
บทท่ี 1 
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร 

 
           มหาวิทยาลัยนครพนม ก าหนดยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การเป็น 
SMART University  โดยมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์คือ มหาวิทยาลัยนครพนม เด่นสง่าในอนุภูมิภาคลุ่ม 
น  าโขง (NPU SMART, THE PRIDE OF GMS)  ทั งการผลิตบัณฑิต ศักยภาพของบุคลากรสร้างองค์
ความรู้ บทบาทเพื่อสังคม ความพร้อมทางกายภาพ และความเป็นองค์กรคุณภาพ  มีปรัชญา พัฒนาคน 
ตื่นรู้ ออกสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ   โดยก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “มหาวิทยาลัยนครพนม เด่นสง่าใน         
อนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง (NPU SMART, THE PRIDE OF GMS) ” มหาวิทยาลัยนครพนมจึงมีพันธกิจ
ประกอบไปด้วย  
           1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะส าคัญในด้านพฒันาคน (Self-directed Learner) ตื่นรู้ 
(Active Learner)  และออกสูส่ังคมอย่างมีคุณภาพ (Social Contributer) 
 2.  ปรับโครงสร้างพื นฐาน ภูมิทัศน์ และบรรยากาศเอื อต่อการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้า 
และเสรมิสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากรและชุมชน 
 3.  วิจัย บริการวิชาการ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองการเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้
สังคมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
 4.  เสริมสร้างบุคลากรให้มสีมรรถนะการท างานสงูตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย องค์กร
คุณภาพและมีระบบการบริหารจัดการทีเ่ป็นมาตรฐานและมธีรรมาภิบาล 
          กระบวนการพฒันาหลักสูตรจึงเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้ผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพเป็นไป
ตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยนครพนม โดยในกระบวนการพฒันาหลักสูตรนั น
จ าเป็นจะต้องมีแนวทางในการด าเนินงานสร้างหลักสูตรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั นผูท้ี่เกี่ยวข้อง
จึงจ าเป็นที่ต้องท าความเข้าใจค าจ ากัดความทีส่ าคัญต่าง ๆ ดังต่อไปนี  
          ๑. ค าจ ากัดความ 
              ๑.1 หลักสูตร (Curriculum or Programme) หมายถึง กรอบแนวคิดในการก าหนด  
เป้าหมาย ระดับและสาระการเรียนรู้ทางสมอง ทางทักษะ ทางคุณธรรมจริยธรรมชองผูเ้รียนหลงัจาก 
ผ่านการเรียนการสอน รวมทั งแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการประเมินผลผูเ้รียน ให้
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งจ าแนกเป็น หลกัสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรงุ การปรบัปรุงแก่
ไชหลักสูตร และการยกเลกิหลักสูตร 

         1.1.1  หลักสูตรใหม่ หมายถึง หลักสูตรที่ไมเ่คยเปดิสอนในระดบัและสาขาวิชานั นมา 
ก่อน และได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนครพนม  โดยจัดท าตามรปูแบบ 
รายละเอียดชองหลกัสูตร (มคอ. ๒) 
                    1.1.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรทีม่ีการเปิดสอนอยู่แล้วและมกีาร
ปรับปรงุในสาระส าคัญของหลกัสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมอย่างน้อยทกุ ๆ ๕ ปี หรือมีการปรบัปรุง
รายละเอียดของหลกัสูตร เช่น ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และโครงสร้าง
หลักสูตร โดยจัดท าตามรูปแบบรายละเอียดชองหลกัสูตร (มคอ. ๒) 
                    1.1.3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หรือเรียกว่าหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย หมายถึง 
การปรับปรุงรายละเอียดอื่นๆ ที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร เช่น อาจารย์ประจ าหลักสูตร รหัสวิชา 
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จ านวนรวมหน่วยกิตในวงเล็บ ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และแผนที่การ
กระจายความรับผิดชอบ สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เป็นต้น โดยจัดท าตามรูปแบบการ
ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 

        1.1.4 การยกเลิกหลักสูตร หมายถึง การขออนุมัติให้ยกเลิกหลักสูตรที่สภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบไว้แล้ว และยุติการรับนักศึกษาในหลักสูตรการศึกษานั น การยกเลิกจะมี
ผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษาที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรนั นส าเร็จการศึกษาทั งหมด 
          1.2.  การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสร้างและการเขียนหลักสูตรใหม่ หรือ การปรับปรุง
หลักสูตรซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้ใช้บัณฑิต โดยมีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ 
นโยบายของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ยุทธศาสตร์ชอง มหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ชอง
ส่วนงาน โดยจัดท าตามรูปแบบรายละเอียดชองหลักสูตร (มคอ. ๒) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

1.๓.  การด าเนินการเสนอหลักสูตร หมายถึง กระบวนการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ 
และเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ ดังขั นตอน ตามภาพที่ ๑-๕  
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บทท่ี 2 
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

 
       ระบบ เป็นขั นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าต้องท าอะไรบ้างเพื่อให้ได้ผล
ออกมาตามที่ต้องการ ขั นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือโดยวิธีการอื่น ๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เช่ือมโยงกัน 
       กลไก เป็นสิ่งทีท่ าใหร้ะบบมีการขับเคลื่อนหรือด าเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุม่บุคคลเป็นผู้ด าเนินงาน 
       ดังนั น ระบบและกลไกจึงเป็นปัจจัยส าคัญในการผลักดันให้การปฏิบัติงานเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามเป้าหมาย มหาวิทยาลัยนครพนม จึงได้ก าหนดระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร เพื่อให้การ
บริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธ์ิสูงสุด จึงได้ก าหนดขั นตอนการเสนอหลักสูตรและมี
กลไกที่เกี่ยวข้องดังนี  

  1. ระบบ 
      ระบบเป็นขั นตอนในการเสนอหลกัสูตร เพื่อใหก้ารสเนอหลกัสูตรให้มมีาตรฐาน 

เดียวกันจึงได้ก าหนดเป็นขั นตอน ดังนี   
      1.1  การเสนอขออนมุัติบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนการพัฒนาการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา 
      1.2  การเสนอขออนมุัติเปิดหลักสูตรใหม่ และปรบัปรงุหลักสูตร  
      1.3  การขอปิดหลกัสูตร 
      1.4  การเสนอขออนมุัติโครงการร่วมสองปรญิญา (Double degree) 
   2. กลไก 

            กลไกในการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  (Program Specification)  เพื่อการ
ปรับปรุง และหรือเปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ นเพื่อตอบสนองความต้องการของ
สังคมและประเทศชาติ  รวมทั งพิจารณาหากมีการปิดหรือยกเลิกหลักสูตร โดยมีคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่
ท าหน้าที่น าเสนอ คัดกรอง ก ากับ ตรวจสอบมาตรฐาน ดังนี  

        2.1 การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
                   เป็นระบบกลไกในการจัดท ารายละเอียดของหลักสู ตร   (P rogram 
Specification)  เพื่อการปรับปรุง และหรือเปิดด าเนินการหลักสูตรใหม่ที่มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ นเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของสังคมและประเทศชาติ  รวมทั งพิจารณาหากมีการปิดหลักสูตร โดยมี
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่น าเสนอ คัดกรอง ก ากับ ตรวจสอบมาตรฐาน และอนุมัติ ตามล าดับ
ดังต่อไปนี  คณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  คณะกรรมการ
วิชาการประจ าคณะวิชา คณะ กรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  คณะกรรมการบริหารวิชาการหรือ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา สภาวิชาการ  และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
                           2.1.1 องค์ประกอบและหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
                            (1)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้แก่  คณบดี  เป็นประธาน
คณะกรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  หัวหน้าสาขาวิชา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร แต่ละหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรละ 1 ท่าน เป็นกรรมการ โดยมีอาจารย์ท่านหนึ่งท าหน้าที่เป็นเลขานุการ  และหัวหน้า
งานหลักสูตร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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                             (2)  ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่ 
                                             (2.1) ก าหนดเป้าหมาย แนวทางการบริหารหลักสูตรใหเ้ป็นไป
ตามมาตรฐานหลักสูตรและสอดคลอ้งกบันโยบายของมหาวิทยาลัย 
                                             (2.2) จัดท าแผนแนะน าการเรียนตลอดหลักสูตร พร้อมทั งติดตาม
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ ก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และประเมินผลการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยก าหนด 
และรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
                                             (2.3)  ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  หรือการยกเลิก
หลักสูตรหรือการปิดหลักสูตรในสาขาวิชาที่รับผิดชอบ 
                                             (2.4)  ประสานงานกับคณะวิชา และหน่วยงานอื่นๆ ทั งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้การด าเนินงานการจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

                                   (2.5)  ก าหนดและจัดหาอาจารย์ผูส้อนทั งภายใน และภายนอก 
มหาวิทยาลัย ท าการสอนในรายวิชาของหลักสูตร โดยค านึงถึงคุณภาพทางวิชาการเป็นหลัก และเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด และประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน และอาจารย์พิเศษ 

                                   (2.6)  รับผิดชอบกลุ่มวิชาปฏิบัติการ และกระบวนการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ โดยเน้นรูปแบบการเรียนการสอน สหกิจศึกษา พร้อมทั งหาแหล่งฝึกประสบการณ์
วิชาชีพให้กับนักศึกษาในหลักสูตรที่รับผิดชอบ 

                                   (2.7)   รับผิดชอบในการจัดระบบอาจารยท์ี่ปรึกษาและก าหนด 
อาจารย์ทีป่รึกษาส าหรบันักศึกษาในหลักสูตรทีร่ับผิดชอบ 

                                   (2.8)  ประสานงานการจัดหา ผลิต และบ ารุงรักษาสื่อ และ
อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

                                   (2.9)  ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตรให้พัฒนา
ตนเองทางด้านวิชาการและงานวิจัย และก ากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

                                   (2.10)   ติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่รับผิดชอบ
ด าเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าหลักสูตร บริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 
และจัดท าแผนการจัดการความรู้ของหลักสูตร 

                                   (2.11)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่คณะ หรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย  
ตลอดจนน าเรื่องต่าง ๆ ทีผ่่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารวิชาการไปสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                               2.1.2 องค์ประกอบและหน้าท่ีคณะกรรมการรา่งและพัฒนาหลักสูตร 
                               (1)  องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิหรือ
ผู้เช่ียวชาญในสาขาวิชานั น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ท าหน้าที่
เป็นประธานคณะกรรมการ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 
อย่างน้อย 1 คน ทั งนี ให้มีจ านวนกรรมการทั งหมดอย่างน้อย 5 คน 
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                                        (2)  ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่ 
                                         (2.1)   พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร   (Program 

Specification) ที่ปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

                                        (2.2)  เสนอแนะวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ หรือ 
อื่นใดที่จะเสริมใหห้ลักสูตรมีความเข้มแข็ง 

                                        (2.3)  เสนอหรือก าหนดวิธีการวัดผล การประเมินผลการเรียน 
การสอนในหลักสูตรใหก้ารเห็นชอบหลักสูตรทีม่ีการเสนอขอปรบัปรุง หรือหลักสูตรใหม่ ก่อนน าเสนอ
คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ และคณะกรรมการบรหิารวิชาการ ต่อไป 
                   2.1.3 องค์ประกอบและหน้าท่ีคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ 
                             (1) องค์ประกอบของคณะกรรมการ ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็น
ประธานคณะกรรมการ หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชา และหรืออาจารย์ในคณะสาขาวิชาละ 1 คน  
แต่งตั งให้ด ารงต าแหน่งกรรมการวิชาการประจ าคณะ เป็นกรรมการ มีหัวหน้างานหลักสูตร ท าหน้าที่
เป็นเลขานุการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
                                (2.)  ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่ 

                (2.1)  ก าหนดทิศทาง และเป้าหมายการด าเนนิการทุก 
หลักสูตร ในคณะวิชาให้มีทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

                (2.2)  ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบผ่านคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรให้มีการด าเนินการหลักสูตรทุกหลักสูตรในคณะวิชาให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร 
และนโยบายของมหาวิทยาลัย และรับรองรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในเพื่อการเผยแพร่
หลักสูตรที่มีคุณภาพ และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

                (2.3) วางแผน ส่งเสริมและพฒันาด้านวิชาการ และการวิจัย 
แก่อาจารยผ์ูส้อนในวิทยาลัยหรือคณะวิชา 

                (2.4) พิจารณารับรองหลักสูตรปรับปรงุและหรือการเปิด-ปิด  
หลักสูตร กอ่นน าเสนอคณะกรรมการบรหิารวิชาการ 

                (2.5) ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในคณะวิชา                     
                (2.6) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริหารวิชาการ และ 

มหาวิทยาลัยมอบหมาย 
                      2.1.4 องค์ประกอบและหน้าท่ีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
                                (1)   องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย ผู้บริหารฝ่าย
วิชาการที่ได้รับมอบหมาย ท าหน้าที่เป็นประธานคณะกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่
รองประธานคณะกรรมการ อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย ที่มีความเช่ียวชาญแต่ละ
สาขาวิชา ท าหน้าที่เป็นกรรมการ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนท าหน้าที่กรรมการ
และเลขานุการ และมีเจ้าหน้าที่สังกัดฝ่ายวิชาการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ โดยมี คณบดีหรือตัวแทนและ
หัวหน้าสาขาวิชาของหลักสูตรที่ปรับปรุง หรือหลักสูตรที่ขอเปิด หรือขอปิดเป็นผู้เข้าร่วมประชุม 
                              (2)  ภาระหน้าที่ของคณะอนกุรรมการ ได้แก่ 

                    (2.1)  กลั่นกรองหลักสูตรทีม่ีการเสนอขอปรับปรงุและหรือการ 
เปิดหลักสูตร และหรือการปิดหลกัสูตรให้เป็นไปตามนโยบายมหาวิทยาลัย 
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                    (2.2)   ตรวจสอบรายละเอียดของหลั กสูตร  (Program 
Specification) ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มและเกณฑ์มาตรฐาน 
                                               (2.3)  พิจารณาเห็นชอบความถูกต้องหลักสูตรในเบื องต้น
เพื่อให้มีการด าเนินการในขั นตอนต่อไป 
                   2.1.5 องค์ประกอบและหน้าท่ีคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
                            เป็นคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับมหาวิทยาลัยที่ก าหนดนโยบาย 
เป้าหมายด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย และแนวปฏิบัติในการด าเนินงานหลักสูตร ก ากับดูแลการ
บริหาร งานหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย กลั่นกรองการเปิด การปรับปรุง การปิดหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการ ดังนี  
                           (1)  องค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเป็นประธานคณะกรรมการ ผู้บริหารฝ่ายวิชาการคณบดีทุกวิทยาลัยหรือคณะวิชา ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ ท าหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ท าหน้าที่เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หัวหน้างานหลักสูตร และเจ้าหน้าที่ส านักงานฝ่าย
วิชาการเป็นผู้ช่วย เลขานุการ 
                          (2)   ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ดูแลรับผิดชอบในการบริหาร
การศึกษา ได้แก่ 

         (2.1) วางแผนด าเนินงานด้านวิชาการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัย ก ากับ ติดตาม และประสานงานกับวิทยาลัยหรือคณะวิชา หรือสาขาวิชา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย 

          (2.2) พิจารณาให้ความเห็นชอบ หรือลงมตเิรือ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
กับการจัดการศึกษา เช่น เกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา และการจัดการศึกษา เป็นต้น 

          (2.3) กลั่นกรองการพัฒนาหลักสูตร การปรบัปรุงหลักสูตร การเปิด  
ด าเนินการหลักสูตรใหม่ การปิดหลักสูตร การเทียบเคียงรายวิชา การขอรับรองมาตรฐานการศึกษา การ
จัดท าและการปรับปรุงระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา การพัฒนาอาจารย์ และความ
ร่วมมือเกี่ยวกับการจัดการศึกษากับสถาบันอื่นๆ 

          (2.4) ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
                  2.1.6  องค์ประกอบและหน้าท่ีคณะกรรมการสภาวิชาการ 
                             (1)  องค์ประกอบของสภาวิชาการ ประกอบด้วย  
                                             (1.1)  อธิการบดีเป็นประธานสภาวิชาการและกรรมการอกี
จ านวนไม่น้อยกว่าสิบคนแต่ไมเ่กินสบิห้าคน ซึง่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั งจาก  
                                             (1.2)  รองอธิการบดจี านวนหนึ่งคน และคณบดีอกีจ านวนสาม
คน โดยให้คณะกรรมการบรหิารเป็นผู้เสนอช่ือ 
                                             (1.3)  คณาจารย์ประจ าซึ่งด ารงต าแหนง่ทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
รองศาสตราจารย์ หรือมีวุฒิไม่ต่ ากว่าปรญิญาเอกจ านวนสามคน โดยให้คณาจารย์ทีม่ีคุณสมบัติดังกล่าว
คัดเลือกกันเอง 
           (๑.4)  ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกวิทยาลัย จ านวนไม่น้อย
กว่าแปดคน โดยให้คณะกรรมการบริหารเป็นผู้ เสนอช่ือ ทั งนี ต้องเสนอช่ือจากกร รมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไม่น้อยกว่าหนึ่งคน 
     (1.4)  ในกรณีที่กรรมการสภาวิชาการตามข้อ (1.1)  ในส่วนของ
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คณบดีที่มีจ านวนไม่ครบ ให้สภามหาวิทยาลัยแต่งตั งจากหัวหน้าหน่วยงานตามมาตรา 63 แห่งพระราช 
บัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548 
                                           (1.5)  ให้สภาวิชาการเลือกกรรมการหนึ่งคนไม่เกินสองคนเป็นรอง
ประธานสภาวิชาการและเลือกกรรมการอีกหนึ่งคนเป็นเลขานุการสภาวิชาการเพื่อเสนอสภา
มหาวิทยาลัยแต่งตั ง  และอาจมีผู้ช่วยเลขานุการสภาวิชาการ ซึ่งอธิการบดีแต่งตั งจากผู้ปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 
                           (2)  สภาวิชาการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี  
                                           (2.1)  เสนอแนะการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการและ
วิชาชีพชั นสูงต่อสภามหาวิทยาลัย 

 (2.2)  เสนอความเห็นและค าให้ค าปรกึษาด้านวิชาการแก่ 
สภามหาวิทยาลัย   
                                           (2.3)  เสนอความเห็นเกี่ยวกับการเปิดสอน การรวม และการ
ยกเลกิสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย 
     (2.4)  ส่งเสรมิการเรียนรูร้่วมกันของคณาจารย์ ผู้ช านาญการ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อการพฒันาวิชาการและวิชาชีพชั นสูง 
     (2.5)  เสนอแนะนโยบายการวิจัยและส่งเสริมการวิจัย 
     (2.6)  แต่งตั งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพื่อ
กระท าการใดๆ อันอยู่ในอ านาจหน้าที่ของสภาวิชาการ 
     (2.7)  ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามทีส่ภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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บทท่ี 3   
การพัฒนาหลักสูตร 

 

การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสร้างและการเขียนหลักสูตรใหม่ หรือการปรับปรุงหลักสูตร
โดยจัดท าตามรูปแบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  และให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕5๘ ซึ่งมีแนวทาง ดังนี  
           3.1  ก าหนดกรอบความคิดสาขาวิชา 

       กรอบความคิดสาขาวิชา ประกอบด้วย ปรัชญาของหลักสูตร ความส าคัญของหลักสูตร  
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

         3.๑.๑ ปรัชญาของหลักสูตร คือ คุณค่าของหลักสูตรนี ที่จะมีต่อวิชาการ วิชาชีพ และ  
สังคม  หมายถึง ลักษณะจ าเพาะของหลักสูตรที่ผู้สร้างหลักสูตรเช่ือว่าจะสร้างทรัพยากรบุคคลผู้มีคุณค่า
และเป็นประโยชน์ทางวิชาการ ต่อวิชาชีพและสังคม รูปแบบการเขียน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมาย
จ าเพาะและเหตุผล ซึ่งปรัชญาของหลักสูตรจะใช้เป็นต้นแบบในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
                   3.๑.๒ ความส าคัญของหลักสูตร คือ รายละเอียดหรือข้อมูลที่ต้องสะท้อนให้เห็น
จุดเน้นหรือลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของหลักสูตร และต้องสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ 
                  3.๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ ผลสมัฤทธ์ิของผูเ้รียนที่คาดว่าจะบังเกิดขึ นเมื่อ  
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเสร็จสิ นแล้ว ได้แก่ วัตถุประสงค์การศึกษา คือ ผลการเรียนรู้ หรือ 
ผลสัมฤทธ์ิทางสมอง ทางทักษะ และคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียนที่ต้องการให้เกิดขึ นหลังจากผ่าน
กระบวนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรแล้ว ให้เขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่แสดง ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง มิใช่กระบวนการหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์หรือจุดมุ่งหมายของสาขาวิชาหรือ
หน่วยงาน ต้องวัดได้ ต้องสอดคล้องกับปรัชญาของหลักสูตร และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้  (Learning 
Outcomes) ของหลักสูตร 

 3.๒  การก าหนดผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) 
                   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (๒55๓  หน้า ๖) ระบุว่า การเรียนรู้ หมายถึง 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นิสิตพฒันาขึ นในตนเองจากประสบการณ์ที่ได้รบัระหว่างการศึกษา กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมอืย่างน้อย 5 ด้าน ดังนี  
                   3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการ 
ประพฤติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถใน
การปรับวิถีชีวิตในความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั งในเรื่อง
ส่วนตัวและสังคม  
                  3.2.2 ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และ 
การน าเสนอข้อมูลการวิเคราะห์และจ าแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ 
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ 
                  3.2.๓ ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ 
สถานการณ์และใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่าง  ๆ ในการคิด 
วิเคราะห์และการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 
                  3.2.๔  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal 
Skills and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้น า 
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ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ชอง
ตนเอง 
                 3.2.5  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง  ความ 
สามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติ ความ 
สามารถในการสื่อสารทั งการพูด การเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                           นอกจากผลการเรียนรู้ทั ง ๕ ด้านนี  บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพ
อย่างสูง เซ่น การเต้นร า ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จึงต้องเพิ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะพิสัย  (Domain of Psychomotor Skill) 
            3.3 การก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
                   มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือ ข้อก าหนดเฉพาะซึ่งเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ นจาก 
การเรียนรู้ทั ง ๕ ด้านที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเช้าร่วมในกิจกรรม   
ต่าง ๆ ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ทั งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจและความ 
สามารถจากการเรียนรู้เหล่านั นได้อย่างเป็นที่เช่ือถือเมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั นแล้ว 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งมีอย่างน้อย ๕ ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต 
ทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแต่ละด้านจะมีระดับความซับช้อนเพิ่มขึ น เมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ น ทักษะ
และความรู้จะเป็นการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต ่ากว่าสู่ระดับที่สูงขึ น ดังนั น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ระดับคุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต ่ากว่า
ด้วย 
                   3.3.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ใช้กับนักศึกษาทุกคน แม้ว่าบาง
สาขาวิชานักศึกษาจ าเป็นต้องพัฒนาเป็นการเฉพาะ เ ช่น จรรยาบรรณของแพทย์ นักบัญชี และ          
นักกฎหมาย เป็นต้น 
                   3.3.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา จะเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับ  สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งต้องระบุรายละเอียดของความรู้และทักษะของสาขาวิชาที่เหมาะสมกับ
ระดับคุณวุฒิไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร และรายละเอียดของรายวิชา 
                   3.3.3  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบมุ่งหวัง ให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิและสาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ด้านเหล่านี  
                   3.3.4  มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งหวังให้นักศึกษาทุกคนไม่ว่าจะเป็นระดับคุณวุฒิสาขาวิชาใด ต้องบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านนี  แต่ส าหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้นั นจะต้องเน้นให้มีความช านาญมากกว่านักศึกษาสาขาวิชาอื่น ๆ เซ่น นักศึกษาที่เรียน
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จะต้องมีความช านาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ด้าน
ความรู้และด้านทักษะทางปัญญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  3.4 ก าหนดโครงสร้างหลักสูตร 
        โครงสร้างหลักสูตรอ้างองิตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตร ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ มรีายละเอียด ดังนี  
                  โครงสร้างหลกัสูตรระดับปริญญาตรี ใหม้ีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตร ไม่น้อยกว่า 
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๑๒๐ หน่วยกิต ประกอบด้วย 
                   3.4.1  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                         ไม่น้อยกว่า  ๓๐  หน่วยกิต 
                   3.4.2  หมวดวิชาเฉพาะ แบ่งออกเป็น ๓ แบบ ดังนี  
                             (1)  ปริญญาตรี ๔ ป ี                        ไม่น้อยกว่า ๗๒  หน่วยกิต 
                                   (กรณี เป็นหลักสูตรปรญิญาตรี 4 ปี ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องเรียน
วิชาทางปฏิบัติตามที่มาตรฐานวิชาชีพก าหนด  หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพก าหนด ต้องเรียนวิชาทาง
ปฏิบัติการ    ไม่น้อยกว่า ๓๖  หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต) 
                            (๒)  ปริญญาตรี 5 ป ี                 ไม่น้อยกว่า ๙๐   หน่วยกิต 
                            (๓) ปริญญาตรี ๖ ป ี       ไม่น้อยกว่า ๑๐๘  หน่วยกิต 
                 3.4.3  หมวดวิชาเลือกเสรี       ไม่น้อยกว่า ๖  หน่วยกิต 

             หมายเหต ุ
                  ๑.  อาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลกัษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็
ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมจี านวนหน่วยกิตไม่
น้อยกว่า ๑๔ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพิม่จ านวนหน่วยกิตฃองวิชาเอกอีกไม่
น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๐ หน่วยกิต 
                  ๒.  ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดบับัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
             3.5 ก าหนดโครงสร้างรายวิชา 

      โครงสร้างรายวิชา ประกอบด้วย ช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหสัวิชา 
จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และแผนที่แสดงการกระจาย ความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping)   

      3.5.1 ช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รหัสวิชา จ านวนหน่วยกิต ค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   มหาวิทยาลัยได้จัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง
หลักเกณฑก์ารก าหนดรหัสประจ าวิชาและการคิดหน่วยกิต พ.ศ. 2559  
                   3.5.2 จ านวนหน่วยกิต  

           การคิดหน่วยกิตและช่ัวโมงเรียน ในแต่ละรายวิชา ควรระบจุ านวนช่ัวโมง  
บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อความสมบรูณ์ไนการเรียนการสอนที่ต้องให้ นิสิตปฏิบัติ 
และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิง่จ าเป็นในการค้นคว้าหาความรู้นอกขั นเรียนเพื่อเพิ่มพูนความรอบ
รู้ให้กว้างขวางมากขึ น ซึ่งมหีลกัการคิดจ านวนหน่วยกิต  (ส านักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา, ๒
55๓) ดังนี  

           (1) รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่นอ้ยกว่า ๑5  
ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

           (2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไมน่้อยกว่า ๓๐ ช่ัวโมงต่อภาค 
การศึกษาปกติ ใหม้ีค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

           (3)  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๔ ช่ัวโมงต่อ  
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 

           (4)  สหกิจศึกษา มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยมรีะยะเวลา 
ในการปฏิบัตงิานในสถานประกอบการต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ตามมาตรฐานและการประกัน 
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คุณภาพการด าเนินงานสหกจิศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษา 
 ไทย, ๒๔๔๒) 

           (5)  การท าโครงงานหรือกจิกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้
เวลาท าโครงงานหรอืกิจกรรมนั น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ช่ัวโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ 
หน่วยกิตระบบทวิภาค 

                 ส าหรับรูปแบบการเขียนจ านวนหน่วยกิต ใช้ระบบตัวเลขจ านวน 4 ตัว  
คือ X(A-B-C) 
                              โดย X   =  จ านวนหน่วยกิต 

           A   =  ช่ัวโมงบรรยาย/สัปดาห ์
           B   =  ช่ัวโมงปฏิบัติ/สัปดาห ์
           C   =  ช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง/สัปดาห ์
 

            3.6  การคิดจ านวนหน่วยกิต และชั่วโมงเรียน     
                      3.6.1   การบรรยาย  ๑  หน่วยกิต           =  ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์   
                   3.6.2  การปฏิบัติการ  ๑  หน่วยกิต     =  ๒-๓ ช่ัวโมง/สัปดาห์  
                              3.6.3  จ านวนช่ัวโมงศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  
               (1)  การบรรยาย ๑ ช่ัวโมง    = ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๒  ช่ัวโมง/สัปดาห์  
                                  (2)  การปฏิบัต ิ  ๒-๓ ช่ัวโมง = ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ๑ ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
ตัวอย่าง 
 ๓(๓-๐-๖)   หมายความว่า  รายวิชานี เป็นรายวิชาทฤษฎี มีค่ารายวิชาเท่ากับ 3 หน่วยกิต ใช้
เวลาศึกษาในห้องเรียนสปัดาหล์ะ 3 ช่ัวโมงและนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเตมิอีกสัปดาห์ละ 6 
ช่ัวโมง 
           ๒(๐-๖-๒)  หมายความว่า  รายวิชานี เป็นรายวิชาปฏิบัติ มีค่ารายวิชาเท่ากับ 2 หน่วยกิต ใช้
เวลาปฏิบัตกิารสัปดาหล์ะ 6 ช่ัวโมงและนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองเพิม่เติมอีกสปัดาหล์ะ 2 ช่ัวโมง 
          ๓(๒-๒-๕)   หมายความว่า  รายวิชานี เป็นรายวิชาทั งทฤษฎี และปฏิบัติ มีค่ารายวิชาเท่ากับ 3 
หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาในห้องเรียนสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง ใช้เวลาฝึกปฏิบัติการสัปดาห์ละ 2 ช่ัวโมง และ
นักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกสัปดาห์ละ 5 ช่ัวโมง 
          ๖(๐-560-๐)   หมายความว่า  รายวิชานี เป็นรายวิชาการฝกึงานหรือการฝึกภาคสนาม สหกจิ
ศึกษา มีค่ารายวิชาเท่ากับ 6 หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาฝึกปฏิบัติการสัปดาห์ละ 35 ช่ัวโมง (560 ช่ัวโมง
ต่อภาคการศึกษา)  ไม่ต้องระบจุ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง เนื่องจากถือว่ารายวิชานี มีลักษณะเป็นการ
ปฏิบัติรวมอยู่ในการศึกษาด้วยตนเองอยู่แล้ว  
 

3.7  การเขียนชื่อรายวิชาและค าอธิบายรายวิชา 
       3.7.1  ช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
                 การก าหนดช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรระบุช่ือรายวิชาที่

แสดงสาระส าคัญของรายวิชานั น มิใช่วิธีการจัดการเรียนรู้ 
                      3.7.2  ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
                                สมพล พงศ์ไทย (๒55๓) กล่าวว่า ค าบรรยายรายวิชา หมายถึง สาระที่
ส าคัญพอสังเขป ของรายวิชาหนึง่วิชาใด ไม่ว่าประชานพิสัย (Cognitive Domain) จลนพสิัย 
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(Psychomotor Domain) รวมทั งเจตคติพิสัย (Affective Domain) ที่ผูเ้รียนสามารถทราบถึงเนื อหา
ในภาพรวมของ รายวิชานั น การสร้างค าบรรยายรายวิชา ต้องสร้างจากสาระของวัตถุประสงค์ที่ได้
แยกแยะแล้ว หลักการในการเขียนค าอธิบายรายวิชา สรุปเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี   

        3.7.3  การเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี มใิช่เขียนเป็นประโยค มิใช่ 
วิธีการจัดประสบการณ์การเรียนรู้หรือการประเมินผล มิใช่ตัวอย่าง (จึงไม่ต้องมีค าว่า เช่น อาทิ เป็นต้น 
ได้แก่ ฯ) 

        3.7.4  เขียนให้กระซับ มเีฉพาะเนื อหา โดยไม่ต้องมสีว่นของกระบวนการ และไม ่
ต้องมีค าว่า “ศึกษา” และ “ประยุกต์ใช้...” 

