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อนุมัติโดย ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 



 
คํานํา 

 
 
คู มือการบริหารหลักสูตร ฉบับนี้ เปนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให เปนไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  และ
สอดคลองกับขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ.2554   
ซ่ึงการจัดทําคูมือฉบับเพ่ือใหคณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตร/คณะ   ไดใชเปนแนวทางในการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรและบริหารหลักสูตรตาง ๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 
 คูมือฉบับนี้นําเสนอ ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร  แนวทางปฏิบัติในการเสนอเปด
หลักสูตรใหมการปรับปรุงหลักสูตร/การปดหลักสูตร   รวมข้ันตอนการดําเนินงานในสวนท่ีเก่ียวของเก่ียวกับ
การบริหารหลักสูตร  เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติแตละข้ันตอนท่ีใชในการดําเนินการเก่ียวกับหลักสูตร   
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การบริหารงานหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

วัตถุประสงค 
1. เพ่ือเปนคูมือประกอบการปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตรใหม,หลักสูตรปรับปรุง  ใหเปนไปตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ,ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑมาตรฐานระดับบัณฑิตศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  

2. เพ่ือใชเปนคูมือในการจัดแผนการเรียนการสอนของนักศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับ การจัดการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553  

 

ขอบเขต 
 ขอบเขตของงานในคูมือฉบับนี้  เปนการบริการหลักสูตรในภาพรวมทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี  ซ่ึงไดอธิบายข้ันตอนตาง ๆ ดังนี้  
  

1. แนวปฏิบัติและข้ันตอนการพัฒนาสูตรใหม 

2. แนวปฏิบัติและข้ันตอนการปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

3. แนวปฏิบัติและข้ันตอนการขอปดหลักสูตร 
 

คําจํากัดความ 
 อาจารยประจํา  หมายถึง บุคคลท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย ในสถาบันอุดมศึกษาท่ีเปดสอนหลักสูตรนั้น ท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบ ตามพันธกิจของการอุดมศึกษา 
และปฏิบัติหนาท่ีเต็มเวลา  
 สําหรับอาจารยประจําท่ีสถาบันอุดมศึกษารับเขาใหมตั้งแตเกณฑมาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช ตองมี
คะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษไดตามเกณฑท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการ การอุดมศึกษา  
เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารยประจํา 
 

 อาจารยประจําหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ สาขาวิชาของ
หลักสูตรท่ีเปดสอน ซ่ึงมีหนาท่ีสอนและคนควาวิจัยในสาขาวิชาดังกลาว ท้ังนี้ สามารถ เปนอาจารยประจํา
หลักสูตรหลายหลักสูตรไดในเวลาเดียวกัน แตตองเปนหลักสูตรท่ีอาจารยผูนั้น มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาของหลักสูตร  
 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หมายถึง อาจารยประจําหลักสูตรท่ีมีภาระหนาท่ีในการบริหาร และ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแตการวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผล และการ
พัฒนาหลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองอยูประจําหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลา ท่ีจัดการศึกษา โดยจะ
เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรเกินกวา ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไมได ยกเวน พหุวิทยาการหรือสห
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ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 2 จาก 54 

 

 
 
วิทยาการ ใหเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไดอีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสามารถซํ้า
ไดไมเกิน ๒ คน 
  อาจารยพิเศษ หมายถึง ผูสอนท่ีไมใชอาจารยประจํา 
 

 งานวิจัย  หมายถึง กระบวนงานท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญญา หรือการเสาะ
แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา  คนควาหรือทดลอง วิเคราะหและ
ตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
 

 งานสรางสรรค หมายถึง ผลงานศิลปะและสิ่งประดิษฐทางศิลปะประเภทตางๆ ท่ีมีความเปน
นวัตกรรม โดยมีการศึกษาคนควาอยางเปนระบบทเหมาะสมตามประเภทของงานศิลปะซ่ึงมีแนวทางการทดลอง 
หรือการพัฒนาจากแนวคิดสรางสรรคเดิมเพ่ือเปนตนแบบหรือความสามารถในการบุกเบิกศาสตร อันกอ ใหเกิด
คุณคาทางสุนทรียและคุณประโยชนท่ีเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพตามการจัดกลุมศิลปะ ของอาเซียน งาน
สรางสรรคทางศิลปะ ไดแก (1) ทัศนศิลป (Visual Art) ประกอบดวย ผลงานดานจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพ
พิมพ ภาพถาย ภาพยนตร สื่อประสม สถาปตยกรรมและงานออกแบบประเภทอ่ืนๆ (2) ศิลปะการแสดง 
(Performance Arts) ประกอบดวย ดุริยางคศิลป นาฏยศิลป รวมท้ังการแสดงรูปแบบตางๆ และ (3) วรรณศิลป 
(Literature) ซ่ึงประกอบดวยบทประพันธและกวีนิพนธรูปแบบตางๆ 
 

 ภาคการศึกษาปกติ  หมายถึง  ภาคการศึกษาท่ี 1 และภาคการศึกษาท่ี 2 
 

 ภาคฤดูรอน  หมายถึง  ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาท่ี 2 
 

 วิชาพ้ืนฐาน  หมายถึง วิชาคณิตศาสตร ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และคอมพิวเตอร  
 

หนาที่ความรับผิดชอบ 
  พันธกิจของสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1.  สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติและมุงสูความเปนสากล 

2. สงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
ตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมุงเนนจัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการ
ดําเนินการ  และผลผลิตตามเปาหมายท่ีกําหนด 

3. พัฒนาระบบการใหบริการดวยเทคโนโลยีสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ 
4. พัฒนาบุคลากรใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณการทํางาน  พัฒนาบุคลิกภาพดานการ

ใชภาษาตางประเทศ  และสงเสริมใหบุคลากรทํางานวิจัยสถาบัน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการทํางานอยาง
ตอเนื่อง 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวา ตองทําอะไรบางเพ่ือให ไดผล
ออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูป ของเอกสารหรือ
สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอ่ืนๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัย นําเขา กระบวนการ ผลผลติ 
และขอมูลปอนกลับซ่ึงมีความสัมพันธเชื่อมโยงกัน  

กลไก หมายถึง สิ่งท่ีทําใหระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มีการจัด
องคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 

 

 ดังนั้น ระบบและกลไกจึงเปนปจจัยท่ีม ีสวนสําคัญในการผลักดันใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม
วัตถุประสงค  การมีระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร เพ่ือใหการบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีคณะกรรมการคณะตาง ๆ บริหารจัดการหลักสูตรโดยมีองคประกอบและหนาท่ีของ
คณะกรรมการ คณะตาง ๆ ในการบริหารหลักสูตร 
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1. คณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตร ประกอบดวย 

1. หัวหนาสาขาวิชา เปนประธานคณะกรรมการ  

2. อาจารยประจําหลักสูตร รวมแลวอยางนอย 5 คน เปนกรรมการ  

3. อาจารยทานหนึ่งทําหนาท่ีเปนเลขานุการ 

คณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตรมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
1. กําหนดเปาหมาย แนวทางการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานหลักสูตรและสอดคลองกับ

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. จัดทําแผนการเรียนตลอดหลักสูตร พรอมท้ังติดตามการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามแผนท่ี 

กําหนดไว กํากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และประเมินผลการ
ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามขอกําหนดของหลักสูตร ตามเกณฑท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยกําหนด และรายงานผลการประเมินคุณภาพ ภายในเพ่ือการเผยแพรหลักสูตรท่ี
มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

3. ดําเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรหรือการปดหลักสูตรในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบ   
4. ประสานงานกับคณะวิชา และหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใหการ 

ดําเนินงานการจัดเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
5. กําหนดและจัดหาอาจารยผูสอนท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสอนในรายวิชาของหลักสูตร 

โดยคํานึงถึงคุณภาพทางวิชาการเปนหลัก และเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอน และอาจารยพิเศษ 

6. รับผิดชอบในการกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาสําหรับนักศึกษาในหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ 
7. จัดหาและบํารุงรักษาสื่อ และอุปกรณประกอบการเรียนการสอน ตลอดจนการใชใหเปนไปตาม 

วัตถุประสงค 
8. สงเสริมใหอาจารยท่ีปฏิบัติหนาท่ีในหลักสูตรใหพัฒนาตนเองทางดานวิชาการและงานวิจัย และ

กํากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยประจําหลักสูตร 
9. ติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ 
10. ดําเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑ 

มาตรฐาน 
11. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ี คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย ตลอดจนนําเรื่องตางๆ ท่ี ผานความ

เห็นชอบของคณะกรรมการ คณะตาง ๆ ไปสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 5 จาก 54 

 

 
 
2. คณะกรรมการประจําคณะ 
 ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย คณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ.2554 
 คณะกรรมการประจําคณะ ประกอบดวย 

1. คณบดีเปนประธาน   
2. รองคณบดี เลือกกันเอง จํานวนหนึ่งคนเปนรองประธาน 
3. ประธานสาขาวิชา ซ่ึงเลือกกันเอง จํานวนหนึ่งในสามของสาขาวิชาท่ีเปดสอนเปนกรรมการ 
4. คณะอาจารยประจําในสังกัดคณะ โดยการคัดเลือกในท่ีประชุมคณะ จํานวนเทากับบุคคลตามขอ 3 

เปนกรรมการ 
5. ผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยความเห็นชอบของ

คณะกรรมการใน ขอ  1 2 3 และ 4  จํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการ  ขอ  1 2 3 และ 4  
รวมกัน 

6. หัวหนาสํานักงานคณบดี  เปนเลขานุการ 
 

 คณะกรรมการประจําคณะมีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
1. สนับสนุนนโยบายและแนวทางการดําเนินงานของคณะ โดยใหสอดคลองกับนโยบายของสภา

มหาวิทยาลัย 
2. พัฒนา ติดตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพคณะ กํากับ ดูแลควบคุมมาตรฐาน

การศึกษาของคณะ 
3. สงเสริมงานวิจัย งานบริการวิชาการแกสังคม  เทคโนโลยีสารสนเทศและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
4. พิจารณาหลักสูตรและรายละเอียดเก่ียวกับหลักสูตรคณะ เพ่ือเสนอตอมหาวิทยาลัย 
5. พิจารณาวางระเบียบและขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารและดําเนินของคณะตามท่ีสภาวิทยาลัย 

มอบหมายหรือเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
6. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพ่ือดําเนินการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ีของ 

คณะกรรมการประจําคณะ 
7. ใหคําปรึกษาและเสนอความเห็นแกคณบดี 
8. การปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนเก่ียวกับกิจการของคณะตามท่ีไดรับมอบหมาย หรือปฏิบัติระเบียบหรือ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
9. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีสภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีมอบหมาย 

 
 
 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 6 จาก 54 

 

 
 
3. คณะกรรมการบริหารวิชาการ/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

เปนคณะกรรมการบริหารวิชาการระดับมหาวิทยาลัยท่ีกําหนดนโยบาย เปาหมายดานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย และแนวปฏิบัติในการดําเนินงานหลักสูตร กํากับดูแลการบริหารงานหลักสูตร และการจัดการเรียน
การสอนใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลั่นกรองการเปด การปรับปรุง การปด
หลักสูตร กอนเสนอคณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัยพายัพ แบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับปริญญา
ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 
 
 3.1) คณะกรรมการวิชาการ 
 ตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
หมวด    ขอ 11 ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประกอบดวย  

(1) อธิการบดี หรือรองอธิการบดท่ีไดรับมอบหมาย   เปนประธาน 
(2) ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน   เปนกรรมการ 
(3) รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปนกรรมการ 
(4) คณบดีทุกคณะ       เปนกรรมการ 
(5) ผูแทนสภาคณาจารย 1 ทาน      เปนกรรมการ 
(6) หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน    เปนกรรมการ 
ผูแทนสภาคณาจารยมาจากการคัดเลือกจากกลุมสภาคณาจารย 1 ทาน แลวเสนอตออธิการบดีแตงตั้ง 

โดย ประธานสภาคณาจารย 
 คณะกรรมการบริหารวิชาการ มีหนาท่ีดังนี้ 

1. พิจารณากลั่นกรองหลักสูตร การเรียนการสอน การวัดผลและประมวลผลการศึกษา 
2. พิจารณากลั่นกรองรางระเบียบและประกาศ ท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษากอนนําเสนอตอสภา

วิชาการ 
3. พิจารณากลั่นกรองการแตงตั้งอาจารยพิเศษ 
4. ดูแลกํากับการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ และนโยบายของมหาวิทยาลัย 
5. พิจารณากลั่นกรองแผนการรับนักศึกษา 
6. ฃอนุมัติสําเร็จการศึกษา 
7. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือดําเนินการใด ๆ อันอยูในอํานาจหนาท่ี 
8. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 7 จาก 54 

 

 
 
 3.2) คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

ตาม ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2553 
 หมวด 1  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาและการจัดระบบการบริหารระดับบัณฑิตศึกษา 

 

 ขอ 7. ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัย โดยมีองคประกอบและอํานาจ  
หนาท่ีดังนี้ 
 7.1  อธิการบดีเปนประธานกรรมการ 
   7.2  รองอธิการบดีท่ีอธิการบดีท่ีมอบหมายเปนรองประธานกรรมการ 
              7.3  กรรมการ  ประกอบดวย 
   (1)   คณบดีของคณะท่ีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเปนกรรมการ 
   (2)   ประธานคณะกรรมการประจําหลักสตูรเปนกรรมการ 
   (3)   ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนกรรมการและเลขานุการ 
   (4)   รองผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนผูชวยแลขานุการ 
 
         7.2  อํานาจและหนาท่ี 
                   (1) วางนโยบายและพัฒนาการดําเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหสอดคลองกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย 
                   (2) วางระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวกับการบริหารและดําเนินงานจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
เพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
                   (3) พิจารณาลักสูตรบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาตางๆ เพ่ือเสนอขอความเห็นชอบตอ   สภาวิชาการ
และเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
                   (4) ควบคุมการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน ระเบียบและนโยบาย 
                   (5) มีหนาท่ีอนุมัติผลสําเร็จการศึกษา 
                   (6) เสนอชื่อผูสําเร็จการศึกษาตอสภาวิชาการเสนอใหประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตร และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
                   (7) พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของบุคคลท่ีเหมาะสม ตามท่ีคณบดีนําเสนอตออธิการบดีเพ่ือ
แตงตั้งเปนอาจารยผูสอน ประธานสาชาวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร  อาจารยท่ี
ปรึกษา และอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ ภาคนิพนธ และการคนควาอิสระ 
                   (8) ใหคําปรึกษา และเสนอความเห็นเก่ียวกับแนวทางการบริหารงาน เพ่ือพัฒนางานการจัด
บัณฑิตศึกษาตอมหาวิทยาลัย 
                   (9) ดําเนินการวางแผนการเปดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
                   (10) งานอ่ืนๆตามท่ีมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 8 จาก 54 

 

 
 
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2547  มาตรา 20 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภา
วิชาการ ประกอบดวย 

1. ประธานสภาวิชาการ  ไดแก  อธิการบดี 
2. กรรมการสภาวิชาการท่ีคณาจารยประจําเลือกจากผูบริหารหรือคณาจารยประจําคณะคณะละหนึ่ง 

