสอบ  การประเมิน  การสัมภาษณ ฯลฯ เพ่ือพิสูจนวา
การจัดการศึกษาบรรลุวัตถุประสงค  สถาบันตองดําเนินการใหไดความม่ันใจวา มาตรฐานผลการเรียนรู
ที่คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกัน  ทั้งสถาบันและมีการดําเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลสําเร็จ 
  กลยุทธการทวนสอบที่ใชในสถาบันอุดมศึกษา ไดแก การตรวจสอบการใหคะแนนจาก
กระดาษคําตอบและงานมอบหมาย  การประเมินหลักสูตรโดย คณาจารย นิสิต/นักศึกษา ผูสําเร็จ
การศึกษา  ผูใชบัณฑิต และผูประเมินภายนอก  การรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผูใชบัณฑิต 
  การทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจดําเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่ มี       
ความรวมมือทางการศึกษา  ทั้งน้ีสถาบันจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อใหม่ันใจวาจะ
รักษามาตรฐานไวไดอยางสมํ่าเสมอ 

 
๑๑. คุณสมบัติผูเขาศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู 
 ๑๑.๑  คุณสมบัติผูเขาศึกษา 
   ผูเขาศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี  ตองสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาระดับ
มัธยมศึกษา  ตอนปลายหรือเทียบเทา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ และมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศ
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ของสถาบัน โดยผานการคัดเลือกตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  และ/หรือการรับตรงของสถาบัน  

 
 ๑๑.๒  การเทียบโอนผลการเรียนรู 
  สถาบันสามารถดําเนินการเทียบโอนผลการเรียนใหกับผูที่มีคุณสมบัติเขาศึกษาไดตาม
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ  และขอแนะนําเก่ียวกับ
แนวปฏิบัติที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญา ตามประกาศ/ขอบังคับ/ระเบียบที่เก่ียวของ
ของกระทรวงศึกษาธิการ  และของสถาบันที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน  นอกจากน้ีการเทียบโอน 
ผลการเรียนรูรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะตองเปนไปตามหลักเกณฑของสภาวิชาชีพบัญชี 
 
๑๒. คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 คณาจารยและบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  ใหมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และสัดสวนเปนไป
ตามเกณฑ ดังน้ี   

๑๒.๑ อาจารยประจํา  ตองมีจํานวนและคุณวุฒิเปนไปตาม 
๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มี

ผลบังคับใชในปจจุบัน 
๒. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง แนวทางบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 
๓. แนวปฏิบัติเก่ียวกับการกําหนดจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  ตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน  
๔. แนวปฏิบัติเก่ียวกับคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ที่มีผลบังคับใชใน

ปจจุบัน 
๕. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑการขอเปดและ

ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 
 ๑๒.๒  อาจารยพิเศษ มีคุณวุฒิการศึกษา ไมต่ํากวาปริญญาโททางการบัญชีโดยตรงหรือ
สัมพันธกับสาขาวิชาการบัญชี หรือเปนผูเชี่ยวชาญ หรือผูชํานาญการ  หรือมีประสบการณทางวิชาชีพ
บัญชีโดยตรงหรือสัมพันธกับวิชาชีพบัญชี 

๑๒.๓  สัดสวนอาจารยตอนิสิต/นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  เปนไปตามเกณฑการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

๑๒.๔ บุคลากรสนับสนุน ควรมีจํานวนและคุณวุฒิการศึกษา  รวมทั้งคุณสมบัติอ่ืนทั้งในดาน
ความรู  ความสามารถ  และทักษะเฉพาะดาน  ที่เหมาะสมตรงกับความตองการและความจําเปนของ
การจัดการศึกษา 
 
 
 



 

มคอ. ๑ 

๑๒ 
 

๑๓. ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  
 สถาบันควรสนับสนุนและจัดทรัพยากรเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนบรรลุผลตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  ดังน้ี 
 ๑๓.๑  มีหองเรียน โสตทัศนูปกรณ สื่อการสอน ที่ทันสมัย มีความเพียงพอ และอยูในสภาพ
พรอมใช  ที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานการสอนและการทบทวนความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๑๓.๒  มีหองปฏิบัติการสารสนเทศทางการบัญชี หรือ หองปฏิบัติการวิชาชีพบัญชี เพ่ือใชใน
การฝกทักษะการปฏิบัติงานทางบัญชี  ที่เหมาะสมและสอดคลองกับการจัดการเรียนการสอน 
ตามหลักสูตร 
 ๑๓.๓  มีหองสมุด  ฐานขอมูล  แหลงรวบรวมความรูอ่ืน  พรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวก
สําหรับการสืบคนความรู ที่มีการพัฒนาปรับปรุง และติดตามใหเปนปจจุบันอยางตอเน่ือง  ตรงกับ
ความตองการในการใชประโยชนในปริมาณที่เหมาะสมเพียงพอกับจํานวนนิสิต/นักศึกษา 
 ๑๓.๔  มีสถานที่  อุปกรณ  สื่อการสอน ที่เอ้ือตอการเรียนรูนอกเวลาเรียน  
 ๑๓.๕  จัดสภาพแวดลอมทางกายภาพภายในสถานศึกษาใหถูกสุขลักษณะ และมีความปลอดภัย 
 

การเตรียมความพรอมสนับสนุนการเรียนการสอนตามหลักสูตร ใหเปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ที่มี
ผลบังคับใชในปจจุบันเก่ียวกับการประกันคุณภาพของหลักสูตร 

๒. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑการขอเปดและ
ดําเนินการหลักสูตรระดับปริญญาในระบบการศึกษาทางไกล ที่มีผลบังคับใชในปจจุบัน 

๓. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง มาตรฐานการอุดมศึกษา  เก่ียวกับมาตรฐาน
ดานพันธกิจของการบริหารอุดมศึกษา  มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคม
แหงการเรียนรู 
 
๑๔. แนวทางการพัฒนาคณาจารย  
 สถาบันควรจัดใหมีระบบและกลไกในการพัฒนาอาจารย  ใหสามารถบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ในการปฏิบัติหนาที่ตามพันธกิจ ที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
ดังน้ี 
 ๑๔.๑  จัดใหมีการปฐมนิเทศอาจารยใหม  เพ่ือใหรับทราบถึงนโยบาย  ปรัชญา ปณิธาน    
ของสถาบัน หลักสูตรและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา  ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนา
ศักยภาพทางดานวิชาการและวิชาชีพบัญชี  รวมทั้งการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  

๑๔.๒  จัดใหมีการอบรมเกี่ยวกับกลยุทธและวิธีการสอน  การวัดและประเมินผลการเรียนรู  
การวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนและการสอน  การวิจัยองคความรู  และการวิจัยสถาบัน 

๑๔.๓  จัดใหมีระบบการพัฒนาอาจารยอยางตอเน่ือง  โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย       
ที่ชัดเจน  มีการติดตามและประเมินผล  รวมทั้งการนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนาตอไป 



 

มคอ. ๑ 

๑๓ 
 

๑๔.๔  จัดใหมีกลไกสงเสริม สนับสนุน และจูงใจ ใหอาจารยสามารถสรางผลงานวิชาการ  
การวิจัย และงานสรางสรรคที่มีคุณภาพสามารถเผยแพรไดทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 

๑๔.๕  จัดใหมีการจัดการความรูเพ่ือใหเปนแหลงความรู  เผยแพรความรู  และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู  ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
๑๕. การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการเรียนการสอนสาขาวิชาการบัญชี  ตองสามารถประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  
โดยการกําหนดตัวบงชี้หลักและเปาหมายผลการดําเนินงานทั่วไป ตามเกณฑการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของสถาบัน และหรือตัวบงชี้ตอไปน้ี 
 ๑๕.๑  อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐ มีสวนรวมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 
 ๑๕.๒  มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
 ๑๕.๓  มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี) ที่จัดการเรียน
การสอนตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔  กอนการเปดสอนใหครบทุกรายวิชา 
 ๑๕.๔  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)  
ตามแบบ มคอ.๕ และ มคอ.๖  ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นสุดการสอบปลายภาคการศึกษาครบทุก
รายวิชา 
 ๑๕.๕  มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน 
หลังสิ้นสุดปการศึกษา 
 ๑๕.๖  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 
มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถามี) อยางนอยรอยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 
 ๑๕.๗  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธการสอน หรือ  การประเมินผล
การเรียนรูจากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปที่แลว 
 ๑๕.๘  อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน  
 ๑๕.๙  อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอยางนอยปละหนึ่งครั้ง 
 ๑๕.๑๐ จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไดรับการพัฒนาดานการเรียนการสอน  
และอ่ืนๆ ไมนอยกวารอยละ ๕๐ ตอป 
 ๑๕.๑๑ ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาตอคุณภาพการเรียนการสอน และทรัพยากร
สนับสนุนในสาขาวิชาเฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 
 ๑๕.๑๒ ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 
 สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบงชี้เพ่ิมเติมเพ่ือใหสอดคลองกับพันธกิจ และวัตถุประสงค
ของสถาบัน หรือกําหนดเปาหมายการดําเนินงานที่สูงขึ้น  เพ่ือการยกระดับมาตรฐานของสถาบัน  



 

มคอ. ๑ 

๑๔ 
 

โดยกําหนดไวในรายละเอียดของหลักสูตร  สถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการรับรองมาตรฐานหลักสูตร 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  ตองมีผลการประเมินอยูในเกณฑดีตอเน่ือง 
๒ ปการศึกษา ทั้งน้ีเกณฑการประเมินระดับดี คือ ตองมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ที่ 
๑ - ๕ และมีผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตามตัวบงชี้อยางนอยรอยละ ๘๐ ของตัวบงชี้ทั้งหมด 
 
๑๖.  การนํามาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีสูการปฏิบัติ  
 สถาบันอุดมศึกษาที่ประสงคจะเปดสอนหรือปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาวิชา   
การบัญชี ควรดําเนินการดังน้ี 
 ๑๖.๑ พิจารณาความพรอมและศักยภาพในการบริหารจัดการศึกษาตามหลักสูตรในหัวขอตางๆ 
ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี 
 ๑๖.๒ แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี ตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี  ซ่ึงประกอบดวยกรรมการอยางนอย ๕ คน โดยมี
กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร อยางนอย ๒ คน  กรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชา
การบัญชีจากบุคคลภายนอกอยางนอย ๒ คน และผูแทนที่ไดรับการแตงตั้งจากสภาวิชาชีพบัญชีอยางนอย 
๑ คน  เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชา  
การบัญชี  โดยมีหัวขอของหลักสูตรอยางนอยตามที่กําหนดไวในแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของ
หลักสูตร 
 ๑๖.๓ การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี  ตามขอ ๑๖.๒ น้ัน  ในหัวขอ
มาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดไวในมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี แลวสถาบันอุดมศึกษาอาจเพ่ิมเติมมาตรฐานผลการเรียนรู ซ่ึง
สถาบันตองการใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีของสถาบันมีคุณลักษณะเดนหรือพิเศษ
กวาบัณฑิตในระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาเดียวกันของสถาบันอ่ืนๆ เพื่อใหเปนไปตามปรัชญาและ
ปณิธานของสถาบัน และเปนที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบัน หรือผูที่สนใจจะรับ
บัณฑิตเขาทํางานเม่ือสําเร็จการศึกษา โดยใหแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบตอมาตรฐาน  
ผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตร  มี
ความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองตอมาตรฐานผลการเรียนรูดานใด 
 ๑๖.๔  จัดทํารายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามที่
กําหนดไวในหลักสูตร โดยมีหัวขออยางนอยตาม แบบ มคอ.๓ (รายละเอียดของรายวิชา) และ แบบ มคอ.๔ 
(รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม) ตามลําดับ พรอมทั้งแสดงใหเห็นถึงผลการเรียนรูที่คาดหวัง
ของรายวิชาตางๆ อยางชัดเจน 
 ๑๖.๕  สถาบันตองเสนอหลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรตอสภาสถาบันเพ่ือขออนุมัติเปด
ดําเนินการสอน  โดยสภาสถาบันควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติหลักสูตรและ
รายละเอียดของหลักสูตร  รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) 
ใหชัดเจน 