        3.7.5  ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีเนื อความสอดคล้องกัน  
        3.7.6  การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
        3.7.7  การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ให้เขียนเป็นนามวลี  (Noun 

Phrase) และมีเนื อหาที่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย โดยขึ นต้นอักษรแรกของค าอธิบาย
รายวิชาด้วย ตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั นใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น ช่ือเฉพาะ และใช้เครื่องหมายวรรคตอน
ระหว่างวลีที่มีเนื อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ถ้าเป็นกลุ่มเนื อหาเดียวกันให้ค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค 
(,) เมื่อสิ นสุดกลุ่มเนื อหานั นให้ค่ันด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) จบค าอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมี
เครื่องหมาย มหัพภาค (.) 

              3.8   แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดขอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 

     แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum Mapping) ให้ก าหนดความรบัผิดชอบหลักและความรับผิดชอบรองให้มี
ลักษณะกระจาย และจ านวนข้อของมาตรฐานผลการเรียนรูฯ้ กับในแผนที่แสดงการกระจายความ
รับผิดชอบฯ ต้องมี จ านวนข้อเท่ากัน ควรก าหนดความรับผดิชอบหลกัให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อเน้นให้
ผู้เรียนเกิดการพฒันา มาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตรอย่างแท้จริง 

      ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2)  ให้มหาวิทยาลัยควรก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้มีครบทั ง 5 ด้าน แต่
อาจไม่ครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้านก็ได้ ตามหนงัสือที่ ศธ 0506(1)/ว1383  

      ส าหรับกรณีที่จัดการศึกษาในบางหลักสูตรอาจไม่สามารถก าหนดผลการเรียนรู้ใน
แต่ละรายวิชาได้ครบทั ง 5 ด้านนั น โดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามผลการด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้มีการก าหนดแต่ละ
รายวิชาในทุกๆหมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่
เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
และด้านทักษะทางปัญญา และรวมทั งหลักสูตรมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน 

  3.9  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
         หลักเกณฑ์อาจารย์ผูร้ับผิดขอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์

มาตรฐาน หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ชองส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีดังนี   
        “อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง

ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั น ทีม่ีหน้าทีร่ับผิดชอบตาม
พันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัตหิน้าที่เตม็เวลา 

        ส าหรับอาจารยป์ระจ าทีส่ถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหมต่ั งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี เริ่ม
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บังคับใช้ ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 

        “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารยป์ระจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรอืสมัพันธ์กับ
สาขาวิขาของหลกัสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมหีน้าทีส่อนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั งนี  สามารถเป็น
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารยผ์ู้นั น มีคุณวุฒิ
ตรงหรือสัมพันธ์กบัสาขาวิชาของหลักสูตร 

       “อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร” หมายถึง อาจารยป์ระจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ใน  
การบริหารและพัฒนาหลกัสูตรและการเรียนการสอน ตั งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติด 
ตามประเมินผลและการพฒันาหลักสูตร อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั นตลอด 
ระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกัน 
ไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลกัสูตรและ
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรสามารถซ  าได้ไม่เกิน ๒ คน  

        “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า จ านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ดูรายละเอียดประกอบในประกาศ
กระทรวง ศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ซึ่งงาน
พัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้สรุปข้อมูลจ านวน และคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังแสดงตามตารางที่ 1 
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ตารางท่ี  1  จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติชองอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์     
                ประจ าหลักสูตร 

ระดับการศึกษา 
 

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร 
 

อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
 

ปริญญาตรี 

จ านวน ไม่น้อยกว่า ๕ คน 
 

ตามเกณฑ์ไม่ได้ระบ ุ

คุณสมบตั ิ ขั นต ่าปรญิญาโทหรือเทยีบเท่าหรือด ารง 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์และต้องมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม ่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา 
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน 
ทางวิชาการที่ ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ฯ อยา่งน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ 
ปีย้อนหลงั 

ขั นต ่าปรญิญาโทหรือเทยีบเท่าหรือด ารง 
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย ์และต้องมีผลงาน 
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงชองการศึกษา เพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ 
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อย 
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปยี้อนหลงั 

ปริญญาโท 

จ านวน ไม่น้อยกว่า ๓ คน 
 

ตามเกณฑ์ไม่ได้ระบ ุ

คุณสมบตั ิ คุณวุฒปิริญญาเอกหรือเทยีบเท่าหรือขั นต ่า
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่าที่มีต าแหน่ง รอง
ศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวชิาการที่ 
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงชองการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และ เป็นผลงานทางวชิาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปยี้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 
๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

ขั นต ่าปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า และมีผลงาน 
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงชองการศึกษาเพื่อ 
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได ้
รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑฯ์ อย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปยี้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ปริญญาเอก 

จ านวน ไม่น้อยกว่า ๓ คน ตามเกณฑ์ไม่ได้ระบ ุ

คุณสมบัติ คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา่หรือขั นต า่
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่าที่มีต าแหน่ง 
ศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวชิาการที่ไม่ใช่ 
ส่วนหน่ึงชองการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวชิาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อย ๓ รายการ ใน
รอบ ๕ ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย ๑ รายการ 
ต้องเป็นผลงานวิจัย 

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทยีบเทา่หรือขั นต า่
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่าที่มีต าแหน่ง รอง
ศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที ่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงชองการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และ เป็นผลงานทางวชิาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลงั โดยอย่างน้อย 
๑ รายการ ต้องเป็นผลงานวิจัย 

หมายเหต ุ
๑. อาจารยป์ระจ าหลักสูตรต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร และ

ให้อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์ประจ าหลกัสูตรด้วย 
๒. กรณีที่หลักสูตรจัดใหม้ีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ              

                หลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่า 
วิชาเอกละ ๓ คน (จ านวนหน่วยกิตในกลุม่วิชาเอกต้องไม่นอ้ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต) 
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 ๓. กรณีหลกัสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เนน้ทักษะด้านการปฏิบัติเชิง
เทคนิคในศาสตรส์าขาวิชานั น อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน ต้องมีประสบการณ์
ในด้านการปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารยป์ระจ าของสถาบนัฯ หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่ 
สถาบันฯ ซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตร่วมกันแต่ทั งนี ต้องไม่เกิน ๒ คน (รายละเอียดเพิม่เตมิในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐) 
            3.10  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
                      การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ใน
หมวด ๑- ๗ (มคอ.๒) และเช่ือมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็นส าคัญ ๆ  ที่สะท้อน
ถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี จะถูกน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐาน
ของหลักสูตรเพื่อขึ นทะเบียนมีสาระส าคัญ ดังนี  

 3.10.1 การประเมินประสทิธิผลของการสอน 
           (1)  การประเมินกลยทุธ์การสอน 

             อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้
ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์
ภายหลังการเข้ารับการอบรม การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้าน
หลักสูตร หรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษา และหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎี
การเรียนรู้ และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุง
แผนกลยุทธ์การสอน 
                                 (2)  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน อธิบาย
กระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ เ ช่น การ
ประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้า
สาขาวิชา การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่น
ในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้ และทักษะที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ 
                    3.10.2  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

          อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ข้อมลูย้อนกลบัในการประเมินคุณภาพ 
ของหลักสูตรในภาพรวม และการบรรลผุลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุม่บุคคล ดังนี   

         (๑)  นักศึกษาและบัณฑิต  
         (๒)  ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรอืผูป้ระเมินภายนอก  
         (๓)  นายจ้างและหรือผู้มสีว่นได้ส่วนเสียอื่นๆ  

                    3.10.3  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร ให้ประเมินตามตัว
บ่งชี ผลการด าเนินงานที่ระบุ ในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียว 
กับการประกันคุณภาพภายใน) 
                    3.10.4  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรงุหลักสูตรและแผนกลยทุธ์  
การสอน อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทั งกระบวนการ
ในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์  (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๓, 
หนา้ ๔๙) 
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บทท่ี  4 
การด าเนินการเสนอหลักสูตร 

 

           การด าเนินการเสนอหลักสูตร หมายถึง กระบวนการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง  
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตรหรือการปิดหลักสูตร เพื่อให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ และเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร ซึ่งการด าเนินการเสนอหลักสูตรแบ่งออกเป็น 3 ขั นตอนดังนี  
            4.1. ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่ 
                    การเสนอหลกัสูตรใหม่ มี  3 ขั นตอน โดยแบ่งออกเป็นการบรรจหุลกัสูตรใหม่ไว้ใน 
แผน ฯ  การเสนอขอเปิดหลกัสูตรใหม่ ตามขั นตอนดังตอ่ไปนี  
                   4.1.1  ขั นตอนที่ 1  การบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม ปี 2560-2563 

   
 

   

   

   

   

   
 

   
 
 
 
 
 

 
                 4.1.2    ขั นตอนที่ 2  การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม ่

คณะวิชา ฝ่ายแผนงานประจ าคณะ/วิทยาลัย แบบเสนอบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ใน
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2560-2563   
(แบบ ลกสบ 01) และวิจัยสถาบัน 

คณะกรรมการวิชาการระดับคณะ/คณะกรรมการ
บัณฑิตระดับคณะ 

ตรวจความสมบูรณ์ และเห็นชอบ 
 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
เห็นชอบ 

 

กองนโยบายและแผน ส านักงานอธิการบด ี
ตรวจความพร้อม 

 
 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาการวิเคราะห์หลักสูตร 
การตลาด,องค์ประกอบตัวบ่งชี , เกณฑ์การประเมิน เป็นต้น 

 

คณะกรรมการบริหาร (กบ.) 
 

แบบการวิเคราะห์หลักสูตร 
(แบบ ลกสบ 02) 

 

สภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งคณะต้นสงักัดหลักสูตรทราบ  
และมอบกองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่เก่ียวข้องทราบ 

 

ภาพที่ 1 การบรรจุหลักสูตรใหม่ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม 
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                                   ภาพที่ 2 การขอเสนอเปิดหลกัสูตรใหม่ 
 
 

เสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ แบบการเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่     
(แบบ ลกสบ. 03) 

ประกาศแต่งตั งคณะกรรมการหลักสูตร ฯ 
โดยอธิการบด ี

 

คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/
คณะกรรมการบัณฑิตระดับคณะ 

พิจารณาเสนอ 

สาขาวิชา/คณะวิชา 

(ร่าง)  มคอ. 2 และเอกสารประกอบเพ่ือการ
พิจารณา 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
พิจารณาเสนอ 

คณบดี 
พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ/คณะกรรมการ
บัณฑิตระดับมหาวิทยาลัย 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
พิจารณาการเสนอสภาวิชาการ 

สภาวิชาการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
แจ้งคณะต้นสังกัดทราบและมอบ กสบ.แจ้ง

หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ 
สภามหาวิทยาลัยนครพนม 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยและเสนอ กพ./ก.ค.ศ. เพ่ือรับรอง

คุณวุฒิการศึกษา 

สภาวิชาชีพ 
พิจารณาให้การรับรอง 

แต่งตั งคณะกรรมการร่างและพัฒนาหลักสูตร 
และวิพากย์หลักสูตร 
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   4.๒  ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรฉบับปรับปรุง หรือประเภทหลักสูตรปรับปรุงมาก 
                     หลักสูตรที่ได้รับอนมุัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว หลังจากที่ได้ด าเนินการเปิดสอนไป
ไดร้ะยะหนึง่ หรือครบรอบการพฒันาหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ คณะวิชาให้ปรบัปรุง
หลักสูตรดงักล่าวได้ เพื่อให้หลักสูตรมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ แผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสงัคม 

    
 

 

    
 
 

 
     

 
 
 

 

     

    

    

    
 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

    

ภาพที่ 3  ขั นตอนการเสนอหลักสูตรฉบับปรบัปรุง 

พิจารณาและเสนอหลักสูตรปรับปรุงแก้ไขตาม
วงรอบ  

คณะกรรมการร่าง+ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร 
วิพากย์หลักสูตร   

 

แบบการเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
( ลกสบ. 04) 

คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/
คณะกรรมการบัณฑิตระดับคณะ 

พิจารณาเสนอ 

สาขาวิชา/คณะวิชาโดย
ผู้บริหารหลักสูตร  

 

 มคอ. 2 และเอกสารประกอบเพ่ือการ
พิจารณา (หลักสูตรฉบับปรับปรุง) 
- มคอ. 7 /วิจัยสถาบัน 

คณะกรรมการประจ าคณะ 
พิจารณาเสนอ 

คณบดี 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ/คณะกรรมการ
บัณฑิตระดับมหาวิทยาลัย 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
พิจารณาการเสนอสภาวิชาการ 

สภาวิชาการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาอนุมัติ 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
แจ้งคณะต้นสังกัดทราบและมอบ กสบ.แจ้ง

หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ 
สภามหาวิทยาลัย 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

สกอ.รับทราบการให้ความเห็นชอบของสภา
มหาวิทยาลัยและเสนอ ก.พ./ก.ค.ศ. เพ่ือรับรอง

คุณวุฒิการศึกษา 

สภาวิชาชีพ 
พิจารณาให้การรับรอง 
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หลักสูตร สาขาวิชา จัดท าเอกสารขอปรับปรุงหลักสูตร (สมอ. 08) 
(แล้วแต่กรณี) 

 

 
 

       4.๓  ขั้นตอนการเสนอการขออนุมัติปรับปรุง แก้ไขหลักสูตร รูปแบบการปรับปรุงเล็กน้อย 
              การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สามารถท าได้หลังจากหลักสูตรได้รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว  ซึ่งการปรับปรุงแก้ไขนี  มี 2 กรณี คือ 
คณะวิชามีความต้องการปรับปรุงรายละเอียดอื่น ๆ ที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร เซ่น อาจารย์ประจ า
หลักสูตร รหัสวิชา จ านวนรวมหน่วยกิตในวงเล็บ ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ (Learning 
Outcomes) และแผนที่ การกระจายความรับผิดชอบสู่ ร ายวิชา (Curriculum Mapping) การ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหลักสูตร เป็นต้น โดยจัดท าตามรูปแบบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย 
(สมอ. ๐๘)   
 
 
 
 

คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะตรวจสอบความถูกต้อง 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

  
 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

ภาพที่ 4 ขั นตอนการขออนุมัตปิรับปรงุ แก้ไขหลักสูตร 
 

       คณะกรรมการบริหารวิชาการ  พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

การปรับปรุงหลักสูตร  
(สมอ.08) กลุ่มที่มีสภาวิชาชีพเสนอ
สภาวิชาชีพเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ  

             สภาวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

 
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

 

 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

แจ้งคณะต้นสังกัดทราบและมอบ กสบ.แจ้ง
หน่วยงานที่เก่ียวข้องต่อไป 

                        สภามหาวิทยาลัย  
พิจารณาให้การเห็นชอบ/อนุมัติ 

 

 

ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 
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4.๔  ขั้นตอนเสนอการขอปิดหลักสูตร 
       หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว หลังจากที่ได้ด าเนินการเปิดสอนไปได ้

ระยะหนึ่ง อาจขอเสนอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าวได้ หากพิจารณาเห็นว่าหลักสูตรที่จะเปิดสอนไม่สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการก าลังคน
ของตลาดแรงงานและสังคม ทั งนี คณะหรือวิทยาลัยที่จะเสนอขอปิดหลักสูตร จะต้องแสดงเหตุผลและความ
จ าเป็นให้ซัดเจน 
 

   
 
 

  
 

 
 
 
 

   
 
 
 

   
 
 
 

   

  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                    ภาพที่ 5 ขั นตอนเสนอขอปิดหลกัสูตร 

แบบการขอปิดหลักสูตร 
( ลกสบ. 06) 

 

สาขาวิชา/คณะวิชา 

คณะกรรมการประจ าคณะวิชา 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

สภาวิชาการ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

สภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาอนุมัติ 

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
และสภาวิชาชีพ 

เสนอขอปิดหลักสูตร 
แสดงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอปิด

ให้ชัดเจน 
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บทท่ี 5 
แบบในการด าเนินการจัดท าหลักสูตร  

 
      แบบต่าง ๆ ที่จะตอ้งใช้ ในการด าเนินการจัดท าหลักสตูรมี  ๗ แบบ ดังนี    
         ๑. แบบ มคอ. ๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ....................สาขา/สาขาวิชา.................  
         ๒. แบบ มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร  
         ๓. แบบ มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา  
         ๔. แบบ มคอ. ๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม  
         ๕. แบบ มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  
         ๖. แบบ มคอ. ๖ รายงานผลการด าเนินการของประสบการณภาคสนาม  
         ๗. แบบ มคอ. ๗ รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร 

 

                   มคอ. ๑ มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.......สาขา/สาขาวิชา......... 
  
            มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา หมายถึง กรอบที่ก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู ของ บัณฑิต
ในแตละระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชาหนึ่งซึ่งจะก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/ สาขาวิชา 
ปริญญา และองคความรูที่เปนเนื อหาเทาที่จ าเปนจะตองมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและ ระดับคุณวุฒิ
นั น ๆ เพื่อเปนหลักประกันวาผูที่ส าเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ในสาขา/ สาขาวิชาและ
ระดับคุณวุฒิเดียวกันจะมีผลการเรียนรู ไมนอยกวาที่ก าหนด ในขณะเดียวกันมาตรฐาน คุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชาจะเปดกวางและสงเสริมใหสถาบันตางๆมีโอกาสบรรจุเนื อหาวิชาในสวน ที่นอกเหนือจากที่
ก าหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม และตรงกับความตองการหรือเอกลักษณ ของแตละสถาบัน ซึ่งจะท าให
สถาบันตาง ๆ สามารถพัฒนาหลักสูตรไดอยางหลากหลาย แตมีมาตรฐานผลการเรียนรูของหลักสูตรใน
สาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันที่เทียบเคียงกันได  
             นอกจากนี มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชายังไดก าหนดเงื่อนไข ขอแนะน าในการบริหาร
จัดการการเรียนการสอนที่สถาบันอุดมศึกษาตองน าไปปฏิบัติเพื่อใหหลักประกันวาหลักสูตรที่จัดการเรียน
การสอนสามารถบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
             มคอ.๑ เปนแบบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใหคณะผูเช่ียวชาญใชในการจัดท า 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาตาง ๆ ใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติพ.ศ. ๒๕๕๒ เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเห็นชอบ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใดตามที่คณะผู เ ช่ียวชาญเสนอแล ว จะเสนอรัฐมนตรีว าการ
กระทรวงศึกษาธิการลงนามประกาศใช เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาใชมาตรฐานคุณวุฒิดังกลาวเปนแนวทาง
ในการพัฒนาหลักสูตรใหมหรือหลักสูตร ปรับปรุง ตามแบบ มคอ.๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
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          มคอ. 1 ท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาแล้ว ดังน้ี 

ประกาศ :    มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ประกาศราชกิจจาฯ 
30.12.58  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตร ีสาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558  29.01.59 

30.12.58  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ.2558  29.01.59 

16.12.58  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตร ีสาขาวิชาเภสัชศาสตร ์พ.ศ.2558 (หลักสูตร 6 ปี)  12.01.59 

26.06.58  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ.2558  22.07.58 

26.06.58  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตร ีสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์พ.ศ.2558  22.07.58 

29.12.57  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์พ.ศ.2557  06.03.58 

28.08.57  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ์พ.ศ.2557  05.11.57 

09.08.56  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตร ีสาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ.2556  23.09.56 

09.08.56  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ.2556  23.09.56 

12.03.55  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2555  02.05.55 

30.12.54  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554  23.03.55 

30.12.54  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ.2554  23.03.55 

30.12.54  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี สาขาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ.2554  23.03.55 

30.12.54  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตร ี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554  23.03.55 

15.03.54  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี สาขาครศุาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์  
(หลักสูตร 5 ปี) 

 03.06.54 

30.09.53  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ.2553  13.12.53 

10.09.53  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ.2553  01.11.53 

12.04.53  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
พ.ศ.2553 

 21.06.53 

30.11.52  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี  สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ.2552  29.04.53 

16.11.52  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตร ี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ.2552  11.01.53 

17.09.52  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี  สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2552  25.11.52 

๑๖.๐๙.๕๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวฒุิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม พ.ศ.
๒๕๕๙ 

๑๔.๑๑.๕๙ 

 

 

 

 

 

 

http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/Information/03032559/Bachelor%20of%20Fine%20and%20Applied%20Arts_r.PDF
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/Information/03032559/Master%20of%20Fine%20and%20Applied%20Arts_r.PDF
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/Pharmacy_r.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/M_D_Public%20Administration_r.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/M_D_Public%20Administration_r.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/Bachelor%20of%20Public%20Administration_r.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/Bachelor%20of%20Public%20Administration_r.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/Bachelor%20of%20Science%20(Home%20Economics).PDF
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/data6/Doctor%20of%20Dental%20Surgery_r.PDF
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/Information/tqfkj_bach_physical.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/Information/tqfkj_m_physical.PDF
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/nursegrad_R.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/appliedThaiMedGraduate_R.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/appliedThaiMedBachelor_R.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/scienceMath_R.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/thai_R.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/education5year_R.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/account_R.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/engineer_R.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/tourism_R.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/logistic_R.pdf
http://www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/FilesNews/FilesNews6/nurse_R.pdf
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มคอ.๒ รายละเอียดของรายละเอียดของหลักสูตร  (Programme Specification) 

          รายละเอียดของรายละเอียดของหลักสูตร  หมายถึง ค าอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนที่จะท าใหบัณฑิตบรรลุผลการเรียนรูของหลักสูตรนั น ๆ  โดยจะถายทอดผลการเรยีนรู
ที่คาดหวังของบัณฑิตที่ก าหนดไวในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาไปสูการปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแตละสถาบันอุดมศึกษา สามารถบรรจุเนื อหาวิชาเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ก าหนดไวไดอยางอิสระ เหมาะสม ตรงกับความตองการหรือเอกลักษณของสถาบันฯ โดย
คณาจารยผสูอนจะตองรวมมือกันวางแผนและจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร  
           รายละเอียดของหลักสูตรจะชวยอธิบายใหนักศึกษาทราบวาตนตองเรียนวิชาอะไรบาง เขาใจถึง
วิธีการสอน วิธีการเรียนรูตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะท าใหมั่นใจวาเมื่อเรียนส าเร็จแลว จะ
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่ก าหนดไวในหลักสูตร ทั งยังแสดงความสัมพันธของหลักสูตรกับองค
ประกอบในการเรียนเพื่อน าไปสูคุณวุฒิตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ 
           รายละเอียดของหลักสูตร จะชวยใหนักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรยีนรู
และความตองการของตนเองได รวมทั งผูใชบัณฑิตสามารถใชเปนขอมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิต 
เขาท างาน ประกอบดวย  ๘  หมวดตอไปนี   
           หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป  
           หมวดที่ ๒ ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  
           หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร  
           หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรกูลยุทธการสอนและประเมินผล  
           หมวดที่ ๕ หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา  
           หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย  
           หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  
           หมวดที่ ๘ การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
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หลักสูตร[คลิกพิมพ์]  
สาขาวิชา[คลิกพิมพ]์  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  หรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
[คลิกพิมพ์]   

(พิมพ์ข้อความตามสถานะของหลักสูตร)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ/วิทยาลัย[คลิกพิมพ์]  
มหาวิทยาลยันครพนม 

TH SarabunIT๙  24 B 

TH SarabunIT๙   24B 
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หลักสูตร[คลิกพิมพ์]  
สาขาวิชา[คลิกพิมพ]์  

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  หรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
[คลิกพิมพ์]   

(พิมพ์ข้อความตามสถานะของหลักสูตร)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ/วิทยาลัย[คลิกพิมพ์]  
มหาวิทยาลยันครพนม 

 
 

TH SarabunIT๙  24 B 

TH SarabunIT๙   24 B 



 26 
 

 
 

 

 
สารบัญ 

 
หมวดท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป         หน้า 
 รหสัและช่ือหลกัสูตร                                                                      [คลิกพิมพ์]  
 ช่ือปริญญาและสาขาวิชา [คลิกพิมพ์]  
 วิชาเอก (ถ้ามี)  [คลิกพิมพ์]  
 จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
 รูปแบบของหลกัสูตร [คลิกพิมพ์]  
 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
 ความพร้อมในการเผยแพรห่ลกัสูตรทีม่ีคุณภาพและมาตรฐาน [คลิกพิมพ์]  
 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลงัส าเรจ็การศึกษา [คลิกพิมพ์]  
 อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
 สถานที่จัดการเรียนการสอน [คลิกพิมพ์]  
 สถานการณ์ภายนอกหรือการพฒันาทีจ่ าเป็นต้องน ามาพจิารณาในการวางแผน

หลักสูตร 
[คลิกพิมพ์]  

 ผลกระทบต่อการพฒันาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน [คลิกพิมพ์]  
 ความสัมพันธ์กับหลกัสูตรอื่นทีเ่ปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน [คลิกพิมพ์]  

หมวดท่ี 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  [คลิกพิมพ์]  
 ปรัชญา ความส าคัญ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  [คลิกพิมพ์]  
 แผนพัฒนาปรบัปรุง [คลิกพิมพ์]  
หมวดท่ี 3    ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
 ระบบการจัดการศึกษา [คลิกพิมพ์]  
 การด าเนินการหลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
 หลักสูตรและอาจารยผ์ูส้อน [คลิกพิมพ์]  
 องค์ประกอบเกี่ยวกบัประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)   

(ถ้ามี) 
[คลิกพิมพ์]  

 ข้อก าหนดเกี่ยวกบัการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) [คลิกพิมพ์]  
หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  [คลิกพิมพ์]  
 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนกัศึกษา   [คลิกพิมพ์]  
 การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   [คลิกพิมพ์]  
 แผนที่แสดงการกระจายความรบัผิดชอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากหลกัสูตร 

สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
[คลิกพิมพ์]  

2.5 ซม. 

2.5 ซม. 

3.5 ซม. 

