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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร  ............................................. 

สาขาวิชา .......................................................... 
(หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 25.......) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       ....................... / ......................................... / ....... ................................. 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย             หลักสูตร.......................................  สาขาวิชา ............ ........................ 
 ภาษาอังกฤษ         ..................................................Program in ………………………………. 
 
2. ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ...............ชื่อปริญญา................(..................ชื่อสาขาวิชา...................) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  ................................................(.........................................................) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  ......................(.....................................................)    
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   ......................(.................................................... )   
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ............................................. 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ       ไม่น้อยกว่า ......... หน่วยกิต 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ     ไม่น้อยกว่า ......... หน่วยกิต 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ    ไม่น้อยกว่า ......... หน่วยกิต 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   ไม่น้อยกว่า ......... หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ        หลักสูตร ..... ปี 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ     หลักสูตร ..... ปี 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ     หลักสูตร ..... ปี 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   หลักสูตร ..... ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้    ............................................................. 
 5.3  การรับเข้าศึกษา    ................................................................................................ ........................    
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  ..........................................................................................................    
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ...........................................................................................    
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ......  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษา .........  ปีการศึกษา ............. 
 คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ .... /....... วันที่ ....... เดือน ......... พ.ศ. ...... 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ...... / ....... วันที่ ..... เดือน ....... พ.ศ. ......... 
 สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ.  ........ 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 25........  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1   ............................................................. 
  8.2   ............................................................. 
  8.3   ............................................................. 
  8.4   ............................................................. 
  8.5   ............................................................. 
  8.6   ............................................................. 
  8.7   ............................................................. 
 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (จ านวนอย่างน้อย 5 คน คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง กรณีมีวิชาเอกให้จัดอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน  
ได้ ยกเว้น หลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง) 
 วิชาเอก..............................(ถ้ามี) 
  9.1   นาย......................................    
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X   
         ต าแหน่ง .......................................................  
         คุณวุฒิ  ....ชื่อย่อปริญญาเอก... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................  
  (ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบในประเทศ) 
          ....ชื่อย่อปริญญาโท... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
  ประเทศ............... (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  
          ....ชื่อย่อปริญญาตรี... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
  ประเทศ............ (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.........)  (กรณีจบหลักสูตรนานาชาติระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
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  9.2    นาง......................................  
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง .......................................................  
         คุณวุฒิ  ....ชื่อย่อปริญญาเอก... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................  
  (ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบในประเทศ) 
          ....ชื่อย่อปริญญาโท... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
  ประเทศ............... (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  
          ....ชื่อย่อปริญญาตรี... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
  ประเทศ............ (ปี ค.ศ. ทีส่ าเร็จการศึกษา.........)  (กรณีจบหลักสูตรนานาชาติระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 9.3    นางสาว......................................  
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง .......................................................  
         คุณวุฒิ  ....ชื่อย่อปริญญาเอก... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................  
  (ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบในประเทศ) 
          ....ชื่อย่อปริญญาโท... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
  ประเทศ............... (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  
          ....ชื่อย่อปริญญาตรี... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
  ประเทศ............ (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.........)  (กรณีจบหลักสูตรนานาชาติระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 9.4    นางสาว......................................  
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง .......................................................  
         คุณวุฒิ  ....ชื่อย่อปริญญาเอก... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................  
  (ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบในประเทศ) 
          ....ชื่อย่อปริญญาโท... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
  ประเทศ............... (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  
          ....ชื่อย่อปริญญาตรี... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
  ประเทศ............ (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.........)  (กรณีจบหลักสูตรนานาชาติระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 9.5    นางสาว......................................  
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง .......................................................  
         คุณวุฒิ  ....ชื่อย่อปริญญาเอก... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................  
  (ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบในประเทศ) 
          ....ชื่อย่อปริญญาโท... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้าม)ี สถาบัน................,  
  ประเทศ............... (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  
          ....ชื่อย่อปริญญาตรี... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
  ประเทศ............ (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.........)  (กรณีจบหลักสูตรนานาชาติระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะ .......................................................... มหาวิทยาลัยศิลปากร  ............................................................ 
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ...................................................... 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ............................................................................................................................. ..........................................  
................................................................................................................................................................. .................... 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ............................................................. .......................................................................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 .................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 .................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................ .............................................................................. ........... 
 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชาอ่ืน ดังนี้ 
          13.1.1  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มหาวิทยาลัยศิลปากร  จ านวน 33 รายวิชา 
           081 101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6) 
    (Thai for Communication)  
          081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3(2-2-5) 
     (English for Everyday Use) 

  081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ    3(2-2-5) 
      (English Skills Development) 
    082 101 มนุษย์กับศิลปะ                                          3(3-0-6) 
    (Man and Art) 
    082 102  มนุษย์กับการสร้างสรรค์         3(3-0-6)
     (Man and Creativity) 
    082 103 ปรัชญากับชีวิต               3(3-0-6)
     (Philosophy and Life) 
    082 104 อารยธรรมโลก     3(3-0-6)
     (World Civilization) 
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    082 105 อารยธรรมไทย    3(3-0-6) 
     (Thai Civilization) 
                     082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน   3(3-0-6) 
     (Architecture and Related Art in ASEAN Community) 
                       082 107  สมาธิเพ่ือการพัฒนาชีวิต   3(3-0-6) 
                                    (Meditation for Self-Development) 
           082 108  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น   3(3-0-6) 
     (Art and Visual Culture) 
           082 109  ดนตรีวิจักษ์   3(3-0-6) 
     (Music Appreciation) 
    082 110  ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข   3(3-0-6) 
              (Art of Living and Working for Happiness) 
    083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                          3(3-0-6) 
     (Man and His Environment) 
    083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์                              3(3-0-6)
     (Psychology and Human Relations)   
    083 103 หลักการจัดการ   3(3-0-6)
     (Principles of Management) 
    083 104 กีฬาศึกษา   3(2-2-5) 
     (Sport Education)  
    083 105 การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย   3(3-0-6)
     (Thai Politics, Government and Economy) 
       083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน   3(3-0-6) 
     (Performing Arts in ASEAN) 
    083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน   3(3-0-6) 
     (Aspects of ASEAN Culture) 
    083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน   3(3-0-6) 
     (ASEAN Music Culture) 
    083 109  การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์   3(3-0-6) 
      (Creative Living) 
    083 110  กิจกรรมเพ่ือชีวิตสร้างสรรค์    3(3-0-6) 
     (Activities for a Creative Life) 
    083 111  ประสบการณ์นานาชาติ   3(3-0-6) 
     (International Experience) 
    083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                              3(3-0-6) 
                                  (Sufficiency Economy and Social Development) 
    084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ              3(3-0-6)
     (Food for Health)  
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               084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน             3(3-0-6)
     (Environment, Pollution and Energy) 
        084 103 คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   3(3-0-6)
     (Computer, Information Technology and Communication) 
              084 104 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6)
     (Mathematics and Statistics in Everyday Life) 
    084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรม   3(3-0-6) 
     (World of Technology and Innovation) 
    084 106  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน     3(3-0-6) 
     (Science and Technology in ASEAN Community) 
    084 107  พลังงานในอาเซียน   3(3-0-6) 
                (Energy in ASEAN) 
    084 108  โลกและดาราศาสตร์   3(3-0-6) 
     (Earth and Astronomy) 
         13.1.2  หมวดวิชา............................ 
                                   คณะ.................................. ภาควิชา................................ จ านวน ..... วิชาคือ 
                                   xxx xxx      ชื่อวิชาภาษาไทย     จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
                                                   (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
 
 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น (ระบุคณะ/ภาควิชา)  จ านวน .........  รายวิชา   
                                   xxx xxx      ชื่อวิชาภาษาไทย     จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
                                                  (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
                                   xxx xxx      ชื่อวิชาภาษาไทย     จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
                                                  (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
................................................................................ .................................................................................................. 
........................................................................................... .................................................................. ..................... 
 1.2  ความส าคัญ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................... ....................................................................................................... 
........................................................................................... ....................................................................................... 
 1.3  วัตถุประสงค์ 
         1.3.1 ....................................................................................................................... ........................... 
         1.3.2 ............................................................. .....................................................................................  
          1.3.3 ....................................................................................................................... ........................... 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค   ข้อก าหนดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 25...........  (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน..................................................................................................... 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ..........................................................................................   
  
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    
                 ภาคการศึกษาต้น      เดอืนสิงหาคม – ธันวาคม 
        ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
        ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1  .................................................................................. ......................................................... 
                2.2.2  ............................................................................................................................. .............. 
        2.2.3  ............................................................................................................................................  
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
        2.3.1  ..................................................................................................................... ...................... 
                2.3.2  ...........................................................................................................................................  
        2.3.3  ............................................................................................................................. ............... 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
        2.4.1  ..................................................................................................................... ...................... 
                2.4.2  .......................................................................................................................................... . 
        2.4.3  .................................................................................................................. .......................... 
 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

 ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 25xx ปี 25xx ปี 25xx ปี 25xx ปี 25xx 

ชั้นปีที่ 1      
ชั้นปีที่ 2      
ชั้นปีที่ 3      
ชั้นปีที่ 4      

รวม      
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา      
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 2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1  งบประมาณรายรับ(หน่วย  บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 

      
      
      

รวมรายรับ      
         

        2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 
 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 

      
      
      
      
      

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา        
 

  
2.7  ระบบการศึกษา 

               [    ]     แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 25.......... 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
              3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ............. หน่วยกิต 
     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง) 
                        หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า xxx  หน่วยกิต 
     หมวดวิชาเฉพาะ  จ านวนไม่น้อยกว่า xxx  หน่วยกิต 
     หมวดวิชาวชิาเลือกเสรี  จ านวนไม่น้อยกว่า   xxx  หน่วยกิต 
      3.1.3  รายวิชา 
                  3.1.3.1   รหัสวิชา     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
            เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
             xxx ภาควิชา/สาขาวิชา ................................  คณะ .................................. 
        xxx ภาควิชา/สาขาวิชา ................................  คณะ .................................. 
           เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
                                     เลขตัวแรก    หมายถึง    ระดับชั้นปีที่นักศึกษาปกติควรเรียนได้ 
             เลขตัวที่สอง   หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา 
             เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา   

3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
              รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
              รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
              รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  
และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
 3.1.3.3  รายวิชา (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง) 
     หมวดวิชา....................    จ านวน .............  หน่วยกิต 
xxx xxx           ชื่อรายวิชาภาษาไทย                 จ านวนหน่วยกติ(ช.ม.บรรยาย –  ชม.ปฏิบัต-ิ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
  (ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ)  
xxx xxx           ชื่อรายวิชาภาษาไทย                 จ านวนหน่วยกติ(ชม.บรรยาย –  ช.ม.ปฏิบัต-ิ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
  (ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ)  
 ให้แสดงทุกรายวิชาในหลักสูตร 
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 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา (ค าอธิบายเพิ่มเตมิโปรดดูในค าช้ีแจง) 
ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 

(บ – ป – น) 
   
   
   
   

รวมจ านวน  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

   
   
   

รวมจ านวน  
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

   
   
   

รวมจ านวน  
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

   
   
   

รวมจ านวน  
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ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

   
   
   
   

รวมจ านวน  
 

ปีที่ 3  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

   
   
   

รวมจ านวน  
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

   
   
   
   

รวมจ านวน  
 

ปีที่ 4  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

   
   
   

รวมจ านวน  
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     3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง) 
      
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา    จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัต-ิชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
xxx xxx ชื่อภาษาไทย         x(x-x-x)    
           (ชื่อภาษาอังกฤษ) 
             ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ............................................................................................. 

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

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

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

............................................................................................................................. ............................ 
   ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ......................................................................................... 

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

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

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

............................................................................................................................. ............................ 
ตัวอย่างการพิมพ์ 
081 101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   (Thai for Communication) 

           หลักและแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

            Principles and concepts  of communication; the use of Thai language skills 
for effective and creative communication in daily life and for knowledge seeking. 

 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา    จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัต-ิช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)  
xxx xxx ชื่อภาษาไทย         x(x-x-x)    
           (ชื่อภาษาอังกฤษ) 
             ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ............................................................................................. 

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

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

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

........................................................................................................... .............................................. 
   ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ......................................................................................... 

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

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

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

............................................................................................................................. ............................ 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  (ให้ระบุรายชื่ออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรขึ้นก่อน โดยท าเครื่องหมาย “*” (ดอกจัน) ไว้ท้ายชื่อสกุล จ านวน
ไม่น้อยกว่า 5 คน  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันได้ ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดู
ในค าช้ีแจง)     
 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ใหม่/ปรับปรุง 
1 รศ. ดร. ................................* 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
   

2 ผศ. ดร. ................................* 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

   

3 อ. ดร. ...................................* 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

   

4 อ. ..........................................* 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

   

5 อ. ..........................................* 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

   

 
 

    

 
หมายเหตุ  *  หมายถึงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

    3.2.2  อาจารย์ผู้สอน 
 (เป็นอาจารย์ประจ าที่มคีุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมตี าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชา

นั้นหรือสาขาวิชาที่สมัพันธ์กัน หรอืในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง)     
 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ใหม่/ปรับปรุง 
1 รศ. ดร. ................................ 
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              3.2.3  อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง) 
 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
  

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

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

 

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

 

  
 

 

  
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)  (ถ้ามี) 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
        (1) ......................................................................................................................... ........................... 
        (2) ........................................................................................................................................... ......... 
        (3) ............................................................................................................. ....................................... 
 4.2  ช่วงเวลา 
                     ชั้นปีที่ ......  ภาคการศึกษา..................           

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  

ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 
ฝึกทักษะ ...................... .................... ( ... ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
ฝึกทักษะ ...................... .................... ( ... ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ฝึกทักษะ ...................... .................... ( ... ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 ....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        (1) ......................................................................................................................... ........................... 
        (2) ........................................................ ............................................................................................  
        (3) ......................................................................................................................... ........................... 
 5.3  ช่วงเวลา            ชั้นปีที่ .......... ภาคการศึกษา ...........................   
 5.4  จ านวนหน่วยกิต          .......... หน่วยกิต 
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 5.5  การเตรียมการ 
                 (1) .............................................................................. ...................................................................... 
        (2) ......................................................................................................................... ........................... 
        (3) ......................................................................................................................................... ........... 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
        (1) ......................................................................................................................... ........................... 
        (2) ....................................................................................................................................................  
        (3) ......................................................................................................................... ........................... 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง)  
 ............................................................................................................................ ...........................................
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................................................. ... 