คน 
3. กรรมการสภาวิชาการซ่ึงแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกมีจํานวนเทากับบุคคลตาม (2) 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการเลือกกรรมการสภาวิชาการตาม (2) และ (3) ตลอดจนการประชุมและการ
ดําเนินงานของสภาวิชาการ ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

ใหสภาวิชาการแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการสภาวิชาการโดยคําแนะนํา
ของอธิการบดี 
 

ตามมาตรา  22  สภาวิชาการมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
(1) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน กําหนดนโยบายวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและการวัดผล

ประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคลาภระหนาท่ีของมหาวิทยาลัย 
(2) พิจารณาเสนอดําเนินการเก่ียวกับการวิจัยการสอน การประเมินผลการสอน และการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
และ (10)  พิจารณาใหความเห็นตอสภามหาวิทยาลัยเก่ียวกับงานดานวิชาการของมหาวิทยาลัย  
 

คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ท่ี 3/2559 สั่ง ณ วันท่ี 18 มกราคม 2559 เรื่องแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา  มีรายนามดังนี้  

1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ     เปนประธานอนุกรรมการ 
2. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร    เปนอนุกรรมการ 
3. กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา  เปนอนุกรรมการ 
4. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เปนอนุกรรมการและเลขานุการ 

 

 คณะอนุกรรมการฯ มีหนาท่ีดังนี้  

1. พิจารณากลั่นกรองและใหขอเสนอแนะเรื่อมาตรฐานการศึกษา และหลักสูตร รวมท้ังการเปดสอน
หลักสูตรเพ่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

2. เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกับหลักสูตร และการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. หนาท่ีอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 9 จาก 54 

 

 
 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2547  มาตรา 16 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภา
มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 

(1)  นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ  แตงตั้ง 
(2)  กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อธิการบดี ประธานสภาคณาจารย และขาราชการ

และประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี  คณบดี 

ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่อ
อยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัย และมิใช
ผูดํารงตําแหนง (3) 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิจํานวนสิบเอ็ดคน ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม 
(2) (3)  และ (4) ท้ังนี้ผูทรงคุณวุฒิดังกลาวตองมาจากผุมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษา มนุษยศาสตร 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล การปกครองสวน
ทองถ่ิน  การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และดานอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร ในจํานวนนี้ให
แตงตั้งจากบุคคลในพ้ืนท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง 

 

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซ่ึงมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (3) เปน
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่ งเปนอุปนายกสภา
มหาวิทยาลัยทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัยเม่ือนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได  หรือเม่ือไม
มีผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 

 

ตามมาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัย และ
โดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ ..... (ตามขอ) 

(3) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของมหาวิทยาลัย และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

(7) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากําหนด 

 
 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 10 จาก 54 

 

 
 
1. แนวปฏิบัติและข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 11 จาก 54 

 

 
 

หลักสูตรใหม หมายถึง หลักสูตรท่ีไมเคยเปดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมากอนในมหาวิทยาลัย ซ่ึง
ในการเสนอขอเปดหลักสูตรใหมมีประเด็นท่ีควรพิจารณาดังนี้  

1. เปนหลักสูตรท่ีสอดคลองกับนโยบายการพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย และความตองการของ
ตลาดแรงงาน 

2. เปนหลักสูตรท่ีมีศักยภาพ และความพรอมในการเปดดําเนินการหลักสูตร ท้ังดานอาจารย 
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปจจัยเก้ือหนุนอ่ืนๆ 

3. เปนหลักสูตรท่ีมีโครงสรางและมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 ท่ี
กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิของสาขาวิชา  (สภาวิชาชีพ ถามี) 

4. วิเคราะหความคุมทุน โดยพิจารณาคาใชจายในการผลิตบัณฑิต และความคุมคาในการลงทุน 
 

การเสนอขอเปดหลักสูตรใหมจะตองนําเสนอ “หลักการและเหตุผลในการขอเปดหลักสูตรใหม” เพ่ือ
เปนขอมูลประกอบการพิจารณาการอนุมัติจากคณะกรรมการ คณะตาง ๆ โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรทําการวิเคราะหแนวโนมความตองการของตลาดแรงงาน ความพรอมของการเปดหลักสูตร

ในดานทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรดานสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนรายงานหลักการและเหตุผล  นําเสนอตอ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  หากผานการเห็นชอบนําเสนอคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรเพ่ือพิจารณากอน
นําเสนอมหาวิทยาลัย 

   

2. คณะวิชา 
คณะแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร  พิจารณา/วิพากษหลักสูตร ใหขอเสนอแนะ หากผาน

การเห็นชอบนําเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ  หากพิจารณาไมผานกลับไปแกไขและดําเนินการพิจารณา
ใหมกอนเสนอมหาวิทยาลัยตอไป  

 

3. คณะกรรมการบริหารวิชาการ/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณาใหขอเสนอแนะ หากผานการ 
เห็นชอบนําเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย หากพิจารณาไมผานกลับไปแกไขและดําเนินการพิจารณา

ใหมกอนเสนอสภาวิชาการตอไป   (คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาระดับบัณฑิตศึกษา) 
 

4. คณะกรรมการสภาวิชาการ  
คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาใหขอเสนอแนะ โดยสภาวิชาการมหาวิทยาลัยจะใหขอเสนอแนะ 
และแกไขตามท่ีสภาวิชาการใหขอเสนอแนะ โดยใชแบบ สวท 01  เพ่ือบันทึกขอเสนอแนะและการ

ปรับปรุงแกไขของหลักสูตร 
 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 12 จาก 54 

 

 
 

5. คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา  
คณะอนุกรรมการฯ ตรวจสอบการปรับแกไขจาก แบบ สวท 01 และใหขอเสนอแนะปรับปรุงแกไข

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  โดยหลักสูตรจัดทําแบบ สวท 02 เพ่ือบันทึกขอเสนอแนะและการปรับปรุง
แกไขของหลักสูตร   ของคณะอนุกรรมการเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 

6. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบอนุมัติหลักสูตร และแบบ สวท 02  หากพิจารณา 

เห็นชอบแลว นําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบอนุมัติเลมหลักสูตร 
 

2. แนวปฏิบัติและข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตรโดยปกติท่ัวไป  จะใชไประยะหนึ่งและควรมีการพิจารณาทบทวนประเมิน และปรับปรุงแกไข

เปนระยะใหเหมาะสม    เพ่ือปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยและเหมาะสมตอเนื่องอยางนอยทุกๆ 5 ป ท้ังนี้อาจารย
ประจําหลักสูตรจะตองวิเคราะหผลการดําเนินการหลักสูตร และปจจัยท่ีเก่ียวของกับหลักสูตร เพ่ือใชพิจารณา
พัฒนาหลักสูตร โดยการปรับปรงุมี  2 แบบ ดังนี้ 

 

2.1 แนวปฏิบัติและข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตร (การปรับปรุงมาก) 
 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 13 จาก 54 

 

 
 
แนวปฏิบัติและข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตร (การปรับปรุงมาก) 
 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตรท่ีครบรอบระยะเวลาท่ีตองปรับปรุงแกไขหลักสูตร  ซ่ึงมีผลกระทบตอ
โครงสรางหลักสูตร วัตถุประสงค ปรัชญา และสาระเดิมของหลักสูตรเดิมท่ีมีการเปดหลักสูตรอยูในมหาวิทยาลัย
อยูแลว  โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หลักสูตรทําการพิจารณาทบทวนและประเมินผลการบริหารหลักสูตรจากท่ีไดดําเนินการมา นําเสนอ

ตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  เพ่ือขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร  หากผานการเห็นชอบนําเสนอคณะกรรมการ
ประจําคณะเพ่ือพิจารณากอนนําเสนอมหาวิทยาลัย   

2. คณะวิชา 
คณะแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร พิจารณาการประเมินหลักสูตรและการปรับปรุงแกไข 