2.5 ซม. 
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            สารบัญ (ต่อ) 
 

 หน้า 
หมวดท่ี 5   หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา [คลิกพิมพ์]  
 กฎ ระเบียบ หรอืหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) [คลิกพิมพ์]  
 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษา [คลิกพิมพ์]  
 เกณฑ์การส าเรจ็การศึกษาของหลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
หมวดท่ี 6   การพัฒนาคณาจารย ์ [คลิกพิมพ์]  
 การเตรียมการส าหรบัอาจารย์ใหม่ [คลิกพิมพ์]  
 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย ์ [คลิกพิมพ์]  
หมวดท่ี 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
 การก ากบัมาตรฐาน [คลิกพิมพ์]  
 บัณฑิต [คลิกพิมพ์]  
 นักศึกษา [คลิกพิมพ์]  
 อาจารย ์ [คลิกพิมพ์]  
 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน [คลิกพิมพ์]  
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ [คลิกพิมพ์]  
 ตัวบ่งชี ผลการด าเนินงาน [คลิกพิมพ์]  
หมวดท่ี 8  การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
 การประเมินประสิทธิผลของการสอน [คลิกพิมพ์]  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม [คลิกพิมพ์]  
 การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
 การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรบัปรุง  [คลิกพิมพ์]  
ภาคผนวก [คลิกพิมพ์]  
 เอกสารแนบหมายเลข 1  ค าอธิบายรายวิชา [คลิกพิมพ์]  
 เอกสารแนบหมายเลข 2 ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย ์

                                ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
[คลิกพิมพ์]  

 เอกสารแนบหมายเลข 3  ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการพฒันาหลักสูตร 
    ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

[คลิกพิมพ์]  

 เอกสารแนบหมายเลข 4  ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร   [คลิกพิมพ์]  
 เอกสารแนบหมายเลข 5  ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  [คลิกพิมพ์]  
 เอกสารแนบหมายเลข 6  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรบัปรุง) [คลิกพิมพ์]  
 เอกสารแนบหมายเลข 7   ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับ 

                                 ปริญญาตรี พ.ศ. 2559    
[คลิกพิมพ์]  

 เอกสารแนบหมายเลข 8   หลักเกณฑ์สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
  

[คลิกพิมพ์]  
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สารบัญ (ต่อ) 
                                                                                                     หน้า 

            เอกสารแนบหมายเลข 9   รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม           [คลิกพิมพ์]  
             เอกสารแนบหมายเลข 10  สัญญาจ้าง                                                    [คลิกพิมพ์]  
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร [คลิกพมิพ์] ....................................................................... 

                            สาขา/สาขาวิชา[คลิกพมิพ์] ................................................................ 
        หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. [คลิกพิมพ์] ........................................................................ 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยนครพนม  

คณะ/วิทยาลัย   [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดท่ี ๑  ข้อมูลท่ัวไป 
๑.   รหัสและชื่อหลักสูตร  

รหสัหลักสูตร:   [คลิกพิมพ์]  
 ภาษาไทย:       [คลิกพิมพ์ช่ือหลกัสูตร]   สาขาวิชา[คลิกพิมพ์ช่ือสาขาวิชา]  
 ภาษาอังกฤษ:   [คลิกพิมพ์ช่ือหลกัสูตร]  Program in [คลกิพิมพ์ช่ือสาขาวิชา] 
          ตัวอย่าง 
           รหัส  12345671234567 
                               (รหัสหลักสูตร 14 หลัก ที่ออกโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
           ภาษาไทย:       หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา 
           ภาษาอังกฤษ:   Bachelor of Science Program in Microbiology 
 
๒.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
 ช่ือปริญญาภาษาไทย      ช่ือเต็ม:  [คลิกพิมพ์ช่ือปริญญา]  ([คลิกพิมพ์ช่ือสาขาวิชา])  
             ช่ือย่อ:   [คลิกพิมพ์ช่ือปรญิญา]  ([คลิกพมิพ์ช่ือสาขาวิชา])  
 ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ  ช่ือเต็ม:  [คลิกพิมพ์ช่ือปริญญา]  ([คลิกพิมพ์ช่ือสาขาวิชา])  
             ช่ือย่อ:   [คลิกพิมพ์ช่ือปรญิญา]  ([คลิกพมิพ์ช่ือสาขาวิชา])  
 ให้ระบุช่ือเต็มและอักษรย่อของปรญิญาทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน ส าหรับช่ือ
ภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยช่ือปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรบัสาขาวิชาของสถาบัน 
หรือให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การก าหนดช่ือปรญิญาของกระทรวงศึกษาธิการ 
            ตัวอย่าง 
          ช่ือปริญญาภาษาไทย       ช่ือเต็ม:  วิทยาศาสตร์บณัฑิต (จุลชีววิทยา) 
              ช่ือย่อ:   วท.บ.  (จุลชีววิทยา) 
 ช่ือปริญญาภาษาอังกฤษ   ช่ือเต็ม:  Bachelor of Science (Microbiology) 
              ช่ือย่อ:   B.Sc. (Microbiology) 
 
๓.   วิชาเอก (ถ้ามี)     [คลิกพิมพ์]    
        กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรทีี่มีวิชาเอก/แขนงวิชา 
 
 
 

ระยะห่างระหว่างบรรทัด before 3 pt 
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๔.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

           จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า[คลกิพิมพ์] ...........หน่วยกิต 
            หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปไีม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 
            หลักสูตรปริญญาตรี 5 ปีไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
            หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปีไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต 
            หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
 
๕.  รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑  รูปแบบของหลักสูตร  (เลือกระบุรูปแบบของหลักสูตร) 
                   5.1.1 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
               หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร....................ปี 
                                (มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และ
ทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์)  
                            หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หลักสูตร....................ปี 

                        (เป็นหลักสูตรปริญญาตรีส าหรับผู้เรียนที่ มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิต
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง  โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว  ให้รองรับศักยภาพของ
ผู้เรียน  โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  และสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ) 
                   5.1.2 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  

                    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   
                    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ (ต่อเนื่อง) 
                          (มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  เน้นความรู้ 

สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการ
ปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั น ๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

                        หลักสูตรแบบนี เท่านั น  ที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้  เพราะมุ่งผลิต
บัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้านวิชาการมากยิ่งขึ น  รวมทั งได้รับการฝึกปฏิบัติขั นสูง
เพิ่มเติม 

                         หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและ
จะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั น ๆ โดยครบถ้วน และให้ระบุค าว่า  
“ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายช่ือหลักสูตร)   

                    หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
                        (เป็นหลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั นสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับ
ศักยภาพของผู้เรียน  โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว  
และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบิตขั นสูงในหน่วยงาน องค์กร หรือสถานประกอบการ 

                         หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
ต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 
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๕.๒  ภาษาที่ใช้  (เลือกระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
         หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
               หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ 
               หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

๕.๓  การรับเข้าศึกษา (เลอืกระบุอย่างใดอย่างหนึง่) 
          รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
                รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ 
                 (รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศทีส่ามารถพูดและใช้ภาษาไทยได้

เป็นอย่างด)ี 
 

๕.๔  ความร่วมมือกับสถาบันอื่น (เลือกระบุอย่างใดอย่างหนึ่ง) 
                เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
                เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันอื่น  
                      ช่ือสถาบันอื่น....................................................................... .................. 
                    (ช่ือสถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่ท าความร่วมมือด้วย ส าหรับความร่วมมือกับ

สถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่นๆ ในต่างประเทศต้องสอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๕๐) 

๕.๕  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
       ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
              ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (เช่น ทวิปัญญา) 

                           อื่น ๆ (ระบ)ุ...................................................................................................... 
 

            ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา (กรณี 
ทวิปริญญา) หรือเป็นปริญญาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ 
 

๖.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
           โปรดท าเครื่องหมาย  หน้าข้อที่เลือก 
            หลักสูตรใหม่ พ.ศ.[คลิกพิมพ์] เปิดสอนภาคการศึกษา[คลิกพิมพ์] ปีการศึกษา[คลิกพิมพ์]  
                 ให้ระบุ ปีปัจจุบันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบ 

  หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. [คลิกพิมพ์] เปิดสอนภาคการศึกษา[คลิกพิมพ์] ปกีารศึกษา
[คลิกพิมพ์]   ปรบัปรุงมาจากหลักสูตร[คลิกพมิพ์]  สาขาวิชา [คลิกพิมพ์]  พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  

 ตัวอย่าง (กรณีหลกัสูตรปรับปรงุ) 
   หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 2559 เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559  
       ปรับปรุงมาจากหลกัสูตรวิทยาศาสตรบ์ัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา พ.ศ. 2554 
   สภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั งที่[คลิกพมิพ์]  

วันที่ [คลิกพิมพ์] เดือน [คลิกพิมพ์]  พ.ศ.  [คลิกพิมพ์]  
              สภามหาวิทยาลัยอนุมัตหิลกัสูตรในการประชุมครั งที่[คลกิพิมพ์] /[คลกิพิมพ์] วันที่ 
[คลิกพิมพ์] เดอืน [คลิกพิมพ์]  พ.ศ.  [คลิกพิมพ์]  
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    องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) รับรองหลักสูตร ตามบันทึกที่[คลิกพิมพ์] เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]  
เดือน [คลิกพิมพ์]  พ.ศ.  [คลิกพิมพ์]  
 
๗.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน  
     หลักสูตรมีความพรอ้มในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา[คลิกพิมพ์]  
 

     ระบุปีทีห่ลักสูตรเปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลกัสูตร 
         ตัวอย่าง (กรณีหลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. 2559 
         หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษา
แห่งชาติ ในปีการศึกษา 2561 
 
๘.  อาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ๘.๑ [คลิกพิมพ์]  
 ๘.2 [คลิกพิมพ์]  
 
๙.   ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
      ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ –นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ชื่อสถาบัน : ปีส าเร็จการศึกษา 

 
1. นาย/นาง/นางสาว[คลิกพิมพ์..........]  

เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน[คลิกพมิพ์..........]  
ต าแหน่งทางวิชาการ[คลิกพมิพ์..........]  
(ให้เรียงตามต าแหน่งทางวิชาการ) 

[คลิกพิมพ์คุณวุฒริะดับปรญิญาเอก]  ([คลิกพมิพ์สาขาวิชา] ) 
 มหาวิทยาลัย[คลกิพิมพ์] พ.ศ. [คลกิพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒริะดับปรญิญาโท] ([คลิกพมิพ์สาขาวิชา] ) 
มหาวิทยาลัย[คลิกพมิพ์]  พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒริะดับปรญิญาตรี]  ([คลิกพิมพส์าขาวิชา] )  
 มหาวิทยาลัย[คลิกพิมพ์]  พ.ศ.[คลิกพิมพ์]  

2. นาย/นาง/นางสาว[คลิกพิมพ์..........]  
เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน[คลิกพมิพ์..........]  
ต าแหน่งทางวิชาการ[คลิกพมิพ์..........]  
 

[คลิกพิมพ์คุณวุฒริะดับปรญิญาเอก]  ([คลิกพมิพ์สาขาวิชา] ) 
 มหาวิทยาลัย[คลกิพิมพ์] พ.ศ. [คลกิพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒริะดับปรญิญาโท] ([คลิกพมิพ์สาขาวิชา] ) 
มหาวิทยาลัย[คลิกพมิพ์]  พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒริะดับปรญิญาตรี]  ([คลิกพิมพส์าขาวิชา] )  
 มหาวิทยาลัย[คลิกพิมพ์]  พ.ศ.[คลิกพิมพ์]  
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ล าดับ 
ที่ 

ชื่อ –นามสกุล 
เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
ชื่อสถาบัน : ปีส าเร็จการศึกษา 

 

3. นาย/นาง/นางสาว[คลิกพิมพ์..........]  
เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน
[คลิกพิมพ.์.........]  
ต าแหน่งทางวิชาการ[คลิกพมิพ์..........]  
 

[คลิกพิมพ์คุณวุฒริะดับปรญิญาเอก]  ([คลิกพมิพ์สาขาวิชา] ) 
 มหาวิทยาลัย[คลกิพิมพ์] : [คลิกพิมพ์พ.ศ./ค.ศ.]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒริะดับปรญิญาโท] ([คลิกพมิพ์สาขาวิชา] )    
มหาวิทยาลัย[คลิกพมิพ์] :  [คลิกพิมพ์พ.ศ./ค.ศ.]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒริะดับปรญิญาตรี]  ([คลิกพิมพส์าขาวิชา] )  
 มหาวิทยาลัย[คลิกพิมพ์] :  [คลิกพิมพ์พ.ศ./ค.ศ.]  

4. นาย/นาง/นางสาว[คลิกพิมพ์..........]  
เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน
[คลิกพิมพ.์.........]  
ต าแหน่งทางวิชาการ[คลิกพมิพ์..........]  
 

[คลิกพิมพ์คุณวุฒริะดับปรญิญาเอก]  ([คลิกพมิพ์สาขาวิชา] ) 
 มหาวิทยาลัย[คลกิพิมพ์] : [คลิกพิมพ์พ.ศ./ค.ศ.]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒริะดับปรญิญาโท] ([คลิกพมิพ์สาขาวิชา] )  
มหาวิทยาลัย[คลิกพมิพ์]  : [คลิกพิมพ์พ.ศ./ค.ศ.]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒริะดับปรญิญาตรี]  ([คลิกพิมพส์าขาวิชา] )  
 มหาวิทยาลัย[คลิกพิมพ์] :  [คลิกพิมพ์พ.ศ./ค.ศ.]  

5. นาย/นาง/นางสาว[คลิกพิมพ์..........]  
เลขบัตรประจ าตัวบัตรประชาชน
[คลิกพิมพ.์.........]  
ต าแหน่งทางวิชาการ[คลิกพมิพ์..........]  

[คลิกพิมพ์คุณวุฒริะดับปรญิญาเอก]  ([คลิกพมิพ์สาขาวิชา] ) 
 มหาวิทยาลัย[คลกิพิมพ์] : [คลิกพิมพ์พ.ศ./ค.ศ.] 
[คลิกพิมพ์คุณวุฒริะดับปรญิญาโท] ([คลิกพมิพ์สาขาวิชา] )  
มหาวิทยาลัย[คลิกพมิพ์] :  [คลิกพิมพ์พ.ศ./ค.ศ.]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒริะดับปรญิญาตรี]  ([คลิกพิมพส์าขาวิชา] )  
 มหาวิทยาลัย[คลกิพิมพ์]  :  [คลิกพิมพ์พ.ศ./ค.ศ.]  

 
ตัวอย่าง   

1. นางสาวสมหญิง  จริงใจ 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   
1-2345-6789X-XX-X    
ต าแหน่งทางวิชาการ  อาจารย์ 

 

Ph.D. (Microbiology) 
University of Chicago :  2006 
วท.ม. (จลุชีววิทยาทางการแพทย์) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย : ๒๕๔๔ 
วท.บ.(วิทยาศาสตร์การแพทย์)  
มหาวิทยาลัยบูรพา : ๒๕๓๘ 

 
หมายเหต ุ: 
           1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิขั นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จ านวนอย่างน้อย  ๕  คน   
                ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ/ปฏิบัติการ (1) อย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์ในด้าน
ปฏิบัติการ  (2) เป็นบุคคลของหน่วยงานอื่นได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 คน 
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                 ส าหรับหลักสูตรร่วมผลิต  อนุโลมคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าและประสบการณ์ไม่น้อย
กว่า 6 ปี 
 
   2. ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั ง ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
               2.1 เป็นงานวิจัยอย่างน้อย 1 รายการ 
               2.2  เป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได้ 
               2.3  กรณีอาจารย์ใหม่ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก หากจะท าหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ต้องมีผลงานทางวิชาการภายหลังส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 รายการภายใน 2 ปี หรือ 2 
รายการภายใน 4 หรือ 3รายการภายใน 5 ปี 
            3. กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้มผีู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า วิชาเอกละ ๓ คน  
 ส าหรับกรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ครบตามจ านวน ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั นให้
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
 
๑๐.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน   
  คณะ [คลิกพิมพ์..........] /วิทยาลัย [คลิกพิมพ์..........] มหาวิทยาลัยนครพนม 
       นอกจากนี ยังจัดการเรียนการสอนที่คณะ/วิทยาลัยอื่นๆ คือ[คลิกพิมพ์..........]  
       ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนหากมีการสอนในคณะ/วิทยาลัยอื่น ๆ หรือสอนมากกว่า  
๑ แห่ง ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน   
 
๑๑.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  

    ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
                [คลิกพิมพ์..........]   

ตัวอย่าง  การพัฒนาหลักสูตรจะสอดคล้องกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10  
(พ.ศ. 2550–2554) ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซึ่งรวมถึงความ ก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ ก่อให้เกิดทั งความเปลี่ยนแปลง โอกาสและภัยคุกคามทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม จึงจ าเป็นต้องเตรียมพร้อมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั นการบริหารจัดการ
องค์ความรู้อย่างเป็นระบบเป็นสิ่งจ าเป็น รวมถึงการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมที่จะ
ผสมผสานกับจุดแข็งในสังคมไทย เป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเป้าหมายยุทธศาสตร์ของกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของประเทศไทยปีพ.ศ. 2544-2553 (IT2010) ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ซึ่งต้องใช้
บุคลากรทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพเป็นจ านวนมาก 
  ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
                    [คลิกพิมพ์..........]  
             ตัวอย่าง การวางแผนหลักสูตรจะค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมยุคการสื่อสารไร้พรมแดน 
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และการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่ง (Ubiquitous Computing) การใช้เครือข่ายความเร็วสูงและ
อินเทอร์เน็ตได้กลายเป็นสิ่งปกติธรรมดาในหลายๆ ประเทศ ในประเทศไทยก็มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 
การใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่าง ๆ มีการเพิ่มขึ นอย่างรวดเร็ว อีกทั งยังมีราคาและค่าใช้จ่ายที่
ถูกลง เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบสมาร์ตโฟนและเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุคส์ เครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
สมัยใหม่มีความเร็วสูงพอที่จะใช้สื่อสารแบบสื่อประสมได้ และเครือข่ายไร้สายความเร็วสูงอย่าง Wi-Max 
ซึ่งจะน าไปสู่สังคมที่มีการใช้คอมพิวเตอร์ทุกหนทุกแห่งตลอดเวลา ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและ
วัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ทั งนี จ าเป็นจะต้องใช้นักเทคโนโลยีสารสนเทศจ านวนมาก ที่มีความเป็นมืออาชีพ 
มีความเข้าใจในผลกระทบทางสังคมและวัฒนธรรม มีคุณธรรม จริยธรรม ที่จะช่วยชี น าและขับ เคลื่อนให้
การเปลี่ยนแปลงนี เป็นไปในรูปแบบที่สอดคล้องและเหมาะสมกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 
 
๑๒.  ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 

     ๑๒.๑ การพัฒนาหลักสูตร 
                [คลิกพิมพ์..........]  

ตัวอย่าง   จากผลกระทบจากสถานการณ์ภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรจึงจ าเป็นต้องพัฒนา
หลักสูตรในเชิงรุกที่มีศักยภาพและสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
รองรับการแข่งขันทางธุรกิจคอมพิวเตอร์ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยการผลิตบุคลากรทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศจ าเป็นต้องมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานได้ทันทีและมีศักยภาพสูงในการพัฒนาตนเอง
ให้เข้ากับลักษณะงานทั งด้านวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงความเข้าใจในผลกระทบของเทคโนโลยีสาร สนเทศ
ต่อสังคม โดยต้องปฏิบัติตนอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยด้านมุ่งสู่ ความเป็นเลิศ ในเทคโนโลยีและการวิจัย และการผลิตบัณฑิตที่ดีและเก่ง 
  ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
                     [คลิกพิมพ์..........]  

ตัวอย่าง ผลกระทบจากสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีต่อพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศในเทคโนโลยีและการวิจัย และมุ่งธ ารงปณิธานในการสร้างบัณฑิตที่ดีและ
เก่ง เนื่องจาก การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างแพร่หลาย จึงเป็นช่องทางในการถ่ายทอดวัฒนธรรมจากต่าง 
ประเทศ ซึ่งอาจส่งผลให้พฤติกรรม และค่านิยมของนักศึกษาเปลี่ยนไป การพัฒนาหลักสูตรจึงต้องเน้นและ
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ค านึงถึงคุณธรรม จริยธรรมทางวิชาชีพ โดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อผู้รับ
ข้อมูลข่าวสาร สังคมและวัฒนธรรมไทย โดยยังคงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและคุ้มค่า และ
สามารถปรับเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
๑๓.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนท่ีเปิดสอนในคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน  
       ๑๓.๑  กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรน้ีท่ีเปิดสอนโดยคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืน  
               13.1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                          จ านวน [คลิกพิมพ์..........] รายวิชา  ได้แก่ 
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
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       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
 
              13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะ (ถ้ามี) 
                             (1)  คณะ/วิทยาลัย/ [คลิกพิมพ์..........] จ านวน[คลิกพิมพ์..........] รายวิชา คือ 
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
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  ๑๓.๒ กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน (ถ้ามี) 
                    จ านวน [คลิกพิมพ์..........] รายวิชา  ได้แก่ 
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
       [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]             หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                     [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
 
         ๑๓.๓ การบริหารจัดการ   

[คลิกพิมพ์]   
 อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานกับสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เช่น หลักสูตรนี มีรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอืน่เรียนหรือไม่ ถ้ามจีะด าเนินการอย่างไร เพื่อให้
มั่นใจว่ารายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนกัศึกษาในหลักสูตรอื่น 

ตัวอย่าง 
มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ก าหนดนโยบายให้จัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

จ านวน 33 หน่วยกิต ในโครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร และได้ด าเนินการแต่งตั ง
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ดังนี  

 1. คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน คณบดี/
ผู้อ านวยการ เป็นกรรมการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ท าหน้าที่ก าหนด
นโยบายและพิจารณาการด าเนินการ การจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2. คณะกรรมการด าเนินงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็น
ประธาน รองคณบดี/รองผู้อ านวยการ เป็นกรรมการท าหน้าที่ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน ก ากับ 
ติดตาม ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตลอดจน
ประสานงาน เพื่อให้มีการจัดการเรียนการสอนด าเนินการไปในทิศทางเดียวกัน 

3. คณะกรรมการประจ ารายวิชา ท าหน้าที่ ประสานการจัดการเรียนการสอน 
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หมวดท่ี ๒   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

๑.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
         ๑.๑ ปรัชญา 
               [คลิกพิมพ์]  
                ระบุปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยต้องสอดคลอ้งกบัปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตใหม้ีคุณลักษณะ และ
ความรู้ความสามารถอย่างไร 
                ตัวอย่าง 
                หลักสูตรนี มุง่สร้างนกัวิชาการทางสาขาวิชา...............................เพื่อปฏิบัติงานในฐานะ
ผู้พัฒนาเพื่อเป็นผู้น าในการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 

๑.๒  ความส าคัญของหลักสูตร  
       [คลิกพิมพ์]  
       ให้ระบุความส าคัญที่ต้องเปิดหลักสูตรนี  รายละเอียดหรือข้อมูลต้องสะท้อนให้เห็นจุดเน้น

หรือลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของหลักสูตร และต้องสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ 
       เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร   (กรณีหลักสูตรใหม่ให้ตัดออก) 
       [คลิกพิมพ์]   

ค าชี้แจง ให้ระบรุายละเอียดเหตผุลในการปรับปรงุหลักสูตร และระบุว่าปรบัปรุงมาจากหลักสูตร 
สาขาวิชา ปี พ.ศ. ใด 
 การเขียนเหตผุลในการปรับปรงุหลักสูตร ควรอ้างเหตจุ าเปน็ต่าง ๆ ดังนี   
 1. เกณฑก์ารประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มกีารปรบัปรงุหลักสูตร ทุกรอบระยะเวลา 
 5 ป ี
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 
 3. และให้อ้างถึงข้อเสนอแนะจากทกุภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิและบัณฑิต
มาพิจารณาด าเนินการปรบัปรุงหลกัสูตร 
ตัวอย่าง 
 เนื่องจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้
ด าเนินการเปิดสอนมาตั งแต่ปีการศึกษา 2554 และผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี 
ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้สอดคล้อง
ต่อประกาศดังกล่าว สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และ
สอดคล้องต่อเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรทุกรอบระยะเวลา 5 
ปี ทั งนี  ได้น าข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน ได้แก่ คณาจารย์ ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และบัณฑิต มา
พิจารณาด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนา
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในศตวรรษที่ 21 และตรงต่อความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตในปัจจุบัน 
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   ๑.๓ วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
         เมื่อส าเรจ็การศึกษาจากหลักสูตรนี แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถดังนี  

[คลิกพิมพ์]  
ค าชี้แจง ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน เพื่อจะได้น าไป
กระจายความรับผิดชอบลงสู่รายวิชาต่อไป โดยวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแบง่เป็นวัตถุประสงค์เฉพาะของ
หลักสูตร และวัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ 
 ให้ระบุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ดังนี   
 1. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Objective) 
 2. วัตถุประสงค์เชิงสมรรถนะ (Competency) 
๒.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 

แผนการพัฒนา/การเปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

[คลิกพิมพ์]  
 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 ค าชี แจง  ให้ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่เสนอในหลักสูตร ภายใน ๕ ปี โดย
ให้ระบุกลยุทธ์ส าคัญที่ต้องด าเนินการเพื่อความส าเรจ็ของแผนนั นๆ รวมทั งตัวบ่งชี ความส าเรจ็ โดย 
ตัวบ่งชี ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวด ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตรด้วย ทั งนี ให้ระบุเป็น
รายข้อให้ตรงกัน 
ตัวอย่าง 

แผนการพัฒนา/การ
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. แผนการพฒันา/ปรับปรงุ
หลักสูตรให้มมีาตรฐานตามที่ 
สกอ.ก าหนดและมีความ
สอดคล้องกบันโยบายของ
มหาวิทยาลัยนครพนม สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

1. พัฒนาหลักสูตรใหเ้ป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และสอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยนครพนม 
2. ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องใหส้อดคลอ้งกบั
มาตรฐาน สกอ. 
 
 
3. ติดตามภาวะการมีงานท า
ของบัณฑิต 
 

1. เอกสารหลักสูตร 
2. เอกสารประกอบการพฒันา
หลักสูตร 
 
1. รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 
2. รายงานผลการประเมิน
รายวิชาโดยอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ
รายวิชา 
1. รายงานสถิติการมงีานท าของ
บัณฑิตจบใหม่และข้อมลูอัตรา
เงินเดือนที่บัณฑิตไดร้ับ 
2. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บัณฑิตจาก
หน่วยงานผู้ใช้บัณฑิต 
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หมวดท่ี ๓   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

๑.  ระบบการจัดการศึกษา 
     ๑.๑  ระบบ 
            จัดการศึกษาระบบทวิภาค ข้อก าหนดต่างๆ เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม  ว่าด้วย  
การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๕๙  (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข .............) 
            ถ้ามีการจัดการเรียนการสอนในระบบอื่นๆ  ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 
     ๑.๒   การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน   
            (ท าเครื่องหมาย  ที่เห็นว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่) 
       มีภาคฤดูร้อน จ านวน............ภาค ภาคละ................สัปดาห์  
                ไม่มีภาคฤดูร้อน 
    ๑.๓   การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
    ไม่มี 
              ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่น ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการ
เรียนการสอนให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน 
 

๒.  การด าเนินการหลักสูตร 
      ๒.๑  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
              วัน-เวลาราชการปกติ   (วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.30 น.) 
              นอกวันเวลา-ราชการ   ระบ(ุ[คลิกพิมพ์] ) 
    ภาคการศึกษาที่ ๑ เดือนสงิหาคม  ถึงเดือน  พฤศจิกายน 

   ภาคการศึกษาที่ ๒ เดือนมกราคม  ถึงเดือน  เมษายน 
             ภาคการศึกษาฤดูร้อน   เดือนพฤษภาคม ถึงเดือน กรกฎาคม  

 ๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
        เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

  ๒.๓  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
         ท าเครื่องหมาย  ที่เห็นว่าเป็นลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่

ต้องน ามาประกอบการพิจารณา เพื่อการก าหนดหลักสูตร (เช่น นักศึกษาที่มีข้อจ ากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา 
คณิตศาสตร์ หรือการปรับตัวในการเรียน ) 
      ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศไมเ่พียงพอ   
               ความรู้ด้านคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ไมเ่พียงพอ 
               การปรบัตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
               นักศึกษาไม่ประสงค์จะเรียนในสาขาวิชาที่สอบคัดเลอืกได ้
               อื่น ๆ ระบุ [คลิกพิมพ์]  
 
 
 
 



 41 
 

 
 

๒.๔  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ ๒.๓    
       ท าเครื่องหมาย  ที่เห็นว่าเป็นกลยทุธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของ

นักศึกษาในข้อ ๒.๓  
     จัดสอนเสริมเตรียมพื นฐานก่อนการเรียน 
     จัดการปฐมนเิทศนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน

มหาวิทยาลัย  และการแบง่เวลา 
              จัดให้มรีะบบอาจารย์ทีป่รกึษาเพื่อท าหน้าทีส่อดสอ่งดูแล ตักเตือน ให้ค าแนะน าแก่นักศึกษา  
และใหเ้น้นย  าในกรณีที่นกัศึกษามีปญัหาตามข้างต้นเป็นกรณีพิเศษ 
              จัดกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกบัการสร้างความสัมพันธ์ของนักศึกษาและการดูแลนกัศึกษา เช่น  
วันแรกพบระหว่างนกัศึกษากับอาจารย์ วันพบผู้ปกครอง การติดตามการเรียนของนักศึกษาชั นปีที่ ๑ จาก
อาจารยผ์ู้สอนและจัดกจิกรรมเสริมถ้าจ าเป็น 
              อื่น ๆ ระบุ [คลิกพิมพ์]  

๒.๕  แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
 (กรณีหลักสูตร ๔  ปี) 

จ านวนนักศึกษา 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 
๒๕........ ๒๕........... ๒๕............ ๒๕............ ๒๕............ 