 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
       2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
          2.1.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
      1) มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม 
       2) ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
             3) มีความซื่อสัตย์สุจริต 
             4) มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก 
             5)   มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
              6) สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
     2.1.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
       1) อธิบายให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของการมีวินัย การเคารพกฎระเบียบ การมี
จิตส านึกที่ซ่ือสัตย์ต่อหน้าที่ ชี้ให้เห็นโทษของการทุจริต 
       2)   ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียนการสอนร่วมกันเพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาเป็นผู้มีวินัย เช่น การเข้าห้องเรียน การส่งงาน และการอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ 
       3) ปลูกฝังเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณธรรม จริยธรรม โดยสอดแทรกและ
ยกตัวอย่างจากเรื่องท่ีอ่านในชั้นเรียน รวมทั้งจากข่าวสารและสถานการณ์ที่ก าลังเกิดข้ึนในช่วงเวลานั้น 
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       4) ให้นักศึกษามีความตระหนักถึงความส าคัญของความซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และ
ตักเตือนนักศึกษาให้เห็นข้อเสียของการลอกเลียนผลงานของผู้อ่ืน รวมถึงสอนวิธีการที่ถูกต้องในการอ้างอิงผลงาน
ของผู้อื่น 
       5) ยกตัวอย่างเพ่ือชี้ให้เห็นความส าคัญของการมีส านึกในตนเอง  การเข้าใจผู้อ่ืนและ
การเข้าใจโลก 
       6) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างานเป็นกลุ่มเพ่ือสาธารณะ จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
องค์กรภายนอก 
     2.1.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
       1) ประเมินจากการเข้าชั้นเรียนและส่งงานที่ได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา ความ
ซื่อสัตย์ในการสอบ 
       2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาในด้านต่าง ๆ  ในชั้นเรียน เช่น 
การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ การมีส่วนร่วมและการให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
       3) ประเมินจากการตรวจผลงาน กระดาษค าตอบและงานท่ีนักศึกษาได้รับมอบหมาย 
       4) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นและทัศนคติต่าง ๆ ในการสอบ 
       5) ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
      2.1.2. ด้านความรู้ 
           2.1.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       1) มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
       2) มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
       3) สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 
     2.1.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        1) บรรยายเนื้อหาความรู้  ฝึกทักษะในด้านต่าง ๆ ตลอดจนกระตุ้นให้คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ภายในชั้นเรียน 
      2) ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให้ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้นการ
ปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกต์ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
       3) อาจจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยการเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือ
ศึกษาดูงาน 
       4) แนะน าต าราและส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียนใน
ประเด็นต่าง ๆ และน ามาแลกเปลี่ยนเรียบรู้กับเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน 
       2.1.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
       1) ประเมินผลตามสภาพจริง จากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ การสอบ รายงาน การ
ปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 
       2) ประเมินจากผลการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่าง ๆ  
       3)   ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปรายในชั้นเรียน 
  2.1.3. ด้านทักษะทางปัญญา 
           2.1.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       1) มีความคิดสร้างสรรค์ 
        2) มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
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        3) รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา  
      2.1.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       1) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค์น าเสนอเป็นงานเขียน เรียงความ และฝึกพูด
ในโอกาสต่าง ๆ 
       2) กระตุ้นให้นักศึกษาคิด วิเคราะห์จากสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งที่ปรากฏในหนังสือ
เรียนและในชีวิตประจ าวัน 
       3) จัดกิจกรรมการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และมีส่วน
ร่วมในการอภิปราย  
       4) กระตุ้นให้นักศึกษารู้จักตั้งค าถามและแสวงหาค าตอบ 
      2.1.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
       1) ประเมินจากการท าแบบฝึกหัด การสอบ รายงานและการฝึกพูดหรือการอภิปราย
ในชั้นเรียน 
       2) ประเมินจากการสังเกตพัฒนาการ พฤติกรรมในชั้นเรียน 
       3) ประเมินจากการแสดงความคิดเห็นในการอภิปราย 
  2.1.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          2.1.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
       1)   มีความเข้าใจพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
        2)    มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
       3) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น 
       4)    มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม   
     2.1.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ     
     1) บรรยายชี้ให้เห็นคุณค่าและความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
       2)   ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการท างานเป็นกลุ่ม 
       3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชั้นเรียน 
       4) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีการท างานเป็นกลุ่มเพ่ือฝึกภาวะการเป็นผู้น าและ
ผู้ตาม 
     2.1.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ  
       1) ประเมินจากผลงานที่เป็นผลมาจากการท างานกลุ่ม การพูดน าเสนองานตามกลุ่มที่
ได้รับมอบหมาย 
       2) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมจากการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ ในชั้นเรียน  
       3) ประเมินจากการสังเกตการท างานร่วมกันของนักศึกษาในห้องเรียน ในการร่วม
กลุ่ม 
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  2.1.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     2.1.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
       1) มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
       2) มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
       3) มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล  
     2.1.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       1) จัดกิจกรรมในชั้นเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนฝึกปฏิบัติ และพัฒนาทักษะในการ
สื่อสาร 
       2) แนะน าสื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกฝนด้วยตนเองนอกเวลา 
       3) แนะน าการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการค้นข้อมูลสารสนเทศ
อย่างมีระบบ 
       4) ก าหนดหัวข้อองค์ความรู้ให้นักศึกษาค้นคว้าและน าเสนอ 
     2.1.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ   
       1) ประเมินจากแบบฝึกหัด แบบทดสอบ และการฝึกปฏิบัติ 
       2) ประเมินจากการน าเสนอความคิด รายงาน 
       3)    ประเมินจากการดูการอ้างอิง บรรณานุกรม 
  2.1.6.  ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
     2.1.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
       1) ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและ
สากล 
       2) มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา 
       3) มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์  
     2.1.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
       1) สอดแทรกและชี้ให้เห็นถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมระหว่าง
การสอน 
        2) ให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมต่างชาติจากเนื้อหาที่ปรากฏในต าราเรียน 
       3) ให้นักศึกษาตระหนักในคุณค่าและความส าคัญของภูมิปัญญาไทยด้านการใช้และการ
สร้างสรรค์ภาษา  
       4) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม/ชมการแสดงต่าง ๆ ที่มีความหลากหลาย
และน่าสนใจ หรือศึกษาจากศิลปวัตถุหรือสถานที่จริง 
       5) อาจเชิญผู้รู้ทางภูมิปัญญาไทยท้องถิน่มาบรรยายเสริม 
       6) สอนเนื้อหาทางด้านการสร้างสรรค์ที่เป็นองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน 
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     2.1.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์  
       1) ประเมินจากการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตลอดทั้งภาค 
       2) ประเมินจากการสังเกตการที่นักศึกษามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น และอภิปราย ในชั้นเรียน 
       3) ประเมินจากการน าเสนอความคิด จากรายงานที่นักศึกษาน าเสนอ 
 
 2.2 หมวดวิชาเฉพาะ (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง)  
      2.2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   .......................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
   2.2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
           1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ............................................................ ...................................................................... .. 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ........................................................ .......................................................................... .. 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
    2.2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ............................................................... ................................................................... .. 
           3) .......................................................................................................................... .......... 

 2.2.2 ด้านความรู้ 
   ........................................................................................................................................... .......... 
........................................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
   2.2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ....................................................................... ............................................................. 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) .............................................................................. ...................................................... 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ................................................................................................. ................................... 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
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      2.2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   ............................................................................................................................. ........................ 
..................................................................................... .................................................................................. ............ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
   2.2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ................................................................. ................................................................. .. 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) .................................................................. ................................................................ .. 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ............................................................................... ..................................................... 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
        2.2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ............................................................................................................................. ........................ 
.............................................................................................. ......................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
   2.2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) .................................................................................................................................. .. 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ................................................................................................................................. ... 
           3) ................................................................................................................. ................... 
   2.2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
                1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) .................................................................................................................................. .. 
           3) ....................................................................................................................... ............. 
        2.2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ............................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................................................ ....................... 
........................................................................................................... ............................................................. ............ 
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   2.2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) .................................................................................................................................. .. 
           3) ......................................................................................................................... ........... 
    2.2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) .......................................................................................................................... .......... 
           3) ............................................................................................ ........................................ 
   2.2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) .......................................................................................................................... .......... 
           3) ........................................................................................................ ............................ 
        2.2.6 ด้านทักษะพิสัย หรืออ่ืน ๆ (ระบุ......)   (ส าหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติ ) 
   ............................................................................................................................. ........................ 
.............................................................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................. ........................................................................... ............ 
   2.2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) .................................................................... ................................................................ 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ........................................................................ ............................................................ 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ........................................................................................ ............................................ 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
        2.2.7 ด้านอ่ืน........   (ถ้ามี) 
   ................................................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
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   2.2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้าน........... 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ................................................................... ................................................................. 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้าน......... 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ........................................................................ ............................................................ 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน......... 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ......................................................................................... ........................................... 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
 
3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1.1 มีวินัย เคารพกฎระเบียบขององค์กรและสังคม  
  1.2 ตรงต่อเวลาและมีความรับผิดชอบ 
  1.3 มีความซื่อสัตย์สุจริต 
  1.4 มีความส านึกในตน เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก 
  1.5 มีความเสียสละ และมีจิตสาธารณะ 
  1.6 สามารถแก้ปัญหาด้วยสันติวิธี โดยยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. ด้านความรู้ 
  2.1 มีความรอบรู้ มีโลกทัศน์และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล 
  2.2 มีความใฝ่รู้ และสามารถแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 
  2.3 สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิต และพัฒนาสังคม 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 มีความคิดสร้างสรรค์ 
  3.2 มีทักษะการคิด และสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบ 
  3.3 รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่างๆ โดยใช้ปัญญา 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  4.1 มีความเข้าใจพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
  4.2 มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
  4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
  4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5.2 มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
  5.3 มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล 
 6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
  6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
  6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา  
  6.3 มีวิสัยทัศน์ที่น าไปสู่การสร้างสรรค์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์ 

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

081 101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                       

081 102 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                       

081 103 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ                       

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์                       

082 101 มนุษย์กับศิลปะ                       

082 102 มนษุย์กับการสร้างสรรค์                       

082 103  ปรัชญากับชีวิต                       

082 104  อารยธรรมโลก                       

082 105  อารยธรรมไทย                       

082 106  ศิลปะสถาปัตยกรรมในประชาคมอาเซียน                       

082 107  สมาธิเพื่อการพัฒนาชีวิต                       

082 108  ศิลปะกับวัฒนธรรมทางการเห็น                       

082 109  ดนตรีวิจักษ์                       

082 110  ศิลปะการด าเนินชีวิตและท างานอย่างเป็นสุข                       
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

                                                 ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์ 

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

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                       

083 101 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                       

083 102 จิตวิทยากับมนุษยสัมพันธ์                       

083 103  หลักการจดัการ                       

083 104  กีฬาศึกษา                       
083 105  การเมือง การปกครองและเศรษฐกิจไทย                       

083 106  ศิลปะการแสดงในอาเซียน                       

083 107  วิถีวัฒนธรรมอาเซียน                       

083 108  วัฒนธรรมดนตรีอาเซียน                       

083 109  การใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค ์                       
083 110  กิจกรรมเพื่อชีวิตสร้างสรรค ์                       
083 111  ประสบการณ์นานาชาติ                       

083 112  หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาสังคม                       
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 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปี พ.ศ. 2559) 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง 

รายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะ
ทางปัญญา 

4. ทักษะความ 
สัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร แลการ 
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.  ศิลปะ
และการ
สร้างสรรค์ 

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

กลุ่มวชิาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์                       

084 101 อาหารเพื่อสุขภาพ                       

084 102  สิ่งแวดล้อม มลพิษและพลังงาน                       

084 103  คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร                       

084 104 คณิตศาสตร์และสถติิในชีวิตประจ าวัน                       

084 105 โลกแห่งเทคโนโลยีและนวตักรรม                       
084 106  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในประชาคมอาเซียน                       

084 107  พลังงานในอาเซียน                       

084 108  โลกและดาราศาสตร ์                       

ศึกษาท่ัวไปที่ก าหนดโดยคณะวิชา ระบุรายวิชาศึกษาทั่วไปของคณะ........................................ 
xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                        

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                        
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                1.1....................................................................................................................... ........................... 
       1.2................................................................................................................ ................................... 
       1.3...................................................................................................................... ............................. 
 2. ด้านความรู้ 
                2.1....................................................................................................................... ............................ 
       2.2.................................................................................................................................................. 
       2.3...................................................................................................................... ............................. 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
                 3.1....................................................................................................................... ............................ 
        3.2...................................................................................................................... ............................. 
        3.3...................................................................................................................... ............................. 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                4.1....................................................................................................................... ............................ 
        4.2........................................................................................................ ........................................... 
       4.3............................................................................................................................. ...................... 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                5.1....................................................................................................................... ............................ 
       5.2...................................................................................................................... ............................. 
       5.3...................................................................................................................... ............................. 
 6. ด้านทักษะพิสัย (ถ้ามี) 
                6.1............................................................................................................................. ...................... 
       6.2...................................................................................................................................................  
       6.3............................................................................................................................. ...................... 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   
 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
(ถ้าม)ี 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                    
xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                

    

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                    

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย               
     

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                 
   

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                    

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                 
   

แสดงทุกรายวิชาในหลักสูตรโดยเรียงล าดับรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามากโดยไม่ต้องแยกหมวดแยกกลุ่มวิชา ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าชี้แจง 
 
               . 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หมวดวิชาเฉพาะ 

   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   
 

รายวิชา 1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
(ถ้าม)ี 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                    
xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                

    

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                    

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย               
     

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                 
   

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                    

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                 
   

แสดงทุกรายวิชาในหลักสูตรโดยเรียงล าดับรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามากโดยไม่ต้องแยกหมวดแยกกลุ่มวิชา ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าชี้แจง 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ.  25........ (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1   ………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

2.2   .............................................................................................. .............................................................. 
2.3   …………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.  25........ 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง  
 หากมีเกณฑ์เพ่ิมเติม (โปรดระบุ)....................... 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1   ....................................................................................................................... ..................................... 
 1.2   ....................................................................................................................... ..................................... 
  1.3   ............................................................... .............................................................................................  
  
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
          2.1   ..................................................................................................... ....................................................... 
 2.2   ....................................................................................................................... ..................................... 
  2.3   ......................................................................................................................................................... ... 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
     2.1  การบริหารงบประมาณ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มีหนังสือ
ด้าน ...............................และด้านอื่น ๆ   รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น     ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต ารา
เฉพาะทาง   รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  ดังนี้  
 2.2.1    ............................................................................................ ............................................................. 
 2.2.2    ................................................................. ........................................................................................ 
 2.2.3    ......................................................................................................................................................... 
 2.2.4    ......................................................................... ................................................................................ 
 2.2.5    ........................................................................................ .................................................................  
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    2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       
   2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 
 
 
 

  

   
3.  การบริหารคณาจารย์ 
     3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   
     3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 3.2.1    ................................................................ ......................................................................................... 
 3.2.2    ................................................................. ........................................................................................ 
 3.2.3    ........................................................................ ................................................................................. 
 3.2.4    ......................................................................... ................................................................................ 
     3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
     4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 4.2.1    ............................................................................................ ............................................................. 
 4.2.2    ................................................................. ........................................................................................ 
 4.2.3    ........................................................................ ................................................................................. 
 4.2.4    ......................................................................................................................................................... 
 4.2.5    ........................................................................................ .................................................................  
    
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
     5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา  
 5.1.1    ............................................................................................ ............................................................. 
 5.1.2    ................................................................. ........................................................................................ 
 5.1.3    ......................................................................................................................................................... 
 5.1.4    ......................................................................... ................................................................................ 
 5.1.5    ........................................................................................ .................................................................  
     5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 6.1    ............................................................................................ ............................................................. 
 6.2    ................................................................. ........................................................................................ 
 6.3    ........................................................................ ................................................................................. 
 6.4    ......................................................................... ................................................................................ 
 6.5    ........................................................................................ .................................................................  
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
25xx 

ปี
25xx 

ปี  
25xx 

 ปี 
25xx 

ปี 
25xx 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ (ข้อที่1-5) (ตัว) ในแต่ละปี 5 5 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 10 10 11 12 
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เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการ

บรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม     โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวม
ในแต่ละปี 

 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

25xx ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
25xx ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 
25xx ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 10  ตัว 
25xx ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11  ตัว 
25xx ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12  ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1    ............................................................................................ ............................................................. 
 1.1.2    ................................................................. ........................................................................................ 
 1.1.3    ................................................................ ......................................................................................... 
 1.1.4    ......................................................................... ................................................................................ 
 1.1.5    ........................................................................................ .................................................................  
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1    ............................................................................................ ............................................................. 
 1.2.2    ................................................................. ........................................................................................ 
 1.2.3    ........................................................................ ................................................................................. 
 1.2.4    ......................................................................................................................................................... 
 1.2.5    ........................................................................................ .................................................................  
  