ของหลักสูตร  หากผานการเห็นชอบนําเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ  หากพิจารณาไมผานกลับไปแกไข
และดําเนินการพิจารณาใหมกอนเสนอมหาวิทยาลัยตอไป  

3. คณะกรรมการบริหารวิชาการ/คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ พิจารณาการการปรับปรุงแกไขของหลักสูตร หากผานการเห็นชอบ

นําเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  หากพิจารณาไมผานกลับไปแกไขและดําเนินการพิจารณาใหมกอนเสนอสภา
วิชาการตอไป (คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาระดับบัณฑิตศึกษา) 

4. คณะกรรมการสภาวิชาการ  
คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณาการการปรับปรุงแก ไขของหลักสูตร ใหขอแนะนํา 

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย จะใหขอเสนอแนะและหลักสูตรแกไขตามท่ีสภาวิชาการใหขอเสนอแนะ 
โดยใชแบบ สวท 01  

5. คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยดานหลักสูตรและการจัดการศึกษา 
 คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา จากแบบ สวท 01 และใหขอเสนอแนะกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
โดยหลักสูตรจัดทําแบบ สวท 02 จากคําแนะนําของคณะอนุกรรมการเพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

6. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบอนุมัติการปรับปรุงแกไขหลักสูตร และแบบ  

สวท 02  หากพิจารณาเห็นชอบแลว นําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบอนุมัติเลมหลักสูตร 
 
 

หมายเหตุ : การปรับปรุงแกไขหลักสูตร(ปรับปรุงมาก) วิธีปฏิบัติทําเชนเดียวกับการพัฒนา
หลักสูตรแตแตกตางกันตรงท่ีการปรับปรุงหลักสูตรมีการอางอิงขอมูลบางรายการจากหลักสูตรเดิมนํามา
เปรียบเทียบใหเห็นถึงการปรับปรุงหลักสูตร 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 14 จาก 54 

 

 
 
แนวปฏิบัติและข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตร (การปรับปรุงเล็กนอย) 

 
 
2.2 แนวปฏิบัติและข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตร (การปรับปรุงเล็กนอย) 
 การปรับปรุงแกไขหลักสูตร (ปรับปรุงเลก็นอย) เปนการปรับปรงุในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยน
ชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสวชิา การเพ่ิมรายวิชาเลือก และการเปลี่ยนคําอธิบายรายวิชา การปรับเปลี่ยนอาจารย
ประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  ซ่ึงทําโดยไมกระทบโครงสรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวด
วิชาเฉพาะ  โดยใชแบบฟอรม  สมอ.08  โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 

1. คณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตร  
 หลักสูตรจะตองจัดทํารายละเอียดการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรปรับปรุง)  โดยข้ันตอนการดําเนินการปรับปรุงแกไขหลักสูตร (ปรับปรุงเล็กนอย)  นําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร  เพ่ือขอปรับปรุงแกไขหลักสูตร  หากผานการเห็นชอบนําเสนอคณะวิชาเพ่ือรับทราบ
กอนนําเสนอมหาวิทยาลัย   



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 15 จาก 54 

 

 
 
  2. คณะวิชา 

 คณบดีพิจารณาและลงนามการปรับปรุงแกไขหลักสูตร  (ปรับปรุงเล็กนอย)  และนําเสนอตอคณะ
กรรมการบริหารวิชาการ หรือคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาระดับ
บัณฑิตศึกษา) 
 3. คณะกรรมการบริหารวิชาการ / คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงเล็กนอย)   หากผานการ
เห็นชอบนําเสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  หากพิจารณาไมผานกลับไปแกไขและดําเนินการพิจารณาใหมกอน
เสนอสภาวิชาการตอไป (คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาระดับบัณฑิตศึกษา) 
 4.  คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัย  
 คณะกรรมการวิชาการสภามหาวิทยาลัย   พิจารณากลั่นกรองการปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุง
เล็กนอย)  หากผานการเห็นชอบและนําเสนอตอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 5.  คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
 คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาการปรับปรุงหลักสูตร (ปรับปรุงเล็กนอย)  หากพิจารณา
เห็นชอบแลว   นําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบตอไป 
 
2.3 แนวปฏิบัติและข้ันตอนการขอปดหลักสูตร  
 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 16 จาก 54 

 

 
 
แนวปฏิบัติและข้ันตอนการขอปดหลักสูตร 
 

การเสนอขอปดหลักสูตร อาจเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ อาทิ หลักสูตรไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร เชน อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรไมครบตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร หรือจํานวนนักศึกษาต่ํากวา
แผนการรับนักศึกษา ไมเปนไปตามเกณฑของมหาวิทยาลัยอยางตอเนื่อง  

 

ข้ันตอนการดําเนินการขอปดหลักสูตรตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารประจําหลักสูตร พิจารณา ปรึกษาหารือการปดหลักสูตร และนําเสน

คณะกรรมการประจาํคณะวิชาพิจารณา 
2.คณะวิชา 
คณะกรรมการประจําคณะ พิจารณา ปรึกษาหารือถึงการปดหลักสูตร และนําเสนอตอคณะ

กรรมการบริหารวิชาการ/ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณา  
3. คณะกรรมการบริหารวิชาการ/ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
คณะกรรมการวิชาการ/ คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรท่ีเสนอขอปด และ

นําเสนอตอคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณา 
4. คณะกรรมการสภาวิชาการ  
คณะกรรมการสภาวิชาการ   พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรท่ีเสนอขอปด และนําเสนอตอคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
5. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติการปดหลักสูตร หากเห็นชอบอนุมัติปดหลักสูตร

นําสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการปดหลักสูตรตอไป 
 

เอกสารอางอิง 

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2553 
3. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2554   
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2558 
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 17 จาก 54 

 

 
 

แบบฟอรมที่ใช 

 ตัวอยางแบบฟอรม มคอ. 02 
 

 
แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับปริญญาตรี 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา ………………………………………………………………………………………………. 

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

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  
               (ภาษาไทย) .......................................................................................................................................                    
               (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................... 
2.  ชื่อปริญญา  
               (ภาษาไทย) .......................................................................................................................................  
               (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................... 

 

     อักษรยอปริญญา   
              (ภาษาไทย).................................................................................................................................. 
              (ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................. 
     หลักเกณฑในการเรียกชื่อปริญญา 
 เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ....................................................พ.ศ. ………………………… 
 เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
 ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เม่ือ.................... 
 *ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
   ปริญญาตรีทางวิชาการ 
  ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  ปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพ 
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
  ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
  ปริญญาตรีแบบกาวหนาปฏบิัติการ 

มคอ.02 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 18 จาก 54 

 

 
 
3.  สถานภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม       กําหนดเปดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
 หลักสูตรปรับปรงุ      กําหนดเปดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ................................. 
 เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงครั้งสุดทายเม่ือปการศึกษา............................................................. 
4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 
     เม่ือวันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ................ 

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งท่ี.......................... 
                          เม่ือวันท่ี.............เดือน........................... พ.ศ. ............... 
5.  แนวทางท่ีใชในการพัฒนาหลักสูตร  
 เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ไดแก .................... 
6.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 
    วิทยาเขต (ระบุ) ..................................................................................... 
    นอกสถานท่ีตั้ง (ระบุ) .............................................................................. 
7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)   หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป 
 หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป   หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 
 7.2 ภาษาท่ีใช 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรับผูเขาศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ 
 รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 19 จาก 54 

 

 
 
 7.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เปนหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

   ชือ่สถาบัน...................................................................................... 
   รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน............................................................. 
เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 
 ชือ่สถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการรวม 
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2สถาบัน) 
 7.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา 
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
 1. .................................................................................  2. .............................................................. 
          3. .................................................................................  4. ....................................................................