ชั นปีที่ ๑ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ชั นปีที่ ๒ - [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ชั นปีที่ ๓ - - [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ชั นปีที่ ๔ - - - [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

รวม [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - - [คลิกพิมพ์]  

 (กรณีหลักสูตร ๕  ปี) 
จ านวนนักศึกษา 

 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 

๒๕.......... ๒๕............ ๒๕............ ๒๕............ ๒๕........... 
ชั นปีที่ ๑ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ชั นปีที่ ๒ - [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ชั นปีที่ ๓ - - [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ชั นปีที่ ๔ - - - [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ชั นปีที่ 5 - - - - [คลิกพิมพ์]  

รวม [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - - [คลิกพิมพ์]  
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ตัวอย่าง  
 

จ านวนนักศึกษา 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา (คน) 
๒๕59 ๒๕60 ๒561 ๒562 ๒563 

ชั นปีที่ ๑ 60 60 60 60 60 
ชั นปีที่ ๒ - 60 60 60 60 
ชั นปีที่ ๓ - - 60 60 60 
ชั นปีที่ ๔ - - - 60 60 

รวม 60 120 180 240 240 
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ

ส าเร็จการศึกษา 
- - - 60 60 

 

๒.๖  งบประมาณตามแผน 
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจาก[คลิกพมิพ์..........] ในคณะ/วิทยาลัย[คลิกพมิพ์..........]  

มหาวิทยาลัยนครพนม (ไม่น าค่าสิ่งก่อสร้างมาค านวณ)      
2.6.1  งบประมาณรายรับ  (หน่วย : บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ   

25…….. 25…….. 25……… 25……… 25……. 
1.  ค่าธรรมเนียมการศึกษา  
     (เหมาจ่าย) 

     

2.  ค่าธรรมเนียมเรียกเกบ็ตาม
รายการ 

     

3.  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      
รวมรายรับ      

หมายเหตุ :  1.  กรณีหลกัสูตร  5  ปี  ต้องท าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559 – 2564 
  2.  ให้ดูประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม  เรื่อง  ค่าธรรมเนียมการศึกษาส าหรับนักศึกษา
ระดับปรญิญาตรี  พ.ศ.  2553 

2.6.2  งบประมาณรายจา่ย  (หน่วย : พันบาท) 

หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ   

25……… 25……. 25…….. 25……. 25……. 
1. งบบุคลากร 
    1.1 หมวดเงินเดือน 
    1.2 หมวดค่าจ้างประจ าอัตราที่ต้องการ
ใหม ่

     

2. งบด าเนินการ 
    2.1 หมวดค่าตอบแทน 
    2.2 หมวดค่าใช้สอย 
    2.3 หมวดค่าวัสดุ 
    2.4 หมวดสาธารณูปโภค 
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หมวดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ   

25……… 25……. 25…….. 25……. 25……. 
3.  ทุนการศึกษา      
4.  งบลงทุน 
     4.1  หมวดครุภัณฑ์ 

     

5.  รายจ่ายระดบัมหาวิทยาลัย      
5.  งบเงินอุดหนุน      
รวมรายจา่ย      
จ านวนนักศึกษา      
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา      

          หมายเหตุ :   กรณีหลักสูตร  5  ปี  ต้องท าปีงบประมาณ  6 ปี 
๒.๗  ระบบการศึกษา ท าเครื่องหมาย  ที่เห็นว่าเป็นการศึกษาแบบใด 

             แบบชั นเรียน 
             แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
             แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
             แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
             แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
             อื่นๆ (ระบุ) 

๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
       เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 

 
๓.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

๓.๑  หลักสูตร    
 ๓.๑.๑  จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า  [คลิกพิมพ์]    หน่วยกิต 

           ๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร  
                     โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี  

     (๑) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า                            33 หน่วยกิต 
          (1.1) กลุ่มภาษา                                                       ๑5 หน่วยกิต 
          (1.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์                        6      หน่วยกิต 
          (1.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                          6     หน่วยกิต 
          (1.4) กลุ่มวิชาสหศาสตร์                                                 6     หน่วยกิต 
      (๒) หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า      [คลิกพิมพ์]      หน่วยกิต 
           (2.1)  กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ [คลิกพิมพ์]      หน่วยกิต 
           (2.2)  กลุ่มวิชาเฉพาะ [คลิกพิมพ์]      หน่วยกิต 
                    (2.2.1)  กลุ่มวิชาเฉพาะบงัคับ                                     [คลิกพิมพ์]      หน่วยกิต 
                    (2.2.2)  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                                      [คลิกพิมพ์]      หน่วยกิต 
   (๓) หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                          6              หน่วยกิต 
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 เปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร[คลิกพิมพ์] กับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีสาขาวิชา[คลิกพิมพ์]   พ.ศ.[คลิกพิมพ์]  
  

หมวดวิชา 
จ านวนหน่วยกิต 

สกอ./มคอ.1 
(ตามท่ีก าหนด) 

หลักสูตร[คลิกพมิพ์]  

1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
     1.1 กลุ่มภาษา                                                          
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์                          
     1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์

ไม่น้อยกว่า  30   
[คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  

ไม่น้อยกว่า  33 
[คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  

2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
     2.1  กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ 
     2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะ 
           2.2.1  กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
           2.2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก   

ไม่น้อยกว่า[คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  

ไม่น้อยกว่า[คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า[คลิกพิมพ์]  ไม่น้อยกว่า[คลิกพิมพ์]  
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า[คลิกพิมพ์]  ไม่น้อยกว่า[คลิกพิมพ์]  

 

    ๓.๑.๓ รายวิชา  
           ให้ระบุรหสัรายวิชา  ช่ือรายวิชาทั งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต 

จ านวนช่ัวโมงบรรยาย จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติ และจ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเอง (พร้อมอธิบายความหมาย
ของรหสัวิชาด้วย) 
             (1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                          ไม่น้อยกว่า   33 หน่วยกิต 
            [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]       หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                      [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
 

             (2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                 ไม่น้อยกว่า[คลิกพิมพ์] หน่วยกิต 
   (2.1) กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ (แกน)          [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต 

            [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]       หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                          [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
    (2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะ                                                  [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต 
            (2.2.๑) กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                                  [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต 

            [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]       หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                          [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
            (2.2.2) กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                                  [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต 

            [คลิกพิมพ์รหัสรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]       หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                                      [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
             (3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                              6   หน่วยกิต 
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                  นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยนครพนม หรือเลือกเรียนจาก
สถาบันอุดมศึกษาอื่นที่มหาวิทยาลัยรับรอง ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต โดยความเห็นชอบของหลักสูตร/
สาขาวิชา ยกเว้นหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป 

 ความหมายของรหัสวิชา   (เลขรหัสที่ 4-5 ให้ระบุเฉพาะคณะและสาขาวิชาของตนเองของ
เท่านั น) 

เลขรหัสประจ ารายวิชาที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 8 หลัก มีความหมายดังนี ้
                เลขรหัสหลักท่ี 1  หมายถึง หลักสูตร 
      ๑ หมายถึง  หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
      ๒ หมายถึง  หลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) 
      ๓ หมายถึง  หลกัสูตรปริญญาบัณฑิต 
      ๔ หมายถึง  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
      ๕ หมายถึง  หลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตช้ันสูง 
      ๖ หมายถึง  หลกัสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
      ๗ หมายถึง  หลกัสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
      ๘ หมายถึง  หลกัสูตรพิเศษหรือหลกัสูตรระยะสั้น 

เลขรหัสหลักท่ี ๒-๓ หมายถึง หมวดวิชา/คณะ/วิทยาลัย/สถาบัน  
                        ๐๐  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
          ๐๑  หมายถึง  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
       ๐2  หมายถึง  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
          ๐3   หมายถึง  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                        ๐๔  หมายถึง  คณะเกษตรและเทคโนโลย ี
                        ๐5  หมายถึง  วิทยาลัยธาตุพนม 
                        06  หมายถึง  วิทยาลัยนาหว้า 
             ๐7  หมายถึง  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                        08  หมายถึง  วิทยาลัยการบินนานาชาติ 
       ๐9  หมายถึง  วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
       10  หมายถึง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรสีงคราม 
       ๑๑  หมายถึง  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
       ๑๒  หมายถึง  คณะวิทยาศาสตร ์

    13  หมายถึง คณะครุศาสตร์ 
        14  หมายถึง สถาบันภาษา 

           เลขรหัสหลักท่ี 4-5 หมายถึง หมายถึง กลุ่มวิชา/สาขาวิชา  
 1.  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

                      01  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาไทย 
                      02  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 
                      03  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 
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                      04  หมายถึง  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
                      05  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                      06  หมายถึง  กลุ่มวิชาสหศาสตร ์
                      07  หมายถึง  กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ 
                      08  หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                      09  หมายถึง  กลุ่มวิชาพัฒนาทักษะและคุณภาพชีวิต 
                2.  คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร ์
    02 หมายถึง สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
    03 หมายถึง สาขาวิชาการบรหิารทั่วไป  
       04 หมายถึง สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน 
    11 หมายถึง สาขาวิชานิติศาสตร์ 
    14 หมายถึง สาขาวิชาการพัฒนาสังคมและสิง่แวดล้อม 
    17 หมายถึง สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
    18 หมายถึง สาขาวิชาสังคมศึกษาและมานุษยวิทยา 
                3.  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครพนม 
                       01   หมายถึง  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์
                 4.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
                       01  หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟา้อุตสาหกรรม 
                       02  หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเลก็ทรอนกิส ์
                       03  หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์
                       04   หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีเครือ่งกล 
                       05   หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
                       08   หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิต 
                       07   หมายถึง  สาขาวิชาบริหารธุรกจิอตุสาหกรรม 
                   5.  คณะเกษตรและเทคโนโลยี 
                        01   หมายถึง  สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
                        02   หมายถึง  สาขาวิชาจักรกลเกษตร 
                        03   หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 
                        04   หมายถึง  สาขาวิชาพืชศาสตร์ 
               05  หมายถึง  สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
                        06   หมายถึง  สาขาวิชาการประมง 
                      6.  วิทยาลัยธาตุพนม 
                         01  หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยีพลงังาน 
                     7.  คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                          01   หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการ 
                          02   หมายถึง  สาขาวิชาการบัญชี 
                          03   หมายถึง  สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 



 47 
 

 
 

                            04   หมายถึง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
                            05   หมายถึง  สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
                            06   หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการกีฬา 
                      8.  วิทยาลัยการบินนานาชาติ 
                            01   หมายถึง  สาขาวิชาการจัดการบิน 
                      9.   วิทยาลัยการท่องเท่ียวและอุตสาหกรรมบริการ 
                            01   หมายถึง   สาขาวิชาการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ 
                            02   หมายถึง   สาขาวิชาการโรงแรมและภัตตาคาร 
                    10.  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
                              01   หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 
                              02   หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 
                              03   หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
                              04   หมายถึง  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์
                     11.  คณะวิทยาศาสตร์ 
                              01  หมายถึง  สาขาวิชาฟิสิกส ์
                              02  หมายถึง  สาขาวิชาเคมี 
                              03  หมายถึง  สาขาวิชาชีววิทยา 
                    12. คณะครุศาสตร์  
                             00  หมายถึง  กลุ่มวิชาชีพครู 
                              01   หมายถึง  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
                              02   หมายถึง  สาขาวิชาวิทยาศาสตร ์
                              03   หมายถึง  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
                              04   หมายถึง  สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์
           05   หมายถึง  สาขาวิชาสังคมศึกษา  
                              06   หมายถึง  สาขาวิชาภาษาไทย 
                              07   หมายถึง  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา 
                              08   หมายถึง  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                              09   หมายถึง  สาขาวิชาหลักสูตรและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ 
                              10   หมายถึง  สาขาวิชาวิจัยเพื่อบรหิารการศึกษา 

                 เลขรหัสหลักท่ี ๖   หมายถึง หมวดวิชา/กลุ่มวิชา ดังน้ี 
                            ๑  หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
                            2  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ (วิชาแกน) 
                            3  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 
                            4  หมายถึง  หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 
                            9  หมายถึง  ฝึกงาน  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  สหกิจศึกษา   

          เลขรหัสหลักท่ี ๗-๘  หมายถึง ล าดับรายวิชา  
          ความหมายของจ านวนหน่วยกิต    มีความหมายดังนี  
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                       X(A-B-C)   เช่น  3(3-0-6) 
                       X  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตรวม 
                       A  หมายถึง  จ านวนช่ัวโมงทฤษฎีต่อสัปดาห์ 
                       B  หมายถึง  จ านวนช่ัวโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
                       C  หมายถึง  จ านวนช่ัวโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
              ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา 
ค าชี แจง    ให้แสดงรายวิชาที่จัดสอนตามหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษาจนครบตามหลักสูตร โดยในแต่
ละภาคการศึกษาปกติ ให้จัดแผนการศึกษาได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนให้จัดแผนการศึกษาได้
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
             กรณีหลักสูตรมีแผนสหกิจศึกษา หรือจัดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ระบุโดย
แยกแผนการศึกษาให้ชัดเจน 
 

ปีท่ี ๑  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

เฉพาะ  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
วิชาเลือกเสร ี  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

รวม [หน่วยกิต]  
 
 

ปีท่ี ๑  ภาคการศึกษาท่ี ๒ 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

เฉพาะ  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
รวม [หน่วยกิต]  
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ปีท่ี ๒  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

เฉพาะ  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
วิชาเลือกเสร ี  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

รวม [หน่วยกิต]  
 
 
 
 
 
ปีท่ี ๒  ภาคการศึกษาท่ี ๒  

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

เฉพาะ  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
วิชาเลือกเสร ี  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

รวม [หน่วยกิต]  
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ปีท่ี ๓  ภาคการศึกษาท่ี ๑ 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

เฉพาะ  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
วิชาเลือกเสร ี  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

รวม [หน่วยกิต]  
 
 
 
 
ปีท่ี ๓  ภาคการศึกษาท่ี ๒  

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

เฉพาะ  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
วิชาเลือกเสร ี  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

รวม [หน่วยกิต]  
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                                         ปีท่ี ๔  ภาคการศึกษาท่ี ๑  
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ
ศึกษาด้วยตนเอง) 

ศึกษาทั่วไป  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

เฉพาะ  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
วิชาเลือกเสร ี  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

รวม [หน่วยกิต]  
 
 
 
 
ปีท่ี ๔  ภาคการศึกษาท่ี ๒  

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาด้วยตนเอง) 
ศึกษาทั่วไป  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

เฉพาะ  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

 [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  
วิชาเลือกเสร ี  [คลิกพิมพร์หสัวิชา............................ช่ือวิชา.....................] [หน่วยกิต]  

รวม [หน่วยกิต]  
               

๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชา 
 ค าอธิบายรายวิชา (เอกสารแนบหมายเลข 1.........) 

 
 
 



๕๒- 
 

๓.๒  ชื่อ-สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 
(สาขาวิชาเอก) 

สถาบันการศึกษา : ปี พ.ศ. 
ท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

ภาระงานสอน
ท่ีมีอยู่แล้ว 

ภาระงานสอน
ท่ีจะมีใน

หลักสูตรน้ี 
๑ นาย/นาง/นางสาว[คลิกพิมพ์ช่ือ – สกลุ] 

[คลิกพิมพเ์ลขประจ าตัวประชาชน] 
เรียงตามต าแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
[คลิกพิมพ์] 

ปร.ด.[คลิกพมิพ์] 
ป.โท [คลิกพิมพ์] 
ป.ตรี[คลกิพิมพ์]  

มหาวิทยาลัย[คลิกพมิพ์] :  
[คลิกพิมพ์] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 

๒ [คลิกพิมพ์ช่ือ – สกลุ] 
[คลิกพิมพเ์ลขประจ าตัวประชาชน] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] มหาวิทยาลัย[คลิกพมิพ์] :  
[คลิกพิมพ์] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 

๓ [คลิกพิมพ์ช่ือ – สกลุ] 
[คลิกพิมพเ์ลขประจ าตัวประชาชน] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] มหาวิทยาลัย[คลิกพมิพ์] :  
[คลิกพิมพ์] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 

๔ [คลิกพิมพ์ช่ือ – สกลุ] 
[คลิกพิมพเ์ลขประจ าตัวประชาชน] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] มหาวิทยาลัย[คลิกพมิพ์] :  
[คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 

๕ [คลิกพิมพ์ช่ือ – สกลุ] 
[คลิกพิมพเ์ลขประจ าตัวประชาชน] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [มหาวิทยาลัย[คลิกพิมพ์] :  
[คลิกพิมพ์] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 

หมายเหตุ  1. ต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ อย่างน้อย 5 คน 
              ส าหรับหลักสูตรปฏิบัติการ 
                  1.1  อย่างน้อย 2 ใน 5 คนต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ                                                                                                                                                                                                  
                  1.2  เป็นบุคลากรของหน่วยงานอ่ืนได้ แต่ต้องไม่เกิน 2 คน 
              ส าหรับหลักสูตรร่วมผลิต    อนุโลมคุณวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าและประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
              2.  มีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ( ภาคผนวกที่ ................................) 



 ๕๓ 
 

 
 

 

๓.๒.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  (มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน : สอน ค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชา : หลายหลักสูตรได้แต่ต้องมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร : ไม่จ ากัดจ านวน ซ  าได้) 

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขา

วิชาเอก 

สถาบันการศึกษา : ปี พ.ศ. 
ท่ีส าเร็จการศึกษา 

 

ภาระการสอน ชม./ปีการศึกษา 

ภาระงานสอนท่ีมี
อยู่แล้ว 

ภาระงานสอนท่ี 
จะมีในหลักสูตรน้ี 

๑ [คลิกพิมพ์ช่ือ – สกลุ] 
[คลิกพิมพเ์ลขประจ าตัวประชาชน] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] มหาวิทยาลัย[คลิกพมิพ์] :  
[คลิกพิมพ์] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 

๒ [คลิกพิมพ์ช่ือ – สกลุ] 
[คลิกพิมพเ์ลขประจ าตัวประชาชน] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] มหาวิทยาลัย[คลิกพมิพ์] :  
[คลิกพิมพ์] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 

๓ [คลิกพิมพ์ช่ือ – สกลุ] 
[คลิกพิมพเ์ลขประจ าตัวประชาชน] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] มหาวิทยาลัย[คลิกพมิพ์] :  
[คลิกพิมพ์] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 

๔ [คลิกพิมพ์ช่ือ – สกลุ] 
[คลิกพิมพเ์ลขประจ าตัวประชาชน] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] มหาวิทยาลัย[คลิกพมิพ์] :  
[คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 

๕ [คลิกพิมพ์ช่ือ – สกลุ] 
[คลิกพิมพเ์ลขประจ าตัวประชาชน] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [มหาวิทยาลัย[คลิกพิมพ์] :  
[คลิกพิมพ์] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] 

หมายเหต ุ: ระบอุาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  ศาสตราจารย์  ในมหาวิทยาลัยนครพนมที่เปิดสอนหลักสูตรนั น  ซึ่งมหีน้าทีห่ลกั
ด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัตหิน้าทีเ่ต็มเวลา    
            



 ๕๔ 
 

 
 

๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ   

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่งวิชาการ 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

/สาขาวิชาเอก 
สถาบันการศึกษา : ปี พ.ศ. 

ท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนชม./    
ปีการศึกษา 
ในหลักสูตรน้ี 

๑ [คลิกพิมพ์ช่ือ – สกลุ] 
[คลิกพิมพเ์ลขประจ าตัวประชาชน] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] มหาวิทยาลัย[คลิกพมิพ์] :  
[คลิกพิมพ์] 

 

๒ [คลิกพิมพ์ช่ือ – สกลุ] 
[คลิกพิมพเ์ลขประจ าตัวประชาชน] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] มหาวิทยาลัย[คลิกพมิพ์] :  
[คลิกพิมพ์] 

 

๓ [คลิกพิมพ์ช่ือ – สกลุ] 
[คลิกพิมพเ์ลขประจ าตัวประชาชน] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] มหาวิทยาลัย[คลิกพมิพ์] :  
[คลิกพิมพ์] 

 

๔ [คลิกพิมพ์ช่ือ – สกลุ] 
[คลิกพิมพเ์ลขประจ าตัวประชาชน] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] มหาวิทยาลัย[คลิกพมิพ์] :  
[คลิกพิมพ์]  

 

๕ [คลิกพิมพ์ช่ือ – สกลุ] 
[คลิกพิมพเ์ลขประจ าตัวประชาชน] 

[คลิกพิมพ์] [คลิกพิมพ์] [มหาวิทยาลัย[คลิกพิมพ์] :  
[คลิกพิมพ์] 

 

   หมายเหต:ุ   คุณวุฒิ (ระดับอุดมศึกษา) ใหเ้รียงล าดับจากวุฒิที่สงูสุดกอ่น 
                  1. คุณวุฒิปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรอืผู้ช่วยศาสตราจารย์ หรือวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 6 ปี 
                  2. อาจารย์พิเศษต้องมีช่ัวโมงสอนไมเ่กินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รบัผิดชอบรายวิชา



๕๕- 
 

๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 [คลิกพิมพ์]  
        ค าชี แจง  สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติงาน ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน เช่น การฝึกงานหรือกาน
ปฏิบัติงานจริงในหน่วยงานหรือสถานประกอบการเอกชน ในหน้าที่....................................จ านวนไม่น้อย
กว่า........................ช่ัวโมง หรือสหกจิศึกษา  ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

๔.๑. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
         [คลิกพิมพ์]  
         ค าชี แจง ลงรายการส าคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรยีนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ 
     ๔.๒ ช่วงเวลา  
         ภาคการศึกษา[คลิกพิมพ์]  ชั นปีที่[คลกิพิมพ์]  

๔.๓ การจัดเวลาและตารางสอน  
[คลิกพิมพ์]  จ านวน[คลิกพมิพ์]  สัปดาห์  

        เช่น ๓ วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา ๔ สปัดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา 
 

๕.  ข้อก าหนดเก่ียวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
[คลิกพิมพ์]  

       ค าชี แจง ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อก าหนดในการท าโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจาก
โครงงานหรืองานวิจัยในรายวิชาอื่นๆ ควรแนบข้อก าหนดส าหรับการท าโครงงานด้วย 

๕.๑  ค าอธิบายโดยย่อ  
 [คลิกพิมพ์]  
๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

  [คลิกพิมพ์]  
  ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักๆ ที่ต้องการจากการท าโครงงานหรอืงานวิจัย 

๕.๓  ช่วงเวลา  
  ภาคการศึกษา[คลิกพิมพ์]  ชั นปีที่[คลิกพิมพ์]  
ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่ก าหนดให้ท าโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปีการศึกษา             

๕.๔  จ านวนหน่วยกิต: 
        [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต หรือ จ านวนช่ัวโมง [คลิกพิมพ์] ช่ัวโมง 
๕.๕  การเตรียมการ  

  [คลิกพิมพ์]  
  อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นักศึกษา 

๕.๖  กระบวนการประเมินผล   
  [คลิกพิมพ์]  
  อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั งกลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน 

 
 
 
 



 ๕๖ 
 

 
 

หมวดท่ี ๔  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

๑.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

 คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 ด้าน[คลิกพิมพ์]   [คลิกพิมพ์]  
 ด้าน[คลิกพิมพ์]   [คลิกพิมพ์]  
 ด้าน[คลิกพิมพ์]   [คลิกพิมพ์]  

ค าชี แจง  ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่คณะ หรือ
สาขาวิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี  เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะ
ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นใน
การให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ภาษาต่างประเทศในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว 
ชี ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั น 

ตัวอย่าง 
 คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1. มีความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 1.  เข้าค่ายฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
2. ร่วมกิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ 
3. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนทีห่ลากหลาย 
4. จัดกิจกรรมทั งในชั นเรียน และนอกชั นเรียนที่

ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ 
5. ร่วมกิจกรรมพฒันาทักษะภาษาอังกฤษของ

คณะ/มหาวิทยาลัย 
6. สนับสนุนให้นักศึกษามีประสบการณ์ดูงาน

หรือฝึกงานในต่างประเทศ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๗ 
 

 
 

๒.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
     ๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
           ๒.๑.๑ ผลการเรียนรู้                                                                
                    [คลิกพิมพ์..........]  
            ๒.๑.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้                                  
                    [คลิกพิมพ์..........]         
           ๒.๑.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้                                       
                    [คลิกพิมพ์..........]  
     ๒.๒ ด้านความรู้ 

 ๒.๒.๑ ผลการเรียนรู้                
           [คลิกพิมพ์..........]  
 ๒.๒.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้                              
          [คลิกพิมพ.์.........]  

           ๒.๒.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
                    [คลิกพิมพ์..........]  
     ๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา 

 ๒.๓.๑ ผลการเรียนรู ้
                    [คลิกพิมพ์..........]  
           ๒.๓.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
                    [คลิกพิมพ์..........]  
           ๒.๓.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู ้
                    [คลิกพิมพ์..........]  
     ๒.๔ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ๒.๔.๑ ผลการเรียนรู ้
                   [คลิกพิมพ์..........]  
           ๒.๔.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
                    [คลิกพิมพ์..........]  
           ๒.๔.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
                    [คลิกพิมพ์..........]  
    ๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

๒.๕.๑ ผลการเรยีนรู้ 
                   [คลิกพิมพ์..........]  
          ๒.๕.๒ กลยุทธ์การสอนท่ีใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
                   [คลิกพิมพ์..........]  
          ๒.๕.๓ กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
                   [คลิกพิมพ์..........]  
 
 



 ๕๘ 
 

 
 

ค าชี แจง   หากหลักสูตรมี มคอ. 1 ที่ประทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้แล้ว ให้น ามาตรฐานผลการเรียนรู้
ตาม มคอ. 1 มาใช้เป็นมาตรฐานขั นต่ าของหลักสูตร หากยังไม่มี มคอ. 1 ให้ใช้มาตรฐานผลการเรียนรู้
ระดับอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็น
มาตรฐานขั นต่ า และถอดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มาเป็นผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
            อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปนี  

(๑) ค าอธิบายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความรู ้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและระดับ
ของความรู้และทักษะนั นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั นๆ ก าหนดเป็น
อย่างน้อย  (ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชา
นั นๆ ข้อ ๕ มาตรฐานผลการเรียนรู้) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา
ของหลักสูตรที่จะพัฒนา/ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาท าความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนแตล่ะดา้นของ
ระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงจากค าอธิบายในส่วนที่ ๒ ข้อ ๒.๒ วิธีที่ ๒  

(๒) ค าอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้
และทักษะเหล่านั น (ควรเป็นค าอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ แต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะก าหนดให้มีในรายวิชาใดวิชา
หนึ่งโดยเฉพาะให้แสดงไว้ด้วย)  

(๓) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ  ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง 
(ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์ส าหรับการประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เห็นด้วย ตัวอย่างเช่น 
กิจกรรมต่างๆ ในการเตรียมการหรือการแนะน าในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ นใช้
ความรู้และทักษะที่ก าหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา 
 
๓.  แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา 
(Curriculum Mapping) 



๕๙- 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
                                    

                                    

                                    

                                    

 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   

                หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     
          การท าแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ 

          1. สกอ. ก าหนดให้แต่ละรายวิชาในทุกๆ หมวดวิชา ต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างนอ้ยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลอือีกร้อยละ 50 ต้อง
มีผลการเรียนรู้อย่างนอ้ย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา และรวมทั งหลักสตูรต้องมผีลการเรียนรู้ครบทุกด้าน  ความ
รับผิดชอบหลักหรอืความรับผิดชอบรอง ซึง่บางรายวิชาอาจไม่น าสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้   
                   2. จ านวนข้อในตาราง ปรับตามจ านวนข้อของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  



 ๖๐ 
 

 
 

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ 
 ความรับผิดชอบหลัก  o ความรับผิดชอบรอง 

 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 
                                    

                                    

                                    

                                    

 
  หมายถึง  ความรับผิดชอบหลัก   

                หมายถึง  ความรับผิดชอบรอง     
          การท าแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ 

          1. สกอ. ก าหนดให้แต่ละรายวิชาในทุกๆ หมวดวิชา ต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างนอ้ยร้อยละ 50 ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลอือีกร้อยละ 50 ต้อง
มีผลการเรียนรู้อย่างนอ้ย 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา และรวมทั งหลักสตูรต้องมผีลการเรียนรู้ครบทุกด้าน  ความ
รับผิดชอบหลักหรอืความรับผิดชอบรอง ซึง่บางรายวิชาอาจไม่น าสู่มาตรฐานผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้   
                   2. จ านวนข้อในตาราง ปรับตามจ านวนข้อของมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร  
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หมวดท่ี ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลยันครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
      2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 

[คลิกพิมพ์]  
 

       2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
[คลิกพิมพ์]  

ค าชี แจง  ให้อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ  หรืองานที่มอบหมาย  
กระบวนการอาจจะแตกต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละ
ด้านทั้งในระดับการทวนสอบระดับรายวิชา   และการทวนสอบระดับหลักสูตร 
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  หมายถึงกระบวนการหาหลักฐานด้วยวิธีการใด ๆ เช่น การ
สังเกต การตรวจสอบ การประเมิน การสัมภาษณ์ ฯลฯ เพื่อยืนยันหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย ซึ่งอาจได้ผลจากการประเมิน
ข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความเป็นจริง การให้ข้อมูลย้อนกลับ
ของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา   

การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเป็นที่
เข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผลส าเร็จ กลยุทธ์โดยทั่วไปทีใ่ช้
ในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้แก่ การตรวจสอบคะแนนจากกระดาษค าตอบข้อสอบของ
นักศึกษา และงานที่มอบหมาย การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา การประเมิน
ภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคลากรภายนอก และการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต     

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกัน
ไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
    เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ดังนี 
[คลิกพิมพ์]  
 1) เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร และต้องไดร้ะดับคะแนน 
เฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 2.00 จากระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า  
  2)...   
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หมวดท่ี ๖  การพัฒนาคณาจารย ์
 

๑.  การเตรียมการส าหรับอาจารยใ์หม่ หรือ การรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 
[คลิกพิมพ.์.........]  