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1    ............................................................................................ ............................................................. 
 2.2    ......................................................................................................................................................... 
 2.3    ........................................................................ ................................................................................. 
 2.4    ......................................................................... ................................................................................ 
 2.5    .......................................................... ...............................................................................................  
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์ประกอบ   คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และเกณฑ์การประเมิน  ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปีการศึกษา 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ/หรือ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเ พ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1    ............................................................................................ ............................................................. 
 4.2    ................................................................. ........................................................................................ 
 4.3    ..................................................................... .................................................................................... 
 4.4    ......................................................................... ................................................................................ 
 4.5    ........................................................................................ .................................................................  
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ภาคผนวก 
 
(ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 25......... 
(ข)  ข้อมลูประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง)   
(ค)  (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง)   
(ง)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (เฉพาะกรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
  

โปรดแนบเอกสารที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2   41 

ค าชี้แจงการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
ฉบับปรับตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 
ให้ลบข้อมูลค าอธิบายที่ระบุเป็นตัวอักษรสีแดงในแบบฟอร์ม มคอ. 2 ออกทุกแห่ง 
รูปแบบตัวอักษร 

การเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง   ก าหนดให้ใช้แบบตัวอักษรไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK)  
หรือแบบอักษรอังสนานิว (Angsana New)  ขนาดอักษรไม่ต่ ากว่า 16  หากใช้แบบตัวอักษรอ่ืนก็ให้ขนาดอักษร
เทียบเท่าขนาด 16 ของแบบตัวอักษรไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK)  หรือแบบอักษรอังสนานิว (Angsana New)   

 
ความสอดคล้องของข้อมูล 

ข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาหลักสูตรให้ระบุข้อมูลให้
ถูกต้องครบถ้วน  และต้องมีความสอดคล้องกันทุกประเด็น 

  
การล าดับหัวข้อ  

  1.  ให้ก าหนดล าดับหัวข้อให้เป็นระบบทศนิยม 
2.  ไม่ใช้เครื่องหมาย   -   ซึ่งมีความหมายเชิงนิเสธ  ในการแสดงหัวข้อย่อย 

 
การเสนอหลักสูตรนานาชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบให้ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  หรือ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  เสนอเล่มเอกสารหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบหรือ
รับรอง  โดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวได้  ทั้งนี้หากเป็นภาษาอ่ืนที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ  ให้เสนอเล่มเอกสารหลักสูตรที่
จัดท าเป็นภาษาไทยที่มีหัวข้อและรายละเอียดตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

หัวเรื่อง 
 

หัวข้อ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 
ชื่อหลักสูตร 1. หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาศึกษามากกว่า 4 ปี   ให้ระบุว่า “( ... ปี)”  

ต่อท้ายชื่อสาขาวิชา  เป็น  “สาขาวิชา ..................( ....ปี)” 
2. หลักสูตรนานาชาติ  หรือ  หลักสูตรสหวิทยาการ  ให้ระบุว่า   (หลั กสูตร
นานาชาติ/หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25.. ...) หรือ (หลักสูตรสหวิทยาการ/
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25.....) 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 1. คณะที่จัดการเรียนการสอนที่ตลิ่งชัน  ให้ระบุวิทยาเขตเป็น  “วังท่าพระ” 
2. คณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่ท่าพระ ให้ระบุวิทยาเขตเป็น “วังท่าพระ” 
3. คณะที่จัดการเรียนการสอนที่นครปฐม ให้ระบุวิทยาเขตเป็น “พระราชวังสนาม
จันทร์” 
4. คณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เพชรบุรี ให้ระบุวิทยาเขตเป็น “วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี” 
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หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 
3. วิชาเอก กรณีไม่มีวิชาเอกให้ระบุว่า  “ไม่มี” 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
    ปริญญาตรี   4 ปี         ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
                    5 ปี         ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
                    6 ปี         ไม่น้อยกว่า 180 หน่วยกิต 

5.3 การรับเข้าศึกษา ระบุว่า “รับเฉพาะนักศึกษาไทย”  หรือ “รับนักศึกษาต่างประเทศ”  หรือ “รับทั้ง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ” หรือ รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติที่สามารถ
ใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างด ี

5.4 ความร่วมมือกับสถาบัน
อ่ืน 

ระบุว่า “เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง”   หรือ 
“เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับ .....................................(ระบุชื่อสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานที่ท าความร่วมมือด้วย) 
ส าหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืน ๆ ในต่างประเทศต้อง
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 

5 . 5  ก า ร ให้ ป ริ ญญาแก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระบุว่า “ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว”   หรือ  “ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา 
(กรณีทวิปริญญา)”  หรือ  ปริญญาอ่ืน ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร  หรือ  “เป็น
ปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ...................................(ระบุชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีมีข้อตกลงความร่วมมือ)” 

7. ความพร้อมในการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

ระบุปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ตามกรอบ TQF   ใช้เกณฑ์ครึ่งหนึ่งของระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตร  

9. ชื่อ นามสกุล  
เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งและคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     ทางวิชาการ 
     เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง
ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
จ านวนอย่างน้อย 5 คน 
     กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า
วิชาเอกละ 3 คน 
     ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
     เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น 
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 ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้ง

ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง จ านวน
อย่างน้อย 5 คน 
      ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการ
ปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 
5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมี
ข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 2 คน 

       อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร
ในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือในระดับบัณฑิตศึกษา  
กรณีที่ได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้ใดเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่งแล้ว   อาจก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้นั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็น
หลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้วในระดับเดียวกัน และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน 
     ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนให้ระบุในขั้นตอนการเสนอ มคอ.2 ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
     การพิมพ์คุณวุฒิของอาจารย์ 
     1. กรณีหลักสูตรมีวิชาเอก ให้ระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบหลักสูตรแยกตามเอกให้
ชัดเจน 
     2. พิมพ์ทุกคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยเรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด 
     3. กรณีส าเร็จสถาบันต่างประเทศ   ให้ระบุประเทศด้วย 
     4. ปีที่ส าเร็จการศึกษา  กรณีส าเร็จจากสถาบันในประเทศให้ระบุเป็นปี พ.ศ.      
สถาบันต่างประเทศ สถาบัน AIT และหลักสูตรนานาชาติ ระบุเป็นปี   ค.ศ. และระบุ
ชื่อประเทศด้วย 

      5. รูปแบบการพิมพ์คุณวุฒิ    
        กรณีจบสถาบันในประเทศ   ชื่อปริญญา (ชื่อสาขาวิชา) เกียรตินิยมอันดับ.....  
(ถ้ามี)  ชื่อสถาบัน (ปี พ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา)  โดยระบุเป็นภาษาไทย    
         กรณีจบสถาบันในประเทศหลักสูตรนานาชาติ และสถาบัน AIT ชื่อปริญญา   
(ชื่อสาขาวิชา) เกียรตินิยมอันดับ..... (ถ้ามี)  ชื่อสถาบัน , ชื่อประเทศ (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จ
การศึกษา)  โดยระบุเป็นภาษาอังกฤษ 
         กรณีจบสถาบันต่างประเทศ  ชื่อปริญญา (ชื่อสาขาวิชา) เกียรตินิยมอันดับ..... 
(ถ้ามี) ชื่อสถาบัน , ชื่อประเทศ (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา)  โดยระบุเป็น
ภาษาอังกฤษ 
       กรณีจบจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษให้พิมพ์ชื่อประเทศเป็น 
“USA” และ “UK” โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “.” 
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10. สถานที่จัดการเรียนการ
สอน 

หากมีการสอนในวิทยาเขตอ่ืน ๆ หรือสอนมากกว่า 1 แห่งต้องระบุให้ครบถ้วน 

13. ความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรอื่นที่เปิดสอนใน
คณะ/ภาควิชาอ่ืนของ
สถาบัน 

ระบุรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน  หรือต้องเรียนจากคณะ/
ภาควิชาอ่ืน   

 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ระบุปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยต้องสอดคล้องกับ
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ  หรือ
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถอย่างไร 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  ระบุแผนพัฒนาปรับปรุงหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่เสนอในหลักสูตร  พร้อม
ระบุเวลาคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ (เช่นภายใน 5 ปี)   โดยให้ระบุกลยุทธ์ส าคัญ
ที่ต้องด าเนินการเพ่ือความส าเร็จของแผนนั้น ๆ  รวมทั้งตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โดย     
ตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวด 7 ด้วย 

 
หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 

1.1 ระบบ  ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็น  
“ระบบทวิภาค” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

1.2 การจัดการศึกษาภาค
ฤดูร้อน 

ระบุว่า “มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน” หรือ “ไม่มี” หรือ “อาจมีการ
จัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเห็นชอบของ.........” 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิต
ในระบบทวิภาค 

ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอ่ืน ๆ ที่มิใช่ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการ
เรียนการสอน  ให้แสดงการเทียบเคียงระบบทวิภาคให้ชัดเจน 

2.3 ปัญหาของนักศึกษา
แรกเข้า 

ระบุปัญหาที่พบหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยระบุเป็นรายข้อ และก าหนดกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในข้อ 2.4 ให้สอดคล้องกันด้วย 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
(หน่วย : บาท) 

แสดงงบประมาณ  จ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 
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3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  ระดับปริญญาตรี  โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จัดเนื้อหาให้ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
มนุษยศาสตร์  ภาษา  และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า 
30 หน่วยกิต   
หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน  วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ   
        หลักสูตร (4 ปี) ทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
        หลักสูตร (4 ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต โดยต้อง
เรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพก าหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพ
ก าหนด ต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อย
กว่า 24 หน่วยกิต 
        หลักสูตร (5 ปี) ไม่น้อยกว่า 90 หน่วยกิต 
        หลักสูตร (ไม่น้อยกว่า 6 ปี) ไม่น้อยกว่า 108 หน่วยกิต 
        ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ผู้เรียนต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษา
ในหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต    
        กรณีมีวิชาเอกต้องไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต วิชาโทไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต   
        กรณีหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต และให้
มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

3.1.3.3 รายวิชา 1. ให้แสดงรายวิชาตามหมวดวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร  โดยเรียงรหัสจากน้อยไปมาก 
2. รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ให้ใส่เครื่องหมาย * ท้ายจ านวนหน่วยกิต  เช่น  
2*(2-0-4)  แล้วระบุหมายเหตุท้ายหน้าว่า   “หมายเหตุ  *  หมายถึง  รายวิชาที่เรียน
โดยไม่นับหน่วยกิต” 
3.รายวิชาฝึกงาน   ให้ระบุจ านวนชั่วโมงฝึกงานในวงเล็บหลังจ านวนหน่วยกิต  เช่น     
3(ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง) 
4. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน 
5. การใช้ค าแปลศัพท์   ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน    หากไม่มีบัญญัติไว้  
ให้ใช้ค าภาษาไทยทับศัพท์   โดยต้องสอดคล้องกับหลักการแปลค าทับศัพท์ 

 6. ชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาสัมมนา  ให้ใช้ดังนี้ 
       Seminar in (subject) 
       Seminar on (topics)  
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3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 1. ชื่อรายวิชา  ให้ระบุเฉพาะชื่อภาษาไทย 

2. วิชาเลือกให้ระบุจ านวนหน่วยกิต  โดยไม่ต้องระบุตัวเลขในวงเล็บหลังจ านวน   
หน่วยกิต และไม่ต้องระบุเลขรหัสรายวิชา 
3. รายวิชาบังคับให้ระบุ เลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ตัวเลขจ านวนหน่วยกิต ให้ชัดเจน  

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 1. ระดับปริญญาตรี   ให้พิมพ์แยกเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  และหมวดวิชาเฉพาะ  
เรียงตามล าดับรหัสวิชาโดยไม่ต้องแยกกลุ่มวิชา  
2. ให้จัดท าค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 
3. การเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เขียนในรูปนามวลี  ไม่เขียนเป็นประโยค โดยไม่ต้องใช้
ค าว่า “ศึกษา” “ฝึกปฏิบัติ” กรณีที่สื่อความหมายได้ และหลีกเลี่ยงการใช้ค ากิริยาใน
ค าอธิบายรายวิชา 
4. ชื่อและค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษต้องให้สอดคล้องกัน 
5. หลีกเลี่ยงการเขียนวัตถุประสงค์  วิธีการเรียนการสอน  และการยกตัวอย่างโดยใช้ค า
ว่า เช่น ....... เป็นต้น    
6. ให้พิมพ์ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของแต่ละรายวิชาให้อยู่ในหน้า
เดียวกัน 
7. การใช้เครื่องหมายอัฒภาค (semicolon) “;”  และทวิภาค (colon) “:” ใน
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ   โดยเครื่องหมายอัฒภาคใช้แจกแจงข้อมูลหลัก  และ
เครื่องหมายทวิภาคใช้แจกแจงข้อมูลย่อย  
8. ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต้องระบุ “เงื่อนไขรายวิชา” “วิชาบังคับก่อน 
9. การพิมพ์ค าอธิบายรายวิชา ให้พิมพ์เลขรหัสรายวิชา ช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ
จ านวนหน่วยกิต เป็นอักษรตัวหนา และพิมพ์ย่อหน้าในค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง 

XXX XXX  ชื่อรายวิชาภาษาไทย                                         X(X-X-X) 
   (ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ) 
       ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย …………………………………………................ 
   ……………………………………………………………………………………………...................... 
           ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ……………………………………................ 
   …………………………………………………………………………………………......................….  
กรณีมีวิชาบังคับก่อนหรือเงื่อนไขรายวิชา  
XXX XXX  ชื่อรายวิชาภาษาไทย                                         X(X-X-X) 
   (ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ) 
                   วิชาบังคับก่อน : XXX XXX ช่ือรายวิชาภาษาไทย 
                   เงื่อนไข : .................................................................. 
       ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย …………………………………………................ 
   ……………………………………………………………………………………………...................... 
           ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ……………………………………................ 
   …………………………………………………………………………………………......................….  
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน ต าแหน่ง และ
คุณวุฒิของอาจารย์ 

1.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่ เปิดสอน  หรือมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 

        ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพ
ตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
มาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  

        กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็น 
บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น อาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทาง
วิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างาน
ในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
2. อาจารย์ผู้สอน อาจเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน 
       ในกรณีที่มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และท าหน้าที่
อาจารย์ผู้สอนก่อนที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 จะ
ประกาศใช้ ให้สามารถท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนต่อไปได้ 
3. ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ ต้ องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
       ส าหรับทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการกรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่
สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้น อาจได้รับการยกเว้น
คุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 

 4. ภาระงานสอนเฉลี่ยให้ระบุเป็นเลขจ านวนเต็ม 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกันได้    
6. ให้ระบุข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนในขั้นตอนการเสนอ มคอ.2 ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ   
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 7. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างอาจารย์ประจ าชาวต่างชาติของสถาบันที่มี MOU  

     7.1 ให้แนบสัญญาจ้างเสนอ สกอ.  หรือ   
     7.2 กรณีไม่มีสัญญาจ้าง   ให้คณะวิชาท าประกาศ  หรือหนังสือสัญญากับสถาบันที่
มีMOU หรือหนังสือสัญญากับอาจารย์ชาวต่างชาติที่สถาบันนั้นส่งมาเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยศิลปากร    (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการท า MOU) 
โดยระบุชื่อ คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน และช่วงระยะเวลาที่จะต้องมาปฏิบัติงาน  (อย่าง
น้อย 1 ปี)   ทั้งนี้การจัดท าเป็นประกาศ  หรือหนังสือสัญญา   สกอ. จะตรวจสอบความ
สอดคล้องกับ MOU  ที่แนบในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)   

3.2.3 อาจารย์พิเศษ กรณี ไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่มี”  
กรณี มีแต่ยังไม่ทราบรายชื่อ ให้ระบุว่า “อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาค
การศึกษา” 

 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 

1. การพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา 

ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่คณะ 
หรือภาควิชาพยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมี
ความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  มีความสามารถใน
ความเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น  หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ  หรือมี
ทักษะทาง IT ในระดับสูงในรูปความเรียง     
    ทั้งนี้ในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว  ต้องแสดงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรม
นักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น   โดยให้จัดท าเป็นตารางโดยระบุ
รายละเอียดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาและกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
     โดย ให้ระบุข้อความโดยสรุปอย่างน้อย 1 ย่อหน้าก่อนตาราง และขอให้คณะวิชา
มีการสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์หรือการสร้างสรรค์ไว้ในหลักสูตร และให้ก าหนด
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ เ พ่ือให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ระบุว่า “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า
แห่งการสร้างสรรค์” 

2.1 การพัฒนาผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

หมวดวิชาเฉพาะ ให้ระบุค าอธิบายทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่
ต้องการจะพัฒนา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ 
ก าหนดหนึ่งย่อหน้าก่อนหัวข้อผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
1.  ผลการเรียนรู้  ระบุผลการเรียนรู้ที่ต้องการจะพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ก าหนดเป็นอย่างน้อย  ซึ่งจะต้องน าไปใช้ในข้อ 3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา     
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 2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  ค าอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่

จะใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และทักษะเหล่านั้น (ควรเป็น
ค าอธิบายทั่ว ๆ ไปของวิธีการที่ใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะก าหนดให้มีในรายวิชา
ใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะให้แสดงไว้ด้วย) 
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่าง 
ๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์ส าหรับ
การประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา)  ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เห็นด้วย  
ตัวอย่างเช่น  กิจกรรมต่าง ๆ ในการเตรียมการ   หรือการแนะน าในตอนเริ่มหลักสูตร  
และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช้ความรู้และทักษะที่ก าหนด  อาจจะรวมไว้ใน
ระยะเวลาต่อมา)    
          ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ และกลยุทธ์
การประเมินผลการเรียนรู้ จะต้องสอดคล้องกัน  กรณีหลักสูตรที่มี มคอ.1 ผลการ
เรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับ มคอ.1 ด้วย 

3. แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง 
(ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2)  โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบ
รอง   
1. การจัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)  
ควรมีเพียง 1  ตารางเท่านั้นหรืออาจมีอย่างมากที่สุดเพียง 2 ตารางเท่านั้นคือ  หมวด
วิชาศึกษาท่ัวไป  และหมวดวิชาเฉพาะ     
2. รายวิชาทุกรายวิชาต้องมีส่วนรับผิดชอบผลการเรียนรู้ให้ครบทุกด้านให้เหมาะสม
และเพียงพอส าหรับการพัฒนานักศึกษา  โดยสามารถก าหนดเป็นความรับผิดชอบ
หลักหรือรับผิดชอบรองในแต่ละด้านได้ตามลักษณะเฉพาะของรายวิชานั้น ๆ   ตาม
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ทุกรายวิชาจะต้องมีความรับผิดชอบหลักอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้ และด้านอื่น ๆ อีกอย่างน้อย 2 ด้าน โดยเฉพาะรายวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ 
3. ในภาพรวมของหลักสูตร  ผลการเรียนรู้ทุกข้อของทุกด้านจะต้องมีรายวิชาใน
หลักสูตรที่มีส่วนรับผิดชอบหลัก  
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2. กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ  หรืองานที่
มอบหมาย  กระบวนการอาจจะต่างกันไป  ส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน  หรือ
ส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
    การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพ่ือ
ยืนยันหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้เป็นอย่างน้อย  ซึ่งอาจได้จากผลการประเมินข้อสอบว่าครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้  การให้คะแนนตรงตามความจริง  การให้  

 ข้อมูลย้อนกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา     
     การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ควรสอดคล้องกับความรับผิดชอบหลักท่ี
ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา 

 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์  

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 

1. การเตรียมการส าหรับ
อาจารย์ใหม่ 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ  และ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่
และอาจารย์พิเศษให้มั่นใจว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชา   
ต่าง ๆ  ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

2. การพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้แก่คณาจารย์ 

อธิบายถึงสิ่งที่จะด าเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา 

 
หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการ
สอนที่มีอยู่เดิม 

ระบุความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว  โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการ
สอนที่จ าเป็น เช่น ต ารา  หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอ่ืน 
ๆ รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ  เป็นต้น 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาต ารา  หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การ
เรียนการสอนอ่ืน ๆ  รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

2.4 การประเมินความ
เพียงพอของทรัพยากร 

ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา วารสารและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน  ตลอดจนทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  

3.1  การรับอาจารย์ใหม่ ระบุกระบวนการย่อ ๆ ในการรับอาจารย์ใหม่  เพ่ือให้มั่นใจว่าอาจารย์มีคุณสมบัติ
และประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน 



มคอ. 2   51 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 
3.2 การมีส่วนร่วมของ
คณาจารย์ในการวางแผน 
การติดตามและทบทวน
หลักสูตร 

อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ใน
การติดตามคุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจ าปี  และการวางแผนส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์
พิเศษ 

สรุปย่อ ๆ ถึงนโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์ที่สอนบางเวลา  และอาจารย์พิเศษ เช่น  
วิธีการอนุมัติ  กระบวนการเลือกสรร  และสัดส่วนต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทั้ง
หลักสูตร 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการและอ่ืน ๆ แก่
นักศึกษา 

อธิบายถึงการจัดการที่ได้ด าเนินการในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่
นักศึกษา รวมถึงตารางการท างานของอาจารย์และการแนะน าแผนการเรียนใน
หลักสูตร การเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ  (ซึ่งอาจมีในระดับคณะ)  

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา แนบกฎระเบียบส าหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ  รวมทั้ง
กระบวนการในการพิจารณาข้ออุทธรณ์เหล่านั้น 

6. ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และ/
หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  

ให้อธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร  โดยต้องส ารวจ
ความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance 
Indicators)  

การก าหนดจ านวนช่องของปีในตารางควรให้สอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร  โดยบวกเพ่ิม 1 ปี  ทั้งนี้กรณีหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีมีระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรไม่เท่ากันให้แสดงแยกเป็น 2 ตาราง 

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การ
สอน 

1. ควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการ
เรียนการสอนในประเด็นส าคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวัง  โดย
ประเด็นเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือ
การเผยแพร ่
2. อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ   เช่น   การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม    การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้  กา ร
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่
เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์
การสอน 
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หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 
1.2 การประเมินทักษะของ
อาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์
การสอน 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่วางแผน
ไวั เช่น การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  การสังเกตการณ์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค  การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร
โดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน  การจัดอันดับเกี่ยวกับ
กระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ 

2. การประเมินหลักสูตรใน
ภาพรวม 

อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ข้อมูลต่าง  ๆ  ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1) นักศึกษา
และบัณฑิต  2) ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

3. การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามรายละเอียด
หลักสูตร 

ให้ระบุข้อความเป็น  
       มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์ประกอบ   
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และเกณฑ์การ
ประเมิน  ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปี
การศึกษา 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 
        ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ และมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

4. การทบทวนผลการประเมนิ
และวางแผนปรับปรุง 

อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา  รวมทั้ง
กระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 

ภาคผนวก ข    การพิมพ์ผลงานทางวิชาการให้ใช้รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยพิมพ์ใน
ลักษณะการเขียน 

 บรรณานุกรม    หรือการเขียน อ้างอิงทางวิชาการคือระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อ
ผลงาน  ปีที่พิมพ์และแหล่ง 

 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน    
    ผลงานวิชาการที่ยังไม่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  ไม่ควรน ามาระบุไว้ในผลงานทาง
วิชาการ 
 กรณีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ระบุค าว่า “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” ด้วย      

ภาคผนวก ค  กรณีหลักสูตรใหม่ 
 รายงานผลการส ารวจความต้องการก าลังคนในสาขาวิชา ..........................   
 กรณีหลักสูตรปรับปรุง 
 ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา  กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง  และ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
      รายงานผลการติดตามบัณฑิต  สาขาวชิา .......................................... และ/หรือ 
     รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวชิา 
............................................... และ/หรือ 
      รายงานผลการประเมินหลักสูตร และข้อมูลร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานท า  

 
 



 

ตัวอย่าง 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

ฉบับปรับปรงุตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

พ.ศ. 2558 

(ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑติศึกษา) 

 

 

 
 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

เมษายน  2559 



 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
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ภาคผนวก ข ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ดูค ำช้ีแจง) .......  

ภาคผนวก ค (ดูค ำช้ีแจง) .......  

ภาคผนวก ง ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร.............................................. .......  

ภาคผนวก จ ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง(กรณีหลักสูตรปรับปรุง) .......  
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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร  ............................................. 

สาขาวิชา .......................................................... 
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง  พ.ศ. 25.......) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา        มหาวิทยาลัยศิลปากร 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา       ....................... / ......................................... / ....... ................................. 
 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย             หลักสูตร.......................................  สาขาวิชา .................... ................ 
 ภาษาอังกฤษ         ..................................................Program in ………………………………. 
 
2. ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ...............ชื่อปริญญา................(..................ชื่อสาขาวิชา...................) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  ................................................(.........................................................) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  ......................(.....................................................)    
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   ......................(.................................................... )   
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ............................................. 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 ระดับปริญญาโท 
 แผน ก แบบ ก 1  มีค่าเทียบเท่า.........หน่วยกิต 
 แผน ก แบบ ก 2  ไม่น้อยกว่า.........หน่วยกิต 
 แผน ข   ไม่น้อยกว่า.........หน่วยกิต 
 ระดับปริญญาเอก 
 แบบ 1.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท)  มีค่าเทียบเท่า.........หน่วยกิต 
 แบบ 1.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี)  มีค่าเทียบเท่า.........หน่วยกิต 
 แบบ 2.1 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท)  ไม่น้อยกว่า.........หน่วยกิต 
 แบบ 2.2 (ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี)  ไม่น้อยกว่า.........หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        
  ระดับปริญญาโท 
  หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตร......ปี 
  ระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรระดับปริญญาเอก แบบ 1.1 และแบบ 2.1  หลักสูตร......ปี 
    แบบ 1.2 และแบบ 2.2  หลักสูตร......ปี 
 5.2  ภาษาที่ใช้    ............................................................. 
 5.3  การรับเข้าศึกษา    .............................................................................. ..........................................    
 5.4  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  ..........................................................................................................    
 5.5  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ...........................................................................................    
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ......  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษา .........  ปีการศึกษา ............. 
 คณะกรรมการวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ .... /....... วันที่ ....... เดือน ......... พ.ศ. ...... 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ...... / ....... วันที่ ..... เดือน ....... พ.ศ. ......... 
 สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ.  ........ 
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
  ปีการศึกษา 25....  
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1   ............................................................. 
  8.2   ............................................................. 
  8.3   ............................................................. 
  8.4   ............................................................. 
  8.5   ............................................................. 
  8.6   ............................................................. 
  8.7   ............................................................. 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจัย ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน  ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูใน
ค าช้ีแจง) 
  9.1   นาย......................................    
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X   
         ต าแหน่ง .......................................................  
         คุณวุฒิ  ....ชื่อย่อปริญญาเอก... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................  
  (ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบในประเทศ) 
          ....ชื่อย่อปริญญาโท... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
  ประเทศ............... (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  
          ....ชื่อย่อปริญญาตรี... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตนิิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
  ประเทศ............ (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.........)  (กรณีจบหลักสูตรนานาชาติระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
  9.2    นาง......................................  
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง .......................................................  
         คุณวุฒิ  ....ชื่อย่อปริญญาเอก... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................  
  (ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบในประเทศ) 
          ....ชื่อย่อปริญญาโท... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
  ประเทศ............... (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  
          ....ชื่อย่อปริญญาตรี... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกยีรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
  ประเทศ............ (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.........)  (กรณีจบหลักสูตรนานาชาติระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 9.3    นางสาว......................................  
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง .......................................................  
         คุณวุฒิ  ....ชื่อย่อปริญญาเอก... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................  
  (ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบในประเทศ) 
          ....ชื่อย่อปริญญาโท... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
  ประเทศ............... (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  
          ....ชื่อย่อปริญญาตรี... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
  ประเทศ............ (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.........)  (กรณีจบหลักสูตรนานาชาติระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะ .......................................................... มหาวิทยาลัยศิลปากร  ............................................................ 
ที่อยู่ ..................................................................................................................... ...................................................... 
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11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ............................................................................................................................. ..........................................  
............................................................................................................................. ........................................................ 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 .................................................................................................................. ..................................................... 
.............................................................................. ............................................................................................ ........... 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
 .................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ........................................................ 
............................................................................................................................. ........................................................ 
 12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน   
 .................................................................................................................. ..................................................... 
.......................................................................................................................................................................... ........... 
....................................................................................................................... .............................................................. 
 
13.  ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน  
 13.1  รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนโดยคณะ ................. ภาควิชา ................... จ านวน  ..... รายวิชา 
ดังนี้ 
          13.1.1  หมวดวิชา............................ 
                                   คณะ.................................. ภาควิชา .............................. จ านวน ..... วิชาคือ 
                                   xxx xxx      ชื่อวิชาภาษาไทย     จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
                                                   (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
         13.1.2  หมวดวิชา............................ 
                                   คณะ.................................. ภาควิชา................................ จ านวน ..... วิชาคือ 
                                   xxx xxx      ชื่อวิชาภาษาไทย     จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
                                                   (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/ภาควิชาอื่น (ระบุคณะ/ภาควิชา)  จ านวน .........  รายวิชา   
                                   xxx xxx      ชื่อวิชาภาษาไทย     จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
                                                   (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ) 
                                   xxx xxx      ชื่อวิชาภาษาไทย     จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 
                                                   (ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ)  
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
...................................................................................................................... ............................................................ 
............................................................................................................................................................................ ...... 
 1.2  ความส าคัญ 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
........................................................................... ....................................................................................................... 
........................................................................................... ....................................................................................... 
 1.3  วัตถุประสงค์ 
         1.3.1 ....................................................................................................................... ........................... 
         1.3.2 ............................................................. .....................................................................................  
          1.3.3 ....................................................................................................................... ........................... 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 

 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค   ข้อก าหนดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามขอ้บังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร
ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25........  (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคพิเศษฤดูร้อน..................................................................................................... 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ..........................................................................................   
  
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    
                 ภาคการศึกษาต้น      เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 
        ภาคการศึกษาปลาย    เดือนมกราคม – พฤษภาคม 
        ภาคการศึกษาพิเศษฤดูร้อน   เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 
 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
        2.2.1  ...................................................................................... ..................................................... 
                2.2.2  ............................................................................................................................. .............. 
        2.2.3  ............................................................................................................................................  
 2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า   
        2.3.1  ..................................................................................................................... ...................... 
                2.3.2  ...........................................................................................................................................  
        2.3.3  ............................................................................................................................. ............... 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
        2.4.1  ..................................................................................................................... ...................... 
                2.4.2  .......................................................................................................................................... . 
        2.4.3  .................................................................................................................. .......................... 
 