  
 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ 
 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 
 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 
 เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
 มีกลยุทธในการดําเนินการ 
 มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 20 จาก 54 

 

 
 

หมวดที ่3.   ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 
ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 
ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 
ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 ..................................................................................................................................... 
                1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

มีภาคฤดูรอน      จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห 
ไมมีภาคฤดูรอน 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาดําเนินการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 
วัน – เวลาท้ังในและนอกเวลาราชการ 

  2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา 
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
ท้ังแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

 2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  
เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา 
มีเกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)........................................... 

2.4  จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร ....................... คน  
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

แบบชั้นเรยีน 
      แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
        แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
       อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………….. 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 21 จาก 54 

 

 
 

2.6 ระบบการเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต 
มีการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน 

 
 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
  3.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา....................หนวยกิต 
  แบบศึกษาเต็มเวลา      ใหศึกษาไดไมเกิน................ปการศึกษา 
 สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา 
 
 แบบศึกษาบางเวลา ใหศึกษาไดไมเกิน.................ปการศึกษา 
                                                          สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา 
 3.2 โครงสรางหลักสูตร 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป...............................หนวยกิต 
  หมวดวิชาเฉพาะ.......................................หนวยกิต 
 วิชาแกน..........................................หนวยกิต 
 วิชาเอก...........................................หนวยกิต 
 วิชาโท........................................    หนวยกิต 
                            หมวดวิชาเลือกเสร.ี...................................หนวยกิต 
 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 22 จาก 54 

 

 
 
4. การฝกประสบการณภาคสนาม  
 มี  (ระบุวาเปนฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออ่ืนๆ) ..................................................... 
 ไมมี 

 

5. การทําโครงงานหรือการวิจัย 
 มี  (ระบุวาเปนโครงงานหรือการวิจัย)............................................................................... 
 ไมมี 

 
 

หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากความ
คาดหวังโดยท่ัวๆ ไปท่ีสถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีข้ึนในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพ่ิมเติม ............ ดาน (ระบุ) ……………………………………………….. 
 

3.  การแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) เพ่ือแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูใหแก
นักศึกษา 
 มี 
 ไมมี 
 

หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑการใหระดับคะแนน 
   เกณฑการวัดผล (ระบุ).................................................  

เกณฑข้ันต่ํารายวิชา (ถามี – ระบุ)............................................................................ 
 เกณฑอ่ืน ๆ (ถามี – (ระบุ)....................................................................................... 
2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ) ……………………………………………………………………… 
 ไมมี 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 23 จาก 54 

 

 
 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    3.1 การสําเร็จการศึกษา 
   เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตท่ีกําหนดไวในหลักสูตร 

ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมข้ันต่ํา..............................(จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
เกณฑอ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................. 

3.2 อนุปริญญา - มีการใหอนุปริญญา เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม 
 

มี       เง่ือนไข (ระบุ)......................................................................................... 
ไมมี 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

มี (ระบุ)............................................................................................................. 
ไมมี 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
  มีการพัฒนาดานวิชาการ 
  มีการพัฒนาดานวิชาชีพ 

มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
 

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้ 

*1. การกํากับมาตรฐาน   
มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใชและ

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ  

อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................ 
 
*2. บัณฑิต  เชน 
 คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณา
จากผลลัพธการเรียนรู 
 บัณฑิตมีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ  
 ผลงานวิจัยของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษา  
 อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 24 จาก 54 

 

 
 
*3. นักศึกษา เชน 
 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา 
 มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึง
พอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................ 
 
*4. อาจารย เชน  
 มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม  
 มีกลไกการคัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส  
 อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาและมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
 อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................ 
 
*5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง เชน  
 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย  
 มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  
 มีการประเมินผู เรียน กํากับให มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ี
หลากหลาย 
 การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
 มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................ 
 
*6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู เชน 
 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพรอมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูท้ังความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 
 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
 มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ 
สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 25 จาก 54 

 

 
 
*7.  การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีท้ังหมดจํานวน .............ตัวบงชี้ 
ดังนี ้   
      (ถามีมากกวาท่ีกําหนดไวใหระบุใหครบถวน) 

7.1 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ …………….ตัวบงชี้ 
7.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชา ……………......... 
     จํานวน  ................................. ตัวบงชี้ 
7.3 เปนตัวบงชี้ท่ีหลักสูตรพัฒนาข้ึนเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 8 ……………….ตัวบงชี้ 
7.4 มีตัวบงชี้เพ่ิมเติมจากขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก ..................................................... ตัวบงชี้ 

 
 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน 

  การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา 
การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 
การสอบถามจากนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
  ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน 
  การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและ 
  ประเมินผล  และการใชสื่อการสอน 

ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพ่ือนรวมงาน 
  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการท่ีไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เชน 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 

ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย 
ประเมินโดยท่ีปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 26 จาก 54 

 

 
 
3.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 
  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน 
  การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบ 
  หลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา 
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 
 
 
 

        รับรองความถูกตองของขอมูล 
 
 
 
      (ลงชื่อ) 
            (.......................................................) 
                  ตําแหนง  ................................................................ 

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

 
 *  หมายถึง หัวขอท่ีเพ่ิมเติมจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 27 จาก 54 

 

 
 

ตัวอยางแบบฟอรม มคอ. 04 
มคอ.04 

แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ระดับปริญญาโท 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา ………………………………………………………………………………………………. 

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

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  
 (ภาษาไทย) .................................................................................................................................. 

         (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................. 
2.  ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) ..................................................................................................................................... 

         (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................ 
  

     อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย)........................................................................................................................... 
      (ภาษาอังกฤษ)......................................................................................................................... 

     หลักเกณฑในการเรียกชื่อปริญญา 
 เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ....................................................พ.ศ. ………………………… 
 เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
 ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เม่ือ.................... 
3.  สถานภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม       กําหนดเปดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
 หลักสูตรปรับปรงุ      กําหนดเปดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ................................. 
 เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงครั้งสุดทายเม่ือปการศึกษา............................................................. 
4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 
     เม่ือวันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ................ 

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งท่ี.......................... 
                          เม่ือวันท่ี.............เดือน........................... พ.ศ. ............... 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 28 จาก 54 

 

 
 
5.  แนวทางท่ีใชในการพัฒนาหลักสูตร  
 เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ไดแก ................... 
6.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 
    วิทยาเขต (ระบุ) ..................................................................................... 
 นอกสถานท่ีตั้ง (ระบุ) .............................................................................. 
7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาโท 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................................................... 
 7.2 ภาษาท่ีใช 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรับผูเขาศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ 
 รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 
 7.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เปนหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

   ชือ่สถาบัน...................................................................................... 
   รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.............................................................  

 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 
 ชือ่สถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการรวม 
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2สถาบัน) 
 7.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา 
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 29 จาก 54 

 

 
 
8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
 1. ..............................................................................  2. ................................................................... 
          3. .................................................................................  4. ....................................................................
  

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ 
 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 
 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 
 เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
 มีกลยุทธในการดําเนินการ 
 มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 
ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 
ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 
ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................    

 1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 ..................................................................................................................................... 
    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 

มีภาคฤดูรอน      จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห 
ไมมีภาคฤดูรอน 
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2.  การดําเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาดําเนินการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 
วัน – เวลาท้ังในและนอกเวลาราชการ 

 2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา 
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
ท้ังแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

 2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเทา  
เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต 
มีเกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)................................................................... 
 

2.4  จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร ....................... คน  
 

2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
แบบชั้นเรยีน 

      แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
        แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
       อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………….. 
 