 

มคอ. ๑ 

๑๕ 
 

 ๑๖.๖ สถาบันตองเสนอรายละเอียดของหลักสูตร ซ่ึงสภาสถาบันอนุมัติใหเปดสอนแลวให
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตสภาสถาบันอนุมัติ 
 ๑๖.๗ เม่ือสภาสถาบันอนุมัติตามขอ ๑๖.๕ แลวใหมอบหมายอาจารยผูสอนแตละรายวิชา
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนตามกลยุทธการสอนและการประเมินผลที่กําหนดไวในรายละเอียดของ
หลักสูตร รายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดประสบการณภาคสนาม (ถามี) ใหบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรูที่คาดหวังของสาขาวิชาการบัญชี 
 ๑๖.๘. เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอน การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรูของแตละ
รายวิชาและประสบการณภาคสนาม (ถามี) ในแตละภาคการศึกษาแลว ใหอาจารยผูสอนจัดทํารายงาน
ผลการดําเนินการของรายวิชา ซ่ึงรวมถึงการประเมินผล และการทวนสอบผลการเรียนในรายวิชาที่ตน
รับผิดชอบพรอมปญหา/อุปสรรคและขอเสนอแนะ  โดยมีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๕ (รายงานผล
การดําเนินการของรายวิชา) และแบบ มคอ.๖ (รายงานผลการดําเนินการของประสบการณภาคสนาม) 
(ถามี)  ใหอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประมวล/วิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินการ 
และจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในภาพรวมประจําปการศึกษาเม่ือส้ินปการศึกษา โดย
มีหัวขออยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เพ่ือใชในการพิจารณา
ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธการสอน กลยุทธการประเมินผลและแกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น และหาก
จําเปนจะตองปรับปรุงหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได 
 ๑๖.๙. เม่ือครบรอบหลักสูตร  ใหจัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร โดยมีหัวขอและ
รายละเอียด อยางนอยตามแบบ มคอ.๗ (รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร) เชนเดียวกับ      
การรายงานผลการดําเนินการของหลักสูตรในแตละปการศึกษา และวิเคราะหประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม วาบัณฑิตบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่
คาดหวังไวหรือไม รวมทั้งใหนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรและ/หรือการดําเนินการ
ของหลักสูตรตอไป 
 

๑๗.  การเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร (Thai Qualifications 
Register: TQR) 

 เพ่ือประโยชนตอการกํากับดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะกรรมการการอุดมศึกษา      
การรับรองคุณวุฒิเพ่ือกําหนดอัตราเงินเดือนในการเขารับราชการของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) การรับรองคุณวุฒิเพ่ือการศึกษาตอหรือทํางานในตางประเทศ และเปนขอมูลสําหรับ
ผูประกอบการ สังคมและผูมีสวนไดสวนเสียจะสามารถตรวจสอบหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานได
โดยสะดวก ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ซ่ึงบันทึกในฐานขอมูลหลักสูตรเพ่ือ 
การเผยแพร (Thai Qualifications Register: TQR) เมื่อสถาบันไดเปดสอนไปแลวอยางนอย 
คร่ึงระยะเวลาของหลักสูตรตามหลกัเกณฑตอไปน้ี 



 

มคอ. ๑ 

๑๖ 
 

๑๗.๑ เปนหลักสูตรที่ไดรับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษากอนเปดสอนและไดแจงสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วันนับแตสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรนั้น 
 ๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายใน จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีกําหนดจึงจะไดรับการเผยแพร 
 ๑๗ .๓ หลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาใดที่ไมได รับการเผยแพร  
ใหสถาบันอุดมศึกษานั้นดําเนินการปรับปรุงตามเง่ือนไขที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจาก
ผลการประเมินตอไป 
 ๑๗.๔ กรณีหลักสูตรสาขาวิชาการบัญชีของสถาบันอุดมศึกษาใดไดรับการเผยแพรแลว 
สถาบันอุดมศึกษานั้นจะตองกํากับดูแลใหมีการรักษาคุณภาพใหมีมาตรฐานอยู เสมอ โดยผล 
การประเมินคุณภาพภายในตองมีคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป หรือเปนไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีกําหนดทุกปหลังจากไดรับการเผยแพร หากตอมาปรากฏวา 
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาใดไมเปนไปตามที่กําหนด ใหสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณาถอนการเผยแพรหลักสูตร
น้ัน  จนกว าสถาบัน อุดมศึ กษา น้ันจะได มีการปรับปรุ งตาม เ ง่ื อนไขของคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  





   

 
 
 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตรห้าปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบท้าย 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ 
(หลักสูตรห้าปี) 

 
 

  



  มคอ.๑ 

  ๑ 
 

มาตรฐานคณุวุฒิระดบัปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตรห้าปี) 

๑. ชื่อสาขา ครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
วิชาเอกเด่ียว*   

๑) การศึกษาปฐมวัย  
๒) การประถมศึกษา 
๓) ภาษาไทย  
๔) คณิตศาสตร์ 
๕) วิทยาศาสตร์ทั่วไป  
๖) ฟิสิกส์ 
๗) เคมี 
๘) ชีววิทยา 
๙) สังคมศึกษา 
๑๐) สุขศึกษา 
๑๑) พลศึกษา 
๑๒) ศิลปศึกษา  
๑๓) ดนตรีศึกษา 
๑๔) นาฏศิลป์ 
๑๕) คอมพิวเตอร์ 
๑๖) ภาษาต่างประเทศ** 
๑๗) ธุรกิจศึกษา 

 วิชาเอกคู่*  
๑) ภาษาไทย  
๒) คณิตศาสตร์ 
๓) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
๔) ฟิสิกส์ 
๕) เคมี 
๖) ชีววิทยา 
๗) สังคมศึกษา 
๘) สุขศึกษา 
๙) พลศึกษา 
๑๐) ศิลปศึกษา 
๑๑) ดนตรีศึกษา 
๑๒) นาฏศิลป์ 
๑๓) คอมพิวเตอร์ 
๑๔) ภาษาต่างประเทศ** 
๑๕) ธุรกิจศึกษา 
๑๖) การศึกษาพิเศษ*** 
๑๗) การศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาผู้ใหญ่***  



  มคอ.๑ 

  ๒ 
 

๑๘) จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือ จิตวิทยาโรงเรียน***  
๑๙) เทคโนโลยีการศึกษา*** 
๒๐) การวัดและประเมินผลการศึกษา*** 

 * สถาบันสามารถใช้ช่ือวิชาเอกในแต่ละวิชาเอกที่แตกต่างจากน้ีได้ และจะมีการจัดทํา
มาตรฐานคุณวุฒิวิชาเอกอ่ืนๆ เพ่ิมเติมในอนาคต 

วิชาเอกเด่ียว หมายถึง วิชาเอกท่ีนิสิต/นักศึกษาจะเรียนวิชาเอกวิชาเดียวและสามารถสอนได้
ต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สําหรับวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยจะสอนได้
เฉพาะระดับการศึกษาปฐมวัย และวิชาเอกประถมศึกษาจะสอนได้เฉพาะระดับประถมศึกษา   

วิชาเอกคู่ หมายถึง วิชาเอกท่ีนิสิต/นักศึกษาจะเรียนวิชาเอกได้ ๒ วิชาเอกและสอนได้ต้ังแต่
ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

 **ให้ระบุช่ือภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาฝร่ังเศส ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ฯลฯ 
 ***วิชาเอกที่ไม่สามารถคู่กันเองได้ เน่ืองจากไม่ได้เป็นวิชาเอกท่ีเก่ียวข้องกับการสอนในช้ันเรียน

โดยตรง จึงต้องเลือกวิชาเอกคู่กับวิชาเอกท่ีมีการสอนในช้ันเรียนโดยตรงอีกวิชาเอกหน่ึง   

๒. ชื่อปริญญาและวิชาเอก 
ภาษาไทย  ครุศาสตรบัณฑิต  (*……………….) 

    ค.บ. (*........................) หรือ 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต (*……………….) 

    ศษ.บ. (*……………….) หรือ 
    การศึกษาบัณฑิต (*……………….) 
    กศ.บ. (*……………….) 

ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education (*……………….) 
    B.Ed. (*……………….) 
              *  ให้ระบุวิชาเอก  

๓.  ลักษณะของสาขา 
สาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์  เป็นศาสตร์เก่ียวกับศิลปะและจิตวิทยาการสอนหรือการจัดการ

เรียนรู้ การผลิตครูใหม่หรือการเตรียมครู และบุคลากรทางการศึกษาก่อนประจําการ รวมทั้งการพัฒนาครู 
และบุคลากรทางการศึกษาประจําการ สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยหรือการเรียนรู้ที่ไม่เป็นทางการ การจัดการศึกษาในสาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ ประกอบด้วยวิชาครู
และวิชาเอกที่จะสอน ทั้งในด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ 
จึงมีลักษณะเป็นสหวิทยาการซึ่งเช่ือมโยงและบูรณาการกับสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพ่ือ
พัฒนาคนทั้งในวัยเรียนและนอกวัยเรียนให้มีคุณภาพ สามารถพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้มีการ
พัฒนาที่ย่ังยืน 

๔. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
๑) มีคุณธรรม มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มีจรรยาบรรณวิชาชีพครู และมีความรับผิดชอบสูง            

ต่อวิชาการ วิชาชีพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๒) มีความอดทน ใจกว้างและมีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ รวมท้ังการทํางานร่วมกันกับ

ผู้เรียนและผู้ร่วมงานทุกกลุ่ม 
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๓) มีความรอบรู้และมีความสามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎี และระเบียบวิธีการ
ศึกษาวิจัย เพ่ือสร้างความรู้ใหม่ 

๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการแก้ไขปัญหา และข้อโต้แย้งโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นําใน
การแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 

๕) มีความสามารถในการพิจารณาแสวงหา และเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการ วิชาชีพ 
และสังคมอย่างมีเหตุผลที่สมเหตุสมผล โดยการบูรณาการศาสตร์แบบสหวิทยาการและพหุวิทยาการเพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน 

๖) มีความสามารถในการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย และมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาสมรรถนะ
ของตนอยู่เสมอ 

๕.  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
๕.๑ ด้านคณุธรรม จริยธรรม 

๑) แสดงออกซึ่งพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีคุณธรรมท่ี
เสริ มสร้ า งการ พัฒนาที่ ย่ั ง ยืน  มีความกล้ าหาญทางจริ ยธรรม  มีความ เข้ า ใจผู้ อ่ื น  เข้ า ใจ โลก  
มีจิตสาธารณะ เสียสละ และเป็นแบบอย่างที่ดี 

๒) สามารถจัดการและคิดแก้ปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครูเชิงสัมพัทธ์ 
โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อ่ืน และประโยชน์ของสังคมส่วนรวม 

๕.๒ ด้านความรู้  
๑) มีความรอบรู้ในด้านความรู้ทั่วไป วิชาชีพครู และวิชาที่จะสอน อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และ

เป็นระบบ 
๒) มีความตระหนักรู้หลักการและทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องอย่างบูรณาการ ทั้งการบูรณา

การข้ามศาสตร์ และการบูรณาการกับโลกแห่งความเป็นจริง 
๓) มีความเข้าใจความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขาวิชาที่จะสอนอย่างลึกซึ้ง 

ตระหนักถึงความสําคัญของงานวิจัยและการวิจัยในการต่อยอดความรู้  
๔) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่าองค์ความรู้ และสามารถ

นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานวิชาชีพครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
๕.๓  ด้านทักษะทางปัญญา 

๑) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจ และประเมินข้อมูลสารสนเทศและแนวคิด
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน การวินิจฉัย แก้ปัญหา และทําการวิจัยเพ่ือพัฒนางาน
และพัฒนาองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง 

๒) สามารถคิดแก้ปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และนําไปสู่การแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์ โดยคํานึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ  

๓) มีความเป็นผู้นําทางปัญญาในการคิดพัฒนางานอย่างสร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์ และการ
พัฒนาศาสตร์ทางครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างมีนวัตกรรม 

๕.๔  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑) มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน เข้าใจผู้อ่ืน มีมุมมองเชิงบวก มีวุฒิภาวะทาง

อารมณ์ และทางสังคม 
๒) มีความเอาใจใส่ช่วยเหลือและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มและระหว่างกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  
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๓) มีภาวะผู้นําและผู้ตามท่ีดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

๕.๕  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑) มีความไวในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด

และภาษาเขียน อันมีผลให้สามารถเข้าใจองค์ความรู้ หรือประเด็นปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
๒) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้

ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง 
๓) มีความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูด การเขียน และนําเสนอด้วย

รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับบุคคลและกลุ่มที่มีความแตกต่างกัน 
๕.๖  ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 

๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ 
(Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้ เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้ เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ  

๖.  องค์กรวิชาชีพที่เก่ียวข้อง    
คุรุสภา  

๗.  โครงสร้างหลักสูตร 
โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครูและ

วิชาเอก) และหมวดวิชาเลือกเสรี มีจํานวนหน่วยกิตแต่ละหมวดและหน่วยกิตรวมทั้งหลักสูตร ดังน้ี 

๑)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไม่น้อยกว่า    ๓๐ หน่วยกิต 
๒)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า  ๑๒๔ หน่วยกิต  

ประกอบด้วย ๒ ส่วนคือ  
๒.๑) วิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า   ๔๖ หน่วยกิต*  
(โดยมีวิชาประสบการณ์ภาคสนามหรือการปฏิบัติการสอนในวิชาเอก ในระยะสองภาค
การศึกษาปกติ รวมแล้วไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) 
๒.๒) วิชาเอก    ไม่น้อยกว่า    ๗๘ หน่วยกิต** 
ประกอบด้วย   
  ๒.๒.๑) วิชาเอก แบ่งเป็น  ๒ แบบ คือ 
   (๑) วิชาเอกเด่ียว     ไม่น้อยกว่า   ๖๘ หน่วยกิต*** 
         (๒) วิชาเอกคู่      ไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ  ๓๔ หน่วยกิต**** 
  ๒.๒.๒) วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
  ๒.๒.๓) เลือกวิชาเอกหรือวิชาการสอนวิชาเอกเพ่ิมเติมไม่น้อยกว่า  ๔ หน่วยกิต 

    ๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
                                              หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า  ๑๖๐ หน่วยกิต 

 
หมายเหตุ  ทั้งนี้ มีข้อกําหนด ๔ ประการ ดังน้ี 
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๑.* รายวิชาในวิชาชีพครู จะต้องครอบคลุมผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่คุรุสภากําหนดและสอนโดย
คณาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญทางการสอน หรือมีคุณวุฒิการศึกษาทางการสอนในคณะเจ้าของวิชาน้ัน 

๒.** การจัดการเรียนการสอนวิชาเอกเด่ียวที่เตรียมผู้จะไปเป็นครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/ตอนปลาย: 
ต้องกําหนดให้ชัดเจนว่า นักศึกษาจะต้องเรียนวิชาเอกจากคณะที่เปิดสอนสาขาวิชาหลักน้ัน หรือสอนโดย
คณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ “ปริญญาเอก” หรือดํารงตําแหน่งไม่ตํ่ากว่า “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาหลักและมี
ผลงานวิชาการเป็นที่ประจักษ์อย่างต่อเน่ืองในสาขาวิชาหลักน้ัน  ทั้งน้ี เพ่ือให้มีการเรียนรู้เน้ือหาสาระที่เข้มข้น
อยู่ในสิ่งแวดล้อม/บรรยากาศที่มีลักษณะและธรรมชาติที่เป็นพลวัต ทําให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้การเปล่ียนแปลง
ของศาสตร์ในวิชาเอกน้ันได้อย่างรวดเร็ว สามารถปรับตัว เกิดจิตใฝ่รู้ (inquiry mind) สามารถคิดวิเคราะห์ 
แก้ปัญหา ติดตามความก้าวหน้าของศาสตร์น้ันได้ และเกิดความคิดสร้างสรรค์  

ทั้งน้ี จะต้องไม่ใช้งบประมาณเพ่ือสร้างห้องปฏิบัติการและการจัดหาคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ “ปริญญาเอก” 
หรือดํารงตําแหน่ง “รองศาสตราจารย์” ในสาขาวิชาเอกดังกล่าวเพ่ิมในคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ เพ่ือมิให้
เกิดความซ้ําซ้อนกับคณะสาขาวิชาหลักน้ันๆ 

๓.*** ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกเด่ียว หากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิใน
สาขาวิชาน้ันเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
ของสาขาวิชาน้ัน  

๔.**** ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกคู่แต่ละวิชาเอก หากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการกําหนดมาตรฐาน
คุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของผลการเรียนรู้ในหมวดวิชา
เฉพาะด้านของสาขาวิชาน้ัน  

๘.  ผลการเรียนรู้สําคัญ 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
 ๘.๑  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

๘.๑.๑ ด้านคณุธรรมจริยธรรม 
๑) คุณธรรมค้ําจุนโลก: พรหมวิหาร ๔ (ธรรมประจําใจอันประเสริฐ) สังคหวัตถุ ๔ 

(ธรรมยึดเหน่ียวใจบุคคลและประสานหมู่ชน) 
๒) ธรรมคุ้มครองโลก: หิริ โอตตัปปะ 
๓) คุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างการพัฒนาที่ย่ังยืน เช่น จริยธรรมของเวลา สิทธิและ

ความรับผิดชอบของมนุษย์ ความเป็นธรรมระหว่างคนรุ่นปัจจุบันกับคนรุ่นหลัง ความใจกว้าง และความอดทน 
๔) คุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่มีหัวใจประชาธิปไตย และมีจิตสํานึกต่อสังคม 

๘.๑.๒ ด้านความรู้ 
การบูรณาการความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ และประเด็นปัญหาระดับโลกด้วย

วิธีการเชิงระบบที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๑) ด้านสิ่งแวดล้อม 

แนวคิด ระบบ และประเด็นปัญหาทางนิเวศวิทยา กลยุทธ์การเป็นพลเมืองที่มี
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

๒) ด้านสังคม 
แนวคิด ระบบ และประเด็นปัญหาทางสังคม กลยุทธ์การเป็นพลเมืองที่มีความ

รับผิดชอบต่อพฤติกรรมสังคม 
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๓) ด้านเศรษฐกิจ 
แนวคิด ระบบ และประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ กลยุทธ์การเป็นพลเมืองที่มีความ

รับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ 
๔) ด้านวิธีการเชิงระบบ 

การพ่ึงพาซึ่งกันและกันของมนุษย์ เศรษฐกิจที่ดี สังคมที่ดี สิ่งแวดล้อมที่ดี วิธีการ
เชิงระบบ และเชิงองค์รวมในการประเมินประเด็นปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการ
วิเคราะห์ผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและชุมชน และผลของวิถีชีวิตส่วนบุคคลที่มีต่อประเด็นปัญหา 

๘.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงในการประมวลสารสนเทศ การแสวงหาความรู้ การสรุป 

การตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินค่า โดยเน้นการบูรณาการและเช่ือมโยงสู่สังคม 
๘.๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
การพัฒนาทักษะการรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณ์ และสังคม 

การเป็นผู้นํา และผู้ตามท่ีดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมส่วนรวม 

๘.๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูด ภาษาเขียน 

ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งการประมวลผล การแปลความหมาย และดุลยพินิจในการเลือกใช้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารอย่างเหมาะสม 

๘.๒ หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาชีพครู) 
๘.๒.๑ ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

๑) คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม ๗ 
๒) จรรยาบรรณวิชาชีพครู ที่กําหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา 

๘.๒.๒ ด้านความรู้ 
บูรณาการของความรู้เก่ียวกับการศึกษาและวิชาชีพครูที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อ
ต่อไปน้ี 
๑)  ความรู้วิชาชีพครู (Pedagogical Knowledge) 

๑.๑) หลักการศึกษา ปรัชญาการศกึษา วิชาชีพครู และความเป็นครู 
๑.๒) จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการศึกษา 
๑.๓) การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร   
๑.๔) การออกแบบและจัดการเรียนรู้ 
๑.๕) การจัดการช้ันเรียนและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเรียนรู้ 
๑.๖) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสําหรบัครู   
๑.๗) การสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา 
๑.๘) การวัดและประเมินผลการศกึษา 
๑.๙) การศึกษาพิเศษ   
๑.๑๐) การวิจัยทางการศึกษา   
๑.๑๑) การบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
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๒) ความรู้เชิงบูรณาการระหว่างวิชาชีพครู กับวิชาเฉพาะ (Pedagogical-
Content Knowledge) 
๒.๑) จิตวิทยาครูสําหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
๒.๒) การพัฒนาหลักสูตรวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละระดับ

การศึกษาและวิชาเอก 
๒.๓) การจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะสําหรับการจัดการศึกษาแต่ละระดับการศึกษา

และวิชาเอก 
๒.๔) การจัดการช้ันเรียนแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
๒.๕) นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการศึกษาสําหรับการ

จัดการเรียนรู้แต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก 
๒.๖) การวัดและประเมินผลการศึกษาวิชาเฉพาะสําหรับการจัดการเรียนรู้แต่ละ

ระดับการศึกษาและวิชาเอก 
๘.๒.๓ ด้านทกัษะทางปญัญา 

๑) สามารถคิดค้นหาข้อเท็จจริง ทําความเข้าใจและประเมินข้อมูลสารสนเทศ และ
แนวคิดจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายเพ่ือนํามาใช้ในการปฏิบัติงานสอนและงานครู 
รวมทั้งการวินิจฉัยผู้เรียน และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 

๒) สามารถคิดแก้ปัญหาในการจัดการเรียนรู้ที่มีความสลับซับซ้อน เสนอทางออก และ
นําไปสู่การแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ 

๓) มีความเป็นผู้นําทางปัญญาในการคิดพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์และมี
วิสัยทัศน์ 

๘.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
๑) มีความไวในการรับความรู้สึกของผู้ เรียนด้วยความเข้าใจ และความรู้สึก 

เชิงบวก มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และสังคม 
๒) มีความเอาใจใส่ มีส่วนช่วยเหลือและเอื้อต่อการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ในกลุ่ม 

และระหว่างกลุ่มผู้เรียนอย่างสร้างสรรค์ 
๓) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้นําและผู้ตามที่มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมทั้ง

ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
๘.๒.๕ ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑) มีความไวในการวิเคราะห์และเข้าใจข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากผู้เรียนอย่าง
รวดเร็ว ทั้งที่เป็นตัวเลขเชิงสถิติหรือคณิตศาสตร์ ภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

๒) มีความสามารถในการใช้ดุลยพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และ
เลือกใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับวิชาที่สอน และงานครูที่รับผิดชอบโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี 

๓) มีความสามารถในการสื่อสารกับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งการพูด การเขียน และ
การนําเสนอด้วยรูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน 
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๘.๒.๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็น

ทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ 
(Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ ผู้เรียนที่มีความสามารถปานกลาง และผู้เรียนที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกท่ีจะสอนอย่างบูรณาการ  