2.5   แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง) 
 

 ชั้นปีที่  จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
ปี 25xx ปี 25xx ปี 25xx ปี 25xx ปี 25xx 

ชั้นปีที่ 1      
ชั้นปีที่ 2      
ชั้นปีที่ 3      
ชั้นปีที่ 4      

รวม      
จ านวนที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา      
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 2.6  งบประมาณตามแผน 
         2.6.1  งบประมาณรายรับ(หน่วย  บาท) 
 

รายละเอียดรายรับ ปีงบประมาณ 
25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 

      
      
      

รวมรายรับ      
         

        2.6.2  งบประมาณรายจ่าย (หน่วย  บาท) 
 

หมวดเงิน ปีงบประมาณ 
25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 

      
      
      
      
      

ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา        
 

  
2.7  ระบบการศึกษา 

               [    ]     แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
  
 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25....... 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน   
         3.1  หลักสูตร 
              3.1.1  จ านวนหน่วยกิต     รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ............. หน่วยกิต 
     3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง) 
 ระดับปริญญาโท 
  แผน ก แบบ ก 1 
   แผน ก แบบ ก 2 
  แผน ข 
 ระดับปริญญาเอก 
  แบบ 1.1 
  แบบ 1.2 
  แบบ 2.1 
  แบบ 2.2 
      3.1.3  รายวิชา 
                  3.1.3.1   รหัสวิชา     ก าหนดไว้เป็นเลข 6 หลักโดยแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม  กลุ่มละสามหลัก 
            เลขสามหลักแรก  เป็นเลขประจ าหน่วยงานที่รับผิดชอบรายวิชานั้น ๆ  ดังนี้ 
             xxx ภาควิชา/สาขาวิชา ................................  คณะ ............... ................... 
        xxx ภาควิชา/สาขาวิชา ................................  คณะ .................................. 
           เลขสามหลักหลัง  เป็นเลขบอกรหัสวิชา  ดังนี้ 
                                     เลขตัวแรก    หมายถึง    ระดับชั้นปีที่นักศกึษาปกติควรเรียนได้ 
             เลขตัวที่สอง   หมายถึง  กลุ่มของรายวิชา 
             เลขตัวที่สาม หมายถึง  ล าดับที่ของรายวิชา   

3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 
              รายวิชาบรรยาย 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 1  ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
              รายวิชาฝึกหรือทดลองหรือปฏิบัติการ 1 หน่วยกิต  เท่ากับ 2 หรือ 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
              รายวิชาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
     รายวิชาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 1 หน่วยกิต เท่ากับ 3 – 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 ในแต่ละรายวิชาก าหนดเกณฑ์ในการค านวณหน่วยกิตจาก  จ านวนชั่วโมงบรรยาย (บ)  ชั่วโมงปฏิบัติ (ป)  
และชั่วโมงท่ีนักศึกษาต้องศึกษาด้วยตนเองนอกเวลาเรียน (น) ต่อ 1 สัปดาห์แล้วหารด้วย 3  ซึ่งมีวิธีคิด  ดังนี้ 
               จ านวนหน่วยกิต   =       บ + ป + น 
                           3 
 การเขียนหน่วยกิตในรายวิชาต่าง ๆ  ประกอบด้วยเลข 4 ตัวคือ 
  เลขตัวแรกอยู่นอกวงเล็บ  เป็นจ านวนหน่วยกิตของรายวิชานั้น 
  เลขตัวที่สอง  สาม  และสี่  อยู่ในวงเล็บบอกโดย 
            เลขตัวที่สองบอกจ านวนชั่วโมงบรรยายต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สามบอกจ านวนชั่วโมงปฏิบัติต่อสัปดาห์ 
   เลขตัวที่สี่บอกจ านวนชั่วโมงศึกษานอกเวลาต่อสัปดาห์ 
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 3.1.3.3  รายวิชา (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง) 
 ระดับปริญญาโท 
  แผน ก แบบ ก 1 
   แผน ก แบบ ก 2 
  แผน ข 
 ระดับปริญญาเอก 
  แบบ 1.1 
  แบบ 1.2 
  แบบ 2.1 
  แบบ 2.2 
     หมวดวิชา....................    จ านวน .............  หน่วยกิต 
xxx xxx           ชื่อรายวิชาภาษาไทย                 จ านวนหน่วยกติ(ชม.บรรยาย –  ชม.ปฏิบัต-ิ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
  (ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ)  
xxx xxx           ชื่อรายวิชาภาษาไทย                 จ านวนหน่วยกติ(ชม.บรรยาย –  ชม.ปฏิบัต-ิ ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 
  (ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ)  
 ให้แสดงทุกรายวิชาในหลักสูตร 
  
 3.1.4   แสดงแผนการศึกษา (ค าอธิบายเพิ่มเตมิโปรดดูในค าช้ีแจง) 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

   
   
   
   

รวมจ านวน  
 

ปีที่ 1  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

   
   
   

รวมจ านวน  
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ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 1 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

   
   
   

รวมจ านวน  
 

ปีที่ 2  ภาคการศึกษาที่ 2 
 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา  จ านวนหน่วยกิต 
(บ – ป – น) 

   
   
   

รวมจ านวน  
 
     3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง) 
      
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา    จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัต-ิชม.ศึกษาด้วยตนเอง  
xxx xxx ชื่อภาษาไทย         x(x-x-x)    
           (ชื่อภาษาอังกฤษ) 
             ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ............................................................................................. 

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

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

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

............................................................................................................................. ............................ 
             ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ......................................................................................... 

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

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

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

............................................................................................................................. ............................ 
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ตัวอย่างการพิมพ์ 
081 101  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   (Thai for Communication) 

           หลักและแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้างสรรค์ เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

            Principles and concepts  of communication; the use of Thai language skills 
for effective and creative communication in daily life and for knowledge seeking. 

 
3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   

 3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  (ให้ระบุรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรขึ้นก่อน  โดยท าเครื่องหมาย “*” (ดอกจัน) ไว้ท้ายช่ือสกุล หลักสูตร
ระดับปริญญาโท จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 
รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย สามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 
หลักสูตรในเวลาเดียวกันได้ ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง)     
 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ใหม่/ปรับปรุง 
1 รศ. ดร. ................................* 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
   

2 ผศ. ดร. ................................* 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

   

3 อ. ดร. ...................................* 
x-xxxx-xxxxx-xx-x 

   

 
 

    

 
 

    

 
หมายเหตุ  *  หมายถึงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

    3.2.2  อาจารย์ผู้สอน 
   (ระดับปริญญาโท ต้องเป็นอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานอย่างน้อย 1 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ระดับปริญญาเอก ต้องเป็นอาจารย์ประจ า ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค า
ช้ีแจง)     
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ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอนเฉลี่ย(ชั่วโมง/
สัปดาห์/ปีการศึกษา) 

ปัจจุบัน ใหม่/ปรับปรุง 
1 รศ. ดร. ................................ 

 
   

    
 

 

     
              3.2.3  อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง) 

 

ล าดับ ต าแหน่ง   ช่ือ  สกุล 
  

คุณวุฒิ   สาขา สถาบัน 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 

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

 

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

 

  
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือ สหกิจศึกษา)  (ถ้ามี) 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
        (1) ............................................................................... ..................................................................... 
        (2) ......................................................................................................................... ........................... 
        (3) .......................................................................................................................................... .......... 
 4.2  ช่วงเวลา 
                     ชั้นปีที่ ......  ภาคการศึกษา..................           

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
  

ลักษณะการฝึกปฏิบัติภาคสนาม จ านวนชั่วโมง 
ฝึกทักษะ ...................... .................... ( ... ชั่วโมงต่อสัปดาห์)  
ฝึกทักษะ ...................... .................... ( ... ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
ฝึกทักษะ ...................... .................... ( ... ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ 
 ....................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ..................................................... 
............................................................................................................................. ..................................................... 
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 5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
        (1) ......................................................................................................................... ........................... 
        (2) ........................................................ ............................................................................................  
        (3) ......................................................................................................................... ........................... 
 5.3  ช่วงเวลา            ชั้นปีที่ .......... ภาคการศึกษา ...........................   
 5.4  จ านวนหน่วยกิต          .......... หน่วยกิต 
 5.5  การเตรียมการ 
                 (1) ................................................................................ .................................................................... 
        (2) ......................................................................................................................... ........................... 
        (3) ........................................................................................................................................... ......... 
 5.6  กระบวนการประเมินผล 
        (1) ......................................................................................................................... ........................... 
        (2) ....................................................................................................................................................  
        (3) ......................................................................................................................... ........................... 
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หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง)  
 ............................................................................................................................ ...........................................
............................................................................................................................. ........................................................
............................................................................................................................................................. ... 

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง)  
      2.1 ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   .................................................................................. ......................................................... .......... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
..................................................................................................................................... ............................................... 
   2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
           1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ............................................................ ...................................................................... .. 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.1.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) .................................................................................................................................. .. 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
    2.1.3  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ................................................................... ................................................................. 
           3) .......................................................................................................................... .......... 



มคอ. 2   15 

 2.2 ด้านความรู้ 
   ........................................................................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ....................................................... 
   2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ....................................................................... ............................................................. 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ................................................................................ .................................................... 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ..................................................................................................... ............................... 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
      2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   ............................................................................................................................. ........................ 
..................................................................................... .................................................................................. ............ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
   2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ................................................................. ................................................................. .. 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) .................................................................... ................................................................ 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ................................................................................... ................................................. 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
        2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ............................................................................................................................. ........................ 
.................................................................................................... ................................................................... ............ 
............................................................................................................................. ....................................................... 
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   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) .................................................................................................................................. .. 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ................................................................................................................................. ... 
           3) ................................................................................................................. ................... 
   2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
                1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) .................................................................................................................................. .. 
           3) ....................................................................................................................... ............. 
        2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   ............................................................................................................................. ........................ 
............................................................................................................................................................ ....................... 
........................................................................................................... ............................................................. ............ 
   2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) .................................................................................................................................. .. 
           3) ......................................................................................................................... ........... 
    2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) .......................................................................................................................... .......... 
           3) ............................................................................................ ........................................ 
   2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) .......................................................................................................................... .......... 
           3) ........................................................................................................ ............................ 
        2.6 ด้านทักษะพิสัย หรือด้านอ่ีน ๆ (ระบุ.....)   (ส าหรับสาขา/สาขาวิชาที่เน้นทักษะทางปฏิบัติ ) 
   ............................................................................................................................. ........................ 
........................................................................................................................................... ........................................ 
.......................................................................................... .............................................................................. ............ 
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   2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) .................................................................... ................................................................ 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) .......................................................................... .......................................................... 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.6.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ............................................................................................ ........................................ 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
        2.7 ด้านอ่ืน ๆ........   (ถ้ามี) 
   ........................................................................................................................................... .......... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
............................................................................................................................. ...................................................... 
   2.7.1 ผลการเรียนรู้ด้าน........... 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ................................................................... ................................................................. 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
 
   2.7.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ด้าน......... 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ......................................................................... ........................................................... 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
   2.7.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้าน......... 
          1) .......................................................................................................................... .......... 
           2) ............................................................................................ ........................................ 
           3) .......................................................................................................................... .......... 
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3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 
 ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                1.1.................................................................................................................................................. 
       1.2...................................................................................................................... ............................. 
       1.3...................................................................................................................... ............................. 
 2. ด้านความรู้ 
                2.1....................................................................................................................... ............................ 
       2.2.................................................................................................................................................. 
       2.3...................................................................................................................... ............................. 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
                 3.1....................................................................................................................... ............................ 
        3.2...................................................................... ............................................................................. 
        3.3...................................................................................................................... ............................. 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                4.1....................................................................................................................... ............................ 
        4.2...................................................................................................................... ............................. 
       4.3............................................................................................................................. ...................... 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                5.1....................................................................................................................... ............................ 
       5.2...................................................................................................................... ............................. 
       5.3...................................................................................................... ............................................. 
 6. ด้านทักษะพิสัย (ถ้ามี) 
                6.1............................................................................................................................. ...................... 
       6.2...................................................................................................................................................  
       6.3............................................................................................................................. ...................... 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

 
รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
(ถ้าม)ี 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                    
xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                

    

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                    

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย               
     

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                 
   

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                    

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                 
   

แสดงทุกรายวิชาในหลักสูตรโดยเรียงล าดับรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามากโดยไม่ต้องแยกหมวดแยกกลุ่มวิชา ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าชี้แจง 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
   ความรับผิดชอบหลัก                                 ความรับผิดชอบรอง   

 
รายวิชา 1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
2. ความรู้ 3. ทักษะทาง

ปัญญา 
4. ทักษะ

ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะพิสัย 
(ถ้าม)ี 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                    
xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                

    

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                    

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย               
     

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                 
   

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                    

xxx  xxx    ชื่อรายวิชาภาษาไทย                 
   

แสดงทุกรายวิชาในหลักสูตรโดยเรียงล าดับรหัสรายวิชาจากน้อยไปหามากโดยไม่ต้องแยกหมวดแยกกลุ่มวิชา ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าชี้แจง 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.  25......... (ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1   ………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

2.2   .............................................................................................. .............................................................. 
2.3   …………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 
3.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25..... 
(ภาคผนวก ก) และ/ หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 

หากมีเกณฑ์เพ่ิมเติม (โปรดระบุ)....................... 
 (กรณีหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์ ให้เพิ่มข้อมูลเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ ซึ่งที่ประชุมคณบดีครั้งที่ 13/2558 เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติให้ความ
เห็นชอบในหลักการแล้ว ดังนี้  “นักศึกษาต้องเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาอย่างน้อย 1 
ครั้ง โดยต้องท าความรู้จักวิทยากรหรือผู้แสดงปาฐกถา (speaker) อย่างน้อย 1 คน และผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 2-3 คน เพื่อพัฒนา
ทักษะการติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษท้ังกับนักวิชาการและนักศึกษาที่มีการศึกษาในระดับเดียวกัน และสรุปเป็นรายงานส่งสาขาวิชา
ซึ่งจะปรากฏเป็นส่วนหน่ึงของภาคผนวกในวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา”) 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 
 

1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1   ............................................................................................................................................................  
 1.2   ....................................................................................................................... ..................................... 
  1.3   ....................................................................................................................... ..................................... 
  
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
          2.1   .................................................................................................................................. .......................... 
 2.2   ................................................................................................. ........................................................... 
  2.3   ....................................................................................................................... ..................................... 
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หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
     2.1  การบริหารงบประมาณ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ต ารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักหอสมุดกลางที่มีหนังสือ
ด้าน ...............................และด้านอื่น ๆ   รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น     ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ ต ารา
เฉพาะทาง   รวมทั้งอุปกรณ์ท่ีใช้ในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ  ดังนี้  
 2.2.1    ............................................................................................ ............................................................. 
 2.2.2    ................................................................. ........................................................................................ 
 2.2.3    ........................................................................ ................................................................................. 
 2.2.4    ......................................................................................................................................................... 
 2.2.5    ........................................................................................ .................................................................  
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    2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
       
   2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

เป้าหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 
 
 
 

  

   
3.  การบริหารคณาจารย์ 
     3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน  การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 3.2.1    ............................................................................................ ............................................................. 
 3.2.2    ............................................................... .......................................................................................... 
 3.2.3    ........................................................................ ................................................................................. 
 3.2.4    ......................................................................... ................................................................................ 
     3.3  การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
     4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 4.2.1    ............................................................................................ ............................................................. 
 4.2.2    ......................................................................................................................................................... 
 4.2.3    ........................................................................ ................................................................................. 
 4.2.4    ......................................................................... ................................................................................ 
 4.2.5    .........................................................................................................................................................  
    
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
     5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา  
 5.1.1    ............................................................................................ ............................................................. 
 5.1.2    ................................................................. ........................................................................................ 
 5.1.3    ........................................................................ ................................................................................. 
 5.1.4    ......................................................................................................................................................... 
 5.1.5    ........................................................................................ .................................................................  
     5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน  สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 6.1    ............................................................................................ ............................................................. 
 6.2    ................................................................. ........................................................................................ 
 6.3    ........................................................................ ................................................................................. 
 6.4    ......................................................................... ................................................................................ 
 6.5    ........................................................................................ .................................................................  
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7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) (ค าอธิบายเพิ่มเตมิโปรดดูในค าช้ีแจง)  
ตัวบ่งชีผ้ลการด าเนินงาน  (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน :  ระดับ 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 
25xx 

ปี
25xx 

ปี  
25xx 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

X X X 

 (6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

  X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

  X 

รวมตัวบ่งชี้บังคับท่ีต้องมีผลการด าเนินการ (ข้อที่1-5) (ตัว) ในแต่ละปี 5 5 5 
รวมตัวบ่งชี้ (ตัว) ในแต่ละปี 9 11 12 
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เกณฑ์ประเมิน 
หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการ

บรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม     โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวม
ในแต่ละปี 

 
ปีการศึกษา หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ 

25xx ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 9  ตัว 
25xx ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 11 ตัว 
25xx ต้องบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้บังคับ ตัวที่ 1-5 และบรรลุเป้าหมายตัวบ่งชี้รวม 12 ตัว 
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หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
   
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
     1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 1.1.1    ............................................................................................ ............................................................. 
 1.1.2    ................................................................. ........................................................................................ 
 1.1.3    ........................................................................ ................................................................................. 
 1.1.4    ......................................................................... ................................................................................ 
 1.1.5    ........................................................................................ .................................................................  
     1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 1.2.1    ............................................................................................ ............................................................. 
 1.2.2    ................................................................. ........................................................................................ 
 1.2.3    ................................................................. ........................................................................................ 
 1.2.4    ......................................................................... ................................................................................ 
 1.2.5    ........................................................................................ .................................................................  
  