      ระบุกระบวนการย่อ ๆ ในการรับอาจารย์ใหม่ เช่น มีคณุสมบัตเิฉพาะส าหรบัต าแหนง่ มีคุณวุฒิที่
ส าเร็จการศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปรญิญาเอก ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาเปิด
สอน และมปีระสบการณ์เพียงพอต่อความรบัผิดชอบการสอน  ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรือ่ง มาตรฐาน
ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยป์ระจ า 

 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
         ให้อธิบายถึงสิ่งที่จะด าเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารยไ์ด้พัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน    
การวัดผลและการประเมินผล และการพฒันาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ   

๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
      [คลิกพิมพ์..........]  

๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 
      [คลิกพิมพ์..........]  
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หมวดท่ี ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

๑.  การก ากับมาตรฐาน 
      [คลิกพิมพ์..........]  
ค าชี แจง  การก ากับมาตรฐาน (กระบวนการด าเนินการ) 
 ก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 (ผลการบรหิารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร: ปรญิญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ มี
กรรมการวิชาการระดบัคณะดูแลคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรในภาพรวม 
          1. มีคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร ท าหน้าที่ วางแผน ด าเนินการควบคุมคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน ประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาหลกัสูตร 
           2. มีผู้รับผิดชอบหลกัสูตร ท าหน้าที่ในการบรหิารหลักสูตรและการเรียนการสอน การพฒันา 
หลักสูตร   การติดตามประเมินผลหลักสูตร 
           3. มีอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา ท าหน้าที่ จัดท า มคอ.3 วางแผนการจัดการเรียนการสอน
ร่วมกับอาจารยผ์ูส้อน ด าเนินการจัดการเรียนการสอน และติดตามประเมินผลรายวิชาที่รับผิดชอบเป็นไป
อย่างมีคุณภาพ 
๒.  บัณฑิต 
      [คลิกพิมพ์..........]  
ค าชี แจง  บัณฑิต(ระบกุระบวนการด าเนินการ) 
        1.  มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทกุปีเพือ่น าข้อมูลไปปรบัปรุงหลกัสูตร 
        2.  มีการส ารวจการไดง้านท าของบัณฑิตทุกป ี
๓. นักศึกษา 
      [คลิกพิมพ์..........]  
ค าชี แจง  (ระบุกระบวนการด าเนินการ) 
    3.1 การรับนักศึกษา 
          - การรับนักศึกษา 
          - การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
    3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
          - การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปรญิญาตรี 
          - การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
    3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 
         - มีการติดตามและรายงานผลการคงอยู่ของนักศึกษา 
         - มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบรหิารหลักสูตรหลังส าเร็จการศึกษา 
         - มีการระบบการจัดการข้อร้องเรียน และมีการส ารวจความพึงพอใจต่อผลการจักการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา 
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๔. อาจารย ์
      [คลิกพิมพ์..........]  
ค าชี แจง  (ระบุกระบวนการด าเนินการ) 
     4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
           4.1.1 ระบบการรับและแต่งตั งอาจารย์ประจ าหลกัสูตร 
           4.1.2 ระบบการบรหิารอาจารย ์
           4.1.3 ระบบการส่งเสริมและพฒันาอาจารย ์  
     4.2 คุณภาพอาจารย ์
           4.2.1 มีการติดตามและรายงานร้อยละของอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
           4.2.2 มีการติดตามและรายงานการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
     4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย ์
           4.3.1 มีการรายงานอัตราการคงอยู่ของอาจารย์     
           4.3.2 มีการส ารวจความพงึพอใจของอาจารย์ต่อการบรหิารงานของหลกัสูตร 
 
๕. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน 
      5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
             5.1.1 มีระบบ กลไก หรือแนวทางการออกแบบหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร 
      5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
            5.2.1  การพิจารณาก าหนดผูส้อน 
            5.2.2  การก ากับกระบวนการเรียนการสอน และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ.                      
            5.2.3 การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
            5.2.4 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
      5.3 การประเมินผู้เรียน 
            การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เช่น การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.6)  การทวนสอบผลสมัฤทธ์ิของนักศึกษา เป็นต้น 
 
  6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
       6.1 การบริหารงบประมาณ 
             ให้อธิบายการบรหิารงบประมาณของคณะว่ามีการจัดสรรงบประมาณประจ าปี เพือ่จัดซือ้ต ารา  
สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อื่น ๆ อย่างเพียงพอหรือไม่อย่างไร 
เพื่อสนบัสนุนการเรียนการสอนในชั นเรียนและสร้างสภาพแวดล้อมใหเ้หมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
ของนักศึกษา 
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      6.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนท่ีมีอยู่เดิม 
จ านวนรายชื่อหนังสือและเอกสารเฉพาะในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน/และท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเภท/รายการ ห้องสมุด 
ส านักวิทยบริการ 

ห้องสมุด 
คณะ (ถ้ามี) 

หนังสือภาษาไทย [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
หนังสือภาษาอังกฤษ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
วารสารภาษาไทย [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
วารสารภาษาอังกฤษ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
สื่ออิเล็กทรอนกิส์ ฐานข้อมลูส าเร็จรปู ซีดีรอม วิดีโอเพือ่
การศึกษา ให้แจ้งรายละเอียด ช่ือฐานข้อมลูที่ม ี

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

อื่น ๆ ให้ระบุ[คลกิพิมพ.์.........] เช่น แหลง่ข้อมลูอื่น ๆ ผ่าน
เครือข่าย Internet 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

(ข้อมูล ณ วันที่ [คลิกพิมพ์] ) 

      6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 
                  6.3.1 มีคณะกรรมการวางแผน จัดหา และติดตามการใช้ทรัพยากรการเรียนการสอน 
                  6.3.2 อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนเสนอรายช่ือหนังสือ สื่อ และต ารา ไปยังคณะกรรมการ 
                  6.3.3 จัดสรรงบประมาณ 
                  6.3.4 จัดระบบการใช้ทรพัยากรการเรียนการสอน 
      6.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากรการเรยีนรู้ 
              6.4.1 ประเมินความเพียงพอจากผูส้อน ผูเ้รียน และบุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง 
              6.4.2 จัดระบบติดตามการใช้ทรัพยากร เพือ่เปน็ฐานข้อมูลประกอบการประเมิน 
 

๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
     

๑.อาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มี
ส่วนร่วมในการประชุมเพือ่วางแผน ติดตาม และทบทวน
การด าเนินงาน หลักสูตร 

     

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.๒ ที่
สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานสาขา/สาขาวิชา(ถ้ามี) 

     

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
     

มคอ.๔ อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ.๕ และ มคอ.๖ ภายใน ๓๐ วัน 
หลงัสิ นสุดปีการศึกษา 

     

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.๗ ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ นสุดปีการศึกษา 

     

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) 
อย่างน้อยรอ้ยละ ๒๕ ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

     

๗.  มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์ การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรูจ้ากผล
การประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗  ปีที่แล้ว 

     

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้าม)ี ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     

๙. อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/ หรอืวิชาชีพอย่างน้อยปลีะ ๑ ครั ง 

     

๑๐. จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ ต่อป ี

     

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีตอ่คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จาก
คะแนนเต็ม ๕.๐ 

     

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕ จากคะแนนเต็ม ๕.๐ 

     

๑๓.  [คลิกพิมพ์..........] เพิ่มเติม      
๑๔.  [คลิกพิมพ์..........]       
๑5.  [คลิกพิมพ์..........]       

รวม      
หมายเหตุ   

1. ผลการด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี ทั งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนือ่ง 2 ปีการศึกษา  
เพื่อติดตามการด าเนินการตาม TQF ต่อไป ทั งนี เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการด าเนินงานตามข้อ 1–5 
และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี ผลการด าเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี 
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2. กรณีหลกัสูตรมี มคอ.1/สภาวิชาชีพ ให้ด าเนินการตามตัวบ่งชี ของ มคอ.1 /สภาวิชาชีพของ
สาขา/สาขาวิชานั น ๆ  

3. กรณีหลักสูตรที่ไมม่ี มคอ.1/สภาวิชาชีพ สามารถเพิ่มตัวบ่งชี จากที่มหาวิทยาลัยก าหนดได้ 
          4. คณะ/วิทยาลัย อาจก าหนดตัวบ่งชี เพิ่มเติม ให้สอดคล้องกับพันธกิจและวัตถุประสงค์ของ
มหาวิทยาลัย หรือก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานที่สูงขึ น เพื่อการยกระดับมาตรฐานของตนเองโดย
ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร  
           5. ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ระบุให้แต่ละหลักสูตรมีอิสระในการก าหนด    
ตัวบ่งชี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปี
ที่ระบุไว้ในหมวดที่ 1-6 ของแต่ละหลักสูตร ตามบริบทและวัตถุประสงค์ในการผลิตบัณฑิต ทั งนี ต้องได้รับ
ความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาสถาบันอุดมศึกษาและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) หรือหากหลักสูตรใดมีความประสงค์จะก าหนดตัวบ่งชี แบบเดิมก็สามารถกระท าได้ 
          6. ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 ระบุ ให้ทุกหลักสูตรก าหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมีองค์ประกอบในการ
ประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 ด้าน ดังนี  
              6.1 การก ากับมาตรฐาน 
              6.2 บัณฑิต 
              6.3 นักศึกษา 
              6.4 คณาจารย์ 
              6.5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
              6.6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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หมวดท่ี ๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

๑.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 

 [คลิกพิมพ์..........]  
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการพัฒนาการ

เรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารบัการอบรม การน า
กลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบาย
กระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
                   [คลิกพิมพ์..........]  
             อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น การ
ประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค 
การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน  
การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีป ระสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษา
ต้องการ 
๒.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  

[คลิกพิมพ์..........]  
     อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ข้อมูลต่างๆย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี   
      ๑) นักศึกษาและบัณฑิต  
      ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก  
      ๓) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
๓.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

[คลิกพิมพ์..........]  
ให้ประเมินตามตัวบ่งชี ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง

น้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
๔.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

[คลิกพิมพ.์.........]  
อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ไดจ้ากอาจารยแ์ละนักศึกษา รวมทั งกระบวนการใน

การวางแผนปรบัปรุงหลกัสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก   
(เอกสารที่ต้องแนบมีรายละเอียดดังนี ) 

เอกสารหมายเลข 1  ค าอธิบายรายวิชา 
เอกสารหมายเลข 2  ผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ูร้ับผดิชอบหลกัสูตรและ 
    อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เอกสารหมายเลข 3  ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการพฒันาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   
                          ระดับอุดมศึกษา  
เอกสารหมายเลข 4  ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
เอกสารหมายเลข 5  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลกัสูตรปรบัปรุง) 
เอกสารหมายเลข 6  ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

     เอกสารหมายเลข 7  หลักเกณฑ์สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
     เอกสารหมายเลข 8  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
     เอกสารหมายเลข 9 สัญญาจ้าง (กรณีอาจารย์ชาวต่างชาติ   อาจารย์สัญญาจ้างเงินรายได้คณะ/ 
                               วิทยาลัย  ที่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีระยะเวลาการปฏิบัติงานอย่าง   
                               น้อย 9 เดือน) 
 
     เอกสารที่ใช้ประกอบหลักสูตร (จัดแยกเลม่ ใช้เฉพาะการน าเสนอหลักสูตร) 
       1.  ค าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร  
       2.  รายงานสรุปการส ารวจคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต 
       3.  รายงานสรุปการส ารวจความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรนั น ๆ 
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เอกสารหมายเลข 1   
                                              ค าอธิบายรายวิชา 

 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               33    หน่วยกิต 
            1.1  กลุ่มวิชาภาษา                                                         [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต   
[คลิกพิมพร์หสัรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]                     หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                            [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
                เงื่อนไขรายวิชา:  
                               Course Condition:   
                               [คลิกพิมพ์ค าอธิบายวิชาภาษาไทย]    

                               [คลิกพิมพ์ค าอธิบายวิชาภาษาอังกฤษ]  
ตัวอย่าง 
99910159 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3 (3-0-6) 
  English for Communication 
                     เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี 
                     Course Condition: None  
  ทักษะ ฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยเน้นศัพท์และโครงสร้างพื นฐาน  
เพื่อใช้สื่อสารในชีวิตประจ าวัน  
  Skills in listening, speaking, reading, and writing  English, with emphasis  
on vocabulary and basic structure to achieve a practical command of the English  
language for communication in daily life 
              1.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                          [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต   
[คลิกพิมพร์หสัรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]                     หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                            [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
                เงื่อนไขรายวิชา:  
                               Course Condition:   
                               [คลิกพิมพ์ค าอธิบายวิชาภาษาไทย]    

                               [คลิกพิมพ์ค าอธิบายวิชาภาษาอังกฤษ]  
               1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์                            [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต   
[คลิกพิมพร์หสัรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]                     หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                            [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
                เงื่อนไขรายวิชา:  
                               Course Condition:   
                               [คลิกพิมพ์ค าอธิบายวิชาภาษาไทย]    

                               [คลิกพิมพ์ค าอธิบายวิชาภาษาอังกฤษ]  
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               1.4  กลุ่มวิชาสหศาสตร์                                                 [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต   
[คลิกพิมพร์หสัรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]                     หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                            [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
                เงื่อนไขรายวิชา:  
                               Course Condition:   
                               [คลิกพิมพ์ค าอธิบายวิชาภาษาไทย]    

                               [คลิกพิมพ์ค าอธิบายวิชาภาษาอังกฤษ]  
2.  หมวดวิชาเฉพาะ 
              2.1  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ (แกน)                                     [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต 
[คลิกพิมพร์หสัรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]                     หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                            [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
                เงื่อนไขรายวิชา:  
                               Course Condition:   
                               [คลิกพิมพ์ค าอธิบายวิชาภาษาไทย]    

                               [คลิกพิมพ์ค าอธิบายวิชาภาษาอังกฤษ]  
          2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะ                                                       [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต   
                    2.2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ                                        [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต   
[คลิกพิมพร์หสัรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]                     หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                            [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
                เงื่อนไขรายวิชา:  
                               Course Condition:   
                               [คลิกพิมพ์ค าอธิบายวิชาภาษาไทย]    

                     2.2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก                                          [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต    
 [คลิกพิมพร์หสัรายวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาไทย]                     หน่วยกิต(ท-ป-ศ) [คลิกพิมพ์]  
                            [คลิกพิมพ์ช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษ]  
                เงื่อนไขรายวิชา:  
                               Course Condition:   
                               [คลิกพิมพ์ค าอธิบายวิชาภาษาไทย]   
  ตัวอย่าง 
  XXXXXXXX   มหคัลยพยาธิวิทยา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
                     Gross Surgical Pathology I 
          เงื่อนไขรายวิชา: ไม่มี 
                     Course Condition: None  

                   การจัดการสิ่งส่งตรวจเบื องต้น การตรวจด้วยตาเปล่า การบรรยาย ความผิดปกติที่พบ 
และการเลอืกต าแหนง่รอยโรคเพื่อสง่ตรวจทางจุลพยาธิวิทยา ของชิ นเนื อที่มีขนาดเล็กที่แพทย์สุม่ตัด
บางบริเวณหรือตัดมาทั งหมดเพือ่ตรวจทางพยาธิวิทยา จรรยาบรรณวิชาชีพ 
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                   Basic specimen handlings, gross examination, gross description, sampling 
of the representative area for microscopic examination of the small specimen from 
incisional or excisional biopsy; professional code of ethics 
 

  XXXXXXXX  ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา ๑ ๒(๐-๖-๒) 
                     Gross Surgical Pathology Laboratory I  
                     เงื่อนไขรายวิชา: รายวิชาเรียนควบกัน  12345678   (มหคัลยพยาธิวิทยา ๑)  
                     Course Condition: Concurrent  12345678 (Gross Surgical Pathology I) 
                     ปฏิบัติการศัลยพยาธิวิทยาที่สอดคล้องกับเนื อหารายวิชา 12345678 ศัลยพยาธิวิทยา 
๑ ทักษะในการจัดการสิ่งส่งตรวจ และการตรวจชิ นเนื อด้วยตาเปล่าในชิ นเนื อขนาดเลก็  
                     Gross surgical pathology experiments related to 685321 Gross Surgical 
Pathology I, basic specimen handling and gross examination of small specimen  
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เอกสารหมายเลข 2 
ประวัติและผลงานของอาจารยม์หาวิทยาลัยนครพนม 

 
ประวัติและผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร /อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

1. ชื่อ - นามสกุล  นาย/นาง/นางสาว[คลิกพมิพ์..........................................]  
2. เลขประจ าตัวประชาชน  [คลิกพิมพ.์.........................................]  
3. ต าแหน่งทางวิชาการ [คลิกพมิพ์.........]  (ศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ผู้ช่วยศาสตราจารย)์ 
4. เลขที่ประจ าต าแหน่ง[คลิกพิมพ์.........] สงักัดคณะ[คลกิพิมพ์.........] บรรจเุมื่อ[คลิกพิมพ์.........] หรือ  
    สัญญาจ้างเลขที่[คลิกพมิพ์.........] ลงวันที่[คลิกพิมพ์.........]   สังกัดคณะ[คลิกพมิพ์.........]  
5. เริ่มปฏิบัติงานครั้งแรก ตั งแต่วันที่ [คลิกพิมพ์.........] รวมระยะเวลาปฏิบัติงานจนถึงปจัจบุัน  
      [คลิกพิมพ์.........]  ปี  [คลิกพิมพ์.........]  เดือน 
6. คุณวุฒิ (เรียงตามล าดับคุณวุฒิการศึกษาจากสงูสุดลงไป) 
 

ระดับปริญญา สาขาวิชา ปีท่ีส าเร็จ สถาบันท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต [คลิกพิมพ.์.........]  พ.ศ. ……….. [คลิกพิมพ.์.........]  
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต [คลิกพิมพ.์.........]  พ.ศ. ……….. [คลิกพิมพ.์.........]  
วิทยาศาสตรบัณฑิต [คลิกพิมพ.์.........]  พ.ศ. ……….. [คลิกพิมพ.์.........]  

 
7. ภาระงาน 

ปีการศึกษา สรุปภาระงานสอน (จ านวน ช.ม.สอน/สปัดาห์/ภาค)  
ภาระงานเดิม ภาระงานในหลักสูตร 

2559 xx ช.ม./สัปดาห์/ xx ช.ม./ภาค xx ช.ม./สัปดาห์/ xx ช.ม./ภาค 
2558 [คลิกพิมพ.์.........]  [คลิกพิมพ.์.........]  

 
8. รายละเอียดผลงานทางวิชาการ (เรียงปีพ.ศ. จากปจัจบุนัไปอดีต โดยให้ใช้ย้อนหลงัได้ไม่เกิน 5 ปี)  
 ๘.1 บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ                                                               
                 [คลิกพิมพ์..........]  
 ๘.2 บทความวิจัยท่ีน าเสนอในการประชุมวิชาการ(Conference/Abstract/Proceedings) 
                 [คลิกพิมพ์..........]  
 ๘.3 ต ารา/หนังสือ 
                 [คลิกพิมพ์..........]  
 ๘.4 ผลงานอ่ืน ๆ  เช่น นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ์ กรรมการตา่ง ๆ 
                [คลิกพิมพ์..........]  
ค าชี้แจง  

1. ให้ใช้ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่รับปรญิญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ทีก่ าหนดในการพิจารณาแต่งตั งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
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  2. ให้เขียนตามแบบการเขียนบรรณานุกรม โดยใช้ระบบ  APA  (American  Psychological 
Association Style)  และขอให้เป็นระบบเดียวกันทั งเล่ม โดยให้แยกภาษาไทยและภาษาต่างประเทศและ
ให้พิมพ์ภาษาไทยก่อน  
          3.  ผลงานทางวิชาการภาษาไทยให้ใช้เลขไทย และผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษให้ใช้เลข 
อารบิก 
 
การอ้างอิงจากหนังสือ 
ช่ือผู้แต่ง. ช่ือหนังสือ (ครั งที่พมิพ์). สถานที่พิมพ:์ ส านักพมิพ์.  
ผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ช่ือบทความ.  ช่ือวารสาร, ปีที่ (ฉบับที่),  เลขหน้า. 
 

การอ้างอิงจากบทความในฐานข้อมูล 
ผู้แต่ง.  (ป,ี เดือน).  ช่ือบทความ.  ช่ือวารสาร, ปีที่ (ฉบบัที่), เลขหน้า.  สืบค้นเมื่อ เดือน วัน, ป,ี จาก
ฐานข้อมูล  ช่ือฐานข้อมูล. 
 

บทความในวารสาร 
ช่ือผู้เขียนบทความ. (ปีที่พมิพ์). ช่ือบทความ. ช่ือวารสาร, ปทีี่หรอืเล่มที่ (ฉบับที่ (ถ้าม)ี), เลขหน้า. 
 

ตัวอย่าง 
ดรุณี ชิงชัย. (๒๕๕๔). การพฒันาโมเดลความสัมพันธ์ เชิงสาเหตุความสุขส่วนตนของนักศึกษาระดับ 
         ปริญญาตรี. วารสารวิทยาการวิจัยและวิทยาการปญัญา, ๙(๑), ๙๐-๙๘. 
ตรีรดา ตระการตา, อัสดา เรืองเวช, มีนา อัครสกลุ และทิพวิมล สุทธิรกัษ์. (๒๕๕๖). ฤทธ์ิต้านแบคทเีรีย 
 ของสารสกัดเอทานอลจากพืช ๑๐ ชนิด. วารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์, ๒๓(๑), ๑๒-๓๖. 
Foster, W. P. (2004). The decline of the local a challenge to educational leadership.  
           Education Administration Quarterly, 40(2), 176-191. 
Yang, K., Trakarnta, T., Smith, J., & Bay, C. (2012). Antibacterial activity of herbal      
            medicine plants. Journal of Medicinal, 36(2), 368-372.  
รายงานการประชุมวิชาการหรือการสมัมนาทางวิชาการ 
ช่ือผู้เขียนบทความ. (ปีที่พมิพ์). ช่ือบทความ. ใน ช่ือการประชุมหรือสัมมนา (หน้า เลขหน้า).     
                สถานที่พิมพ์: ส านักพิมพ.์ 
 

ตัวอย่าง 
หัทยา ศรีวงษ์. (๒๕๕๔). ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะงาน ความสามารถในการท างาน และบรรยากาศ

องค์การกบัความสุขในการท างานของพยาบาลส่วนงานอุบัตเิหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาลชุมชน 
 ในเขตภาคกลาง. ใน การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดบัชาติ “ราชนครินทร์

วิชาการและวิจัย ครั้งที่ ๕” (หน้า ๑-๑๓). ฉะเชิงเทรา: สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์. 
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Ramesh, S. (2012). Preparation and evaluation of nanoparticles for sustained delivery of 
ampicillin. In Proceedings of the Burapha University International Conference 
2012, global change: Opportunity & risk (pp. 351-357). Chon Buri: Burapha 
University. 

 

 



 ๗๖ 
 

 
 

เอกสารหมายเลข 3 
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา 
 

ตัวอย่าง 

  
ค าสั่งมหาวิทยาลยันครพนม 

ท่ี          / 2553 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร   

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
คณะ....................................... 

--------------------------------------- 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยนครพนม  ได้มีนโยบายให้ทกุคณะด าเนนิการจัดท าหลักสูตรใหม่ และ
ปรับปรงุหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  พ.ศ.2552  และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ใช้หลักสูตรดงักล่าวกับนักศึกษาทีเ่ข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2559 เป็นต้นไป   ดังนั นเพื่อให้การด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรงุรายละเอียดของหลกัสูตร
ระดับ...............   และหลักสูตรระดับ.........สาขาวิชา...............คณะ.................  เป็นไปตามด้วยความ
เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ  ฉะนั น อาศัยอ านาจความตามมาตรา 31  แห่งพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย
นครพนม พ.ศ. 2548  จึงแต่งตั งบุคคลดงัต่อไปนี  เป็นคณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  ดังนี  

ท่ีปรึกษา  (ถ้ามี)  
                     1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 
                     2. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
                     3. ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษด้านมาตรฐานการศึกษา  
                     4. คณบดีคณะ..................................... 
                     5. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  คณะ................................. 
            หน้าท่ี  ให้ค าปรึกษาด้านต่าง ๆ ให้การพฒันาเพื่อปรับปรงุรายละเอียดของหลกัสูตร ด าเนินไป
ด้วยความเรียบรอ้ย ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558  ให้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั งไว้  

 
 
 



 ๗๗ 
 

 
 

 
หลักสูตร...................................   สาขาวิชา........................................            
 

คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
1.  ...............................................................   อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร   ประธาน หรือ 
2.  ...............................................................   อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร    
3.  ...............................................................   อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร    
4.  ...............................................................   อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร    
5.  ...............................................................   อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร    
6.  ...............................................................   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก             ประธาน 
8.  ...............................................................   สภาวิชาชีพ 
9. ………………………………………………………..    Partners/ Stakeholders  

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร    
1.  ............................................................. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร      ประธาน หรือ 
2.  ............................................................. อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
3.  .............................................................. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก              ประธาน 
4.  .............................................................. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. .............................................................. สภาวิชาชีพ 
6 ………………………………………………………..   Partners/ Stakeholders  
7. ………………………………………………………    Partners/ Stakeholders  

หมายเหต ุ การแตง่ตั งคณะกรรมการดงักล่าวองค์ประกอบคณะกรรมการร่างและวิพากษ์หลักสูตร รวมทั ง 
2 ชุด จะต้องมีครบตามหลักเกณฑ์  และให้คณะพจิารณาตั งประธานกรรมการตามความเหมาะสมอาจ 
เป็นผู้รบัผิดชอบหลักสูตร หรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกตามความเหมาะสม นอกนั นเป็นกรรมการ 

หน้าท่ี     
พัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) พ.ศ.2552 หรือมาตรฐานสาขาวิชา (ถ้ามี) และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558   

ทั งนี ตั งแต่วันที่   ................................................... เป็นต้นไป 
สั่ง ณ วันที่ .............................  พ.ศ.  255๙ 
 
 
 

        (รองศาสตราจารย์  ดร. ประวิต เอราวรรณ์) 
        รักษาราชการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 
 
 
 



 ๗๘ 
 

 
 

ค าอธิบายในการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรฉบับปรับปรุง  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  (TQF) 

หลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF)  
จะต้องมีจ านวนอย่างนอ้ย 5 คน  ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้เช่ียวชาญ 
ในสาขา/สาขาวิชานั น ๆ  ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน และสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) อย่างน้อย 1 คน 

 นิยาม 
1.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
    1.1  ระดับปรญิญาตรี       จ านวนอย่างน้อย     5      คน  

                         1.2  ระดับบัณฑิตศึกษา     จ านวนอย่างน้อย     3      คน 
(รายช่ืออาจารย์ทีจ่ะแต่งตั งเป็นผูร้ับผิดชอบหลักสูตรในค าสัง่จะต้องเป็นชุดเดียวกับ 

ในเล่มหลกัสูตร  ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเป็นอาจารย์ผู้รบัผิดชอบ
หลักสูตรในมหาวิทยาลัยทีส่ังกัดในคณะ)  

2.  ผู้ทรงวุฒิภายนอก      จ านวน อย่างน้อย    2      คน 
     (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลยั   เป็นบุคคล 

ผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชานั น  ๆ  มีผลงาน และช่ือเสียงเป็นที่ยอมรบั และคุณวุฒิควรอยู่ในระดบัทีสู่งกว่า
หลักสูตรที่จะเปิดสอน หรือหากมีคุณวุฒิไมสู่งกว่าจะต้องมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถที่สามารถ 
จะวิพากษ์หลักสูตรนั นได้) 
                     3. หากมีองค์กรวิชาชีพให้มผีู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการ อย่างน้อย 1 คน 
                     4. ให้มี Partners/ Stakeholders  เข้ามามีส่วนร่วมในการปรบัปรุงหลักสูตร อย่าง
น้อย 2 คน 
  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยก าหนดให้ประกอบด้วย ดังนี  
  1.  คณะกรรมการร่างหลักสูตร 
  2.  คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
  นิยาม 
  1.  คณะกรรมการร่างหลักสูตร  ประกอบด้วย อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรจ านวน 5 คน 
(หรอืผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก  หรอืสภาวิชาชีพ)  
  2.  คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร  ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร จ านวน 2 คน 
(หรอืผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก หรือสภาวิชาชีพ) 

 3.  ทั งนี การตั งคณะกรรมการทั ง 2  ชุด คือ คณะกรรมการร่าง  หรือคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร รวมกันแล้วให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ตามกรอบมาตรฐานฯ 
(TQF) จะต้องมีจ านวนอย่างนอ้ย 5 คน  ซึ่งประกอบด้วย 

1.  อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตรอย่างน้อย                  2   คน  
2.  ผู้เช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชานั น ๆ  ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน 
3.  สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) อย่างน้อย                               1    คน 

 
 

 
 



 ๗๙ 
 

 
 

เอกสารหมายเลข 4  
ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
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เอกสารหมายเลข 6   
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรฉบับปรับปรุง) 

 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (หลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง) 

 

หลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
สาขาวิชา [คลิกพิมพ์]  

หลักสูตร[คลิกพิมพ์] พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  

หลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
สาขาวิชา [คลิกพิมพ์]  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  

หมายเหต ุ

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร [คลกิพิมพ์] สาขาวิชา [คลิกพิมพ์]  

ชื่อหลักสูตร 
หลักสูตร [คลกิพิมพ์] สาขาวิชา [คลิกพิมพ์]  

คงเดิม/ปรับเปลี่ยน 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า [คลิกพมิพ์] หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า [คลิกพมิพ์] หน่วยกิต 

คงเดิม/ปรับเพิ่ม/ 
ปรับลด 

โครงสร้างหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร  
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า      30             หน่วยกิต 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  33 หน่วยกิต คงเดิม 

 1.1 กลุ่มวิชาภาษา 12  หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์   3  หน่วยกิต
 1.3 กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์   3  หน่วยกิต
 1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ์   4  หน่วยกิต 
 1.5 วิชาคอมพิวเตอร ์   3  หน่วยกิต
 1.6 กลุ่มวิชาเลือก   5   หน่วยกิต 

 1.1 กลุ่มวิชา[คลิกพมิพ์]                       [คลิกพิมพ์]   หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชา[คลิกพมิพ์]                       [คลิกพิมพ์]   หน่วยกิต 
 1.3 กลุ่มวิชา[คลิกพมิพ์]                       [คลิกพิมพ์]   หน่วยกิต 
 1.4 กลุ่มวิชา[คลิกพมิพ์]                       [คลิกพิมพ์]   หน่วยกิต 
 1.5 กลุ่มวิชา[คลิกพมิพ์]                       [คลิกพิมพ์]   หน่วยกิต 

ปรับช่ือกลุม่วิชา 
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หลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
สาขาวิชา [คลิกพิมพ์]  

หลักสูตร[คลิกพิมพ์] พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  

หลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
สาขาวิชา [คลิกพิมพ์]  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  

หมายเหต ุ

หลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
สาขาวิชา [คลิกพิมพ์]  

หลักสูตร[คลิกพิมพ์] พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  

หลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
สาขาวิชา [คลิกพิมพ์]  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  

หมายเหต ุ

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 
 2.1. วิชาแกน [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 
 2.2. วิชาเอก [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 
  2.2.1.  วิชาเอกบังคับ [คลิกพิมพ์]   หน่วยกิต 
  2.2.2.  วิชาเอกเลอืก [คลิกพิมพ์]   หน่วยกิต 
 2.3.  วิชาโท (ถ้ามี) [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร (ต่อ) 
2. หมวดวิชาเฉพาะ [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 
 2.1. กลุ่มวิชาพื นฐานวิชาชีพ(แกน) [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 
 2.2  กลุ่มวิชาเฉพาะบงัคับ [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 
    2.3. กลุ่มวิชาเฉพาะเอกเลือก [คลิกพิมพ์]   หน่วยกิต 
 
 

 
คงเดิม/ 

ปรับเพิ่ม/ 
ปรับลด 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า  6 หน่วยกิต คงเดิม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เดิม) 
*1.  นาย/ นาง/ นางสาว[คลิกพิมพ์]  
*2.  นาย/ นาง/ นางสาว[คลิกพิมพ์]  
 3.   นาย/ นาง/ นางสาว[คลิกพิมพ์]  
 4.  นาย/ นาง/ นางสาว[คลิกพิมพ์]  
 5.   นาย/ นาง/ นางสาว[คลิกพิมพ์]  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ใหม่) 
1. นาย/ นาง/ นางสาว[คลิกพิมพ์]  
2. นาย/ นาง/ นางสาว[คลิกพิมพ์]  
3. นาย/ นาง/ นางสาว[คลิกพิมพ์]  
4. นาย/ นาง/ นางสาว[คลิกพิมพ์]  
5. นาย/ นาง/ นางสาว[คลิกพิมพ์]  

 
คงเดิม/

ปรับเปลี่ยน/ 
ปรับเพิ่ม 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชา (หลักสตูรเดิมและหลกัสูตรปรบัปรุง) 
 

หลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
สาขาวิชา [คลิกพิมพ์]  

หลักสูตร[คลิกพิมพ์] พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  

หลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
สาขาวิชา [คลิกพิมพ์]  

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  

 
หมายเหต ุ

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
หมวดวิชาเฉพาะ – พ้ืนฐานวิชาชีพ (วิชาแกน)  

EX. 
303111 

มหัศจรรย์แห่งโมเลกลุ 
Miracle of Molecules 

2 (2-0-4) 30311159 มหัศจรรย์แห่งโมเลกลุ 
Miracle of Molecules 

2 (2-0-4) ปรับรหัสวิชา 

       

- วิชาเฉพาะบังคับ  

       

       

- วิชาเลือก  
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เอกสารหมายเลข 7 
ระเบียบมหาวิทยาลัยนครพนม ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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เอกสารหมายเลข 8  หลักเกณฑส์ภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
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เอกสารหมายเลข 9   
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนครพนม 
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เอกสารหมายเลข 10   
สัญญาจ้าง 
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          มคอ. ๓ รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification) 
             
          รายละเอียดของรายวิชา หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแตละรายวิชาเพื่อ
ใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองและเปนไปตามที่วางแผนไวในรายละเอียด ของหลักสูตร ซึ่งแตละ
รายวิชาจะก าหนดไวอยางชัดเจนเกี่ยวกับวัตถุประสงค และรายละเอียดของเนื อหาความรูในรายวิชา แนว
ทางการปลูกฝงทักษะตาง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะอื่น ๆ ที่นักศึกษาจะไดรับการพัฒนาใหประสบความ 
ส าเร็จตามจุดมุงหมายของรายวิชา มีการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใชในการเรียน วิธีการ
เรียนการสอน การวัดและประเมินผลในรายวิชา ตลอดจนหนังสือหรือสื่อทางวิชาการอื่น ๆ  ที่จ าเปนส าหรับ
การเรียนรู นอกจากนี ยังก าหนดยุทธศาสตรในการประเมินรายวิชาและกระบวนการปรับปรุง ประกอบดวย 
๗ หมวด ดังนี   
             หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป  
             หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  
             หมวดที่ ๓ ลักษณะและการด าเนินการ  
             หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรขูองนักศึกษา  
             หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล  
             หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน  
             หมวดที่ ๗ การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
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มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา 

(Course Specification) 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา[คลกิพิมพ]์   [คลกิพิมพ์ชื่อวิชาภาษาไทย]  
([คลกิพิมพ์ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ] ) 

 
 
 
 
 
 
 

รายวิชานี้เปน็สว่นหนึ่งของหลกัสูตร[คลกิพิมพ]์ สาขาวิชา[คลกิพิมพ]์  
หลกัสตูรใหม่/หลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ. [คลกิพิมพ]์  

คณะ[คลกิพิมพ์]  
มหาวทิยาลยันครพนม 
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สารบัญ 
                                                                                        หน้า 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป        [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์      [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  3  ลักษณะและการด าเนินการ      [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  4  การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา     [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  5  แผนการสอนและการประเมินผล     [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  6  ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน     [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของรายวิชา            [คลิกพิมพ์]  
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รายละเอียดของรายวิชา   
Course Specification 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลยันครพนม 
คณะ/วิทยาลัย       :  [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
๑. รหัสและชื่อรายวิชา :    [คลิกพิมพร์หสัวิชา]    [คลิกพิมพ์ช่ือวิชาภาษาไทย]  
                                       [คลิกพิมพ์ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ]  

 

2. จ านวนหน่วยกิต  :  หน่วยกิต ( ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
                            [คลิกพิมพ์] ([คลิกพมิพ์] -[คลิกพิมพ์] - [คลิกพิมพ์] ) 
 

๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
          3.1  รายวิชาในหลักสูตร 
       รายวิชาใช้ส าหรับหลักสูตร[คลกิพิมพ์] สาขาวิชา [คลิกพิมพ์]  
                      (หลักสูตรใหม่/ปรับปรงุ พ.ศ……………) 
                 รายวิชาที่ใช้หลายหลักสูตร (หลักสูตรที่ใช้รายวิชานี เป็นรายวิชาเลือกทั่วไป  
                      /รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) 
           3.2 ประเภทของรายวิชา 
                 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นรายวิชา [คลิกพิมพ์] ระบบุังคับหรือเลือก  
                     กลุ่มวิชา [คลิกพิมพ์]  
                 หมวดวิชาเฉพาะ  เป็นรายวิชา [คลิกพิมพ]์  ระบุบังคับหรือเลือก กลุ่มวิชา [คลิกพิมพ์]  
 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
 ๔.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
                ช่ืออาจารย์[คลิกพิมพ์]  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา 
           ๔.๒  อาจารย์ผู้สอน (ทุกคน) 
                  4.2.1  ช่ืออาจารย์[คลิกพิมพ์]  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
การศึกษา 
                  4.2.2  ช่ืออาจารย์[คลิกพิมพ์]  เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
การศึกษา 
 

๕. ภาคการศึกษา / ชั้นปีท่ีเรียน:  ภาคการศึกษา[คลิกพิมพ์]   ชั้นปีท่ี  [คลิกพิมพ์]  
    ระบุตามแผนการศึกษาของหลกัสูตร/หรอืปีทีเ่ปิดจรงิ 
 

๖. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน  (Pre-requisite)  (ถ้ามี) 
    [คลิกพมิพ์รหัสวิชา]  [คลิกพิมพ์ช่ือวิชาภาษาไทย] หรอืระบุค าว่า  ไม่มี 
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๗. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน  (Co-requisites)  (ถ้าม)ี 
      [คลิกพมิพร์หสัวิชา] [คลิกพิมพ์ช่ือวิชาภาษาไทย] หรือระบุค าว่า  ไม่มี 
 

๘. สถานท่ีเรียน   
    [คลิกพิมพ์]   ระบุสถานทีเ่รียนทุกแหง่ทัง้ในและนอกที่ตัง้หลักของมหาวิทยาลัยให้ครบถ้วน 
 

๙. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งลา่สุด 
     [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดที่ ๒   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค ์
๑.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา  
 จุดมุ่งหมายของรายวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาโดยมีวัตถุประสงค์ เพือ่ให้
นักศึกษาเกิดผลลัพธ์การเรียนรู้ดังต่อไปนี  
           1.1 ให้น าผลลัพธ์การเรียนรู้ในรายวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรมาใสเ่ป็นข้อๆ 
           1.2 
           1.3 
 

๒. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

อธิบายโดยย่อเกี่ยวกบัวัตถุประสงค์ในการพฒันารายวิชานี หรือการเปลี่ยนแปลงส าคัญ ๆ ทีเ่กิดขึ น เช่น 
เพิ่มการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  หรือ  web based  การเปลี่ยนแปลงเนื อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจาก
งานวิจัยใหม่ๆ  ในสาขา  

วัตถุประสงค์ ข้อมูล/หลักฐาน วิธีการพัฒนาปรับปรุง ผู้รับผิดชอบ 

 จากมคอ.5 /จากการ
สัมมนา/จากการวิจัย 
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หมวดที่ ๓   ลักษณะและการด าเนินการ 
๑. ค าอธิบายรายวิชา ตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดหลักสูตร 
 [คลิกพิมพ์ค าอธิบายภาษาไทย]  
           [คลิกพิมพ์ค าอธิบายภาษาอังกฤษ]  
๒. จ านวนชั่วโมงท่ีใช้ต่อภาคการศึกษา 

จ านวนชั่วโมง
บรรยาย/ทฤษฎี 

จ านวนชั่วโมงฝึก
ปฏิบัติการ 

จ านวนชั่วโมง
การศึกษาด้วยตนเอง 

จ านวนชั่วโมงท่ี
สอนเสริมใน

รายวิชา 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

๓. จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล ระบุ
จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ที่จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษานอกชั นเรียน และวิธีการสื่อสาร
ให้นักศึกษาได้ทราบก าหนดเวลาล่วงหน้า เช่น จัดให้นักศึกษาพบอาจารย์เพื่อขอค าปรึกษาและแนะน าสัปดาห์
ละ 3 ช่ัวโมง โดยระบุวัน เวลา ไว้ในแผนการสอน และแจ้งให้นักศึกษาทราบในช่ัวโมงแรกของการสอน ฯลฯ  
 วัน [คลิกพิมพ์]  เวลา[คลิกพิมพ์]   จ านวน[คลิกพิมพ์] ช่ัวโมง  
 
 

หมวดที่ ๔   การพฒันาผลการเรียนรู้ของนกัศกึษา 
ให้อธิบายการพัฒนาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรูแ้ต่ละด้านที่มุง่หวัง ซึง่ต้องสอด คล้องกับ

ที่ระบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลกัสูตรสูร่ายวิชา 
(Curriculum Mapping) ตามทีก่ าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  
     ให้ระบุ   - จาก curriculum Mapping ที่ก าหนดหรือเลือกไว้ มาวางไว้หน้ามาตรฐานผลการเรียนรู้

ให้ตรงกัน เช่น 

1. การพัฒนาผลการเรียนรู้             2.   วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics 
and Moral)   
ตัวอย่าง 
 1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต อย่างพอเพียง รบัผิดชอบ 
อดทน อดกลั น ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย 
ไม่มีอคต ิ
  1.2 ตระหนักและส านึกในความ
เป็นไทย โดยเฉพาะ มีความสุภาพ และ
รู้จักกาลเทศะ 

1. อาจารยป์ระพฤติตนเป็น
แบบอย่าง (Role Model) 
2. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา 
(case study) 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ 
(Performance Based Learning) 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ 
(Media Learning) 
5. การเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลกั 
(Problem Based Learning) 

1. การอภิปราย/รายงาน/
การน าเสนอ/การตอบค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อร่วม
ร่วมกิจกรรม 
3. นักศึกษาประเมินตนเอง 
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู้             2.   วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและประเมินผล 
2. ด้านความรู้ (Knowledge)  
ตัวอย่าง 
 2.1 มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มี
โลกทัศน์กว้างไกล เห็นคุณค่าของมนุษย์ 
สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม  
   2.2  มีความรู้พื นฐานเพื่อศึกษาต่อใน
หลักสูตรได้ (ส าหรับวิชาพื นฐาน) (ถ้ามี)     
   2.3  มีความรู้ตามหลกัการ ทฤษฎีใน
สาขาวิชา....(ส าหรบัวิชาเฉพาะ) 
   2.4  มีความรู้ในสาขาอื่น เช่น……. 
   2.5 รู้กฎระเบียบ ข้อก าหนดทาง 
เทคนิค 

 
1. บรรยาย 
2. ศึกษาด้วยตนเอง  (Self 
Directed Learning) 
3. เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
(Co-operative Learning) 
4. การเรียนรู้โดยใช้หลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence Based  
Learning) 

 
1. การสอบวัดระดบัความรู้ 
ความจ า ความเข้าใจ 
2. การน าเสนองานปากเปล่า 
3. การรายงานการศึกษา
ค้นคว้าและการอ้างองิ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive 
Skills) ตัวอย่าง 
 3.1 มีทักษะการแสวงหาและการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต   
    3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิด
แบบองค์รวม 
การคิดสร้างสรรค์ การคิดวิจารณญาณ 
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ได ้
    3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
    3.4 ค้นหาข้อเท็จจริง สรปุ ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกบัวิชาชีพได้  
    3..5 ศึกษาวิเคราะห์ปัญหา และหา
แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับวิชาชีพได้ 
    3.6 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รบั
การฝกึฝน ปฏิบัตกิารในห้องปฏิบัติการ  
ภาคสนาม  การใช้เครื่องมืออุปกรณ์   
การวิจัย  ค้นคว้าอิสระ โครงงาน(ถ้าม)ี 
 

 
1. การเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลกั 
(Problem Based Learning) 
2. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน 
(Project Based Learning) 
3. การสาธิต  
4. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
(Performance Based Learning) 
5. การทดลอง 

 
1. การสอบข้อเขียนในระดับ
การวิเคราะห์  
สังเคราะห์ การน าไปใช้ การ
ประเมินค่า 
2. ผลงานกลุม่ในการ
วิเคราะหป์ัญหา การแก้ไข 
ปัญหา และเสนอแนวทาง
ใหม่ในการแก้ไขปัญหา 
3. การน าเสนอปากเปล่า 
4. โครงงานกลุ่ม/บุคคล 
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู้             2.   วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
(Interpersonal Skills and 
Responsibility)  ตัวอย่าง 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดีต่อ
สังคมและสาธารณะ  
   4.2 เป็นพลเมอืงทีม่ีคุณค่าของสังคม
และเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
   4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดสีามัคคี
และมสี่วนร่วมในการท างานเป็นทมี   
   4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟงัความ
คิดเห็นของผู้อื่น   
   4.5 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดร้ับ
มอบหมาย 
   4.6 ปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่น  
   4.7 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
   4.8 วางแผนและรบัผิดชอบการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

 
 
 
 
 
1. การเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษา (case 
study) 
2. การเรียนรู้โดยใช้ปญัหาเป็นหลกั 
(Problem Based Learning) 
3. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
(Performance Based Learning) 
4. การเรียนรู้โดยการใช้สื่อ  
(Media Learning) 
5. การเรียนรู้โดยใช้ชุมชนเป็นหลัก 
(Community Based Learning) 

 
 
 
 
 
1. การอภิปราย/รายงาน/
การน าเสนอและการตอบ
ค าถาม 
2. นักศึกษาประเมินเพื่อ
ร่วมกลุม่กจิกรรม 
3. นักศึกษาประเมิน
ตนเอง 
4. ประเมินสื่อ 
5. ประเมินการปฏิบัติ 
(พฤติกรรม ทัศนคติ 
จริยธรรม) 
 
 
 
 

5.  ดา้นทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ (Numerical  Analysis, 
Communication  and 
Information Technology Skills) 
ตัวอย่าง 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร  
    5.2 คิดค านวณและวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลขได้ 
    5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างรูเ้ท่าทัน 
 

 
 
 
 
1. บรรยาย 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
(Performance Based Learning) 
3. ศึกษาด้วยตนเอง (self Directed 
Learning) 
4. การเรียนรู้โดยใช้โครงงาน (Project 
Based Learning) 

 
 
 
 
 
1. การสอบในระดับ
ความรู้ ความจ า ความ
เข้าใจ 
2. การน าเสนอปากเปล่า 
3. การรายงานศึกษา
ค้นคว้าและการอ้างองิ 
4. การประเมินโครงงาน 
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1. การพัฒนาผลการเรียนรู้             2.   วิธีการสอน 3.วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

6. ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor 
Skill) (ถ้ามี)  ตัวอย่าง 
    6.1  มีทักษะปฏิบัติ  และสามารถ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัตงิานตามสภาพ
จริงได ้
ค าชี้แจง 1.ทักษะปฏิบัติหมายถึงทักษะ
ทางกายภาพสงู เช่น การเต้นร า ดนตรี 
การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา 
การแพทย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
พยาบาล  สัตวแพทย์ เทคนิคการแพทย์  

  
1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
(Performance Based Learning) 
ทักษะทางกายภาพขั นสูง เช่น 
แพทย์ พยาบาล กีฬา ดนตรี ศิลปะ 
 

 
1. ประเมินการปฏิบัติ 
(พฤติกรรม ทัศนคติ 
จริยธรรม) 
 
 
 
 
 

6.2  การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา  
 

1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติใน
สถานประกอบการ  
(Performance Based Learning) 

1. การน าเสนอปากเปล่า 
2. การรายงานศึกษา
ค้นคว้าและการอ้างองิ 
3. การประเมินโครงงาน 
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หมวดที่ ๕   แผนการสอนและการประเมินผล 
 

๑.  แผนการสอน 
  

สัปดาห์ที่/ 
 (1) 

สาระ/เนื อหาการเรียนรู้
(Learning Contents) 

(2) 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนรู้
(Method) 

(3) 

สื่อการเรียนรู้ 
(Media) 

(4) 

จ านวนชั่วโมง 
(5) 

วิธกีารวัดและ
ประเมินผล 

(Evaluation) 
(6) 

ชื่อผู้สอน 
 

(7) บรรยาย ปฏิบตัิการ ศึกษา
ด้วย

ตนเอง 
สัปดาหท์ี่ 1 
 

หัวข้อที่สอน……. 
 
 

ก าหนดรูปแบบวิธีการสอน ให้
สอดคล้องกับ (1)และ(2)  
เลือกใช้รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และให้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ให้
มากที่สุด เช่น เปิดโอกาสให้ศึกษา
ค้นคว้าวิจัย เลือกศึกษา ฝึก
ปฏิบัติการ สัมมนา การใช้ส่ือ
เทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น 
 

ก าหนดสื่อให้สอดคล้อง
กับ (3) เช่น ภาพน่ิง 
ภาพยนตร์ วิดีทัศน์ 
สไลด์ รูปปั้น ของจริง 
ฯลฯ 

ก าหนด
ชั่วโมงให้
เหมาะสม
กับ (3) 

 
 

 ก าหนดการวัดและ
ประเมินผลให้สอดคล้อง
กับ (1), (2), (3) 
ตัวอย่างการประเมิน เช่น 
งานที่ให้ปฏิบัติตามสภาพ
จริงสถานการณ์จ าลอง 
แฟ้มสะสมงานการเขียน
บันทึก โครงการกลุ่ม 
นิทรรศการ  การสังเกต 
การสัมภาษณ์  การน า 
เสนองานการฝึกตีความ 
ค าถามอัตนัย แบบทด 
สอบวัดด้านการปฏิบัติ 
การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อน ฯลฯ 

ช่ือ-
นามสกุล 
ผู้สอนแต่
ละสัปดาห์ 

สัปดาหท์ี่ 8 สอบกลางภาค        
สัปดาหท์ี่.....         
สัปดาหท์ี่ 17 สอบปลายภาค        

รวมจ านวนชั่วโมง      
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๒.  แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
 ให้ระบุวิธีการประเมินผลการเรียนรู้หัวข้อย่อยแต่ละหัวข้อตามที่ปรากฏในแผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบของรายวิชา (Curriculum Mapping ) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
สัปดาห์ที่ประเมิน และสัดส่วนของการประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
Learning Outcome 

วิธีการประเมินผลนักศึกษา สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ให้ระบุหมายเลขข้อ
ย่อยตามผลการเรียนรู้
ทักษะ 5 ด้าน เช่น 
1.1,1.6 

เช่น การเข้าชั นเรียน การสง่
รายงานตรงเวลา การแสดง
ความคิดเห็นในชั นเรียน 

4 ๕% 

 การมสี่วนร่วมกจิกรรมในชั น
เรียน 

ทุกสปัดาห ์  

 การทดสอบยอ่ย 3 ครั ง  ๕% 
 การสอบกลางภาค 8 ๕% 
 การน าเสนองาน/การรายงาน  20% 
 การสอบปลายภาค 17 65% 
   100% 

 
หมวดที่ ๖ ทรพัยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

๑.  ต าราและเอกสารหลักท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
 [คลิกพิมพ์] ใหร้ะบุต าราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรยีนการสอน  ควรเป็นผลงานการเขียนของ

ผู้สอนด้วย  ให้เขียนเอกสารอ้างอิงหรือบรรณานุกรม  เขียนแบบ APA  ให้เรียงรายการเอกสารภาษาไทย
ก่อนภาษาอังกฤษ และให้เรียงล าดับตามตัวอักษร   

๒. เอกสารและข้อมูลส าคัญท่ีนักศึกษาจ าเป็นต้องศึกษาเพ่ิมเติม 
 [คลิกพิมพ์] ระบหุนังสือ วารสาร รายงาน สือ่อิเล็กทรอนิกส ์เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ โปรแกรม
คอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างองิทีส่ าคัญอื่นๆ ซึง่นักศึกษาจ าเปน็ต้องศึกษาเพิ่มเติม (เขียนตามแบบการเขียน
บรรณานุกรมให้เป็นระบบเดียวกันทั งแบบฟอรม์) 
 

๓. เอกสารและข้อมูลแนะน าท่ีนักศึกษาควรศึกษาเพ่ิมเติม 
[คลิกพิมพ์] ระบหุนังสือ วารสาร รายงาน สือ่อิเล็กทรอนิกส ์เว็บไซต์ กฎระเบียบต่างๆ   โปรแกรม

คอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างองิทีส่ าคัญอื่นๆ ซึง่นักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเตมิ (เขียนตามแบบการเขียน
บรรณานุกรมให้เป็นระบบเดียวกันทั งแบบฟอรม์) 
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หมวดที่ ๗ การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของรายวิชา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา เช่น  ให้นักศึกษาทุกคนประเมิน 
ประสิทธิผลของรายวิชา ทั้งด้านวิธีการสอน การจัดกิจกรรมในและห้องนอกเรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่ได้รับ ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงรายวิชา ด้วยระบบ
เครือข่ายของมหาวิทยาลัย ฯลฯ 

1.1  [คลิกพิมพ์]    
1.2  [คลิกพิมพ์]    

 

๒.  กลยุทธ์การประเมินการสอน 
          แบบประเมินผู้สอน 
           ผลการสอบ 
           การทวนสอบผลการประเมินการเรียนรู้ 
           การประเมินโดยคณะกรรมการประเมินข้อสอบ 
           การสังเกตการณ์สอนของผู้ร่วมทีมการสอน 
           สัมมนาการจัดการเรียนการสอน 
           การวิจัยในชั นเรียน 
           อื่นๆ (ระบุ)....................................................................................................................... ..... 
 