๘.๓   หมวดวิชาเฉพาะด้าน (วิชาเอก) 
 ๘.๓.๑ วิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๑.๑ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย  
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับการศึกษาปฐมวัย  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้การศึกษาปฐมวัยที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑)  หลักการและแนวคิดทางการศึกษาปฐมวัย 
๒.๒)  พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
๒.๓)  ภาษาและการรู้หนังสือสําหรับเด็กปฐมวัย 
๒.๔)  คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 
๒.๕)  วิทยาศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย 
๒.๖)  สังคมศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 
๒.๗)  ศิลปะและดนตรีสําหรับเด็กปฐมวัย 
๒.๘)  สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัย 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎี และ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาการศึกษาปฐมวัยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของเด็กปฐมวัย เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากเด็กปฐมวัย 
สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับ
เด็กปฐมวัยได้อย่างเหมาะสม 
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๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยที่มีรูปแบบ

หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยที่หลากหลาย ทั้งที่มี
ความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยอย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๒ วิชาเอกการประถมศึกษา 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูระดับประถมศึกษา  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้การประถมศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) หลักการและแนวคิดทางประถมศึกษา 
๒.๒) พัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กระดับประถมศึกษา 
๒.๓) ภาษาไทยสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
๒.๔) คณิตศาสตร์สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
๒.๕) วิทยาศาสตร์สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
๒.๖) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสําหรับนักเรียนประถมศึกษา  
๒.๗) ภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืนๆสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
๒.๘) สุขศึกษาและพลศึกษาสําหรับนักเรียนประถมศึกษา  
๒.๙) ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ สําหรับนักเรียนประถมศึกษา 
๒.๑๐) การงานอาชีพ คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสําหรับนักเรียนประถมศึกษา 

ทั้งน้ี กลุม่ความรู้ข้อ ๒.๓) - ๒.๑๐) ให้มีจํานวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่ากลุม่ละ ๖ หน่วยกิต 
๓) ด้านทักษะทางปัญญา 

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎี และ
หลักการที่ เ ก่ียวข้องในศาสตร์สาขาประถมศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการระดับประถมศึกษา 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษาเอาใจใส่ในการรับฟัง 
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูล
สารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
 
 



  มคอ.๑ 

  ๑๐ 
 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 

ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ 
(Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษา 
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการประถมศึกษาอย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๓ วิชาเอกภาษาไทย 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนภาษาไทย  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้ภาษาไทยที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) หลักภาษา  

(๑) ลักษณะและโครงสร้างของภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์  
(๒) ระบบเสียง  ระบบคํา ประโยค 
(๓) ฉันทลักษณ ์ 
(๔) ลักษณะโครงสร้างของภาษาต่างประเทศ ที่เก่ียวข้องกับภาษาไทย เช่น 

ภาษาบาลี สันสกฤต  เขมร  
๒.๒) วรรณคดีและวัฒนธรรมไทย 

(๑) วรรณคดีไทยสมัยต่างๆ  วรรณกรรมปัจจุบัน วรรณกรรมท้องถิ่น 
วรรณกรรม ทางการศึกษา บทละครไทย 

(๒) วิถีชีวิตไทย  คุณธรรม  จริยธรรม  ความเช่ือ ภูมิปัญญาไทย วัฒนธรรมเก่ียวกับ
ภาษา และวรรณคดี 

๒.๓) ทักษะการใช้ภาษา 
(๑) หลักเกณฑ์และลักษณะการใช้ภาษาไทย  ปัญหา  และการแก้ปัญหาการ

ใช้ภาษาไทย 
(๒) ศิลปะและวัฒนธรรมการใช้ภาษาในการ ฟัง ดู พูด อ่าน เขียน 
(๓) พลังภาษา (ศิลปะการใช้ภาษาในสถานการณ์ต่างๆ ) เช่น การพูด 

ในโอกาสต่างๆ การใช้ภาษาโน้มน้าวจูงใจ 
(๔) การอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง 
(๕) การเขียนเรียงความ บทความ ย่อความ การแต่งคําประพันธ์ การเขียน

เชิงวิชาการ การเขียนหนังสือราชการ  
(๖) ทักษะการใช้ภาษาอย่างมีวิจารณญาณ การใช้ภาษาในชีวิตประจําวันและ

ทักษะการใช้ภาษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   
๓) ด้านทักษะทางปัญญา 

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาภาษาไทยไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา



  มคอ.๑ 

  ๑๑ 
 

การพัฒนาผู้ เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาไทย 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารจากผู้เรียนภาษาไทย
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ 
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนภาษาไทยระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง

รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย 
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาไทยอย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๔ วิชาเอกคณิตศาสตร์  
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนคณิตศาสตร์  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้คณิตศาสตร์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ทฤษฎี เน้ือหา และมโนทัศน์ ทางคณิตศาสตร์ที่เก่ียวกับแคลคูลัสจํานวนและ

การดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิตและสถิติ และความน่าจะเป็น  
๒.๒) ความสัมพันธ์และความเช่ือมโยงของเน้ือหาคณิตศาสตร์ 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาคณิตศาสตร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้ เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนคณิตศาสตร์ 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 
 
 



  มคอ.๑ 

  ๑๒ 
 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านคณิตศาสตร์จาก
ผู้ เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  สามารถสื่อสาร มี ดุลยพินิจ 
ในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนคณิตศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

    ๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่มีรูปแบบหลากหลาย 

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่หลากหลาย ทั้งที่มี
ความสามารถพิเศษ  ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกคณิตศาสตร์อย่างบูรณาการ  

๘.๑.๓.๕ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนวิทยาศาสตร์  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้วิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 

(๑) คณิตศาสตร์ 
(๒) ฟิสิกส ์
(๓) เคมี 
(๔) ชีววิทยา 

๒.๒) วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
(๑) วิทยาศาสตร์โลก 
(๒) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
(๓) ดาราศาสตร์ 
(๔) ไฟฟ้าและพลังงาน 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไปไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างมีความรับผิดชอบ 
 



  มคอ.๑ 

  ๑๓ 
 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์จาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไประดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ทั่วไปท่ีมีรูปแบบ

หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-
formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไปสําหรับผู้เรียนที่
หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปอย่าง
บูรณาการ  

๘.๓.๑.๖ วิชาเอกฟิสิกส์  
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนฟิสิกส์  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้ฟิสิกส์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 
๒.๒) ความรู้เฉพาะสาขาฟสิิกส ์

(๑) คณิตศาสตร์ทีจ่ําเป็นสําหรับฟิสิกส ์
(๒) กลศาสตร์ 
(๓) อุณหพลศาสตร์ 
(๔) คลื่น 
(๕) พลังงาน 
(๖) ไฟฟ้า แม่เหลก็ อิเล็กทรอนิกส์ 
(๗) ฟิสิกส์ยุคใหม ่

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาฟิสิกส์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงาน
อย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนฟิสิกส์ 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนฟิสิกส์ระดับมัธยมศึกษา เอาใจใส่ 
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 
 
 



  มคอ.๑ 

  ๑๔ 
 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านฟิสิกส์จาก
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ ฟิสิกส์ที่มีรูปแบบหลากหลาย  

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์สําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓)  มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกฟิสิกส์อย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๗ วิชาเอกเคมี 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนเคมี  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้เคมีที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 
๒.๒) ความรู้เฉพาะสาขาเคมี 

(๑) เคมีอินทรีย์ 
(๒) เคมีอนินทรีย์ 
(๓) เคมีวิเคราะห์ 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาเคมีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการ
พัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงาน
อย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนเคมี 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ เรียนเคมีระดับมัธยมศึกษา เอาใจใส่ 
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านเคมี 
จากผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเ ช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ เคมีที่ มี รูปแบบหลากหลาย  

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 



  มคอ.๑ 

  ๑๕ 
 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้เคมีสําหรับผู้ เรียนที่หลากหลาย  
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓)  มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกเคมีอย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๘ วิชาเอกชีววิทยา 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนชีววิทยา  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้ชีววิทยาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พืน้ฐาน 
๒.๒) ความรู้เฉพาะสาขาชวีวิทยา 

(๑) พฤกษศาสตร์ 
(๒) พันธุศาสตร์ 
(๓) จุลชีววิทยา 
(๔) สัตววิทยา 
(๕) นิเวศวิทยา 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาชีววิทยาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้ เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนชีววิทยา  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง 
และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านชีววิทยาจาก
ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอ
ข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาที่มีรูปแบบหลากหลาย  

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal)  อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ชีววิทยาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้ง
ที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกชีววิทยาอย่างบูรณาการ  
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  ๑๖ 
 

๘.๓.๑.๙ วิชาเอกสังคมศึกษา 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนสังคมศึกษา  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้สังคมศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ประวัติศาสตร ์

(๑) ประวัติศาสตร์ไทย 
(๒) ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้/เอเชียตะวันออก/เอเชียใต้ 
(๓) ประวัติศาสตร์ยุโรป 
(๔) ประวัติศาสตร์อเมริกา 

๒.๒) ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม และประชากร 
(๑) ภูมิศาสตร์ประเทศไทย 
(๒) ภูมิศาสตร์กายภาพ 
(๓) ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์/แผนที ่
(๔) สิ่งแวดล้อมและประชากร 

๒.๓) รัฐศาสตร์ นิติศาสตร์ สังคมวิทยา และ เศรษฐศาสตร ์
(๑) ความรู้พ้ืนฐานทางรัฐศาสตร ์
(๒) ความรู้พ้ืนฐานทางกฎหมายทั่วไป 
(๓) ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมวิทยา 
(๔) ความรู้พ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 
(๕) การเมืองการปกครองไทย 
(๖) ประเทศไทยกบัเศรษฐกิจโลก 
(๗) การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม 
(๘) ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 
(๙) พัฒนาการของสังคมสมัยใหม ่

๒.๔) ศาสนาและปรัชญา 
(๑) หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
(๒) พุทธประวัติ คําสอนของพระพุทธเจ้า  การเผยแผ่อิทธิพลของ

พระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศต่างๆ 
(๓) จริยศาสตร ์
(๔) จริยธรรมสิ่งแวดล้อม 
(๕) ศาสนาเปรียบเทียบ หรือ ศาสนาสากล 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาสังคมศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้ เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนสังคมศึกษา 
 



  มคอ.๑ 

  ๑๗ 
 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านสังคมศึกษาจาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ 
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนสังคมศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย 

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย  
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกสังคมศึกษาอย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๑๐ วิชาเอกสุขศึกษา 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนสุขศึกษา  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้สุขศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) แนวคิดและหลักการทางสาธารณสุข 
๒.๒) แนวคิด ทฤษฎีทางสุขศึกษา 
๒.๓) แนวคิดทางสุขศึกษาที่เช่ือมโยงกับสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 
๒.๔) การดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต การดูแลสุขภาพในวัยเด็ก  วัยรุ่น วัยผู้ใหญ่และ

วัยสูงอายุ สุขภาพครอบครัวและชุมชน 
๒.๕) สุขภาพผู้บริโภค การป้องกันโรคและปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ 
๒.๖) การจัดการเรียนรู้เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพ 
๒.๗) การจัดสิ่งแวดล้อมทางสุขภาพ 
๒.๘) การบริการสุขภาพ 
๒.๙) การจัดความปลอดภัยในสถานศึกษาและชุมชน 
๒.๑๐) จิตวิทยาทางสุขศึกษา 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาสุขศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้ เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนสุขศึกษา  



  มคอ.๑ 

  ๑๘ 
 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ เรียนสุขศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านสุขศึกษาจาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาท่ีมีรูปแบบหลากหลาย  