2.6 ระบบการเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต 
มีการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน 
ไมมี 

 

 

3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
  3.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา....................หนวยกิต 
  แบบศึกษาเต็มเวลา      ใหศึกษาไดไมเกิน................ปการศึกษา 
 สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา 
 แบบศึกษาบางเวลา ใหศึกษาไดไมเกิน.................ปการศึกษา 
 สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา 
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 3.2 โครงสรางหลักสูตร 
 แผน ก  (เนนการทําวิทยานิพนธ) 
 แบบ ก 1         วิทยานิพนธ........................หนวยกิต 
  เง่ือนไขอ่ืน ๆ (ถามี – ระบุ)....................................................... 
 แบบ ก 2         วิทยานิพนธ........................หนวยกิต 
  ศึกษารายวิชา.......................หนวยกิต 
 แผน ข      ศึกษารายวชิา........................หนวยกิต 
 งานคนควาอิสระ...................หนวยกิต 
 

 
 
4. การฝกประสบการณภาคสนาม  
 มี  (ระบุวาเปนฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออ่ืนๆ) ..................................................... 
 ไมมี 

 

5. การทําโครงงานหรือการวิจัย 
 มี  (ระบุวาเปนโครงงานหรือการวิจัย)............................................................................... 
 ไมมี 

 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากความ
คาดหวังโดยท่ัวๆ ไปท่ีสถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีข้ึนในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพ่ิมเติม ............ ดาน (ระบุ) ……………………………………………….. 
 

3.  การแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) เพ่ือแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูใหแก
นักศึกษา 
 มี 
 ไมมี 
 

หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑการใหระดับคะแนน 
   เกณฑการวัดผล (ระบุ).................................................  

เกณฑข้ันต่ํารายวิชา (ถามี – ระบุ)............................................................................ 
 เกณฑอ่ืน ๆ (ถามี – (ระบุ)....................................................................................... 
 
2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
  มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ) ………………………………………………………… 
 ไมมี 
3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 การสําเร็จการศึกษา 
 แผน ก แบบ ก 1 
 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา 
 การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ  (ระบุ).................................................................. 
 .............................................................................................................................. 
 เกณฑอ่ืน ๆ (ระบุ).................................................................................................. 
                           ………………………………………………………………………………………………………………… 
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 แผน ก แบบ ก 2 
 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่าํกวา................ (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 เสนอวิทยานิพนธ และสอบผานการสอบปากเปลา 
 การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ (ระบุ)................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 เกณฑอ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................... 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 แผน  ข 
 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา............... (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 สอบผานการสอบประมวลความรู ดวยขอเขียนและปากเปลา 
 เกณฑอ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  

มี (ระบุ)............................................................................................................. 
ไมมี 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
  มีการพัฒนาดานวิชาการ 
  มีการพัฒนาดานวิชาชีพ 

มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
  มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
 

หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้ 
1. การกํากับมาตรฐาน   

มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................ 
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2. บัณฑิต  เชน 
 คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณา
จากผลลัพธการเรียนรู 
 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................................................................... 
3. นักศึกษา เชน 
 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
 มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึง
พอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................ 
 

4. อาจารย เชน  
 มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม  
 มีกลไกการคัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส  
 อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาและมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
 อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................ 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง เชน 
 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย  
 มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  
 มีการประเมินผู เรียน กํากับให มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ี
หลากหลาย 
 การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
 มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................................................... 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน 
 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพรอมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูท้ังความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 
 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
 มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ 
สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
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7.  การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีท้ังหมดจํานวน ..........ตัวบงชี้ ดังนี้    
      (ถามีมากกวาท่ีกําหนดไวใหระบุใหครบถวน) 

7.1 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ………….ตัวบงชี้ 
7.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทสาขา/สาขาวิชา ………....... 
     จาํนวน  ................................. ตัวบงชี้ 
7.3 เปนตัวบงชี้ท่ีหลักสูตรพัฒนาข้ึนเองโดยครอบคลุมหมวด 1 – หมวด 6 …………….ตัวบงชี้ 
7.4 มีตัวบงชี้เพ่ิมเติมจากขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก ..................................................... ตัวบงชี้ 

 
หมวดที ่8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน 

  การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา 
การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 
การสอบถามจากนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
  ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน 
  การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและ 
  ประเมินผล  และการใชสื่อการสอน 

ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพ่ือนรวมงาน 
  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการท่ีไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เชน 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 

ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย 
ประเมินโดยท่ีปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
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3.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 
  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน 
  การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบ 
  หลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา 
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 
 
 

        รับรองความถูกตองของขอมูล 
 
 
      (ลงชื่อ) 
            (.......................................................) 
                  ตําแหนง  ................................................................ 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวอยางแบบฟอรม มคอ. 06 
 

            มคอ.06 
แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 ระดับปริญญาเอก 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา ………………………………………………………………………………………………. 

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

 

หมวดที ่1 ขอมูลทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลักสูตร  
 (ภาษาไทย) ................................................................................................................................... 

         (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................ 
2.  ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) .................................................................................................................................... 

         (ภาษาอังกฤษ)................................................................................................................................ 
 

     อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย)........................................................................................................................... 
        (ภาษาอังกฤษ).................................................................................................................... 

     หลักเกณฑในการเรียกชื่อปริญญา 
 เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ....................................................พ.ศ. ………………………… 
 เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ. 
 ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรับความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เม่ือ.................... 
3.  สถานภาพของหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม       กําหนดเปดสอน เดือน.............................พ.ศ. ....................... 
 หลักสูตรปรับปรงุ      กําหนดเปดสอน เดือน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ................................. 
 เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา....................................... 

 ปรับปรุงครั้งสุดทายเม่ือปการศึกษา............................................................. 
4.  การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการ.................................................................... 
     เม่ือวันท่ี.............เดือน............................พ.ศ. ................ 

 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งท่ี.......................... 
                          เม่ือวันท่ี.............เดือน........................... พ.ศ. ............... 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 38 จาก 54 

 

 
 
5.  แนวทางท่ีใชในการพัฒนาหลักสูตร  
 เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขา/สาขาวิชาท่ีเก่ียวของ ไดแก ................. 
6.  สถานท่ีจัดการเรียนการสอน  

       เฉพาะในสถาบัน 
    วิทยาเขต (ระบุ) ..................................................................................... 
    นอกสถานท่ีตั้ง (ระบุ) .............................................................................. 
7.  รูปแบบของหลักสูตร 
 7.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาเอก 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) ...........................................................  
 7.2 ภาษาท่ีใช 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
 หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรับผูเขาศึกษา 
 รับเฉพาะนักศึกษาไทย 
 รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ 
 รับท้ังนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ 
 7.4 ความรวมมือกับสถาบันอ่ืน 
 เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
 เปนหลักสูตรท่ีไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอ่ืน 

   ชือ่สถาบัน...................................................................................... 
   รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน............................................................. 
  

 เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอ่ืน 
 ชือ่สถาบัน.......................................ประเทศ.................................. 
 รูปแบบของการรวม 
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา 
 รวมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เปนผูใหปริญญา 

 รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2สถาบัน) 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
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 7.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา 
 ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
 ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) 
 อ่ืนๆ (ระบุ)............................................... 
 

8.  อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา  
 1. .................................................................................  2. .................................................................... 
          3. .................................................................................  4. .................................................................... 
 

หมวดที ่2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ 

 สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา 
 สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ 
 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา............................................... 
 สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................ 
 เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ (ระบุ)............................................. 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................................................................... 
 
2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
 มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง  
 มีกลยุทธในการดําเนินการ 
 มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ 
 
 
 

หมวดที ่3. ระบบการจัดการศึกษา การดําเนนิการ และโครงสรางของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 

ระบบทวิภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 
ระบบไตรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 
ระบบจตุรภาค ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห 
ระบบอ่ืน ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................  
 