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 2.1    ......................................................................................................................................................... 
 2.2    ................................................................. ........................................................................................ 
 2.3    ........................................................................ ................................................................................. 
 2.4    ......................................................................... ................................................................................ 
 2.5    ........................................................................................ .................................................................  
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์ประกอบ   คุณสมบัติเฉพาะของ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และเกณฑ์การประเมิน  ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปีการศึกษา 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ/หรือ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1    ............................................................................................ ............................................................. 
 4.2    ................................................................. ........................................................................................ 
 4.3    ........................................................................ ................................................................................. 
 4.4    ......................................................................................................................................................... 
 4.5    ........................................................................................ .................................................................  
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ภาคผนวก 
  
(ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 25......... 
(ข)  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง)   
(ค)   (ค าอธิบายเพิม่เติมโปรดดูในค าช้ีแจง)  
(ง)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (เฉพาะกรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
  

ให้แนบเอกสารที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน 
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ค าชี้แจงการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) 
ฉบับปรับตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 

 
ให้ลบข้อมูลค าอธิบายท่ีระบุเป็นตัวอักษรสีแดงในแบบฟอร์ม มคอ. 2 ออกทุกแห่ง 
รูปแบบตัวอักษร 

การเสนอหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง   ก าหนดให้ใช้แบบตัวอักษรไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK)  
หรือแบบอักษรอังสนานิว (Angsana New)  ขนาดอักษรไม่ต่ ากว่า 16  หากใช้แบบตัวอักษรอ่ืนก็ให้ขนาดอักษร
เทียบเท่าขนาด 16 ของแบบตัวอักษรไทยสารบรรณ (TH Sarabun PSK)  หรือแบบอักษรอังสนานิว (Angsana New)   

 
ความสอดคล้องของข้อมูล 

ข้อมูลในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)  และแบบรายงานข้อมูลการพิจารณาหลักสูตรให้ระบุข้อมูลให้
ถูกต้องครบถ้วน  และต้องมีความสอดคล้องกันทุกประเด็น 

  
การล าดับหัวข้อ  

  1.  ให้ก าหนดล าดับหัวข้อให้เป็นระบบทศนิยม 
2.  ไม่ใช้เครื่องหมาย   -   ซึ่งมีความหมายเชิงนิเสธ  ในการแสดงหัวข้อย่อย 

 
การเสนอหลักสูตรนานาชาติ 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบให้ สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ  หรือ
หลักสูตรภาษาอังกฤษ  เสนอเล่มเอกสารหลักสูตรต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือพิจารณารับทราบหรือ
รับรอง  โดยใช้ภาษาอังกฤษอย่างเดียวได้  ทั้งนี้หากเป็นภาษาอ่ืนที่ไม่ ใช่ภาษาอังกฤษ  ให้เสนอเล่มเอกสารหลักสูตรที่
จัดท าเป็นภาษาไทยที่มีหัวข้อและรายละเอียดตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

หัวเรื่อง 
 

หัวข้อ  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 
ชื่อหลักสูตร หลักสูตรนานาชาติ  หรือ  หลักสูตรสหวิทยาการ  ให้ระบุว่า   (หลักสูตรนานาชาติ/

หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25... ...) หรือ (หลักสูตรสหวิทยาการ/หลักสูตรใหม่/
ปรับปรุง พ.ศ. 25......) 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 1. คณะที่จัดการเรียนการสอนที่ตลิ่งชัน  ให้ระบุวิทยาเขตเป็น  “วังท่าพระ” 
2. คณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่วังท่าพระ ให้ระบุวิทยาเขตเป็น “วังท่าพระ” 
3. คณะที่จัดการเรียนการสอนที่นครปฐม ให้ระบุวิทยาเขตเป็น “พระราชวังสนาม
จันทร์” 
4. คณะวิชาที่จัดการเรียนการสอนที่เพชรบุรี ให้ระบุวิทยาเขตเป็น “วิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี” 
5. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้ระบุชื่อคณะวิชาเป็น  “บัณฑิตวิทยาลัย” 
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หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 

3. วิชาเอก กรณีไม่มีวิชาเอกให้ระบุว่า  “ไม่มี” 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียน
ตลอดหลักสูตร 

1. ปริญญาโท  แผน ก แบบ ก 1 มีค่าเทียบเท่า 36 หน่วยกิต 
                  แผน ก แบบ ก 2 ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
                  แผน ข  หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
2. ปริญญาเอก แบบ 1.1   ผู้เข้าศึกษาส าเร็จปริญญาโท  มีค่าเทียบเท่า 48 หน่วยกิต 
                   แบบ 1.2  ผู้เข้าศึกษาส าเร็จปริญญาตรี  มีค่าเทียบเท่า 72 หน่วยกิต 
                   แบบ 2.1   ผู้เข้าศึกษาส าเร็จปริญญาโท  ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
                   แบบ 2.2   ผู้เข้าศึกษาส าเร็จปริญญาตรี  ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

5.3 การรับเข้าศึกษา ระบุว่า “รับเฉพาะนักศึกษาไทย”  หรือ “รับนักศึกษาต่างประเทศ”  หรือ “รับทั้ง
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ” หรือ “รับทั้งนักศึกษาไทยและต่างชาติที่
สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี” 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบัน
อ่ืน 

ระบุว่า “เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง”   หรือ 
“เป็นหลักสูตรความร่วมมือกับ .....................................(ระบุชื่อสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานที่ท าความร่วมมือด้วย) 
ส าหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืน ๆ ในต่างประเทศต้อง
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 

5 . 5  ก า ร ใ ห้ ป ริ ญ ญ า แ ก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระบุว่า “ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว”   หรือ  “ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา 
(กรณีทวิปริญญา)”  หรือ  ปริญญาอ่ืน ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร  หรือ  “เป็น
ปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรกับ...................................(ระบุชื่อ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ)” 

7. ความพร้อมในการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

ระบุปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ตามกรอบ TQF   ใช้เกณฑ์ครึ่งหนึ่งของระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตร  

9. ชื่อ นามสกุล  
เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งและคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

1. ระดับปริญญาโท จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
2. ระดับปริญญาเอก จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
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           กรณีที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
นั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 

           อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 
หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 
          อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือในระดับบัณฑิตศึกษา  
กรณีที่ได้ก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้ใดเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใดหลักสูตร
หนึ่งแล้ว   อาจก าหนดให้อาจารย์ประจ าผู้นั้นเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็น
หลักสูตรพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ  ได้อีก 1 หลักสูตร โดยต้องเป็นหลักสูตรที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรที่ได้ประจ าอยู่แล้วในระดับเดียวกัน และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน 
     ข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนให้ระบุในขั้นตอนการเสนอ มคอ.2 ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
     การพิมพ์คุณวุฒิของอาจารย์ 
     1. พิมพ์ทุกคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยเรียงล าดับจากคุณวุฒิสูงสุด 
     2. กรณีส าเร็จการศึกษาจากสถาบันต่างประเทศ   ให้ระบุชื่อประเทศด้วย 
     3. ปีที่ส าเร็จการศึกษา  กรณีส าเร็จจากสถาบันในประเทศให้ระบุเป็นปี พ.ศ.      
สถาบันต่างประเทศ สถาบัน AIT และหลักสูตรนานาชาติ ระบุเป็นปี   ค.ศ. และระบุ
ชื่อประเทศด้วย 

      4. รูปแบบการพิมพ์คุณวุฒิ    
        กรณีจบสถาบันในประเทศ   ชื่อปริญญา (ชื่อสาขาวิชา) เกียรตินิยมอันดับ.....  
(ถ้ามี)  ชื่อสถาบัน (ปี พ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา)  โดยระบุเป็นภาษาไทย    
         กรณีจบสถาบันในประเทศหลักสูตรนานาชาติ และสถาบัน AIT ชื่อปริญญา   
(ชื่อสาขาวิชา) เกียรตินิยมอันดับ..... (ถ้ามี)  ชื่อสถาบัน , ชื่อประเทศ (ปี ค.ศ. ที่
ส าเร็จการศึกษา)  โดยระบุเป็นภาษาอังกฤษ 
         กรณีจบสถาบันต่างประเทศ  ชื่อปริญญา (ชื่อสาขาวิชา) เกียรตินิยมอันดับ..... 
(ถ้ามี) ชื่อสถาบัน , ชื่อประเทศ (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา)  โดยระบุเป็น
ภาษาอังกฤษ 
       กรณีจบจากประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษให้พิมพ์ชื่อประเทศเป็น 
“USA” และ “UK” โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “.” 

10. สถานที่จัดการเรียนการ
สอน 

หากมีการสอนในวิทยาเขตอ่ืน ๆ หรือสอนมากกว่า 1 แห่งต้องระบุให้ครบถ้วน 
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13. ความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรอื่นที่เปิดสอนใน
คณะ/ภาควิชาอ่ืนของ
สถาบัน 

ระบุรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน  หรือต้องเรียนจากคณะ/
ภาควิชาอ่ืน   

 
หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ระบุปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยต้องสอดคล้องกับ
ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ  หรือ
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถอย่างไร 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  ระบุแผนพัฒนาปรับปรุงหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่เสนอในหลักสูตร  พร้อม
ระบุเวลาคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ (เช่นภายใน 5 ปี)   โดยให้ระบุกลยุทธ์ส าคัญ
ที่ต้องด าเนินการเพ่ือความส าเร็จของแผนนั้น ๆ  รวมทั้งตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โดย     
ตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวดที ่7 ด้วย 

 
หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 

1.1 ระบบ  ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็น  
“ระบบทวิภาค” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

1.2 การจัดการศึกษาภาค
ฤดูร้อน 

ระบุว่า “มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน” หรือ “ไม่มี” หรือ “อาจมีการ
จัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับความเห็นชอบของ.........” 

1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิต
ในระบบทวิภาค 

ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอ่ืน ๆ ที่มิใช่ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการ
เรียนการสอน  ให้แสดงการเทียบเคียงระบบทวิภาคให้ชัดเจน 

2.3 ปัญหาของนักศึกษา
แรกเข้า 

ระบุปัญหาที่พบหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยระบุเป็นรายข้อ และก าหนดกลยุทธ์ในการ
ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาในข้อ 2.4 ให้สอดคล้องกันด้วย 

2.5  แผนการรับนักศึกษา
และผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระยะ 5 ปี  

ระบุชั้นปีตามระยะเวลาของหลักสูตร ทั้งนี้อาจ ระบุแยกตามแผนการรับนักศึกษา 
หรือรวมแผนการรับนักศึกษา 

2.6.2 งบประมาณรายจ่าย
(หน่วย : บาท) 

แสดงงบประมาณ  จ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ 
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3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  ระดับปริญญาโท ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
        แผน ก แบบ ก 1   วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
        แผน ก แบบ ก 2   วิทยานิพนธ์มี ค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
                               ศึกษารายวิชา  ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
        แผน ข  การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต และไม่เกิน 6 หน่วยกิต เน้น
การศึกษารายวิชา 
ระดับปริญญาเอก 
        แบบ 1.1 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
        แบบ 1.2 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
        แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต 
                    ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
        แบบ 2.2 วิทยานิพนธ์ มีค่าเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต 
                    ศึกษารายวิชาไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

3.1.3.3 รายวิชา 1. ให้แสดงรายวิชาแยกตามแผนการศึกษา ตามหมวดวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร  โดย
เรียงรหัสจากน้อยไปมาก 
2. รายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต ให้ใส่เครื่องหมาย * ท้ายจ านวนหน่วยกิต  เช่น  
2*(2-0-4)  แล้วระบุหมายเหตุท้ายหน้าว่า   “หมายเหตุ  *  หมายถึง  รายวิชาที่เรียน
โดยไม่นับหน่วยกิต” 
3.รายวิชาฝึกงาน   ให้ระบุจ านวนชั่วโมงฝึกงานในวงเล็บหลังจ านวนหน่วยกิต  เช่น     
3(ไม่น้อยกว่า 135 ชั่วโมง) 
4. ชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องสอดคล้องกัน 
5. การใช้ค าแปลศัพท์   ให้ใช้ศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน    หากไม่มีบัญญัติไว้  
ให้ใช้ค าภาษาไทยทับศัพท์   โดยต้องสอดคล้องกับหลักการแปลค าทับศัพท์ 

 6. รายวิชาวิทยานิพนธ์    ซึ่งมีการใช้ค าภาษาอังกฤษแตกต่างกัน    ก าหนดให้ใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษเป็น Thesis ทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 
7. ชื่อภาษาอังกฤษของรายวิชาสัมมนา  ให้ใช้ดังนี้ 
       Seminar in (subject) 
       Seminar on (topics)  

3.1.4  แสดงแผนการศึกษา 1. ให้แยกแผนการศึกษาให้ชัดเจน 
2. ชื่อรายวิชา  ให้ระบุเฉพาะชื่อภาษาไทย 
3. วิชาเลือกให้ระบุจ านวนหน่วยกิต  โดยไม่ต้องระบุตัวเลขในวงเล็บหลังจ านวน   
หน่วยกิต และไม่ต้องระบุเลขรหัสรายวิชา 
4. รายวิชาวิทยานิพนธ์  และการค้นคว้าอิสระ  ให้ระบุค าว่า “(มีค่าเทียบเท่า)” ท้ายชื่อ
รายวิชา  
5. รายวิชาบังคับให้ระบุ เลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา ตัวเลขจ านวนหน่วยกิต ให้ชัดเจน 
 



มคอ. 2   35 

 หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 
3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 1. ให้พิมพ์เรียงตามล าดับรหัสวิชาโดยไม่ต้องแยกหมวด และกลุ่มวิชา 

2. ให้จัดท าค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา 
3. การเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เขียนในรูปนามวลี  ไม่เขียนเป็นประโยค โดยไม่ต้อง
ใช้ค าว่า “ศึกษา” “ฝึกปฏิบัติ” กรณีที่สื่อความหมายได้ และหลีกเลี่ยงการใช้ค ากิริยา
ในค าอธิบายรายวิชา 
4. ชื่อและค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษต้องให้สอดคล้องกัน 
5. หลีกเลี่ยงการเขียนวัตถุประสงค์  วิธีการเรียนการสอน  และการยกตัวอย่างโดยใช้
ค าว่า เช่น ....... เป็นต้น    
6. ให้พิมพ์ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษของแต่ละรายวิชาให้อยู่ใน
หน้าเดียวกัน 
7. การใช้เครื่องหมายอัฒภาค (semicolon) “;”  และทวิภาค (colon) “:” ใน
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ   โดยเครื่องหมายอัฒภาคใช้แจกแจงข้อมูลหลัก  และ
เครื่องหมายทวิภาคใช้แจกแจงข้อมูลย่อย  
8. ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต้องระบุ “เงื่อนไขรายวิชา” “วิชาบังคับก่อน 
9. การพิมพ์ค าอธิบายรายวิชา ให้พิมพ์เลขรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และจ านวนหน่วยกิต เป็นอักษรตัวหนา และพิมพ์ย่อหน้าในค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง 

XXX XXX  ชื่อรายวิชาภาษาไทย                                       X(X-X-X) 
    (ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ) 
         ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย …………………………………………............ 
    …………………………………………………………………………………………….............. 
          ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ……………………………………........... 
    ……………………………………………………………………………………………..............  
กรณีมีวิชาบังคับก่อนหรือเงื่อนไขรายวิชา  
XXX XXX  ชื่อรายวิชาภาษาไทย                                         X(X-X-X) 
   (ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ) 
                   วิชาบังคับก่อน : XXX XXX ช่ือรายวิชาภาษาไทย 
                   เงื่อนไข : .................................................................. 
       ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย …………………………………………................ 
   ……………………………………………………………………………………………...................... 
           ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ……………………………………................ 
                   ………………………………………………………………………………………......................….  
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน ต าแหน่ง และ
คุณวุฒิของอาจารย์ 

1. ปริญญาโท  
        อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
        อาจารย์ผู้สอนต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 

 2. ปริญญาเอก 
        อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 
ปี 
        อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน
การพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง 
                ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารอง
ศาสตราจารย์ ท าหน้าที่อาจารย์ผู้สอนได้  

 3. ภาระงานสอนเฉลี่ยให้ระบุเป็นเลขจ านวนเต็ม 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกันได้      
5. ให้ระบุข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนในขั้นตอนการเสนอ มคอ.2 ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ   
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 6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างอาจารย์ประจ าชาวต่างชาติของสถาบันที่มี MOU  

     6.1 ให้แนบสัญญาจ้างเสนอ สกอ.  หรือ   
     6.2 กรณีไม่มีสัญญาจ้าง   ให้คณะวิชาท าประกาศ  หรือหนังสือสัญญากับสถาบันที่
มีMOU หรือหนังสือสัญญากับอาจารย์ชาวต่างชาติที่สถาบันนั้นส่งมาเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยศิลปากร    (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงในการท า MOU) 
โดยระบุชื่อ คุณวุฒิ รายวิชาที่สอน และช่วงระยะเวลาที่จะต้องมาปฏิบัติงาน  (อย่าง
น้อย 1 ปี)   ทั้งนี้การจัดท าเป็นประกาศ  หรือหนังสือสัญญา   สกอ. จะตรวจสอบ
ความสอดคล้องกับ MOU  ที่แนบในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)   