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สุขศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย  
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความ
ต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรยีนรู้ในวิชาเอกสุขศึกษาอย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๑๑ วิชาเอกพลศึกษา  
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนพลศึกษา  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้พลศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ปรัชญา แนวคดิและหลักการทางพลศึกษา 
๒.๒) การบริหารพลศึกษาและการบริหารโปรแกรมพลศึกษา 
๒.๓) ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับร่างกายมนุษย์ 
๒.๔) ลักษณะและการทําหน้าที่ของอวัยวะระบบต่างๆ 
๒.๕) สรีรวิทยา 
๒.๖) การออกกําลังกายที่มีผลต่อระบบของร่างกาย 
๒.๗) หลักการฝึกและการออกแบบโปรแกรมการฝึกกีฬา 
๒.๘) การประยุกต์กายวิภาค สรีรวิทยา และหลักกลศาสตร์เพ่ือพัฒนา

ประสิทธิภาพในการเคลื่อนไหวของร่าย  
๒.๙) เทคนิคและทักษะกีฬา 
๒.๑๐) กิจกรรมพลศึกษา 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาพลศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้ เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนพลศึกษา  



  มคอ.๑ 

  ๑๙ 
 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ เรียนพลศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านพลศึกษาจาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง

รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้พลศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย  
ที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกพลศึกษาอย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๑๒ วิชาเอกศิลปศึกษา  
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนศิลปศึกษา  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้ศิลปศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 

๒.๑) ศลิปะปฏิบัติ 
(๑) ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักการปฏิบัติงานศิลปะแขนงต่างๆ ได้แก่ 

ทัศนศิลป์ และประยุกต์ศิลป์ 
(๒) การวางแผน  แนวคิด  การวิจัย  การดําเนินการ  และ  การสร้างสรรค์

ผลงานศิลปะ 
(๓) การประยุกต์ใช้เทคนิคต่างๆในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
(๔) การนําเสนอผลงานศิลปะ 

๒.๒) ประวัติศาสตร์ศลิป ์
(๑) ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับประวัติศาสตร์ของศิลปะตะวันออกและศิลปะ

ตะวันตกในยุคต่างๆ 
(๒) โบราณสถานสําคัญด้านศิลปะ โบราณวัตถุของศิลปะแขนงต่างๆ 
(๓) ประ วั ติ   แนวคิดของศิลปินแต่ละยุค  ต้ั งแต่ ยุคก่อนประวั ติศาสตร์  

ยุคประวัติศาสตร์ และยุคปัจจุบัน 
(๔) ศิลปะไทยประเภทต่างๆ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะ 

๒.๓) ศลิปวิจารณ ์
(๑) ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับหลักการวิจารณ์งานศิลปะ 



  มคอ.๑ 

  ๒๐ 
 

(๒) มีทักษะในการสังเกต การบรรยาย วิเคราะห์ การตีความผลงานศิลปะ 
(๓) มีทักษะในการประเมินหรือตัดสินคุณภาพของงานศิลปะแขนงต่างๆ 

อย่างเป็นระบบ 
๒.๔) สนุทรียศาสตร ์

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาศิลปศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้ เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนศิลปศึกษา 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนศิลปศึกษาระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านศิลปะจากผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ 
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ศิลปะที่มีรูปแบบหลากหลาย  

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ศิลปะสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกศิลปศึกษาอย่างบูรณาการ 

๘.๓.๑.๑๓ วิชาเอกดนตรีศึกษา  
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนดนตรีศึกษา  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้ดนตรีศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ทักษะดนตรี 

(๑) ทักษะพ้ืนฐานที่สําคัญทั้งในเคร่ืองมือเอกของตนและทักษะเบ้ืองต้นของ
การขับร้องและบรรเลงเครื่องดนตรีอ่ืนๆ 

(๒) การพัฒนาโน้ต ทักษะการขับร้องและการบรรเลงร่วมกันเป็นกลุ่ม 
๒.๒) ทฤษฎีดนตรี 

ทฤษฎีดนตรีเบ้ืองต้นที่เก่ียวกับการสร้างงานดนตรี  ระบบประสานเสียงทั้งใน
ระบบสากล และระบบของดนตรีไทย 
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๒.๓) ประวัติศาสตร์ และวรรณคดีดนตรี 
(๑) การจัดระบบการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ดนตรีทั้งของไทยและในระบบสากล 
(๒) วรรณคดีสําคัญในยุคต่างๆ 

๒.๔) สุนทรียศาสตร์ 
๓) ด้านทักษะทางปัญญา 

การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาดนตรีศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้ เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนดนตรีศึกษา  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนดนตรีระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความ
รับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านดนตรีจากผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ 
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ดนตรีที่มีรูปแบบหลากหลาย  

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ดนตรีสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกดนตรีศึกษาอย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๑๔ วิชาเอกนาฏศิลป ์
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนนาฏศิลป์  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้นาฏศิลป์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ทฤษฎีนาฏศิลป ์

ทฤษฎีนาฏศิลป์ที่ เ ก่ียวกับประวัติศาสตร์นาฏศิลป์  ประเภท  จารีต  ขนบนิยม 
วรรณคดี รูปแบบ และองค์ประกอบในการจัดการแสดง 

๒.๒) ทักษะนาฏศิลป ์
ทักษะนาฏศิลป์ไทยที่เป็นแบบแผน  นาฏศิลป์พ้ืนบ้าน  นาฏศิลป์ตะวันตก และ
นาฏศิลป์ตะวันออก 

๒.๓) สนุทรียศาสตร ์
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๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขานาฏศิลป์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหา
การพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้ นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการสอนนาฏศิลป์ 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ เรียนนาฏศิลป์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านนาฏศิลป์จาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง

รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้นาฏศิลป์สําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย 
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกนาฏศิลป์อย่างบูรณาการ  

๘.๓.๑.๑๕ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนคอมพิวเตอร์  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้คอมพิวเตอร์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ 

(๑) สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์   
(๒) ระบบปฏิบัติการและโปรแกรมประยุกต์เพ่ือการศึกษา 
(๓) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การสื่อสารข้อมูล  และระบบอินเทอร์เน็ต 
(๔) การบํารุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
(๕) กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๒) การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา และการเขียนโปรแกรม 
(๑) คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 
(๒) การออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์การศึกษา 
(๓) การจัดระบบสารสนเทศทางการศึกษา   
(๔) การจัดการฐานข้อมูลทางการศึกษา 
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(๕) การเขียนโปรแกรม 
(๖) การพัฒนาโครงงานทางคอมพิวเตอร์การศึกษา 

๒.๓) การออกแบบและพฒันาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
(๑) การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการศึกษา 
(๒) การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 
(๓) การออกแบบบทเรียนมัลติมเีดียและแอนิเมชัน 
(๔) การออกแบบโปรแกรมการสอนผ่านเว็บ 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่ เ ก่ียวข้องในศาสตร์สาขาคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการสอนคอมพิวเตอร์  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนคอมพิวเตอร์ระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านคอมพิวเตอร์ จาก
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ที่มีรูปแบบหลากหลาย  

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเ ช่ียวชาญในการจัดการเ รียนรู้ คอมพิวเตอร์สํ าหรับผู้ เ รียน 
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มี
ความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกคอมพิวเตอร์อย่างบูรณาการ 

๘.๓.๑.๑๖ วิชาเอกภาษาต่างประเทศ 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนภาษาต่างประเทศ  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้ภาษาต่างประเทศที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ทักษะทางภาษาต่างประเทศ 
๒.๒) ภาษาศาสตรเ์พื่อการสอนภาษาต่างประเทศ 

(๑) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ 
(๒) แนวคิดพ้ืนฐานทางภาษาศาสตร์ประยุกต์สาขาย่อยต่างๆ   
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(๓) พ้ืนฐานการศึกษาภาษาต่างประเทศด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
๒.๓) วัฒนธรรม 

(๑) วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา (target culture)   
(๒) วัฒนธรรมไทย (local source culture) 
(๓) วัฒนธรรมนานาชาติ (international culture) 

๒.๔) วรรณคดี 
(๑) วรรณคดีภาษาต่างประเทศเบ้ืองต้นในยุคสมยัต่างๆ จนถึงร่วมสมัย 
(๒) องค์ประกอบของวรรณศิลป์ ร้อยแก้ว ร้อยกรองภาษาต่างประเทศ 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาภาษาต่างประเทศไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําใน
การปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนภาษาต่างประเทศ  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนภาษาต่างประเทศระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
อย่างมีความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มี ความ ไว ในการ วิ เคราะห์ ส รุ ปความคิ ดรวบยอด ข้อมู ลข่ า วสาร ด้ าน
ภาษาต่างประเทศจากผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร 
มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่มีรูปแบบ

หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-
formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศสําหรับผู้เรียน 
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่
มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกภาษาต่างประเทศอย่าง
บูรณาการ  

๘.๓.๑.๑๗ วิชาเอกธุรกิจศึกษา 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนธุรกิจศึกษา 
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้ธุรกิจศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ปรัชญา แนวคดิ และหลักธุรกิจศึกษา 
๒.๒) ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับธุรกิจ 



  มคอ.๑ 

  ๒๕ 
 

๒.๓) การเงินและการบัญชี 
๒.๔) เศรษฐศาสตร ์
๒.๕) การขายและการตลาด 
๒.๖) การจัดการ 
๒.๗) การอาชีพ 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาธุรกิจหรือธุรกิจศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาการสอนธุรกิจหรือธุรกิจศึกษา  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เอาใจใส่
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านธุรกิจจากผู้เรียน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ 
และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้
อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ ธุรกิจที่มีรูปแบบหลากหลาย  

ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ธุรกิจสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่
มีความสามารถพิเศษ ที่มีความสามารถปานกลาง และที่มีความต้องการ
พิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกธุรกิจศึกษาอย่างบูรณาการ  

ทั้งน้ี ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกเด่ียวลําดับที่ (๘.๓.๑.๓)-(๘.๓.๑.๑๗) หากมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนดมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผลการ
เรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาน้ัน  

๘.๓.๒ วิชาเอกคู่ 
๘.๓.๒.๑ วิชาเอกภาษาไทย 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกภาษาไทยที่

เป็นวิชาเอกเด่ียว 
๘.๓.๒.๒ วิชาเอกคณิตศาสตร์   
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกคณิตศาสตร์ที่

เป็นวิชาเอกเด่ียว 
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๘.๓.๒.๓ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป  
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกวิทยาศาสตร์

ทั่วไปที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๔ วิชาเอกฟิสิกส์ 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกฟิสิกส์ 

ที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๕ วิชาเอกเคมี 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกเคมีที่เป็น

วิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๖ วิชาเอกชีววิทยา 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกชีววิทยา 

ที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๗ วิชาเอกสังคมศึกษา 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกสังคมศึกษา

ที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๘ วิชาเอกสุขศึกษา 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกสุขศึกษา 

ที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๙ วิชาเอกพลศึกษา 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกพลศึกษาที่

เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๑๐ วิชาเอกศิลปศึกษา  
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกศิลปศึกษา 

ที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๑๑ วิชาเอกดนตรศีึกษา 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกดนตรีศึกษา

ที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๑๒ วิชาเอกนาฏศิลป์  
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกนาฏศิลป์ 

ที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๑๓ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกคอมพิวเตอร์

ที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 
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๘.๓.๒.๑๔ วิชาเอกภาษาต่างประเทศ 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ ครอบคลุมไม่ น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐  ของวิชาเอก

ภาษาต่างประเทศที่เป็นวิชาเอกเด่ียว 
๘.๓.๒.๑๕ วิชาเอกธุรกิจศึกษา 
บูรณาการผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวิชาเอกธุรกิจศึกษาที่

เป็นวิชาเอกเด่ียว 

๘.๓.๒.๑๖ วิชาเอกการศึกษาพิเศษ 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้การสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) กฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกับการศึกษาพิเศษ 
๒.๒) ประวัติและความเป็นมาของการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทีม่ีความต้องการพิเศษ 
๒.๓) พัฒนาการและลักษณะเฉพาะของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 
๒.๔) การจัดการศึกษาและบริการสําหรับเด็กที่มคีวามต้องการพิเศษ 
๒.๕) ผลกระทบของลักษณะความต้องการพิเศษท่ีมีต่อครอบครัว 
๒.๖) การมีส่วนร่วมในชุมชนและสงัคมของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
๓.๑) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิด 

ทฤษฎี และหลักการที่เก่ียวข้องกับสาขาการศึกษาพิเศษไปใช้ในการจัดการ
เรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับการศึกษาปฐมวัย 
ประถมศึ กษ าและมั ธ ยมศึ กษ า  กา รแ ก้ ปัญหา  และกา ร ต่ อยอด 
องค์ความรู้ โดยคํานึงถึงธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบและข้อบังคับ 
ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 

๓.๒) ความสามารถคัดกรองเด็กที่มีความต้องการพิเศษสามารถทํางานร่วมกับ
ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษาและนักวิชาชีพเพ่ือการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษ  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษระดับการศึกษา
ปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษจากผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และนําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับ
ผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 
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๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษด้วย

รูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ 
(Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษที่
หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการศึกษาพิเศษอย่างบูรณาการ 

๘.๓.๒.๑๗ วิชาเอกการศึกษานอกระบบ หรือ การศึกษาผู้ใหญ่ 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาผู้ใหญ่ 
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้การศึกษานอกระบบหรือการศึกษาผู้ใหญ่ที่ครอบคลุม 
ไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) ปรชัญาและแนวคิดทางการศึกษานอกระบบ 

(๑) ปรัชญาและแนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๒) แนวคิดสังคมแห่งการเรียนรู้ สังคมฐานความรู้ 
(๓) แนวคิดการเสริมสร้างพลัง 
(๔) แนวคิดการศึกษาทางเลือก 
(๕) แนวคิดบริบทสังคมและแนวคิดร่วมสมัย 
(๖) แนวคิดผู้นําการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม 

๒.๒) จิตวิทยาสําหรับนักการศึกษานอกระบบ 
(๑) การศึกษานอกระบบโรงเรียนสําหรับผู้ใหญ ่
(๒) การศึกษานอกระบบโรงเรียนเพ่ือการเสริมสร้างพลังบุคคล 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าและนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาผู้ใหญ่ไปใช้
ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 
มีความเป็นผู้นําในการปฏิบัติงานอย่างมีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษานอกระบบ 
หรือ การศึกษาผู้ใหญ่  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้ เรียนนอกระบบหรือผู้ เรียนผู้ใหญ่ เอาใจใส่ 
ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมีความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านการศึกษานอก
ระบบ หรือ การศึกษาผู้ใหญ่ สามารถส่ือสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ และ
นําเสนอข้อมูลสารสนเทศสําหรับผู้เรียนนอกระบบหรือผู้เรียนผู้ใหญ่ได้อย่าง
เหมาะสม 



  มคอ.๑ 

  ๒๙ 
 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนนอกระบบหรือผู้เรียน

ผู้ใหญ่ที่มีรูปแบบหลากหลาย รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้สําหรับผู้เรียนนอกระบบหรือผู้เรียน
ผู้ใหญ่ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษ
อย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกการจัดการศึกษานอกระบบ 
หรือการศึกษาผู้ใหญ่อย่างบูรณาการ 

๘.๓.๒.๑๘ วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือ จิตวิทยาโรงเรียน 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูที่ปรึกษาและแนะแนว  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาการให้คําปรึกษาแนะแนวและจิตวิทยา
โรงเรียนที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๒.๑) พ้ืนฐานความรู้ จิตวิทยาการปรึกษาการแนะแนวและจิตวิทยาโรงเรียน 
๒.๒) ธรรมชาติของผู้เรียนและความแตกต่างระหว่างบุคคล 
๒.๓) การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา 
๒.๔) การบริการให้การปรึกษา 
๒.๕) การใช้แบบทดสอบและเคร่ืองมือทางจิตวิทยา 
๒.๖) การศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยด้านการปรึกษาและการแนะแนว 

    ๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว หรือจิตวิทยา
โรงเรียนไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอด
องค์ความรู้ มีความเป็นผู้นําในการให้คําปรึกษาและแนะแนวอย่างมีวิสัยทัศน์  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านจิตวิทยา การให้
คําปรึกษาและแนะแนวจากผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้ จิตวิทยา การให้คําปรึกษา 
และการแนะแนวสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่าง
เหมาะสม 
 
 



  มคอ.๑ 

  ๓๐ 
 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดการให้คําปรึกษาและแนะแนวที่มีรูปแบบ

หลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบกึ่งทางการ (Non-formal) 
และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเ ช่ียวชาญในการให้คําปรึกษาและแนะแนวสําหรับผู้ เ รียน 
ที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมี
นวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาและ
แนะแนว หรือจิตวิทยาโรงเรียนอย่างบูรณาการ 

๘.๓.๒.๑๙ วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูเก่ียวกับเทคโนโลยีการศึกษา  
๒) ด้านความรู้ 

บูรณาการของความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีการศึกษาที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อ
ต่อไปน้ี 
๒.๑) ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับเทคโนโลยีการศึกษา 

(๑) แนวคิด หลักการ ทฤษฎีเก่ียวกับเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(๒) การออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(๓) การเลือกใช้และบํารุงรักษาเทคโนโลยีและสือ่สารการศึกษา 
(๔) นวัตกรรมทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(๕) การบริหารจัดการเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 
(๖) จรรยาบรรณนักเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

๒.๒) การออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและกิจกรรมเทคโนโลยีการศึกษา 
(๑) สื่อโสตทัศนวัสดุการศึกษา 
(๒) วิทยุ และโทรทัศน์การศึกษา 
(๓) สื่อการเรียนการสอนสําหรับผูเ้รียนประเภทต่างๆ 
(๔) กิจกรรม กลยุทธ์ และการฝกึอบรมทางเทคโนโลยีการศึกษา 

๒.๓) การออกแบบและพฒันาสื่ออิเลคทรอนิกส์เพื่อการศึกษา 
(๑) คอมพิวเตอร์กราฟิก และแอนนิเมช่ัน เพ่ือการศึกษา 
(๒) มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 
(๓) โปรแกรมประยุกต์สําหรับการเรียนการสอนบนเครือข่าย 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า  และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาเทคโนโลยีการศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้  มีความเป็นผู้นําด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์  
 
 



  มคอ.๑ 

  ๓๑ 
 

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยี
การศึกษาจากผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการเลือกใช้เทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผู้เรียนระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญในการจัดเทคโนโลยีการศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง

รูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และ
รูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญในการจัดเทคโนโลยีการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย  
ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ในวิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาอย่าง
บูรณาการ 

๘.๓.๒.๒๐ วิชาเอกการวัดและประเมินผลการศึกษา 
๑) ด้านคุณธรรมจริยธรรม 

คุณธรรมจริยธรรมสําหรับครูวัดผลและประเมินผลทางการศึกษา  
๒) ด้านความรู้ 

๒.๑) ความรู้พื้นฐานเก่ียวกับการวัดผลทางการศึกษา 
(๑) ทฤษฎีการวัดผลทางการศึกษา 
(๒) การพัฒนาเคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ในหลักสูตร  
(๓) การพัฒนาเคร่ืองมือวัดพุทธิพิสัย 
(๔) การพัฒนาเคร่ืองมือวัดจิตพิสัย 
(๕) การพัฒนาเคร่ืองมือวัดทักษะพิสัย 
(๖) จรรยาบรรณนักวัดผลทางการศึกษา 

๒.๒) การประเมินผลทางการศึกษา 
(๑) การประเมินหลักสูตรและโครงการทางการศึกษา 
(๒) การประเมินในช้ันเรียน 
(๓) การประกันคุณภาพ 
(๔) การพัฒนาตัวบ่งช้ีทางการศึกษา 

๒.๓) การวิจัยทางการศึกษา 
(๑) การวิจัยเชิงปฏิบัติการทางการศึกษา โดยมุ่งเน้นการวิจัยในช้ันเรียนที่

สอดคล้องกับวิชาเอก 
(๒) การวิจัยเชิงทดลอง 
(๓) การวิจัยเชิงคุณภาพ 



  มคอ.๑ 

  ๓๒ 
 

(๔) การวิจัยเชิงผสมผสาน 
๒.๔) สถิติทางการศึกษา 

(๑) สถิติเพ่ือการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา 
(๒) สถิติเพ่ือการวิจัย 

๒.๕) คอมพิวเตอร์สําหรับการวัดและประเมิน 
(๑) คอมพิวเตอร์เพ่ือการวิเคราะห์คุณภาพเคร่ืองมือวัดและประเมิน 
(๒) คอมพิวเตอร์เพ่ือการจัดการสารสนเทศทางการศึกษา 
(๓) การพัฒนาสารสนเทศเพ่ือการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

๓) ด้านทักษะทางปัญญา 
การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า และนําความรู้เก่ียวกับแนวคิดทฤษฎีและ
หลักการที่เก่ียวข้องในศาสตร์สาขาการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษาไป
ใช้ในการจัดการเรียนรู้ แก้ปัญหาการพัฒนาผู้เรียน และการวิจัยต่อยอดองค์ความรู้ 
มีความเป็นผู้นําด้านการวัดและประเมินผลการศึกษาอย่างมีวิสัยทัศน์  

๔) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
มีความไวในการรับรู้ความรู้สึกของผู้เรียนระดับการศึกษาปฐมวัย  ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา เอาใจใส่ในการรับฟัง และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างมี
ความรับผิดชอบ 

๕) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชงิตัวเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
มีความไวในการวิเคราะห์สรุปความคิดรวบยอดข้อมูลข่าวสารด้านการวัดผลทาง
การศึกษา  การประเมินผลทางการศึกษา และการวิจัยการศึกษาจากผู้เรียนระดับ
การศึกษาปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา สามารถสื่อสาร มีดุลยพินิจในการ
เลือกใช้การวัดผลทางการศึกษา  การประเมินผลทางการศึกษา และการวิจัย
การศึกษาสําหรับผู้เรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้อย่างเหมาะสม 

๖) ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
๖.๑) มีความเช่ียวชาญด้านการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา และการ

วิจัยการศึกษาท่ีมีรูปแบบหลากหลาย ทั้งรูปแบบที่เป็นทางการ (Formal) 
รูปแบบก่ึงทางการ (Non-formal) และรูปแบบไม่เป็นทางการ (Informal) 
อย่างสร้างสรรค์ 

๖.๒) มีความเช่ียวชาญด้านการวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา และการ
วิจัยการศึกษาสําหรับผู้เรียนที่หลากหลาย ทั้งที่มีความสามารถพิเศษ และ
ที่มีความต้องการพิเศษอย่างมีนวัตกรรม 

๖.๓) มีความเช่ียวชาญในการจัดการเรียนรู้ ในวิชาเอกการวัดผลและการ
ประเมินผลทางการศึกษาอย่างบูรณาการ 

ทั้งน้ี ผลการเรียนรู้ในวิชาเอกคู่แต่ละวิชาเอกลําดับที่ (๘.๓.๒.๑)-(๘.๓.๒.๑๕) หากมีประกาศกระทรวง 
ศึกษาธิการกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิในสาขาวิชาน้ันเป็นการเฉพาะ จะต้องครอบคลุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ของผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะด้านของสาขาวิชาน้ัน  

๙. กลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู ้
บูรณาการของกลยุทธ์การสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 