   



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 40 จาก 54 

 

 
 
 1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีท่ีมิใชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด) 
 ..................................................................................................................................... 
    1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 

 

มีภาคฤดูรอน      จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห 
ไมมีภาคฤดูรอน 

 

2.  การดําเนินการหลักสูตร 
   2.1 วัน – เวลาดําเนินการ 

วัน – เวลาราชการปกติ 
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 
วัน – เวลาท้ังในและนอกเวลาราชการ 

 2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา 
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา 
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา 
ท้ังแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา 

               2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเทา  
เปนผูสําเร็จการศึกษาปริญญาตรี ท่ีมีผลการเรียนดีมาก 

 “ดีมาก” หมายถึง (ระบุ).................................................................... 
มีเกณฑคุณสมบัติเพ่ิมเติม (ระบุ)................................................................... 

2.5  จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร ....................... คน  
2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

แบบชั้นเรยีน 
      แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
        แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
       แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต 
       อ่ืนๆ (ระบุ)  …………………….. 

2.6 ระบบการเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี) 
มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต 
มีการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน 
ไมมี 
 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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3.  หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
  3.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา 
 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา....................หนวยกิต 
  แบบศึกษาเต็มเวลา      ใหศึกษาไดไมเกิน................ปการศึกษา 
 สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา 
 แบบศึกษาบางเวลา ใหศึกษาไดไมเกิน.................ปการศึกษา 
 สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา 

          3.2 โครงสรางหลักสูตร 
 แบบ 1  (เนนการทําวิจัยโดยวิทยานิพนธ) 
 แบบ 1.1 (ผูสําเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธ........................หนวยกิต 
   เง่ือนไขอ่ืนๆ (ถามี – ระบุ)........................ 
 แบบ 1.2 (ผูสําเร็จปริญญาตรี) วิทยานิพนธ........................หนวยกิต 
   เง่ือนไขอ่ืนๆ (ถามี – ระบุ)........................ 
 
 แบบ 2 
 แบบ 2.1 (ผูสําเร็จปริญญาโท) วิทยานิพนธ........................หนวยกิต 
    ศึกษารายวชิา........................หนวยกิต 
   เง่ือนไขอ่ืนๆ (ถามี – ระบุ)........................ 
 แบบ 2.2 (ผูสําเร็จปริญญาตรี) วิทยานิพนธ........................หนวยกิต 
    ศึกษารายวิชา........................หนวยกิต 
   เง่ือนไขอ่ืนๆ (ถามี – ระบุ)........................ 

 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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4. การฝกประสบการณภาคสนาม  
 มี  (ระบุวาเปนฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออ่ืนๆ) ..................................................... 
 ไมมี 

 

5. การทําโครงงานหรือการวิจัย 
 มี  (ระบุวาเปนโครงงานหรือการวิจัย)............................................................................... 
 ไมมี 

 

หมวดที ่4 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาท่ีนอกเหนือไปจากความ
คาดหวังโดยท่ัวๆ ไปท่ีสถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีข้ึนในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2.  มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามท่ีกําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน 
 มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพ่ิมเติม ............ ดาน (ระบุ) ……………………………………………….. 
 

3.  การแสดงแผนท่ีการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum 
Mapping) เพ่ือแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพ่ือพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรูใหแก
นักศึกษา 
 มี 
 ไมมี 
 

หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  เกณฑการใหระดับคะแนน 
   เกณฑการวัดผล (ระบุ).................................................  

เกณฑข้ันต่ํารายวิชา (ถามี – ระบุ)............................................................................ 
 เกณฑอ่ืน ๆ (ถามี – (ระบุ)....................................................................................... 
 
2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ) ………………………………………………………… 
 ไมมี 
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3.  เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 3.1 การสําเร็จการศึกษา 
  แบบ 1 
 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา (ระบุภาษาท่ีสถาบันฯ............. 
 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) 
 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา 
 การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ (ระบุ)...................................................... 
 เกณฑอ่ืน ๆ (ถามี - ระบุ)......................................................................... 
 
 แบบ 2 
 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา............. (จากระบบ 4 ระดับคะแนน) 
 สอบผานภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา (ระบุภาษาท่ีสถาบันฯกําหนด) 
 ................................................................................................................... 
 สอบผานการสอบวัดคุณสมบัติ (qualifying exam) 
 เสนอวิทยานิพนธและสอบผานการสอบปากเปลา 
 การตีพิมพเผยแพรวิทยานิพนธ (ระบุ).................................................... 
 ................................................................................................................ 
 ................................................................................................................ 
 เกณฑอ่ืน ๆ (ถามี - ระบุ)......................................................................... 
        ............................................................................................................... 
 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1.  การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
มี (ระบุ)............................................................................................................. 
ไมมี 
 

2.  การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย  
  มีการพัฒนาดานวิชาการ 
  มีการพัฒนาดานวิชาชีพ 

มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน 
          มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล 
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

 หลักสูตรไดกําหนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้ 
1. การกํากับมาตรฐาน   
   มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใชและ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชาตลอดระยะเวลาท่ีมีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกลาวทุกประการ เชน 
 อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................................. 
2. บัณฑิต  เชน 
 คุณภาพบัณฑิตเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ โดยพิจารณา
จากผลลัพธการเรียนรู 
 ผลงานของนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร 
 อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................................. 
3. นักศึกษา เชน 
 การรับนักศึกษาและการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 มีการควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ 
 มีกระบวนการหรือแสดงผลการดําเนินงาน (การคงอยู การสําเร็จการศึกษา ความพึง
พอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา) 
 อ่ืนๆ (ระบุ).................................................................................................................. 
4. อาจารย เชน  
 มีการบริหารและพัฒนาอาจารยตั้งแตระบบการรับอาจารยใหม  
 มีกลไกการคัดเลือกอาจารยท่ีเหมาะสม โปรงใส  
 อาจารยในหลักสูตรมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมและเพียงพอ มีความรู ความเชี่ยวชาญทาง
สาขาวิชาและมีความกาวหนาในการผลิตผลงานทางวิชาการอยางตอเนื่อง 
 อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................... 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอยางตอเนื่อง เชน 
 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม กํากับการจัดทํารายวิชาตางๆ ใหมีเนื้อหาท่ีทันสมัย  
 มีการวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแตละรายวิชา  
 มีการประเมินผู เรียน กํากับให มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินท่ี
หลากหลาย 
 การจดักิจกรรมการเรยีนการสอน 
 มีผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
                    อ่ืนๆ (ระบุ)................................................................................................................... 
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6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู เชน 
 มีระบบการดําเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพรอมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูท้ังความพรอมทางกายภาพและความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยีและสิ่งอํานวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเรียนรู โดยการมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตร 
 มีจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน 
 มีการดําเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอ
สิง่สนับสนุนการเรียนรู 
 
 

7. การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีท้ังหมดจํานวน ............ตัวบงชี้ ดังนี้    
      (ถามีมากกวาท่ีกําหนดไวใหระบุใหครบถวน) 

7.1 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ……….ตัวบงชี้ 
7.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอกสาขา/สาขาวิชา …………… 
     จาํนวน  …………...... ตัวบงชี้ 
7.3 เปนตัวบงชี้ท่ีหลักสูตรพัฒนาข้ึนเองโดยครอบคลุมหมวด1 – หมวด 6 …………….ตัวบงชี้ 
7.4 มีตัวบงชี้เพ่ิมเติมจากขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก ................................................ ตัวบงชี้ 

 
 

หมวดที ่8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร 
1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน 

  การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา 
การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา 
การสอบถามจากนักศึกษา 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน  
  ประเมินจากนักศึกษาเก่ียวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน 
  การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและ 
  ประเมินผล  และการใชสื่อการสอน 

ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพ่ือนรวมงาน 
  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
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2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการท่ีไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวม เชน 
  ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย 

ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแทนอาจารย 
ประเมินโดยท่ีปรึกษาหรือผูทรงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร 

  ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเก่ียวของอ่ืนๆ 
  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
3.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานท่ีปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย 
  คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา 
  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน 
  การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบ 
  หลักสูตร 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา 
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร 

  อ่ืนๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

        รับรองความถูกตองของขอมูล 
 
 
      (ลงชื่อ) 
            (.......................................................) 
                  ตําแหนง  ................................................................ 