3.2.3 อาจารย์พเิศษ กรณี ไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่มี”  
กรณี มีแต่ยังไม่ทราบรายชื่อ ให้ระบุว่า “อาจมีการเชิญอาจารย์พิเศษเป็นรายภาค
การศึกษา” 

  
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
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1. การพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา 

ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่คณะ 
หรือภาควิชาพยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมี
ความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  มีความสามารถใน
ความเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น  หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ  หรือมี
ทักษะทาง IT ในระดับสูงในรูปความเรียง     
    ทั้งนี้ในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว  ต้องแสดงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรม
นักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น   โดยให้จัดท าเป็นตารางโดยระบุ
รายละเอียดคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาและกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
     โดย ให้ระบุข้อความโดยสรุปอย่างน้อย 1 ย่อหน้าก่อนตาราง และขอให้คณะวิชา
มีการสอดแทรกความคิดสร้างสรรค์หรือการสร้างสรรค์ไว้ในหลักสูตร และให้ก าหนด
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้ เ พ่ือให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ที่ระบุว่า “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน า
แห่งการสร้างสรรค์” 

2.1 การพัฒนาผลการ
เรียนรู้ในแต่ละด้าน 

หมวดวิชาเฉพาะ ให้ระบุค าอธิบายทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่
ต้องการจะพัฒนา ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ 
ก าหนดหนึ่งย่อหน้าก่อนหัวข้อผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
1.  ผลการเรียนรู้  ระบุผลการเรียนรู้ที่ต้องการจะพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ก าหนดเป็นอย่างน้อย  ซึ่งจะต้องน าไปใช้ในข้อ 3 
แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา     
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 2. กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้  ค าอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่

จะใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และทักษะเหล่านั้น (ควรเป็น
ค าอธิบายทั่ว ๆ ไปของวิธีการที่ใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญแต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะก าหนดให้มีในรายวิชา
ใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะให้แสดงไว้ด้วย) 
3. กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้  วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่าง 
ๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มท่ีเกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์ส าหรับ
การประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา)  ถ้ามีการ
เปลี่ยนแปลงกลยุทธ์หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เห็นด้วย  
ตัวอย่างเช่น  กิจกรรมต่าง ๆ ในการเตรียมการ   หรือการแนะน าในตอนเริ่มหลักสูตร  
และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช้ความรู้และทักษะที่ก าหนด  อาจจะรวมไว้ใน
ระยะเวลาต่อมา)    
          ทั้งนี้ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ และกลยุทธ์
การประเมินผลการเรียนรู้ จะต้องสอดคล้องกัน  กรณีหลักสูตรที่มี มคอ.1 ผลการ
เรียนรู้จะต้องสอดคล้องกับ มคอ.1 ด้วย 

3. แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่
รายวิชา (Curriculum 
Mapping) 

แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง 
(ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2)  โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบ
รอง   
1. การจัดท าแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)  
ควรมีเพียง 1  ตารางเท่านั้น  
2. รายวิชาทุกรายวิชาต้องมีส่วนรับผิดชอบผลการเรียนรู้ให้ครบทุกด้านให้เหมาะสม
และเพียงพอส าหรับการพัฒนานักศึกษา  โดยสามารถก าหนดเป็นความรับผิดชอบ
หลักหรือรับผิดชอบรองในแต่ละด้านได้ตามลักษณะเฉพาะของรายวิชานั้น ๆ   ตาม
แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดท า แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ทุกรายวิชาจะต้องมีความรับผิดชอบหลักอย่างน้อย 3 ด้าน คือ ด้าน
ความรู้ และด้านอ่ืน ๆ อีกอย่างน้อย 2 ด้าน โดยเฉพาะรายวิชาสัมมนา ปัญหาพิเศษ 
และรายวิชาวิทยานิพนธ์ควรก าหนดความรับผิดชอบให้เหมาะสมสอดคล้องกับหลักสูตรใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 
3. ในภาพรวมของหลักสูตร  ผลการเรียนรู้ทุกข้อของทุกด้านจะต้องมีรายวิชาใน
หลักสูตรที่มีส่วนรับผิดชอบหลัก  
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 
2. กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ  หรืองานที่
มอบหมาย  กระบวนการอาจจะต่างกันไป  ส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน  หรือ
ส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
    การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพ่ือ
ยืนยันหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้เป็นอย่างน้อย  ซึ่งอาจได้จากผลการประเมินข้อสอบว่าครอบคลุม
มาตรฐานผลการเรียนรู้  การให้คะแนนตรงตามความจริง  การให้  

 ข้อมูลย้อนกลับของผู้ส าเร็จการศึกษา การประสบความส าเร็จในการท างานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา     
     การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ควรสอดคล้องกับความรับผิดชอบหลักท่ี
ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา 

 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์  

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 

1. การเตรียมการส าหรับ
อาจารย์ใหม่ 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ  และ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่
และอาจารย์พิเศษให้มั่นใจว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชา   
ต่าง ๆ  ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

2. การพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้แก่คณาจารย์ 

อธิบายถึงสิ่งที่จะด าเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา 

 
หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการ
สอนที่มีอยู่เดิม 

ระบุความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว  โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการ
สอนที่จ าเป็น เช่น ต ารา  หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอ่ืน ๆ 
รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ  เป็นต้น 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการ
เรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาต ารา  หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การ
เรียนการสอนอ่ืน ๆ  รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืน ๆ  

2.4 การประเมินความ
เพียงพอของทรัพยากร 

ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา วารสารและ
อุปกรณ์การเรียนการสอน  ตลอดจนทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  

3.1  การรับอาจารย์ใหม่ ระบุกระบวนการย่อ ๆ ในการรับอาจารย์ใหม่  เพ่ือให้มั่นใจว่าอาจารย์มีคุณสมบัติ
และประสบการณ์เพียงพอต่อความรับผิดชอบการสอน 
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หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 
3.2 การมีส่วนร่วมของ
คณาจารย์ในการวางแผน 
การติดตามและทบทวน
หลักสูตร 

อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือร่วมกันและการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ใน
การติดตามคุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจ าปี  และการวางแผนส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์
พิเศษ 

สรุปย่อ ๆ ถึงนโยบายในการแต่งตั้งอาจารย์ที่สอนบางเวลา  และอาจารย์พิเศษ เช่น  
วิธีการอนุมัติ  กระบวนการเลือกสรร  และสัดส่วนต่อคณาจารย์ในหลักสูตรทั้ง
หลักสูตร 

5.1 การให้ค าปรึกษาด้าน
วิชาการและอ่ืน ๆ แก่
นักศึกษา 

อธิบายถึงการจัดการที่ได้ด าเนินการในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่
นักศึกษา รวมถึงตารางการท างานของอาจารย์และการแนะน าแผนการเรียนใน
หลักสูตร การเลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ  (ซึ่งอาจมีในระดับคณะ)  

5.2 การอุทธรณ์ของ
นักศึกษา 

แนบกฎระเบียบส าหรับการอุทธรณ์ของนักศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับวิชาการ  รวมทั้ง
กระบวนการในการพิจารณาข้ออุทธรณ์เหล่านั้น 

6. ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม และ/
หรือความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต  

ให้อธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร  โดยต้องส ารวจ
ความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance 
Indicators)  

การก าหนดจ านวนช่องของปีในตารางควรให้สอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร  โดยบวกเพ่ิม 1 ปี  ทั้งนี้กรณีหลักสูตรระดับปริญญาเอกท่ีมีระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตรไม่เท่ากันให้แสดงแยกเป็น 2 ตาราง 

 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การ
สอน 

1. ควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการ
เรียนการสอนในประเด็นส าคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวัง  โดย
ประเด็นเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือ
การเผยแพร ่
2. อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการ
พัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ   เช่น   การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม    การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้  การ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่
เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์
การสอน 
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หัวข้อ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร / ค าชี้แจง 
1.2 การประเมินทักษะของ
อาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์
การสอน 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่วางแผน
ไวั เช่น การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  การสังเกตการณ์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค  การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร
โดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน  การจัดอันดับเกี่ยวกับ
กระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ 

2. การประเมินหลักสูตรใน
ภาพรวม 

อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ข้อมูลต่าง  ๆ  ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1) นักศึกษา
และบัณฑิต  2) ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

3. การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามรายละเอียด
หลักสูตร 

ให้ระบุข้อความเป็น  
        มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจ าทุกปี  โดยองค์ประกอบ   
คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และเกณฑ์การ
ประเมิน  ให้เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  ฉบับปี
การศึกษา 2557  ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และ/หรือที่มีการ
เปลี่ยนแปลงภายหลัง 
        ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพื่อ
พัฒนาหลักสูตรอย่างน้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 

4. การทบทวนผลการประเมนิ
และวางแผนปรับปรุง 

อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา  รวมทั้ง
กระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 

ภาคผนวก ข    การพิมพ์ผลงานทางวิชาการให้ใช้รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยพิมพ์ใน
ลักษณะการเขียน 

 บรรณานุกรม    หรือการเขียน อ้างอิงทางวิชาการคือระบุชื่อเจ้าของผลงาน  ชื่อ
ผลงาน  ปีที่พิมพ์และแหล่ง 

 ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน    
    ผลงานวิชาการที่ยังไม่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  ไม่ควรน ามาระบุไว้ในผลงานทาง
วิชาการ 
 กรณีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ระบุค าว่า “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” ด้วย      

ภาคผนวก ค   กรณีหลักสูตรใหม่ 
 รายงานผลการส ารวจความต้องการก าลังคนในสาขาวิชา ..........................   
 กรณีหลักสูตรปรับปรุง 
 ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา  กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง  และ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
      รายงานผลการติดตามบัณฑิต  สาขาวชิา .......................................... และ/หรือ 
     รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตสาขาวชิา 
............................................... และ/หรือ 
      รายงานผลการประเมินหลักสูตร และข้อมูลร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งานท า  
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานข้อมูลการพิจารณา 
รายละเอียดของหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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แบบรายงานข้อมลูการพิจารณารายละเอียดของหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
 ระดบัปริญญาตรี 

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

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลกัสตูร (ภาษาไทย)................................................................................................................... 
           (ภาษาองักฤษ).............................................................................................................. 

2.  ชื่อปรญิญา (ภาษาไทย).................................................................................................................... 
          (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................ 
 

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

     หลกัเกณฑใ์นการเรยีกชื่อปรญิญา 
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ชื่อ..........................................................พ.ศ. ……… 
 เป็นไปตามเกณฑก์ารก าหนดชื่อปรญิญาของ กกอ. 
 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑแ์ต่ไดร้บัความเหน็ชอบใหใ้ชช้ื่อปรญิญานี้จาก กกอ. เมือ่............. 

3.  สถานภาพของหลกัสตูร 
 หลกัสตูรใหม ่     ก าหนดเปิดสอน เดอืน.............................พ.ศ. ....................... 
 หลกัสตูรปรบัปรงุ     ก าหนดเปิดสอน เดอืน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรบัปรงุจากหลกัสูตร ชื่อ................................. 
 เริม่ใชม้าตัง้แต่ปีการศกึษา....................................... 

 ปรบัปรงุครัง้สุดทา้ยเมือ่ปีการศกึษา............................................................. 

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

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

5.   แนวทางทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสตูร  

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตรสีาขา/สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ............. 

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

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

7.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 7.1 รปูแบบ 
 หลกัสตูรปรญิญาตร ี(ต่อเนื่อง)  หลกัสตูรปรญิญาตร ี4 ปี 
 หลกัสตูรปรญิญาตร ี5 ปี   หลกัสตูรปรญิญาตร ี6 ปี 
 อื่น ๆ (ระบ)ุ ........................................................... 
 7.2 ภาษาทีใ่ช ้
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทย 
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา).......................... 
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรบัผูเ้ขา้ศกึษา 
 รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 
 รบัเฉพาะนกัศกึษาต่างชาต ิ
 รบัทัง้นกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาติ 
 7.4 ความรว่มมอืกบัสถาบนัอื่น 
 เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 เป็นหลกัสตูรทีไ่ดร้บัความร่วมมอืสนบัสนุนจากสถาบนัอื่น 

   ชื่อสถาบนั...................................................................................... 
   รปูแบบของความรว่มมอืสนับสนุน............................................................. 
  ..................................................................................................................................... 

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

 รว่มมอืกนั โดยผูศ้กึษาอาจไดร้บัปรญิญาจากสองสถาบนั (หรอืมากกว่า 2สถาบนั) 
 7.5 การใหป้รญิญา แก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา 
 ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 ใหป้รญิญามากกว่า 1 สาขาวชิา (เช่น ทวปิรญิญา) 
 อื่น ๆ (ระบ)ุ............................................... 
 

8.  อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา  

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

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
สมัพนัธส์อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการอุดมศกึษาของชาติ 

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

2. แผนพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร  
 มแีผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง  
 มกีลยทุธใ์นการด าเนินการ 
 มกีารก าหนดหลกัฐาน/ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
 

หมวดท่ี 3.   ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

1.  ระบบการจดัการศกึษา 
   1.1 ระบบ 

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

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

 

มภีาคฤดรูอ้น      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห ์
ไมม่ภีาคฤดรูอ้น 

2.  การด าเนินการหลกัสตูร 
   2.1 วนั – เวลาด าเนินการ 

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

    

 2.2 การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ศกึษา 
เฉพาะแบบศกึษาเตม็เวลา 
เฉพาะแบบศกึษาบางเวลา 
ทัง้แบบศกึษาเตม็เวลาและแบบศกึษาบางเวลา 
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 2.3 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า  
เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สูงหรอืเทยีบเท่า หรอือนุปรญิญา 
มเีกณฑค์ุณสมบตัเิพิม่เตมิ (ระบ)ุ........................................... 

  

2.4 จ านวนผูเ้ขา้ศกึษาในหลกัสูตร ....................... คน  
 

2.5 รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 
แบบชัน้เรยีน 

      แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
        แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
       แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
       อื่นๆ (ระบุ)  …………………….. 
 

2.6 ระบบการเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั (ถา้ม)ี 
มรีะบบการเทยีบโอนหน่วยกติ 
มกีารลงทะเบยีนเรยีนขา้มสถาบนั 

 
 

3.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
  3.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศกึษา 
  จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า....................หน่วยกติ 
  แบบศกึษาเตม็เวลา      ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ................ปีการศกึษา 
 ส าเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน................ภาคการศกึษา 
 
 แบบศกึษาบางเวลา ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ.................ปีการศกึษา 
 ส าเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน................ภาคการศกึษา 

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

หมวดวชิาเลอืกเสร.ี...................................หน่วยกติ  
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 3.3  จ านวนและคุณวุฒขิองอาจารย ์
  3.3.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
       เลขประจ าตวัประชาชน  ต าแหน่งทางวชิาการ            ชื่อ – สกุล คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา    สาขาวชิา      ส าเรจ็การศกึษาจาก 
       (เรยีงล าดบัจากคุณวุฒสิงูสดุ               สถาบนั       ปีทีจ่บ 
      ถงึระดบัปรญิญาตร)ี 
 
  1.   ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
 
  2.   ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
 
  3.   ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
                                             ….........................   ...............................   ............................   ............ 
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3.3.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
       เลขประจ าตวัประชาชน  ต าแหน่งทางวชิาการ            ชื่อ – สกุล คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา    สาขาวชิา      ส าเรจ็การศกึษาจาก 
       (เรยีงล าดบัจากคุณวุฒสิงูสดุ               สถาบนั       ปีทีจ่บ 
      ถงึระดบัปรญิญาตร)ี 
 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
        ...................................  ................................   .............................................    ….........................   ...............................   ............................   ............ 
 