  มคอ.๑ 

  ๓๓ 
 

๙.๑  กลยุทธ์การสอน 
๙.๑.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (Dialectics) ในประเด็นวิกฤตด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของสังคมและวิชาการ รวมทั้งประเด็นวิกฤตของจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

(๒) การเรียนรู้โดยการปฏิสัมพันธ์เชิงปฏิบัติการ (Interactive action learning) 
(๓) การใช้กรณีศึกษา (Case study) 
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  

๙.๑.๒ ด้านความรู้ 
(๑) การวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้และการเรียนรู้แบบสืบสอบ (Inquiry method) 
(๒) การทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
(๓) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตขององค์ความรู้และทฤษฎี 
(๔) การเรียนรู้ร่วมมือ (Collaborative learning) เพ่ือประยุกต์และประเมินค่าองค์ความรู้

ในสถานการณ์โลกแห่งความเป็นจริง 
(๕) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๙.๑.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 
(๑) การวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเก่ียวกับประเด็นวิกฤตทางวิชาการ วิชาชีพ และทาง

สังคม (Problem-based learning) 
(๒) การทําวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ (Research-based learning) 
(๓) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอย่างมีวิสัยทัศน์ (Research and Development 

และ Vision-based learning) 
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๙.๑.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
(๑) การเรียนแบบมีส่วนร่วมปฏิบัติการ (Participative learning through action) 
(๒) การเป็นผู้นําแบบมีส่วนร่วม (Shared leadership) ในการนําเสนองานวิชาการ 
(๓) การคิดให้ความเห็นและการรับฟังความเห็นแบบสะท้อนกลับ (Reflective 

thinking) 
(๔) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

  ๙.๑.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) การติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาจากข่าว

หนังสือพิมพ์ 
(๒) การสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้านการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๙.๑.๖ ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ 
(๑) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
(๒) การปฏิบัติการสอนเต็มเวลาในสถานศึกษา (Field based learning through 

action) 
(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร  



  มคอ.๑ 

  ๓๔ 
 

๙.๒  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้   
๙.๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(๒) วัดและประเมินจากกลุ่มเพ่ือน 
(๓) วัดและประเมินจากผลงานกรณีศึกษา 
(๔) วัดและประเมินจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
๙.๒.๒ ด้านความรู้ 

(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์และสังเคราะห์องค์ความรู้  
(๒) วัดและประเมินจากผลการทบทวนวรรณกรรมและสรุปสถานะขององค์ความรู้ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(๔) วัดและประเมินจากการเรียนรู้ร่วมมือ  
(๕) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
๙.๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 

(๑) วัดและประเมินจากผลการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธีเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตทาง
วิชาการ วิชาชีพ และทางสังคม 

(๒) วัดและประเมินจากผลการทําวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
(๓) วัดและประเมินจากผลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
(๔) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 
๙.๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(๑) วัดและประเมินจากผลการเรียนแบบร่วมมือ 
(๒) วัดและประเมินจากผลการศึกษาค้นคว้า/แก้โจทย์ 
(๓) วัดและประเมินจากผลนําเสนอผลงานกลุ่ม และการเป็นผู้นําในการอภิปรายซักถาม 
(๔) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอดหลักสูตร 

๙.๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๑) วัดและประเมินจากผลการติดตามวิเคราะห์ และนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญ

ด้านการศึกษา 
(๒) วัดและประเมินจากผลการสืบค้นและนําเสนอรายงานประเด็นสําคัญด้าน

การศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(๓) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด

หลักสูตร  
๙.๒.๖ ด้านทกัษะการจัดการเรียนรู ้

(๑) วัดและประเมินจากผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูก่อนปฏิบัติการสอน 
(๒) วัดและประเมินจากผลการปฏิบัติการสอนเต็มเวลา 
(๓) วัดและประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมความเป็นครู เป็นรายปีตลอด

หลักสูตร 



  มคอ.๑ 

  ๓๕ 
 

๑๐.  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  
๑๐.๑ มีคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา รายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม และกิจกรรมเสริมความเป็นครูตลอดหลักสูตร รวมท้ังการกํากับให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร 

๑๐.๒ สถานศึกษาที่รับนิสิตนักศึกษาไปปฏิบัติการสอนในสาขาวิชาเฉพาะด้านหรือวิชาเอกมีการ
ประเมินนิสิตนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 

๑๐.๓ ผู้ใช้บัณฑิตมีส่วนร่วมในการทวนสอบผลการเรียนรู้ 
๑๐.๔ มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมทวนสอบผลการเรียนรู้ 

๑๑.  คุณสมบติัผู้เขา้ศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียนรู ้
๑๑.๑ คุณสมบัติผู้ เข้าศึกษา  เป็นผู้สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีที่  ๖ หรือเทียบเท่า  

มีความถนัดทาง วิชาชีพครู  มี บุคลิกภาพและจิตใจที่ เหมาะสมกับ วิชาชีพครู  และมีคุณวุฒิ อ่ืนๆ  
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

๑๑.๒ การเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนรู้  ให้เทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษา 
และผลการเรียนรู้จากประสบการณ์อ่ืนของผู้เรียนตามระเบียบที่สถาบันอุดมศึกษากําหนด 

๑๒.  คณาจารย์และบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
คณาจาร ย์ประจํ าหลักสูตร ใ ห้มี จํ านวนและคุณ วุ ฒิตามข้อ กําหนดในประกาศของ

กระทรวงศึกษาธิการ 

๑๓.  ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจัดการ  
สถาบันอุดมศึกษามีทรัพยากรการเรี ยนการสอนและการจัดการที่ มีประสิทธิภาพ 

ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
๑๓.๑ ห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ประกอบการเรียนสอนเหมาะสม ได้แก่  คอมพิวเตอร์  และอุปกรณ์

ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการนําเสนอหน้าช้ันเรียน โดยมีการจัดตารางการใช้ห้องเรียนอย่างเป็นระบบ  
๑๓.๒ ห้องปฏิบัติการ ได้แก่  ห้องปฏิบัติการสอนจุลภาค (micro teaching) ห้องปฏิบัติการผลิต

สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องปฏิบัติการทางดนตรีและนาฏศิลป์
ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งห้องปฏิบัติการท่ีจําเป็นตามหลักสูตร 
วิชาเอกท่ีเปิดสอน 

๑๓.๓ ห้องเรียนแบบสื่อประสมหรือสื่อการเรียนการสอนแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)  
๑๓.๔ ห้องสมุด  ประกอบไปด้วยสื่อต่างๆ เช่น  ตําราเรียน หนังสือ  วารสาร  โสตทัศนวัสดุ 

สื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยานิพนธ์ ฐานข้อมูลข่าวการศึกษา ฐานข้อมูลวารสารทางการศึกษา เป็นต้น โดยสื่อต่างๆ 
ที่มีความทันสมัย มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกท่ีเปิดสอน 

๑๓.๕ โรงเรียนเครือข่ายในการปฏิบัติการสอน  ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผ่านการรับรองจากสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

๑๓.๖ แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และปราชญ์ชาวบ้าน  
๑๓.๗ ทรัพยากรอ่ืนๆ ที่จําเป็นสําหรับการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ 

๑๔.  แนวทางการพัฒนาคณาจารย์    
บูรณาการของแนวทางการพัฒนาคณาจารย์ที่ครอบคลุมไม่น้อยกว่าหัวข้อต่อไปน้ี 
 



  มคอ.๑ 

  ๓๖ 
 

๑๔.๑  คณาจารย์ใหม่ 
(๑) การปฐมนิเทศ 
(๒) การฝึกอบรมคณาจารย์ใหม่ด้านการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนและ

การประเมินผล 
(๓) การพัฒนาด้านการวิจัย การจัดเงินทุนสําหรับนักวิจัยหน้าใหม่เพ่ือผลิตผลงานวิจัย และ

การเข้าร่วมเป็นคณะผู้วิจัยร่วมกับนักวิจัยอาวุโส 
๑๔.๒  คณาจารย์ประจําการ 

(๑) การพัฒนาการเรียนการสอน  เช่น  การอบรมความรู้จากหน่วยงานภายในและ
หน่วยงานภายนอก  รวมท้ังการประชุมสัมมนาวิชาการต่างๆ   ศึกษาดูงานทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน 

(๒) การพัฒนาวิชาการ  ส่งเสริมการจัดทําผลงานเพ่ือพัฒนาเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ 
ส่งเสริมให้คณาจารย์ไปศึกษาต่อ  

(๓) การพัฒนาด้านการวิจัย  การจัดเงินทุนเพ่ือผลิตผลงานวิจัยเพ่ือให้มีผลงานตีพิมพ์ใน
ระดับชาติและนานาชาติ  

๑๕.  การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ๑๕.๑ มีการประกันคุณภาพภายใน 
 ๑๕.๒ มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายในต่อสภาสถาบัน 
 ๑๕.๓ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑๕.๔ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน ควรมีอย่างน้อย ๕ ข้อ ดังต่อไปน้ี 

(๑) มีการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
(๒) มีการวางแผนดําเนินการหลักสูตร ดังน้ี 

(๒.๑) จัดทํารายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ 
(๒.๒) จัดทํารายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ.๓ 
(๒.๓) จัดทํารายละเอียดประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๔ 

(๓) มีการดําเนินการตามแผน และการจัดทํารายงานผล ดังน้ี 
(๓.๑) รายงานผลการดําเนินการรายวิชา ตามแบบ มคอ.๕ 
(๓.๒) รายงานผลการดําเนินการประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๖ 
(๓.๓) รายงานผลการดําเนินการหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๗ 

(๔) มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดําเนินงานที่ผ่านมา 

(๕) มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดในมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

๑๕.๕ มีการกําหนดตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมิน ที่สะท้อนการดําเนินงานตามมาตรฐาน
คุณวุฒิฯ ดังตารางที่ ๔.๑ 

 

 

 
 



  มคอ.๑ 

  ๓๗ 
 

ตารางที่ ๔.๑ 
ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การประเมิน 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
๑. การพัฒนาปรับปรุงหลักสตูรและการจัดการเรียน

การสอน 
 

๑.๑ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๕ ปี 
๑.๒ การพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน  

(๑) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์ใหม่ ได้รับการปฐมนิเทศ มีการปฐมนิเทศคณาจารย์ใหม่
ด้านการจัดการเรียนการสอนทุกคน 

(๒) การพัฒนาการเรียนการสอนคณาจารย์
ประจําการ 

มีการพัฒนาคณาจารย์ประจําการด้านวิธีการสอน
และวิธีการวัดผลอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๒ ปีทุกคน 

(๓) การพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุน   
การเรียนการสอน 

มีการพัฒนาบุคลากรด้านการสนับสนุนการเรียน     
การสอนอย่างน้อย ๑ ครั้งใน ๒ ปีทุกคน 

๒. การวางแผนการดําเนินการหลักสูตร  
๒.๑ การจัดคณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีคณะกรรมการบริหารหลักสตูรทําหน้าที่ครบวงจร 

คือ วางแผนการสอน จัดการสอนและประเมินผลการสอน 
๒.๒ การจัดกิจกรรมเสริมความเป็นครู มีโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครูเป็นรายปี ทุกปี

ตลอดหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการ
และมีการประเมินผลการเข้าโครงการของนิสิต
นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณา
อนุมัติให้สําเรจ็การศึกษาควบคู่กับผลการเรียน
รายวิชาตามหลักสูตร 

๒.๓ การจัดคณาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร  มีคณาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรตามเกณฑ์ 
๒.๔ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร            

ตามแบบ มคอ.๒ 
หลักสูตรใหม่ให้จัดทํารายละเอียดหลักสูตร (มคอ.๒) 
ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯสาขา ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
หลักสูตรเดิมให้มีการจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.๒) ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯสาขา ภายในปีการศึกษา 
๒๕๕๕  