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

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 47 จาก 54 

 

 
 

ตัวอยาง แบบฟอรม  สมอ.08 

 

การปรับปรุงแกไขหลักสูตร……………………………. 

สาขาวิชา……………………….. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. …………….) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

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

1. หลักสูตรฉบับดังกลาวนี้ไดรับทราบ/รับรองการเปดสอนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เม่ือวันท่ี  
…………………………………. (ตัวอักษร ขนาด 16  รูปแบบตัวอักษรคือ TH Sarabune PSK ) 

2. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ไดอนุมัติการปรับปรุงแกไขครั้งนี้แลว ในคราวประชุม                          
ครั้งท่ี ............................ เม่ือวันท่ี ............................................. (ตัวอักษร ขนาด 16  รูปแบบตัวอักษรคือ 
TH Sarabune PSK ) 

3. หลักสูตรปรับปรุงแกไขนี้ เริ่มใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา  ……………………….. 

ตั้งแตภาคเรียนท่ี ………………….    ปการศึกษา  …………………….    เปนตนไป (ตัวอักษร ขนาด 16  รูปแบบ
ตัวอักษรคือ TH Sarabune PSK ) 

4. เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 

 ใหระบุเหตุผลการแกไข เชน  อาจารยเกษียณอายุ  อาจารยลาออก   ฯลฯ 

(ตัวอักษร ขนาด 16  รูปแบบตัวอักษรคือ TH Sarabune PSK ) 

5. สาระในการปรับปรุงแกไข   

 ใหระบุสวนท่ีตองการปรับปรุงแกไขใหมีรายละเอียดครบถวนและชัดเจน เชน ถาตองการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย จากชื่อเดิม เปลี่ยนเปนอาจารยชื่อใหม  เพ่ิมเปดรายวิชาใหมเพ่ิม ตองระบุเลขประจํา
รายวิชา ชื่อรายวิชาท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวนหนวยกิต จํานวนชั่วโมงเรียนตอสัปดาห กลุมวิชาหรือ
หมวดวิชาและคําอธิบายรายวิชา เปนตน  (ตัวอักษร ขนาด 16  รูปแบบตัวอักษรคือ TH Sarabune PSK ) 

 

 

 

สมอ. 08 

พิมพรายละเอียดท่ีหลักสูตรจะดําเนินการเปลี่ยนแปลงแทนท่ีตัวหนังสือสีแดงและลบคําอธิบายท่ีเปนวงเล็บออกและลบหัวขอนี้ออก
ดวย 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 48 จาก 54 

 

 
 
6. โครงสรางหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแกไข    

     โครงสรางหลักสูตรจํานวนหนวยกิต  รวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา 132  หนวยกิต 

     (หัวขอตัวอักษรตัวหนา ขนาด 16  รูปแบบตัวอักษรคือ TH Sarabune PSK ) 

ก. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป    ไมนอยกวา   30 หนวยกิต 
1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร       12      หนวยกิต 
2) กลุมวิชามนุษยศาสตร          6 หนวยกิต 
3) กลุมวิชาสังคมศาสตร          6     หนวยกิต 
4) กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร       6     หนวยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะดาน    ไมนอยกวา   96  หนวยกิต 
1) กลุมวิชาแกน บังคับเรียน      21     หนวยกิต 
2) กลุมวิชาชีพบังคับ บังคับเรียน                 51   หนวยกิต 
3) กลุมวิชาชีพเลือก ใหเลือกเรียนไมนอยกวา     18    หนวยกิต 
4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ        6    หนวยกิต 
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี     ไมนอยกวา     6    หนวยกิต 

หมายเหตุ:  ไมมีการเปล่ียนแปลงโครงสรางหลักสูตร (ตัวอักษรตัวหนา ขนาด 16  รูปแบบตัวอักษรคือ TH 
Sarabune PSK ) 

 
 

 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 49 จาก 54 

 

 
 

 
 
       รับรองความถูกตองของขอมูล 
 
 
    (ลงชื่อ)  ...................................................................... 
     (……………………………………………………………..) 
   ตําแหนง     คณบดีคณะ……………………………………………………… 
             วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ. ……… 

                                  (ตัวอักษร ขนาด 16  รูปแบบตัวอักษรคือ TH Sarabune PSK ) 

 
 
                  รับรองความถูกตองของขอมูล 
 
 
            (ลงชื่อ)  ................................................................. 
             (ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสนาะ กลิ่นงาม) 
         ตําแหนง     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
          วันท่ี............เดือน..........................พ.ศ. …………….. 

                                  (ตัวอักษร ขนาด 16  รูปแบบตัวอักษรคือ TH Sarabune PSK ) 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 50 จาก 54 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 51 จาก 54 

 

 
 

มาตรฐานคุณภาพงาน   
  

  51 - 60 หลักสูตร   =  5 คะแนน 
 41 - 50 หลักสูตร   =  4 คะแนน 
 31 - 40 หลักสูตร   =  3 คะแนน 
 21 - 30 หลักสูตร   =  2 คะแนน 
 10 - 20 หลักสูตร   =  1 คะแนน 

 
การบริหารความเสี่ยงของงาน 
 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 52 จาก 54 

 

 
 

 
การควบคุมเอกสาร 

1. จัดทํารางแผนบริหารหลักสูตรประจําป 2561 เพ่ือใชในการบริหารและติดตามหลักสูตร 
2. จัดทําแฟมการนําสงเอกสารถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือสะดวกตอการคนหา ใช

ในการติดตามหลักสูตร 
3. จัดทําแฟมการปรับปรุงแกไขหลักสูตรเล็กนอย สมอ 08  

 

ขอมูลสารสนเทศ/ฐานขอมูลท่ีใชในการปฏิบัติ 
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2553 
3. ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี วาดวย การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.  2554   
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2558 
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 
7. พระราชกฤษฏีกา 
8. ระบบ MIS  ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร ระดับปริญญาตรี/ระดับบัณฑิตศึกษา  



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 53 จาก 54 

 

 
 

ขอเสนอแนะ/เทคนิคการปฏิบัติงาน/ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไขและพัฒนางาน 
1. ปญหาท่ีพบในการจัดทําหลักสูตร ในกรณีผูรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยประจําหลักสูตร ไมเปน

ปจจุบัน 
2. หลักสูตรบางหลักสูตรกําลังหมดอายุ ยังไมมีการดําเนินการปรับปรุง 
3. แบบรายงานในการใชในการปรับเปลี่ยนหลักสูตร สมอ. 08 ไมเปนรูปแบบเดียวกัน 

 

แนวทางการแกไข 
 

1. แจงหลักสูตรใหดําเนินการเปลี่ยนแปลง สมอ.08 ทันทีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร  
2. จัดทํารายงานแสดงสถานะของหลักสูตร เพ่ือใหหลักสูตรรับทราบการครบรอบการปรับปรุงและ

ดําเนินการตามปฏิทินการดําเนินการใหทันรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
3. จัดทําแบบฟอรมจากสวนกลางใหหลักสูตรได ดาวนโหลดจากเว็ปไซตของสํานักสงเสริมวิชาการ

และงานทะเบียนรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 คูมือการปฏิบัติงาน : การบริหารงานหลักสูตร 
ชื่อหนวยงาน : สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
หมายเลขเอกสาร : 61.555.32.002 
แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช : 1 เมษายน 2561 หนา 54 จาก 54 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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