3. การปรับปรุงการสอน  :  [คลิกพิมพ์]  อธิบายกลไกและวิธีการปรบัปรุงการสอน เช่น หลักสูตร/
สาขาวิชา/คณะ มีการก าหนดกลไกและวิธีการปรบัปรุงการสอนไว้อย่างไรบ้าง การวิจัยในชั นเรียน การ
ประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพฒันาการเรียนการสอน ฯลฯ  
 

๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
           มีการตั งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา โดย   
ตรวจสอบ  ข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบ และการให้คะแนนพฤติกรรม 
           การทวนสอบการให้คะแนนการตรวจผลงานของนักศึกษาโดยคณะกรรมการวิชาการ 
ประจ าคณะ 
           การทวนสอบการให้คะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนักศึกษาโดยอาจารย์ หรือ 
ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
           อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................. ......... 
๕.  การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 

           ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบตามมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ    
               ตามข้อ ๔ 
           ปรับปรุงรายวิชาในแต่ละปี ตามผลการประเมินผู้สอนโดยนักศึกษา 
           ปรับปรุงรายวิชาในช่วงเวลาการปรับปรุงหลักสูตร 
           อื่นๆ (ระบุ)................................................................................................................. ........... 
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                                  ลงช่ือ ………………………………………...อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา 
                                                       ([คลิกพิมพ์] ) 

 
                                  ลงช่ือ………………………………………... อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 

                                                       ([คลิกพิมพ]์ ) 
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  มคอ.๔ รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Specification) 
 

           รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม หมายถึง ขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบรหิารจัดการใน
รายวิชาหรือกจิกรรมที่นักศึกษาจะตองออกฝกงาน ออกฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ซึ่งจะตองวางแผน
ใหสอดคลองและเปนไปตามที่ก าหนดไวในรายละเอียดของ หลักสูตร โดยจะก าหนดไวอยางชัดเจนถึงวัตถุ
ประสงคและรายละเอียดของการด าเนินการของกิจกรรมนั นๆ ตลอดจนความรูความเขาใจที่นักศึกษาจะได
รับจากการออกฝก มีการก าหนดกระบวนการหรอืวิธีการในการ ปลกูฝงทักษะตาง ๆ ตลอดจนคุณลักษณะ
อื่นๆที่นักศึกษาจะไดรับการพฒันาใหประสบความส าเร็จตาม จุดมงุหมายรวมทั งเกณฑการวัดและประเมิน 
ผลนักศึกษา และการประเมินการด าเนินการตามรายละเอียด ของประสบการณภาคสนาม ประกอบดวย  
๗ หมวด ดังนี   
         หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป  
         หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค  
         หมวดที่ ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู  
         หมวดที่ ๔ ลักษณะและการด าเนินการ  
         หมวดที่ ๕ การวางแผนและการเตรียมการ  
         หมวดที่ ๖ การประเมินนกัศึกษา  
         หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของการฝกประสบการณภาคสนาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 101 - 
 

 

 
มคอ. 4 รายละเอียดของประสบการณภ์าคสนาม 

(Field  Experience Specification) 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา [คลกิพิมพ์]   [คลกิพิมพ์ชื่อวิชาภาษาไทย]  
([คลกิพิมพ์ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ] ) 

 
 
 
 
 

รายวิชานี้เปน็สว่นหนึ่งของหลกัสูตร[คลกิพิมพ]์    
 สาขาวิชา [คลกิพิมพ]์  

หลกัสตูรใหม่/หลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ.  [คลกิพิมพ]์  
คณะ[คลกิพิมพ์]  

มหาวทิยาลยันครพนม 
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สารบัญ 

                                                                                          หน้า 
 

หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป                [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  2  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์              [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  3  การพัฒนาผลการเรียนรู ้              [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  4  ลักษณะและการด าเนินการ              [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  5  การวางแผนและการเตรียมการ             [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  6  การประเมินนักศึกษา               [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  7  การประเมินและปรับปรงุการด าเนินการของ            [คลิกพิมพ์]  
               การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
Field  Experience Specification  

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลยันครพนม 
คณะ/วิทยาลัย   [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดท่ี ๑ ข้อมูลท่ัวไป 
1.  รหัสและชื่อรายวิชา :  [คลิกพิมพร์หสัวิชา]    [คลิกพิมพ์ช่ือวิชาภาษาไทย]  
                                      [คลิกพิมพ์ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ]  

 

2. จ านวนหน่วยกิต  :  หน่วยกิต ( ทฤษฎี-ปฎิบัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 
                            [คลิกพิมพ์] ([คลิกพมิพ์] -[คลิกพิมพ์] - [คลิกพิมพ์] ) 
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา ระบุช่ือหลักสูตรที่ใช้รายวิชานี  และระบุว่าเป็นวิชาบังคับหรอืวิชา
เลือก 

          3.1  หลักสูตร[คลิกพิมพ์] สาขาวิชา [คลิกพิมพ์]  
         3.2  ประเภทรายวิชา     

        วิชาบังคับ        
        วิชาเลือก 

๔. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา/อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
4.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
       ช่ืออาจารย[์คลิกพิมพ์] เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา

สูงสุด 
๔.๒ อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
       ช่ืออาจารย[์คลิกพิมพ์] เลขบัตรประจ าตัวประชาชน  ต าแหน่งทางวิชาการ  

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด 
๕. ภาคการศึกษา/ชั้นปีท่ีฝึกภาคสนามตามแผนการศึกษาในหลักสูตร  
           ภาคการศึกษา[คลิกพิมพ์] ชั้นปีท่ี[คลิกพิมพ์]  
๖. วันท่ีจัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด 

[คลิกพิมพ์]  
  

หมวดท่ี ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
๑. จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม (ระบุจุดมุ่งหมายของรายวิชา ที่สะท้อนผลที่จะเกิดขึ นกบั
ผู้เรียนทั งในด้านความรู้ ทกัษะ และทัศนคติ ควรเขียนเป็นข้อๆแยกเป็นประเด็นให้ชัดเจน) 
 1.๑ [คลิกพิมพ์]  
           1.2 [คลิกพิมพ์]  
๒.  วัตถุประสงค์ของการพัฒนาหรือปรับปรุงประสบการณ์ภาคสนาม 

[คลิกพิมพ์] อธิบายโดยยอ่ถึงวัตถุประสงค์การพฒันาหรือปรบัปรงุประสบการณ์ภาคสนามหรือการ
เปลี่ยนแปลงส าคัญ ๆ ที่เกิดขึ นและการกระท าทีจ่ะใหบ้รรลวัุตถุประสงค์ 
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หมวดท่ี ๓ การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
           ให้อธิบายการพัฒนาผลการเรียนรู้ให้อธิบาย การพฒันาผลการเรียนรู้ในมาตรฐานผลการเรียนรู้
ของรายวิชา ซึ่งต้องสอดคล้องกบัทีร่ะบุไว้ในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลกัสูตรสูร่ายวิชา (Curriculum Mapping) ตามที่ก าหนดในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
โดยมาตรฐานการเรียนรู้แตล่ะด้าน  

ความรู้หรือทักษะท่ีต้องการพัฒนา
จากประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึก
ภาคสนาม หรือฝึกในสถาน
ประกอบการ 

กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีจะพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ 

วิธีการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้แต่ละด้านท่ีเกี่ยวข้อง 

1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.1 มีคุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวิต อย่างพอเพียง รบัผิดชอบ 
อดทน อดกลั น ซื่อสัตย์ มีระเบียบ
วินัย ไม่มีอคต ิ
1.2 ตระหนักและส านึกในความ
เป็นไทย โดยเฉพาะ มีความสุภาพ 
และรูจ้ักกาลเทศะ 

 
การปฐมนิเทศข้อควรปฏิบัต ิ
การปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
 

 
1. นักศึกษาประเมินตนเอง 
2. การประเมินโดยพี่เลี ยง/ 
ผู้นิเทศ/เพื่อร่วมงาน/
ผู้บังคับบญัชา 
3. รายงานผลการฝกึงาน/การ
ปฏิบัติภาคสนาม 

2.  ด้านความรู้   
2.1 มีความรอบรูอ้ย่างกว้างขวาง 
มีโลกทัศน์กว้างไกล  เห็นคุณค่าของ
มนุษย์ สังคม ศิลปะ วัฒนธรรม 
ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
2.2  มีความรู้พื นฐานเพื่อศึกษาต่อใน
หลักสูตรได้ (ส าหรับวิชาพื นฐาน) ถ้ามี     
 

 
1. สถานที่การฝึก/สถาน
ประกอบการจัดพี เลี ยงให้
ค าแนะน าด้านเครื่องมอื อุปกรณ์
ในการท างาน ความปลอดภัย 
2. การปฏิบัตงิานจริงในสถาน
ประกอบการ/แหล่งฝึกภายใต้การ
ดูแลของพีเ่ลี ยง 
3. การประชุมติดตามงานให้
ส าเร็จตามเวลา 

 
1. นักศึกษาประเมินตนเอง 
2. การประเมินจากเพื่อร่วมงาน 
3. การประเมินจากพี เลี ยง 
4. การประเมินจากอาจารย์นิเทศ 
5. การประเมินจากรายงานการ
ฝึกงาน/ประสบการณ์ 
 
 

3.  ดา้นทักษะทางปัญญา  
3.1 มีทักษะการแสวงหาและการ
เรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต   
3.2 มีทักษะการคิด ได้แก่ การคิด
แบบองค์รวมการคิดสร้างสรรค์ การ
คิดวิจารณญาณ และแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ได้ 
3.3 น าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินชีวิตได้ 
3.4 ค้นหาข้อเทจ็จริง สรุป ท าความ
เข้าใจเกี่ยวกบัวิชาชีพได้  

 
1. การประยุกต์ใช้ทฤษฎีหลกัการ 
สู่การปฏิบัต ิ
2. การมอบหมายโจทย์ปัญหา 
3. การประชุมในทีฝ่ึกงานเพื่อรับ
ฟังปัญหาทีเ่กิดขึ น 

 
1. นักศึกษาประเมินตนเอง 
2. การประเมินจากเพื่อนร่วมงาน 
3. การประเมินจากพี เลี ยง 
4. การประเมินจากอาจารย์ 
นิเทศก ์
5. การประเมินจากรายงานการ
ฝึกงาน/ประสบการณ์ 
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ความรู้หรือทักษะท่ีต้องการพัฒนา
จากประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึก
ภาคสนาม หรือฝึกในสถาน
ประกอบการ 

กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีจะพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ 

วิธีการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้แต่ละด้านท่ีเกี่ยวข้อง 

3..5 ศึกษาวิเคราะหป์ัญหา และหา
แนวทางแก้ไขเกี่ยวกับวิชาชีพได้ 
3.5 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ไดร้ับ
การฝกึฝน ปฏิบัตกิารในห้อง 
ปฏิบัติการ  ภาคสนาม  การใช้
เครื่องมืออปุกรณ์   การวิจัย  ค้นคว้า
อิสระ โครงงาน (ถ้ามี) 
4.  ดา้นทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีจิตอาสา เสียสละ ส านึกดี
ต่อสังคมและสาธารณะ  
4.2 เป็นพลเมืองทีม่ีคุณค่าของสงัคม
และเข้าใจสังคมพหุวัฒนธรรม 
4.3 มีความเป็นผู้น า ผู้ตามที่ดสีามัคคี
และมสี่วนร่วมในการท างานเป็นทมี   
4.4 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟงัความ
คิดเห็นของผู้อื่น   
4.5  มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รบั
มอบหมาย 
4.6  ปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อื่น  
4.7  วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ ความ
รับผิดชอบ 
4.8  วางแผนและรบัผิดชอบการ
เรียนรู้และพฒันาตนเองอย่างตอ่เนื่อง 

 
 
1. มอบหมายงานรายบุคคล/ 
รายกลุม่ 
2. การฝึกปฏิบัติงาน 
3. กิจกรรมละลายพฤติกรรม 
เพื่อสร้างความพร้อมในการ
ท างานกลุม่ 

 
 
1. นักศึกษาประเมินตนเอง 
2. การประเมินจากเพื่อร่วมงาน 
3. การประเมินจากพี เลี ยง 
4. การประเมินพฤติกรรม 
 

5.  ดา้นทักษะการวิเคราะห์  
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีทักษะการใช้ภาษาเพื่อการ
สื่อสาร  
5.2 คิดค านวณและวิเคราะห์เชิง
ตัวเลขได้ 
5.3 ใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศได้อย่างรูเ้ท่าทัน 

 
 
 
1. การมอบหมายงาน/รายงานที่
ต้องสบืค้นข้อมูล/ใช้เทคโนโลย ี
2. การน าเสนองาน 
 

 
 
 
1. การประเมินจากการน า 
เสนองาน 
2. การประเมินจากรายงาน 
3. การประเมินจากการมสี่วนร่วม
ในการรายงาน/การน าเสนอ/การ
แก้ไขปัญหาต่างๆ โดยพี่เลี ยงหรือ
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ความรู้หรือทักษะท่ีต้องการพัฒนา
จากประสบการณ์ท่ีได้รับจากการฝึก
ภาคสนาม หรือฝึกในสถาน
ประกอบการ 

กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
ท่ีจะพัฒนาความรู้ หรือ ทักษะ 

วิธีการวัดและประเมินผล 
การเรียนรู้แต่ละด้านท่ีเกี่ยวข้อง 

อาจารย์นิเทศก ์
6. ด้านทักษะปฏิบัติ 
(Psychomotor Skill) (ถ้ามี) 
    6.1  มีทักษะปฏิบัติ  และสามารถ
แก้ไขปัญหาในการปฏิบัตงิานตาม
สภาพจรงิได ้
ค าชี้แจง 1.ทักษะปฏิบัติหมายถึง
ทักษะทางกายภาพสูง เช่น การเต้นร า 
ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก  
พลศึกษา การแพทย์ วิทยาศาสตร์
การแพทย์ พยาบาล  สัตวแพทย์ 
เทคนิคการแพทย ์

6.2  การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา  

 
 
1. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติ  
(Performance Based 
Learning) 
ทักษะทางกายภาพขั นสูง เช่น 
แพทย์ พยาบาล กีฬา  
ดนตรี ศิลปะ 
2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติใน
สถานประกอบการ
(Performance Based 
Learning) 
 

 
 
1. ประเมินการปฏิบัติ 
(พฤติกรรม ทัศนคต ิจริยธรรม) 
2. การน าเสนอปากเปล่า 
3. การรายงานศึกษาค้นคว้าและ
การอ้างองิ 
4.  การประเมินโครงงาน 
 

 
หมวดท่ี ๔  ลักษณะและการด าเนินการ 

 

๑. ค าอธิบายโดยท่ัวไปของประสบการณ์ภาคสนามหรือค าอธิบายรายวิชา 
[คลิกพิมพ์] ระบุค าอธิบายตามที่ระบุในรายละเอียดของหลกัสูตร (มคอ.2) 

๒.  กิจกรรมของนักศึกษา ระบุกิจกรรมหลักที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาระหว่างฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 2.1 ก่อนการปฏิบัตงิาน[คลิกพมิพ์]  
 2.2 ระหว่างปฏิบัตงิาน[คลิกพิมพ์]  
 2.3 หลังจากเสรจ็สิ นการปฏิบัติงาน  [คลกิพิมพ์]  

๓.  รายงานหรืองานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 

           ลักษณะงานที่นักศึกษาได้รับมอบหมายจากสถานประกอบการควรมลีักษณะดังนี  
รายงานหรืองานท่ีได้รับมอบหมาย ก าหนดส่ง 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
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๔. การติดตามผลการเรียนรู้การฝึกประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา 
4.1 กิจกรรมระหว่างฝึก 

กิจกรรม ช่วงเวลาการติดตาม ผลการเรียนรู้การฝึก
ประสบการณ์ภาคสนาม (LO) 

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

 

4.2 กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการฝึก 
กิจกรรม ช่วงเวลาการติดตาม ผลการเรียนรู้การฝึก

ประสบการณ์ภาคสนาม (LO) 
[คลิกพิมพ์]   [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]   [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]   [คลิกพิมพ์]  

 

๕. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานประกอบการท่ีดูแลกิจกรรมในภาคสนาม  
    (มีหน้าที่และความรบัผิดชอบอย่างไรตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ เช่น การ
วางแผนกิจกรรมส าหรับการพฒันาทักษะของนักศึกษา การให้ค าแนะน าแก่นักศึกษาการประเมินผลการฝึก
ประสบการณ์) 
      5.1 [คลิกพิมพ์]  
      5.2 [คลิกพิมพ์]  
      5.3 [คลิกพิมพ์]  
๖. หน้าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก ์

  เช่น การให้ค าปรึกษา การประสานและร่วมวางแผนกับพนักงานพี่เลี ยงในสถานประกอบการการ
ประเมินผลนักศึกษา การวางแผนส าหรับการออกนิเทศนักศึกษา  

      6.1 [คลิกพิมพ์]  
      6.2 [คลิกพิมพ์]  
      6.3 [คลิกพิมพ์]  
๗. การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา 
      7.1 [คลิกพิมพ์]  
      7.๒ [คลิกพิมพ์]  
      7.๓ [คลิกพิมพ์]  
      7.๔ [คลิกพิมพ์]  
๘. สิ่งอ านวยความสะดวกและการสนับสนุนท่ีต้องการจากสถานท่ีท่ีจัดประสบการณ์ภาคสนาม/ 
สถานประกอบการ 
       8.1 ด้านบุคลากร ประกอบด้วย 
              8.1.1 ฝ่ายบรหิารงานบุคคลหรอืฝ่ายบรหิารงานทรัพยากรมนุษย์ [คลิกพมิพ์]  
              8.1.2 ผู้นิเทศกง์านหรือพนักงานพี่เลี ยง มหีน้าที่ [คลิกพิมพ์]  
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       8.2 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ สถานท่ีท างาน และงบประมาณ  [คลิกพิมพ์]  
       8.3 ค่าตอบแทนและสวัสดิการ [คลิกพมิพ์]  
 

หมวดท่ี ๕   การวางแผนและการเตรียมการ 
 

๑. การก าหนดสถานท่ีฝึก  
          สถานประกอบการที่รบันักศึกษาฝกึงาน/สหกจิศึกษาควรมีคุณสมบัติ ดังนี  
 1.1 [คลิกพิมพ์]  
    1.๒ [คลิกพิมพ์]  
 1.๓ [คลิกพิมพ์]  
 1.๔ [คลิกพิมพ์]  
๒. การเตรียมนักศึกษา 
 ๒.1 [คลิกพิมพ์]  
    ๒.๒ [คลิกพิมพ์]  
 ๒.๓ [คลิกพิมพ์]  
 ๒.๔ [คลิกพิมพ์]  
๓. การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก ์ 
 ๓.1 [คลิกพิมพ์]  
    ๓.๒ [คลิกพิมพ์]  
 ๓.๓ [คลิกพิมพ์]  
 ๓.๔ [คลิกพิมพ์]  
๔. การเตรียมพนักงานพ่ีเลี้ยงในสถานท่ีฝึก 
 [คลิกพิมพ์]  
๕. การจัดการความเสี่ยง 
 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร และอาจารย์นิเทศก์ประชุมร่วมกันเพื่อประเมินความเสี่ยงทีจ่ะเกิดขึ นกับ
นักศึกษาและไม่ใหเ้กิดความเสียหายต่อสถานประกอบการ ดังนี  
         5.1 [คลิกพิมพ์]  
         5.2 [คลิกพิมพ์]  
         5.3 [คลิกพิมพ์]  
         5.4 [คลิกพิมพ์]  
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หมวดที่ ๖   การประเมินนักศกึษา 
๑.  หลักเกณฑ์การประเมิน  ให้ประเมินผลการฝึกประสบการณ์จากผลการเรียนรู้ให้ครบ 5 ด้าน โดยผล
การประเมินเฉลี่ยต้องไม่นอ้ยกว่า 3.51 จึงจะผ่านเกณฑ์การฝึกงาน  

กิจกรรม/งานท่ีประเมิน ร้อยละ 
  
  
  

รวม  
๒. กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

กิจกรรม/วิธีการ/เครื่องมือท่ีใช้ รายละเอียด 
2.1 ผลการประเมินจากพี่เลี่ยง/สถานประกอบการ  
2.2 ผลการประเมินจากอาจารย์นิเทศก ์  
2.3 การประเมินจากรายงานการฝึกประสบการณ์  
2.4 การประเมินโดยคณะกรรมการประจ าสาขา  

๓. ความรับผิดชอบของพนักงานพ่ีเลี้ยงต่อการประเมินนักศึกษา 
 [คลิกพิมพ์] ประเมินผลการฝกึประสบการณ์ตามแบบประเมนิที่ก าหนด 
 

๔. ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบประสบการณ์ภาคสนามต่อการประเมินนักศึกษา 
 [คลิกพิมพ์] ประเมินผลการฝกึประสบการณ์ตามแบบประเมนิที่ก าหนด 
 

๕. การสรุปผลการประเมินท่ีแตกต่าง 
 [คลิกพิมพ์] กรณีที่ผูร้ับผิดชอบการฝึกประสบการณ์กบัสถานประกอบการมผีลการประเมินที่
แตกต่างกันให้มกีารประชุมร่วมกัน 
 

 
หมวดที่ ๗   การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 

๑.  กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้อง 
 ๑.๑  นักศึกษา 
 [คลิกพิมพ์]  นักศึกษาตอบแบบสอบถามการฝึกงาน 
 ๑.๒  พนักงานท่ีปรึกษา/พนักงานพ่ีเลี้ยงหรือผู้ประกอบการ 

           [คลิกพิมพ์] ให้บันทกึผลการฝกึประสบการณ์ สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน สอบถามตามแบบ
การประเมิน 

๑.๓  อาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 
           [คลิกพิมพ์] ให้ค าแนะน าปรกึษา ติดตามความก้าวหน้า และบันทึกผลตามเอกสารที่

ก าหนด 
  ๑.๔  อ่ืน ๆ [คลิกพิมพ์] เช่น บัณฑิตจบใหม่  ให้ติดตามความก้าวหน้าจากการท างาน 
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๒. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง 
          [คลิกพิมพ์]   
            2.1 การประชุมผู้เกีย่วข้องทุกฝ่ายกับการฝึกประสบการณ์ ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ 
    2.2 การประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย น าผลการ
ด าเนินงานมาสรปุเพื่อหาแนวทางการพฒันาปรับปรุงตอ่ไป 
     
 

                             ลงช่ือ ………………………………………...อาจารย์ผูร้ับผิดชอบรายวิชา 
                                                       ([คลิกพิมพ์] ) 

 
                                       ลงช่ือ………………………………………….…อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลกัสูตร 
                                                       ([คลิกพิมพ]์ ) 
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มคอ. ๕ รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (Course Report) 
 
           รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา หมายถึง รายงานผล การจัดการเรียนการสอนของอาจารย
ผูสอนแตละรายวิชาเมื่อสิ นภาคเรียนเกี่ยวกับภาพรวมของการจัด การเรียนการสอนในวิชานั น  ๆ วาได
ด าเนินการสอนอยางครอบคลุม และเปนไปตามแผนที่วางไว ในรายละเอียดของรายวิชาหรือไม และหากไม
เปนไปตามแผนที่วางไวตองใหเหตุผลและขอเสนอแนะ ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาดังกลาวในครั งตอไป รายงานนี จะครอบคลุมถึงผลการเรียนของนักศึกษา จ านวนนักศึกษาตั งแตเริ่ม
เรียนจนสิ นสุด ปญหาในดานการบริหารจัดการและ สิ่งอ านวยความสะดวก การวิเคราะหผลการประเมิน
รายวิชาของนักศึกษา/หัวหนาภาค/หรือผูประเมิน ภายนอก รวมทั งการส ารวจความคิดเห็นของผูใชบัณฑิต 
การวางแผน และใหขอเสนอแนะตอผูประสานงานหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนารายวิชา ประกอบดวย 
๖ หมวด ดังนี   
          หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป 
          หมวดที่ ๒ การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกบัแผนการสอน  
          หมวดที่ ๓ สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา  
          หมวดที่ ๔ ปญหาและผลกระทบตอการด าเนินการ  
          หมวดที่ ๕ การประเมินรายวิชา  
          หมวดที่ ๖ แผนการปรบัปรุง 
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มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวชิา 

(Course Report) 
  
 
 
 

รหัสวิชา [คลกิพิมพ์]   [คลกิพิมพ์ชื่อวิชาภาษาไทย]  
([คลกิพิมพ์ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ] ) 

 
 
 
 
 
 
 

รายวิชานี้เปน็สว่นหนึ่งของหลกัสูตร[คลกิพิมพ]์     
สาขาวิชา [คลกิพิมพ]์  

หลกัสตูรใหม่/หลกัสตูรปรบัปรุง  พ.ศ.  [คลกิพิมพ]์  
คณะ[คลกิพิมพ์]  

มหาวทิยาลยันครพนม 
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สารบัญ 
                                                                                หน้า 

 
หมวดที่  1  ข้อมูลทั่วไป                [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  2  การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกบัแผนการสอน           [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  3  สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา            [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  4  ปัญหาและผลกระทบตอ่การด าเนินการ                      [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  5  การประเมินรายวิชา               [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  6  แผนการปรับปรุง               [คลิกพิมพ์]  
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มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
Course Report 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    :  มหาวิทยาลยันครพนม 
คณะ/ วิทยาลัย/สาขาวิชา  :  [คลิกพิมพ์..........]  
 

หมวดท่ี ๑   ข้อมูลท่ัวไป 
 

๑. รหัสและชื่อรายวิชา    
    [คลิกพิมพร์หสัวิชา]    [คลิกพิมพ์ช่ือวิชาภาษาไทย]  
                         [คลิกพิมพ์ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ]   
                    

๒. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชาน้ี (Pre-requisite) (ถ้าม)ี 
    [คลิกพิมพ์รหัสวิชา]    [คลิกพิมพ์ช่ือวิชาภาษาไทย]  
                         [คลิกพิมพ์ช่ือวิชาภาษาอังกฤษ]   

 

๓. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ อาจารย์ผู้สอน และกลุ่มเรียน(Section) 
3.1  ช่ือ  [คลิกพิมพ์]  ระบุช่ืออาจารยผ์ูร้ับผิดชอบ กลุ่มเรียน  [คลิกพมิพ์]       
3.2  ช่ือ  [คลิกพิมพ์]  ระบุช่ืออาจารย์ ผู้สอน    กลุ่มเรียน  [คลิกพมิพ์]   
 

4.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา :  ภาคการศึกษา [คลิกพิมพ์]  ปีการศึกษา [คลิกพิมพ์]  
 

 

๕. สถานท่ีเรียน 
    ระบสุถานที่เรียนตามรางสอน และทีส่อนจริงทุกแหง่ทัง้ในและนอกที่ตั้งหลักของมหาวิทยาลัยให้
ครบถ้วน 

     ในสถานที่ตั งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ระบ)ุ .......................................................................... 
     นอกสถานที่ตั งของมหาวิทยาลัยนครพนม (ระบุ) ....................................................................... 
 

หมวดท่ี ๒   การจัดการเรียนการสอนท่ีเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
 

๑.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง 
ตามแผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมง 
ท่ีสอนจริง 

เหตุผล 
 (หากความแตกต่าง

เกิน 25%) บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 
1 ตัวอย่าง 

หลักการ........... 
หัวข้อ 1 
หัวข้อ 2 

3 - 4 - ใช้การแบ่งกลุ่มและ
การอภิปรายกลุ่ม
นานกว่าที่ก าหนดไว้ 
เน่ืองจากพื นฐาน 
ความรู้ของนักศึกษา
ไม่เท่ากัน 

2       
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สัปดาห์
ท่ี 

หัวข้อ/รายละเอียด จ านวนช่ัวโมง 
ตามแผนการสอน 

จ านวนช่ัวโมง 
ท่ีสอนจริง 

เหตุผล 
 (หากความแตกต่าง

เกิน 25%) บรรยาย ปฏิบัติการ บรรยาย ปฏิบัติการ 
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       

 

๒. หัวข้อท่ีสอนไม่ครอบคลุมตามแผน 

ระบหุัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน และพิจารณานัยส าคัญของหัวข้อต่อผลการเรียนรู้ของ
รายวิชาและหลักสูตร ในกรณีทีม่ีนัยส าคัญให้เสนอแนวทางชดเชย 

หัวข้อท่ีไม่ครอบคลุมตาม 
แผนการสอน (ถ้ามี) 

นัยส าคัญของหัวข้อท่ีสอนไม่
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางการชดเชย 

[คลิกพิมพ.์.........]  [คลิกพิมพ.์.........]  [คลิกพิมพ.์.........]  
[คลิกพิมพ.์.........]  [คลิกพิมพ.์.........]  [คลิกพิมพ.์.........]  
[คลิกพิมพ.์.........]  [คลิกพิมพ.์.........]  [คลิกพิมพ.์.........]  

 

๓. ประสิทธิผลของวิธีสอนท่ีท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา  
ระบุว่าวิธีสอนเพื่อใหบ้รรลผุลการเรียนรู้แต่ละด้านตามทีร่ะบุในรายละเอียดรายวิชามีประสิทธิผล

หรือไมม่ี  และปัญหาของวิธีสอนที่ใช้(ถ้ามี) พรอ้มข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด

รายวิชา 
ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้

วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะ

ในการแก้ไข 

มี ไม่ม ี

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 
 

ตัวอย่าง 
การสอดแทรกในกรณีศึกษา 

 
- 

 
/ 

ปัญหา ใช้เวลานาน
ในการวิเคราะห ์
ข้อเสนอแนะ 
อาจารย์ควรเลือก
กรณีศึกษาที่ไม่
ซับซ้อน 
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ผลการเรียนรู้ วิธีสอนท่ีระบุในรายละเอียด
รายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้
วิธีสอน (ถ้ามี) 

พร้อมข้อเสนอแนะ
ในการแก้ไข 

มี ไม่ม ี

2. ด้านความรู้ [คลิกพิมพ.์.........]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ.์.........]  
3. ด้านทักษะ
ปัญญา 

[คลิกพิมพ.์.........]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ.์.........]  

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

[คลิกพิมพ.์.........]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ.์.........]  

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

[คลิกพิมพ.์.........]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ.์.........]  

6. ด้านทักษะ
ปฏิบัติ 

[คลิกพิมพ.์.........]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ.์.........]  