๒.๕ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๓ 
และ มคอ.๔  

รายวิชาใหม่ใหจ้ัดทํารายละเอียดรายวิชาตามมาตรฐาน
คุณวุฒิฯสาขา ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
รายวิชาเดิมให้มีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา
ตามมาตรฐานคุณวุฒิฯสาขา ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๕  

๓. การดําเนินการตามแผน และการจัดทํารายงานผล  
๓.๑ การจัดสรรทรัพยากร  

(๑) อาคารสถานที่สําหรับการเรียนการสอน มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจํานวนนิสติ/นักศึกษา 

(๒) สื่อคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอน มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสมกับการเรียนการสอน
และจํานวนนิสติ/นักศึกษา 
 



  มคอ.๑ 

  ๓๘ 
 

ตัวบ่งชี ้ เกณฑ์การประเมิน 
(๓) อาคารสถานท่ีสําหรับการวิจัย มีปริมาณและคุณภาพเหมาะสม เอ้ืออํานวย              

ต่อการวิจัย 
(๔)  หนังสือห้องสมุด มีจํานวนเพียงพอตามวิชาเอกที่เปิดสอน 
(๕) การจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้าง      

การเรียนรู้ตามอัธยาศัย 
มีการจัดสิ่งแวดล้อมเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะ      
อันพึงประสงค์ 

๓.๒ การจัดการเรียนการสอนและรายงานผล  
(๑) การจัดทําประมวลการสอนรายวิชา มีประมวลการสอนรายวิชาที่ครอบคลุมพุทธิพิสัย   

จิตพิสัย และทกัษะพิสัย 
(๒) การรายงานผลการดําเนินการรายวิชา    

ตามแบบ มคอ.๕ 
มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการรายวิชา            
ที่เปิดสอนทุกภาคการศึกษา 

(๓) การรายงานผลการดําเนินการ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.๖  

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการประสบการณ์
ภาคสนามท่ีเปิดสอนทุกภาคการศึกษา 

(๔) การรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.๗  

มีการจัดทํารายงานผลการดําเนินการหลักสูตร          
ทุกปีการศึกษา 

๔. การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน    
กลยุทธ์การสอน หรือ การประเมินผลการเรยีนรู้
จากผลการประเมินการดําเนินงาน 

 

     ๔.๑ การประเมินการสอนของคณาจารย์ มีการประเมินการสอนของคณาจารย์ทกุภาคการศึกษา 
     ๔.๒ การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการ

สอนและกลยุทธ์การสอน 
มีการนําผลการประเมินการสอนมาใช้ในการปรับปรุง
ประมวลการสอนรายวิชา โดยระบุไว้ในประมวลการ
สอนในภาคการศึกษาถัดไป 

     ๔.๓ การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต/นักศึกษา           
ที่ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

     ๔.๔ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล    
การเรียนการสอน 

มีการรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนต่อสภา
สถาบันอุดมศึกษาทุกปี 

๕. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิฯ  

มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดใน
มาตรฐานคุณวุฒิฯ ของผู้สําเร็จการศึกษาทุกรุ่น 

 
ทั้งน้ี สถาบันอุดมศึกษาอาจกําหนดตัวบ่งช้ีเพ่ิมเติมตามจุดเน้น โดยกําหนดไว้ในรายละเอียดของ

หลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาที่จะได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ต้องมีผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 
๒ ปีการศึกษาเพ่ือติดตามการดําเนินการตาม TQF ต่อไป ดังน้ี 

 

 

 

 

 



  มคอ.๑ 

  ๓๙ 
 

ตัวบ่งชี้ผลการดําเนนิงาน ปีที่๑ ปีที่๒ ปีที่๓ ปีที่๔ ปีที ๕ ปีที่๖ 

(๑) คณาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มสี่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

X X X X X  

(๒) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคณุวุฒิสาขา (ถา้มี) 

X X X X X  

(๓) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X  

(๔) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ และ 
มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบ  
ทุกรายวิชา 

X X X X X  

(๕) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสตูร ตามแบบ มคอ.๗ ภายใน 
๖๐ วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

X X X X X  

(๖) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนิสิต/นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
กําหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕  ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X  

(๗) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ 
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว  

 X X X X  

(๘) คณาจารย์ใหม ่(ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้าน
การจัดการเรียนการสอน  

X X X X X  

(๙) คณาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X  

(๑๐) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และหรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๕๐ ต่อปี 

X X X X X  

(๑๑) ระดับความพึงพอใจของนิสิต/นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสตูร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม  ๕.๐ 

    X X 

(๑๒) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่               
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม  ๕.๐ 

     X 
 

ทั้งน้ี เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ ๑-๕ จากตารางตัวบ่งช้ีการดําเนินงาน และ
อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของตัวบ่งช้ีผลการดําเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 

๑๖. การนํามาตรฐานคุณวุฒิสาขาสู่การปฏิบัติ 
๑๖.๑ การจัดทํารายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 

(๑) สถาบันอุดมศึกษาแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ อย่างน้อย  ๕  คน  ซึ่ง
ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  ๒  คนผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขาครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย  ๑  คน 



  มคอ.๑ 

  ๔๐ 
 

เพ่ือดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์ 
โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามท่ีกําหนดไว้ในแบบมคอ. ๒ (รายละเอียดของหลักสูตร) 

(๒) การพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์  ตามข้อ (๑) น้ัน  ใน
หัวข้อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์  น้ันแล้ว  สถาบันฯ  อาจเพ่ิมเติมผลการเรียนรู้ซึ่งสถาบันฯต้องการให้บัณฑิตสาขา
ครุศาสตร์ /ศึกษาศาสตร์  ในระดับคุณวุฒิปริญญาตรีมีคุณลักษณะเด่นหรือพิเศษกว่าบัณฑิตระดับคุณวุฒิ
เดียวกันของสถาบันฯ อ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญาและปณิธานของสถาบันฯ และเป็นที่สนใจของบุคคลท่ีจะ
เลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันฯ  หรือผู้ใช้บัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเข้าทํางานเมื่อสําเร็จการศึกษา  โดยให้
แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด้านใด 

๑๖.๒ การจัดทํารายละเอียดของรายวิชา  (Course Specification) และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (Field Experience Specification) 

สถาบันอุดมศึกษาต้องมอบหมายให้คณาจารย์ผู้สอนรับผิดชอบในการจัดทํารายละเอียด
ของรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตาม
แบบ มคอ.๓ รายละเอียดของรายวิชา และแบบ มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 

๑๖.๓ การขออนุมัติหลักสูตรต่อสภาสถาบันอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตร ซึ่งได้จัดทําอย่าง

ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก่อนเปิดสอน โดยสภาสถาบันฯ ควรกําหนดระบบและกลไกของการจัดทําและอนุมัติ
รายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดประสบการณ์ภาคสนามหรือฝึกงานให้ชัดเจน 

 ๑๖.๔ การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอหลักสูตรซึ่งสภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติให้เปิดสอนแล้วให้

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่สภาสถาบันฯ อนุมัติ 
 ๑๖.๕ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

(๑) สถาบันอุดมศึกษาที่ผลิตครู ต้องกําหนดให้การผลิตครูเป็น “วาระแห่งสถาบัน” 
(campus agenda) มิใช่เป็นของคณะใดคณะหน่ึง โดยมีคณะกรรมการคุรุศึกษา (Teacher Education Board) 
ระดับสถาบันทําหน้าที่ประสานให้ทุกคณะ/สาขาวิชา ร่วมกันจัดการศึกษาเพ่ือการผลิตครูที่มีคุณภาพ 

(๒) สถาบันอุดมศึกษาต้องพัฒนาอาจารย์ทั้งด้านวิชาการและวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการ
พัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตอย่างน้อยตามที่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กําหนดอย่างต่อเน่ือง โดยมีการประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์อย่างชัดเจน 

(๓) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการเรียนการสอนและการวิจัยให้เพียง
พอที่จะจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ รวมทั้งอาจประสานกับสถาบันอุดมศึกษาและ /หรือหน่วยงานอ่ืนเพ่ือใช้
ทรัพยากรร่วมกันในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ 

(๔) สถาบันอุดมศึกษาต้องจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในทุก ๆ ด้านตามท่ีกําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรน้ัน ๆ 

 ๑๖.๖ การจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา  (Course Report) รายงานผลการ
ดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  (Field Experience Report) (ถ้ามี) และรายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (Programme Report) 



  มคอ.๑ 

  ๔๑ 
 

(๑) เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนของแต่ละภาคการศึกษา /ปีการศึกษา  เมื่อสิ้นสุด
การเรียนการสอน  การประเมินผลและการทวนสอบผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชาและประสบการณ์
ภาคสนามในแต่ละภาคการศึกษาให้ผู้สอนจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชาที่สอน การประเมินผล 
และการทวนสอบผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบพร้อมปัญหา /อุปสรรคและข้อเสนอแนะให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประมวล /วิเคราะห์  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน
ประจําภาคการศึกษาของแต่ละภาคการศึกษา  โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ  มคอ.๕ (รายงานผลการ
ดําเนินการของรายวิชา) และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนามตามแบบ  มคอ.๖  และเมื่อ
สิ้นสุดปีการศึกษาให้จัดทํารายงานในภาพรวมประจําปีการศึกษา  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การ
สอน  กลยุทธ์การประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหากจําเป็นจะต้องปรับปรุงหลักสูตรหรือ
การจัดการเรียนการสอนก็สามารถกระทําได้  โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ  มคอ.๗ (รายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร) 

(๒) เมื่อครบรอบหลักสูตร (เช่น  หลักสูตร  ๕  ปี  ครบรอบหลักสูตรคือ  ๕  ปี)  ให้ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  วิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการหลักสูตรใน
ภาพรวมว่าบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังไว้หรือไม่  และนําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงและพัฒนา
ต่อไป  โดยมีหัวข้ออย่างน้อยตามแบบ  มคอ.๗  เช่นเดียวกับการรายงานผลการดําเนินการของแต่ละภาค
การศึกษาหรือปีการศึกษา 

๑๗. การเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะมีการนําหลักสูตรที่มีคุณภาพตามมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

ไปเผยแพร่ ดังน้ี 
๑๗.๑ เป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาก่อนเปิดสอนและได้แจ้งสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต่สภาสถาบันอุดมศึกษาอนุมัติหลักสูตรน้ัน 
๑๗.๒ ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งช้ีที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่ง

สอดคล้องกับการประกันคุณภาพภายในจะต้องมีคะแนนเฉล่ียระดับดีขึ้นไปต่อเน่ืองกัน ๒ ปี นับต้ังแต่เปิดสอน
หลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาได้กําหนดตัวบ่งช้ีและ/หรือเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันๆ กําหนด จึงจะได้รับการเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปี หรือน้อยกว่าให้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกที่เปิดสอนด้วย
หลักเกณฑ์เดียวกัน 

๑๗.๓ หลักสูตรที่ไม่ได้รับการเผยแพร่ ให้สถาบันอุดมศึกษาดําเนินการปรับปรุงตามเง่ือนไขที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะกําหนดจากผลการประเมินต่อไป 

๑๗.๔ กรณีหลักสูตรใดได้รับการเผยแพร่แล้ว สถาบันอุดมศึกษาจะต้องกํากับดูแลให้มีการรักษา
คุณภาพให้มีมาตรฐานอยู่เสมอ โดยผลการประเมินคุณภาพภายในต้องมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับดีขึ้นไป หรือ
เป็นไปตามที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาน้ันกําหนดทุกปี หลังจากได้รับการเผยแพร่ หากต่อมาปรากฏว่า
ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรใดไม่เป็นไปตามที่กําหนด ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาถอนการเผยแพร่หลักสูตรน้ัน จนกว่าสถาบันอุดมศึกษาน้ันจะได้มี
การปรับปรุงตามเง่ือนไขของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
--------------------------------------------------------- 
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