 

 
๔. ข้อเสนอการด าเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 

[คลิกพิมพ.์.........] ระบุข้อเสนอเพื่อการปรบัปรุงวิธีสอน ซึง่ได้จากปญัหาทีพ่บในข้อ ๓  เช่น เนื อหา 
กิจกรรม วิธีสอน สือ่ สถานที่ แสง เสียง ผู้เรียน หนังสือ ต ารา ฯลฯ 
 

หมวดท่ี ๓    สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา จ านวน หมายเหต ุ
1. จ านวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน   
    (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน) 

[คลิกพิมพ์]  
 

2. จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ นสุดภาคการศึกษา [คลิกพิมพ์]  
 

3. จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)   [คลิกพิมพ์]  
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๔. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
 

ระดับคะแนน จ านวน(คน) คิดเป็นร้อยละ 
A [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
B+ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
B [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
C+ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
C [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
D+ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
D [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
F [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

S (ผ่าน) [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
U (ไม่ผ่าน) [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

AU (ไม่นับหน่วยกิต) [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
T (เทียบโอน) [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
I (ไม่สมบูรณ์) [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

P (ก าลังด าเนินการ) [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
W (การขอถอนรายวิชาภายใน

ก าหนด) 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
๕. ปัจจัยท่ีท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ  (ถ้ามี)  
 [คลิกพิมพ.์.........]  
 
๖. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินท่ีก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา ระบุความคลาดเคลื่อนจาก
แผนการประเมินผลการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.๓ หมวด ๕ ข้อ ๒ 
 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการ
ประเมิน   

[คลิกพิมพ์]  

6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผล
การเรียนรู้   

[คลิกพิมพ์]  
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 ๗. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

       ระบุวิธีการทวนสอบและสรุปผลการทวนสอบ  (ให้อ้างอิงจาก มคอ. 2 และ มคอ. 3 หมวด 7 ข้อ 4) 
    

วิธีการทวนสอบ สรุปผลการทวนสอบ 
ตัวอย่าง 
น าผลการประเมิน ข้อสอบ รายงาน ของนักศึกษา
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการทวนสอบ 

คณะกรรมการให้ข้อเสนอในการก าหนดคะแนนโดย
................................... 

[คลิกพิมพ.์.........]  [คลิกพิมพ.์.........]  
[คลิกพิมพ.์.........]  [คลิกพิมพ.์.........]  

      คณะกรรมการทวนสอบ ควรเป็นบุคคลที่ไม่มสี่วนได้ส่วนเสียในรายวิชา เช่น อาจารยผ์ูส้อน หรือ
อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา อาจใช้อาจารยจ์ากสถาบันการศึกษาอื่นที่จัดการสอนในสาขาเดียวกัน 
ผู้เช่ียวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เป็นต้น 

 
หมวดท่ี ๔   ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

 
ปัญหา/อุปสรรค 

 
ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

1. ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวก   
     ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) และผลกระทบ (ให้ดูหมวดที่ 
6 ในรายละเอียดรายวิชาประกอบ) 
[คลิกพิมพ.์.........]  

[คลิกพิมพ.์.........]  

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร   
    ระบุปญัหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) 
และผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
[คลิกพิมพ.์.........]  

[คลิกพิมพ.์.........]  
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หมวดท่ี ๕   การประเมินรายวิชา 
 

๑. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  (แนบเอกสาร) 
ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์  

1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดย
นักศึกษา 
ระบุข้อวิพากษ์ทั งทีเ่ป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตาม 
ข้อ 1.1 
ระบุข้อคิดเห็นของอาจารย์ต่อการวิพากย ์

      1.1.1 [คลิกพิมพ์..........]  1.2.1 [คลิกพิมพ์..........]  
      1.1.2 [คลิกพิมพ์..........]  1.2.2 [คลิกพิมพ์..........]  

 
 

๒.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอ่ืน  
ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญ ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์  

2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดย
วิธีอื่น 
ระบุข้อวิพากษ์ทั งทีเ่ป็นจุดแข็งและจุดอ่อน 

 2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตาม 
ข้อ 2.1 
ระบุข้อคิดเห็นของอาจารย์ต่อการวิพากย ์

      2.1.1 [คลิกพิมพ์..........]  2.2.1 [คลิกพิมพ์..........]  
      2.1.2 [คลิกพิมพ์..........]  2.2.2 [คลิกพิมพ์..........]  

 
หมวดท่ี ๖   แผนการปรับปรุง 

 

๑.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามท่ีเสนอในรายงานของรายวิชาครั้งท่ีผ่านมา  
     ระบุแผนการปรบัปรุงที่เสนอในภาคการศึกษา/ปกีารศึกษาที่ผ่านมาและอธิบายผลการด าเนินการตาม
แผน ถ้าไม่ได้ด าเนินการหรือไม่เสร็จสมบูรณ์ใหร้ะบุเหตุผล 
 

 

แผนการปรับปรุงการเรียนการสอน
ของภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ี

ผ่านมา 

ผลการด าเนินการ เหตุผล (ในกรณีท่ีไม่ได้ปรับปรุง 
หรือปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ์) 

[คลิกพิมพ.์.........]   ปรับปรุงแล้ว 
 ไม่ได้ปรับปรงุ 
ปรับปรุงแต่ไมเ่สรจ็สมบูรณ์ 

[คลิกพิมพ.์.........]  

[คลิกพิมพ.์.........]   ปรับปรุงแล้ว 
 ไม่ได้ปรับปรงุ 
ปรับปรุงแต่ไมเ่สรจ็สมบูรณ์ 

[คลิกพิมพ.์.........]  

[คลิกพิมพ.์.........]   ปรับปรุงแล้ว 
 ไม่ได้ปรับปรงุ 
ปรับปรุงแต่ไมเ่สรจ็สมบูรณ์ 

[คลิกพิมพ.์.........]  
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๒. การด าเนินการอ่ืน ๆ  ในการปรับปรุงรายวิชา 
[คลิกพิมพ.์.........] อธิบายการปรับปรงุโดยย่อ เช่น ปรับเปลีย่นวิธีการสอนส าหรับภาคการศึกษา/ปี

การศึกษานี  การใช้อุปกรณ์การสอนแบบใหม่ เป็นต้น 
 

๓. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป   
    ระบุข้อเสนอพร้อมก าหนดเวลาที่ควรแล้วเสร็จและผู้รบัผดิชอบ 

ข้อเสนอ/กิจกรรมท่ีต้องการ ก าหนดเวลาท่ีแล้วเสร็จ/ 
วันสิ้นสุดกิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

[คลิกพิมพ.์.........]  
ตัวอย่าง 
1. การจัดเตรียมกรณีตัวอย่างที่
เหมาะสมกับเนื อหาในแตล่ะส่วน
ของรายวิชา 
2. การจัดเตรียมสถานการณ์
จ าลอง 

[คลิกพิมพ.์.........]  
 
จัดเตรียมให้แล้วเสร็จก่อนเปิด
สอน 2 สัปดาห ์

[คลิกพิมพ.์.........]  

 
๔. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.1 [คลิกพิมพ.์.........]  
 4.2 [คลิกพิมพ.์.........]  
 
 
 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................  อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบรายวิชา 
([คลิกพิมพ์..........] )                     

วันที่รายงาน ([คลิกพิมพ์..........] )ภายใน 30 วัน หลังสิ นภาคการศึกษา 
 
 

ลงช่ือ......................................................อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร        
([คลิกพิมพ์..........] ) 

วันที่รายงาน ([คลิกพิมพ์..........] )ภายใน 30 วัน หลังสิ นภาคการศึกษา 
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     มคอ.๖ รายงานผลการด าเนินการของประสบการณภาคสนาม (Field Experience Report) 
         
 รายงานผลการด าเนินการของประสบการณภาคสนาม หมายถึง รายงานผลการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม 
หรือ สหกิจศึกษา วาไดบรรลุผลการเรียนตาม แผนที่วางไวในรายละเอียดของประสบการณภาคสนามหรือ
ไม และหากไมเปนไปตามแผนตองให เหตุผลและขอเสนอแนะในการปรับปรุงการฝกงาน ออกฝกภาคสนาม 
หรือ สหกิจศึกษาในครั งตอไป รายงานนี จะครอบคลุมถึงการฝกประสบการณภาคสนามตั งแตเริ่มจนสิ นสุด 
ปญหาดานการบริหาร จัดการและสิ่งอ านวยความสะดวก การวิเคราะห ผลการประเมิน การฝกของ
นักศึกษา/อาจารย ผรูับผิดชอบ/พนักงานพี่เลี ยง ประกอบดวย ๖ หมวด ดังนี   
         หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป  
         หมวดที่ ๒ การด าเนินการที่ตางไปจากแผนการฝกประสบการณ ภาคสนาม  
         หมวดที่ ๓ ผลการด าเนินการ  
         หมวดที่ ๔ ปญหา และผลกระทบดานการบริหาร  
         หมวดที่ ๕ การประเมินการฝกประสบการณ ภาคสนาม  
         หมวดที่ ๖ แผนการปรับปรงุ 
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มคอ. 6 รายงานผลการด าเนนิการของประสบการณภ์าคสนาม 
Field Experience Report 

 
 
 
 
 

รหัสวิชา[คลกิพิมพ]์   [คลกิพิมพ์ชื่อวิชาภาษาไทย]  
([คลกิพิมพ์ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ] ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

รายวิชานี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร[คลิกพิมพ์]    สาขาวิชา[คลิกพิมพ์]  
หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.  [คลิกพิมพ์]  

คณะ[คลิกพิมพ์]  
มหาวิทยาลัยนครพนม 
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สารบัญ 
 
หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป       [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  2 การด าเนินการที่ต่างไปจากแผนการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  3 ผลการด าเนินการ      [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  4 ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร    [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  5 การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม              [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  6 แผนการปรบัปรุง                 [คลิกพิมพ์]  
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มคอ.๖ รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
Field Experience Report 

  
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    :  มหาวิทยาลัยนครพนม 
คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา   :  [คลิกพิมพ์]  

 
หมวดท่ี  1  ข้อมูลท่ัวไป 

1.  รหัสและชื่อรายวิชา  :   [คลิกพมิพ์]  
 
2.  หลักสูตร      :   [คลิกพมิพ์]  
 
3.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/ อาจารย์ท่ีปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 3.1  ช่ือ  [คลิกพิมพ์]  ระบุช่ืออาจารยผ์ูร้ับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรกึษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
4.  ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  :  ภาคการศึกษา[คลกิพิมพ์]    
ปีการศึกษา  [คลิกพิมพ์]  
 

หมวดท่ี  2  การด าเนินการท่ีต่างไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
1.  การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี)  
 [คลิกพิมพ์] ระบุว่าการเตรียมนักศึกษาต่างจากแผนอย่างไร และให้ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการ
วางแผนในอนาคต 
2.  การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศ 
 [คลิกพิมพ์]  ระบุว่าการเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ต่างจากแผนอย่างไร และให้
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต 
3.  การเตรียมพนักงานพ่ีเลี้ยง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
 [คลิกพิมพ์] ระบุการเตรียมพนกังานพีเ่ลี ยงจากสถานประกอบการต่างจากแผนอย่างไร และให้
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพื่อการวางแผนในอนาคต ถ้าไม่มี  ให้ระบุว่า ไม่มีการด าเนินการ 
4.  การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
 ระบุการเปลี่ยนแปลงกจิกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายใหน้ักศึกษา ถ้าไม่มี  ให้ระบุว่าไม่มีการ
ด าเนินการ 

การเปลี่ยนแปลงการจัดการ 
ในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง 

4.1  การเปลี่ยนแปลงกจิกรรม และ/หรืองานที่
มอบหมายให้นกัศึกษา 

 

4.2  การเปลี่ยนแปลงสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
สนับสนุนนักศึกษา 

 

4.3  การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ (ถ้าม)ี  
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หมวดท่ี  3  ผลการด าเนินการ 
ผลการด าเนินการ จ านวนนักศึกษา 

1.  จ านวนนักศึกษาทีล่งทะเบียนเรียน/สง่ไปฝกึประสบการณ์ภาคสนาม     
2.  จ านวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิ นสุดการฝึกประสบการณ์ภาคนาม     
3.  จ านวนนักศึกษาที่ถอน (W)    

 
4.  การกระจายระดับคะแนน (เกรด)  :  จ านวนและร้อยละของนักศึกษาในแต่ละระดับคะแนน 

ระดับคะแนน  (เกรด) จ านวน/คน คิดเป็นร้อยละ 
A [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
B+ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
B [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

C+ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
C [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
D+ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
D [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
F [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

I  (ไม่สมบูรณ์) [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
S  (ผ่าน) [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

U  (ไม่ผ่าน) [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
N  (ยังไม่ส่งผลการเรยีน) [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
5.  ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  :   [คลิกพิมพ์]    
 

หมวดท่ี  4  ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร 
ปัญหา/อุปสรรค  ผลกระทบต่อการเรียนรู้ 

1. ด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
และสิ่งอ านวยความสะดวก   
    1.1  ระบุปัญหาในการใช้ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน (ถ้าม)ี และผลกระทบ  
(ให้ดูหมวดที่ 6 ในรายละเอียดของรายวิชา
ประกอบ) 

 
[คลิกพิมพ์]  

2. ด้านการบริหารและองค์กร    
     2.1  ระบุปัญหาด้านการบริหารและองค์กร    
(ถ้ามี) และผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 

 
[คลิกพิมพ์]  

3.  การเปลี่ยนแปลงท่ีจ าเป็นเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหา และอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี)   :  [คลิกพิมพ์]  
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หมวดท่ี  5  การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
1.  การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา (แนบผลการส ารวจ) 
1.1ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดย
นักศึกษา  
ระบุข้อวิพากษ์ทั งทีเ่ป็นจุดแข็งจุดออ่น 

1.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อ
วิพากษ์ตามข้อ 1.1 
ระบุข้อคิดเห็นของอาจารย์ต่อการวิพากษ์ 

1)  [คลิกพิมพ์]  1)  [คลิกพิมพ์]  
2)  [คลิกพิมพ์]  2)  [คลิกพิมพ์]  

 
2.  การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพ่ีเลี้ยง 
2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธี
อ่ืน  
ระบุข้อวิพากษ์ทั งทีเ่ป็นจุดแข็งจุดออ่น 

2.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อ
วิพากษ์ตามข้อ 2.1 
ระบุข้อคิดเห็นของอาจารย์ต่อการวิพากษ์ 

1)  [คลิกพิมพ์]  1)  [คลิกพิมพ์]  
2)  [คลิกพิมพ์]  2)  [คลิกพิมพ์]  

 
 

หมวดท่ี  6  แผนการปรับปรุง 
1.  การด าเนินการเพ่ือปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งท่ีผ่านมา 
สรุปย่อการพัฒนาที่ส าคัญในปัจจุบัน อาทิ การพัฒนาอย่างมืออาชีพส าหรับคณะหรือที่ปรึกษา
ประสบการณ์ภาคสนาม การปรับประสบการณ์ภาคสนาม และแนวทางใหม่ของการจัดการเชิงคุณภาพ 

การปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
ของภาคเรียน/ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

ผลการด าเนินการ  
 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 

2.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมิน 
ครั้งก่อน  :  [คลิกพิมพ์]  ระบปุระเด็นทีร่ะบุไว้ในครั งที่ผ่านมาส าหรับการปรบัปรุงนอกเหนอืจากข้อ 1 
และอธิบายถึงความส าเรจ็ ผลกระทบ ในกรณีที่ไมส่ าเร็จให้ระบุเหตุผล 
 
3.  ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป  ระบุข้อเสนอพรอ้ม
ก าหนดเวลาที่ควรแล้วเสรจ็และผูร้ับผิดชอบ 

กิจกรรมท่ีต้องการ  วันสิ้นสุดกิจกรรม  ผู้รับผิดชอบ  
[คลิกพิมพ์]  
ตัวอย่าง  
1.  ให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอ
รายงานภายหลังการเรียน
รายวิชาวิจัยในชั นปีที่ 4       
ภาคการศึกษาต้น 

[คลิกพิมพ์]  
 
เดือนตุลาคมก่อนการฝึก 
ปฏิบัติงานในวันที่ 1 
พฤศจิกายน 
 

[คลิกพิมพ์]  
 
อาจารย์นิเทศก ์
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4.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เสนอต่ออาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

[คลิกพิมพ์]  ระบุข้อเสนอแนะต่ออาจารยผ์ูร้ับผิดชอบหลักสตูร หากมีกจิกรรมหรือการด าเนินงาน 
ใด ๆ ที่ต้องได้รบัความเห็นชอบจากภาควิชาหรือมหาวิทยาลยั  หรืออาจจะมผีลกระทบต่อรายวิชาอื่น ๆ 
ในหลักสูตร 
 
 
ช่ืออาจารยผ์ู้รบัผิดชอบ/อาจารย์ทีป่รึกษาการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม :  [คลิกพิมพ์]  
  

 
ลงช่ือ.................................................. วันที่รายงาน ...................................................... 

 
ช่ือผู้รับผิดชอบหลักสูตร  :  [คลิกพมิพ์]  
  
 

ลงช่ือ.................................................. วันที่รับรายงาน ................................................. 
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มคอ.๗ การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ……………………………………….. พ.ศ…………….. 
คณะ…………….. มหาวิทยาลัย......................... 

ประจ าปีการศึกษา……… วันท่ีรายงาน……………………………………….. 
 

หมวดท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
รหัสหลักสูตร ................................ 

อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 
มคอ 2  ปัจจุบัน มติสภา/หนังสือ 

อ้างอิง 
1  1   
2   2    
3 3  
4 4  
5 5  

อาจารยผ์ู้สอน/อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
1.    …………………………….………………. 
2.   ……………………………….……………. 
3.    ……………………………………...……..         
4.   …………………………………………….. 
สถานที่จัดการเรียนการสอน ……………………………. 
การก ากบัใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน  
ที่ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร  
3 คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน  
5 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่

ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)  
7 คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์    
8 การตีพิมพเ์ผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษา  
9 ภาระงานอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระใน

ระดับบัณฑิตศึกษา 
 

10 อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบั
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

 

11 การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
12 การด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวบง่ชี ผลการด าเนินงานเพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน 
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หมวดท่ี 2 อาจารย์ 
 

อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบง่ชี ต่อไปนี  
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ อธิบายผลการด าเนินงาน 

-การรับและแต่งตั งอาจารย์ประจ าหลักสูตร .......................................... 
-การบรหิารอาจารย์ ............................................................... ................ 
-การส่งเสริมและพฒันาอาจารย์ ........................................................... 

คุณภาพอาจารย ์ ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก …………………………….……… 
ร้อยละอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ ……………………………… 
ผลงานวิชาการของอาจารย ์……………………………………….…. 
จ านวนบทความของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรปรญิญาเอกที่ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมลู TCI และ SCOPUS ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ า
หลักสูตร ……………………………………………………….……. 

ผลที่เกิดกบัอาจารย ์ แสดงผลทีเ่กิด 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์   ………………………………..…… 
ความพึงพอใจของอาจารย ์……………………………………….……. 

 
หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษาทีร่ับเข้า(ตั งแตป่ี
การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา 
     

      
      
      
      

 
ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา ………………………………………………………………………… 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การรบันักศึกษา อธิบายผลการด าเนินงาน 

การรบันักศึกษา ………………………………………..……. 
การเตรียมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา  ……………………….. 

การสง่เสรมิและพัฒนานักศึกษา อธิบายผลการด าเนินงาน 
การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปรญิญาตร ี……………………..………………………. 
การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา  …………………………………………………..………….…. 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ 
ในศตวรรษที ่21 ………………………………………………….……………. 

ผลที่เกิดกบันักศึกษา แสดงผลทีเ่กิด 
อัตราการคงอยู่   …………………………………………..………………… 
การส าเรจ็การศึกษา …………………………………………………….….. 
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
…………………………………………………………………………….…….…. 

 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษา 

ปีการศึกษาทีร่ับเข้า(ตั งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร) 

ปีการศึกษาทีส่ าเร็จการศึกษา      

 จ านวน      
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น      

 จ านวน      
ร้อยละของจ านวนที่รับเข้าในรุ่น       

 
ปัจจัยที่มผีลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา ……………………………………..........………………...………………… 
……………………………………………………………………………………………………......................................………… 
 
ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี   วันที่ส ารวจ ………………………    
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตทั งหมด   
จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจ   
จ านวนบัณฑิตที่ได้งานท าหลงัส าเรจ็การศึกษา (ไม่
นับรวมผู้ประกอบอาชีพอสิระ) 
- ตรงสาขาทีเ่รียน 
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

  

จ านวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอสิระ   
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา   
จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ   
จ านวนบัณฑิตที่อปุสมบท   
จ านวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร   

 
การวิเคราะห์ผลท่ีได้ 

วิเคราะหผ์ลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน 
ภาวะเศรษฐกิจ และการเปรียบเทียบกับข้อมลูทีผ่่านมาและสถาบันอื่นทีเ่ปิดสอนสาขา/สาขาวิชา
เดียวกัน เพื่อเป็นข้อมลูในการพัฒนา/ปรบัปรุงหลักสูตร 

 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

นักศึกษาและ
ผู้ส าเรจ็การศึกษา 

ช่ือผลงาน แหล่งเผยแพร ่ ค่าน  าหนัก 

    
    
    

 
 

หมวดท่ี 4 ข้อมูลผลการเรยีนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
ข้อมูลผลการเรยีนรายวิชาของหลักสูตร 

 
สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา  

รหสั ช่ือวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 
A B+ B C+ C D+ D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

            
            
            

คุณภาพหลักสูตรการเรยีนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมลูที่ใช้ในการพฒันาหรือปรบัปรุงหลกัสูตร
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ……………………………………………………. 
- การปรับปรงุหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั นๆ 
………………………………………………………………………………………. 
- การพิจารณาอนุมัตหิัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
………………………………………………………………………………………. 

 

น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การวางระบบผูส้อนและ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
- การพิจารณาก าหนดผูส้อน ………………………..………………….……………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ.3 และมคอ.4  …………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
-การแต่งตั งอาจารย์ทีป่รกึษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑิตศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………….……….…… 
- การก ากับกระบวนการเรียนการสอน  ………………………………………..………..……… 
………………………………………………………………………………………….……………………….. 
- การจัดการเรียนการสอนที่มกีารฝึกปฏิบัติ ในระดับปรญิญาตรี …………..……….. 
……………………………………………………………………………………….. 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดบัปริญญาตรี ……………. 
………………………………………………………………………………………………….………….….… 

การประเมินผูเ้รียน อธิบายผลการด าเนินงาน 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ …………………….........……... 
………………………………………………………………………………………………………..…………. 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  ………..………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………….……. 
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลกัสูตร(มคอ. 5  
มคอ.6 และมคอ.7)   
……………………………………………………………………………………………………………..…… 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา  …….………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   

ข้อมูลนี้อาจมีการปรับปรุง 
ปีที่  
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่  
3 

ปีที่  
4 

ปีที่  
5 

หลักฐานผล 
การด าเนินงาน  

  
1.การก ากับมาตรฐาน 
1.1 อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตรไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ มีส่วนร่วม 
เพื่อวางแผน ก ากบั ติดตาม ทบทวนและรายงานผลการ
ด าเนินงานหลักสูตร  

     รายงานการ
ประชุม 

1.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้ง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ หรือมาตรฐานสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

     รายงาน
หลักสูตรที่ผ่าน
สภาและ สกอ 

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

     รายงานจ านวน 
มคอ.3-4 ใน
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   
ข้อมูลนี้อาจมีการปรับปรุง 

ปีที่  
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่  
3 

ปีที่  
4 

ปีที่  
5 

หลักฐานผล 
การด าเนินงาน  

  
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทกุ
รายวิชา 

ระบบ 

1.4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ นสุดปีการศึกษา 

     รายงานจ านวน 
มคอ.5-6 ใน
ระบบ 

1.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ นสุดปีการศึกษา 

     รายงาน มคอ.7 
ในระบบ 

2.บัณฑิต 
2.1 มีผลบัณฑิตปริญญาตรทีี่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอสิระ 

     รายงานการได้
งานท าของ
บัณฑิตปรญิญา
ตรี ประจ าป ี

2.2 มีผลงานของนกัศึกษาปรญิญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่      รายงานจ านวน
ผลงานการ
ตีพิมพ ์

3.นักศึกษา 
3.1 มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

     รายงานผลการ
เตรียมความ
พร้อมประจ าป ี

3.2 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตร ี

     รายงานผล
ระบบการก ากับ
ควบคุมติดตาม 

3.3 มีการควบคุมดูแลการให้ค าปรกึษาวิทยานิพนธ์ และการ
ค้นคว้าอิสระในระดบับัณฑิตศึกษา 

     รายงานผล
ระบบการก ากับ
ควบคุมติดตาม 

4. อาจารย ์
4.1 อาจารย์ใหม่ทุกคน (ถ้าม)ี ได้รับการปฐมนิเทศหรอื
ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

     รายงานการ
พัฒนาอาจารย ์
การรบั 

4.2 อาจารยป์ระจ าทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั ง 

     รายงานการ
พัฒนาอาจารย ์

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผู้เรียน  
5.1  มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนกัศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูท้ี่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา ประเมิน
ผู้เรียน 

     รายงานผลการ
ทวนสอบ
รายวิชาใน
หลักสูตร
ประจ าปีและผล
การวิเคราะห ์
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย   
ข้อมูลนี้อาจมีการปรับปรุง 

ปีที่  
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่  
3 

ปีที่  
4 

ปีที่  
5 

หลักฐานผล 
การด าเนินงาน  

  
5.2  มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยทุธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานทีร่ายงานใน มคอ.7  ปีที่แล้ว 

     ผลการวิเคราะห์
จาก มคอ.5-6 

5.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาปสีุดท้าย/
บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

     รายงานผลการ
ประเมิน
ประจ าป ี

5.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทีม่ีต่อบัณฑิต
ใหม่ เฉลี่ยไม่นอ้ยกว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม 5.0 

     รายงานผลการ
ประเมิน
ประจ าป ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทีเ่พียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน 

      ผลการ
วิเคราะหส์ิ่ง
สนับสนุน
ประจ าปี หาเพิ่ม
จาก มคอ 3-5 
ประเมินความ
เพียงพอ 

6.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

     รายงานผลการ
ประเมิน
ประจ าป ี

 
การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการเรียนไม่ปกติ 
รหสั ช่ือวิชา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุทีท่ าให้

ผิดปกต ิ
มาตรการแก้ไข 

      
      
      
      

 
 

รายวิชาท่ีไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา เหตผุลที่ไม่เปิดสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

    
    
    
    

 

น ามาจาก มคอ 5 ของแต่ละวิชา 
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รายวิชาท่ีสอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา  

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
     
     
     

 
คุณภาพของการสอน 

การประเมินรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีท่ีรายงาน 
 รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหสั ช่ือวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดย
นักศึกษา 

แผนการปรบัปรุง 

ม ี ไม่มี 
     
     

 
 
 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
………………………………………….................................................................................................................... 
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม   
ความรู้   
ทักษะทางปัญญา   
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคล
และความรับผิดชอบ 

  

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

  
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อชี แจงหลักสูตร มี  ไม่มี  
จ านวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จ านวนอาจารยท์ี่เข้าร่วมปฐมนเิทศ ………………… 
 
 
 

น ามาจาก มคอ 5 แต่ละวิชา 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมท่ีจัดหรือเข้า
ร่วม 

จ านวน  
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ท่ีผู้เข้าร่วม

กิจกรรมได้รับ 
อาจารย ์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
    
    

 
 
 

หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหาร
หลักสูตร 

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ 

ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแกไ้ข
ปัญหาในอนาคต 

   
   

 
 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อธิบายผลการด าเนินงาน 
- ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารยป์ระจ าหลักสูตรเพื่อให้มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
……………………………………………………………… 

- จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน …………………………………………… 
……………………………………………………………… 

-  กระบวนการปรบัปรุงตามผลการประเมินความพงึพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้……………. 
……………………………………………………………… 

 

หมวดท่ี 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้

ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบ

หลักสูตร 
การน าไปด าเนินการ
วางแผนหรือปรับปรุง

หลักสูตร 
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สรุปการประเมินหลักสูตร 
การประเมินจากผู้ทีส่ าเรจ็การศึกษา  (รายงานตามปีทีส่ ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 

 

การประเมินจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน …………………………………………… 

 
หมวดท่ี 7 แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้ว

เสร็จ 
ผู้รบัผิดชอบ ความส าเรจ็ของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการไดส้ าเรจ็ 
    
    
    

 

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชา 
เลือกฯ) 
      …………………………………………………………………………………………………..................…… 
2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา 

การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุน     

 แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี ...................... 
 ระบุแผนการปฏิบัติการแตล่ะแผน วันที่คาดว่าจะสิ นสุดแผน และผู้รบัผิดชอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..................................................................……….. 
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อาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร : 
____________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : _________________ 
 
ประธานหลักสูตร : 
____________________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : _________________ 
 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าสาขาวิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : _________________ 
 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________ 
 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
1. ส าเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
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