 
    หมายเหตุ ให้แนบข้อมลูประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรตามหวัข้อดงักล่าวพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 ม ี (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรอืสหกจิศกึษา หรอือื่นๆ) ..................................................... 
 ไมม่ ี

 

5. การท าโครงงานหรอืการวจิยั 
 ม ี (ระบุว่าเป็นโครงงานหรอืการวจิยั)...............................................................................  
 ไมม่ ี

 
หมวดท่ี 4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา  (ระบุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษาทีน่อกเหนือไปจากความ
คาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปทีส่ถาบนั คณะ หรอืภาควชิา พยายามพฒันาใหม้ขีึน้ในตวันกัศกึษาของหลกัสตูรนี้) 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2.  มาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒคิรบ 5 ดา้น 
 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ............ ดา้น (ระบุ) ……………………………………………….. 
 …………………………………………………………………………………………………………... 
 

3.  การแสดงแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา (Curriculum 
Mapping) เพื่อแสดงถงึความรว่มมอืกนัของคณาจารยใ์นหลกัสตูรในการเพื่อพฒันามาตรฐานผลการเรยีนรู้
ใหแ้ก่นกัศกึษา 
 ม ี
 ไมม่ ี
 

หมวด 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 

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

เกณฑข์ัน้ต ่ารายวชิา (ถา้ม ี– ระบ)ุ............................................................................ 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถา้ม ี– (ระบ)ุ....................................................................................... 
 
2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา  
 ม ี(ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ่) …………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………… 
 ไมม่ ี
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3.  เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
    3.1 การส าเรจ็การศกึษา 
   เรยีนครบตามจ านวนหน่วยกติทีก่ าหนดไวใ้นหลกัสตูร 

ระดบัแต้มคะแนนเฉลีย่สะสมขัน้ต ่า..............................(จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบ)ุ.............................................................................................. 

 3.2 อนุปรญิญา - มกีารใหอ้นุปรญิญา เป็นส่วนหนึ่งของหลกัสตูรปรญิญาตรนีี้หรอืไม่ 
 

ม ี      เงือ่นไข (ระบ)ุ......................................................................................... 
ไมม่ ี

หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์

1.  การเตรยีมการส าหรบัอาจารยใ์หม่  
ม ี(ระบุ)............................................................................................................. 
......................................................................................................................... 
ไมม่ ี

2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 
  มกีารพฒันาดา้นวชิาการ 
  มกีารพฒันาดา้นวชิาชพี 

มกีารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน 
  มกีารพฒันาทกัษะการวดัและประเมนิผล 
 

หมวด 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

 หลกัสตูรไดก้ าหนดระบบและวธิกีารประกนัคุณภาพหลกัสตูรในแต่ละประเดน็ ดงันี้ 
 

1.  การบรหิารหลกัสตูร  
 มคีณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นผู้ก ากบัดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนว

ปฏบิตัใิหแ้ก่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรวางแผนการจดัการเรยีนการสอนร่วมกับผู้บรหิารของ

คณะและอาจารยผ์ูส้อน ตดิตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรบัใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตร โดยกระท า 
ทุกปีอยา่งต่อเนื่อง 

 มกีารประเมนิความพึงพอใจของหลกัสูตรและการเรยีนการสอน  โดยบณัฑติที่ส าเรจ็
การศกึษา 
   อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................. 
  

2.  การบรหิารทรพัยากรการเรยีนการสอน   
   คณะมกีารจดัสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อจดัซือ้ต ารา สื่อการเรยีนการสอน 
โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์อื่นๆ อยา่งเพยีงพอ 
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   คณะมคีวามพรอ้มดา้นหนงัสอื ต ารา และการสบืคน้ผ่านฐานขอ้มลูโดยมสี านกั
หอสมดุกลางทีม่หีนงัสอืดา้นการบรหิารจดัการและดา้นอืน่ ๆ รวมถงึฐานขอ้มลูทีจ่ะใหส้บืคน้ 
   อืน่ๆ (ระบุ) 
 

3.  การบรหิารคณาจารย ์  เช่น 
  มรีะเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัในการรบัอาจารยใ์หม่ 
  มกีารวางแผนและด าเนินการเพื่อใหเ้กดิการมสี่วนรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน 
  การตดิตามและทบทวนหลกัสตูร 

มหีลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้คณาจารยพ์เิศษ 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
4.  การบรหิารบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน  เช่น 
  มกีารก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

มกีารวางแผนและด าเนินการเพิม่ทกัษะความรูเ้พื่อการปฏบิตังิาน 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

5.  การสนับสนุนและการใหค้ าแนะน านกัศกึษา ระบุ)................................................................................................ 

6.  การส ารวจความตอ้งการทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของ  

    ผูใ้ชบ้ณัฑติต่อการพฒันาหรอืปรบัปรงุหลกัสตูร (ระบุ) ..................................................................... 

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

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

7.  การก าหนดตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มทีัง้หมดจ านวน .............ตวับ่งชี้  

   ดงันี้ (ถา้มมีากกว่าทีก่ าหนดไวใ้หร้ะบุใหค้รบถว้น) 

7.1 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชีใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ……………….ตวับ่งชี ้

7.2 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชีใ้นมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาตรสีาขา/สาขาวชิา …………………….. 

     จ านวน  ................................. ตวับ่งชี ้

7.3 มตีวับ่งชีเ้พิม่เตมิจากขอ้ 1 และ/หรอื ขอ้ 2 อกี ........................................................ ตวับ่งชี ้
 
 

หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
 

1.  การประเมนิประสทิธผิลของการสอนในหลกัสตูร 
1.1 มกีารประเมนิกลยทุธก์ารสอน เช่น 

  การสงัเกตพฤตกิรรมและการโตต้อบของนกัศกึษา 
การประชุมคณาจารยใ์นภาควชิา เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละขอค าแนะน า 
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การสอบถามจากนกัศกึษา 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

1.2 มกีารประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน  
  ประเมนิจากนกัศกึษาเกี่ยวกบัการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น เช่น กลวธิกีารสอน 
  การตรงต่อเวลา การชีแ้จงเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและ 
  ประเมนิผล  และการใชส้ื่อการสอน 

ประเมนิโดยตวัอาจารยเ์องและเพื่อนรว่มงาน 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

2.  การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม มกีระบวนการทีไ่ดข้อ้มลูยอ้นกลบัในการประเมนิคุณภาพของหลกัสตูรใน
ภาพรวม เช่น 
  ประเมนิหลกัสตูรในภาพรวมโดยนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ย 

ประชุมผูแ้ทนนกัศกึษากบัผูแ้ทนอาจารย์ 
ประเมนิโดยทีป่รกึษาหรอืผูท้รงคุณวุฒจิากรายงานผลการด าเนินการหลกัสตูร 

  ประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติหรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งอื่นๆ 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

3.  มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีป่รากฏในรายละเอยีดของหลกัสตูร โดย 
  คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในระดบัภาควชิา 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูร เช่น 
  การน าขอ้มลูจากการรายงานผลการด าเนินการรายวชิาเสนออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ 
  หลกัสตูร 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรสรปุผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหวัหน้าภาควชิา 
ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อพจิารณาทบทวนผลการด าเนินการหลกัสตูร 

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
 

        รบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลู 
       
 
       
            (.......................................................) 
        อธกิารบดมีหาวทิยาลยัศลิปากร 

             วนัที.่.......เดอืน............พ.ศ. ........ 
 



1 

 

 

แบบรายงานข้อมลูการพิจารณารายละเอียดของหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
 ระดบัปริญญาโท 

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

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลกัสตูร (ภาษาไทย)................................................................................................................... 
           (ภาษาองักฤษ).............................................................................................................. 

2.  ชื่อปรญิญา (ภาษาไทย).................................................................................................................... 
          (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................ 
 

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

     หลกัเกณฑใ์นการเรยีกชื่อปรญิญา 
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ชื่อ..........................................................พ.ศ. ……… 
 เป็นไปตามเกณฑก์ารก าหนดชื่อปรญิญาของ กกอ. 
 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑแ์ต่ไดร้บัความเหน็ชอบใหใ้ชช้ื่อปรญิญานี้จาก กกอ. เมือ่............. 

3.  สถานภาพของหลกัสตูร 
 หลกัสตูรใหม ่     ก าหนดเปิดสอน เดอืน.............................พ.ศ. ....................... 
 หลกัสตูรปรบัปรงุ     ก าหนดเปิดสอน เดอืน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรบัปรงุจากหลกัสตูร ชื่อ................................. 
 เริม่ใชม้าตัง้แต่ปีการศกึษา....................................... 

 ปรบัปรงุครัง้สุดทา้ยเมือ่ปีการศกึษา............................................................. 

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

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

5.   แนวทางทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสตูร  

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาโทสาขา/สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ............. 

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

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

7.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 7.1 รปูแบบ 
 หลกัสตูรปรญิญาโท 
 อื่น ๆ (ระบ)ุ ........................................................... 
 7.2 ภาษาทีใ่ช ้
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทย 
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...................................... 
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรบัผูเ้ขา้ศกึษา 
 รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 
 รบัเฉพาะนกัศกึษาต่างชาต ิ
 รบัทัง้นกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาติ 
 7.4 ความรว่มมอืกบัสถาบนัอื่น 
 เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 เป็นหลกัสตูรทีไ่ดร้บัความร่วมมอืสนบัสนุนจากสถาบนัอื่น 

   ชื่อสถาบนั...................................................................................... 
   รปูแบบของความรว่มมอืสนับสนุน............................................................. 
  ..................................................................................................................................... 

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

 รว่มมอืกนั โดยผูศ้กึษาอาจไดร้บัปรญิญาจากสองสถาบนั (หรอืมากกว่า 2  
     สถาบนั) 

 7.5 การใหป้รญิญา แก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา 
 ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 ใหป้รญิญามากกว่า 1 สาขาวชิา (เช่น ทวปิรญิญา) 
 อื่น ๆ (ระบ)ุ............................................... 
 

8.  อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา  

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

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
สมัพนัธส์อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการอุดมศกึษาของชาติ 

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

2. แผนพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร  
 มแีผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง  
 มกีลยทุธใ์นการด าเนินการ 
 มกีารก าหนดหลกัฐาน/ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
 

หมวดท่ี 3.   ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

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

 

 มภีาคฤดรูอ้น      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห ์
 ไมม่ภีาคฤดรูอ้น 
2.  การด าเนินการหลกัสตูร 
   2.1 วนั – เวลาด าเนินการ 
 วนั – เวลาราชการปกต ิ
 นอกวนั – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 
   2.2 การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ศกึษา 
 เฉพาะแบบศกึษาเตม็เวลา 
 เฉพาะแบบศกึษาบางเวลา 
       ทัง้แบบศกึษาเตม็เวลาและแบบศกึษาบางเวลา 
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 2.3 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
 เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า  

 เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาประกาศนียบตัรบณัฑติ 
 มเีกณฑค์ุณสมบตัเิพิม่เตมิ (ระบ)ุ................................................................... 

2.4 จ านวนผูเ้ขา้ศกึษาในหลกัสูตร ....................... คน  
 

2.5 รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 
               แบบชัน้เรยีน 
            แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
            แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
            แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
            แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
            อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………… 
 

 2.6 ระบบการเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั  
  มรีะบบการเทยีบโอนหน่วยกติ 
  มกีารลงทะเบยีนเรยีนขา้มสถาบนั 
  ไมม่ ี

 
3.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
  3.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศกึษา 
 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า....................หน่วยกติ 
  แบบศกึษาเตม็เวลา      ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ................ปีการศกึษา 
 ส าเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน................ภาคการศกึษา 
 
 แบบศกึษาบางเวลา ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ.................ปีการศกึษา 
 ส าเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน................ภาคการศกึษา 

 3.2 โครงสรา้งหลกัสตูร 
 แผน ก  (เน้นการท าวทิยานิพนธ)์ 
 แบบ ก 1         วทิยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 
  เงือ่นไขอื่น ๆ (ถา้ม ี– ระบุ)....................................................... 
 แบบ ก 2         วทิยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 
  ศกึษารายวชิา.......................หน่วยกติ 
 แผน ข      ศกึษารายวชิา........................หน่วยกติ 
 งานคน้ควา้อสิระ.......................หน่วยกติ 
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 3.3  จ านวนและคุณวุฒขิองอาจารย ์
   3.3.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
          เลขประจ าตวัประชาชน  ต าแหน่งทางวชิาการ            ชื่อ – สกุล  คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา       สาขาวชิา  ส าเรจ็การศกึษาจาก 
                                          (เรยีงล าดบัจากคุณวฒุสิงูสดุ    สถาบนั       ปีทีจ่บ 
                                                                                                                     ถงึระดบัปรญิญาตร)ี 
 
  1.    .......................   ................................   .............................................   ...................................  ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 

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

  3. .......................   ................................   .............................................   ..................................   ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 
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  3.3.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
          เลขประจ าตวัประชาชน  ต าแหน่งทางวชิาการ             ชื่อ – สกุล   คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา    สาขาวชิา  ส าเรจ็การศกึษาจาก 
                                            (เรยีงล าดบัจากคุณวฒุสิงูสดุ    สถาบนั     ปีทีจ่บ 
                                                                                                                      ถงึระดบัปรญิญาตร)ี           
                                                                                                                          
      .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
    
หมายเหตุ ให้แนบข้อมลูประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรตามหวัข้อดงักล่าวพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 ม ี (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรอือื่นๆ) .......................................................... 
 ไมม่ ี

 

5. การท าการวจิยั 
 ม ี  
 ไมม่ ี

 
หมวดท่ี 4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา  (ระบุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษาทีน่อกเหนือไปจากความ
คาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปทีส่ถาบนั คณะ หรอืภาควชิา พยายามพฒันาใหม้ขีึน้ในตวันกัศกึษาของหลกัสตูรนี้) 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2.  มาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒคิรบ 5 ดา้น 
 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ............ ดา้น (ระบุ) …………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.  การแสดงแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา (Curriculum 
Mapping) เพื่อแสดงถงึความรว่มมอืกนัของคณาจารยใ์นหลกัสตูรในการเพื่อพฒันามาตรฐานผลการเรยีนรู้
ใหแ้ก่นกัศกึษา 
 ม ี
 ไมม่ ี
 

หมวด 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 

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

เกณฑข์ัน้ต ่ารายวชิา (ถา้ม ี– ระบ)ุ............................................................................ 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถา้ม ี– (ระบ)ุ....................................................................................... 
 
2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา  
 ม ี(ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ่) ………………………..…………………………. 
 …………………………………………………………………………………………….. 
 ไมม่ ี
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3.  เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
 3.1 การส าเรจ็การศกึษา 
 แผน ก แบบ ก 1 
 เสนอวทิยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 การตพีมิพเ์ผยแพรว่ทิยานิพนธ ์(ระบุ)................................................................ 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ไดร้ะดบัแต้มคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า................. (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
 เสนอวทิยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 การตพีมิพเ์ผยแพรว่ทิยานิพนธ ์(ระบุ)................................................................ 
 ………………………………………………………………………………………. 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 แผน  ข 
 ไดร้ะดบัแต้มคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า................. (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
 สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ดว้ยขอ้เขยีนและปากเปล่า 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 

หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์
 

1.  การเตรยีมการส าหรบัอาจารยใ์หม่  
 ม ี
 ไมม่ ี
2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 
 มกีารพฒันาด้านวชิาการ 
 มกีารพฒันาดา้นวชิาชพี 
 มกีารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน 
 มกีารพฒันาทกัษะการวดัและประเมนิผล 
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หมวด 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

 หลกัสตูรไดก้ าหนดระบบและวธิกีารประกนัคุณภาพหลกัสตูรในแต่ละประเดน็ ดงันี้ 
 

1.  การบรหิารหลกัสตูร  
 มคีณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นผู้ก ากบัดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนว

ปฏบิตัใิหแ้ก่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรวางแผนการจดัการเรยีนการสอนร่วมกับผู้บรหิารของ

คณะและอาจารยผ์ูส้อน ตดิตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรบัใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตร โดยกระท า 
ทุกปีอยา่งต่อเนื่อง 

 มกีารประเมนิความพงึพอใจของหลกัสูตรและการเรยีนการสอน  โดยบณัฑติที่ส าเรจ็
การศกึษา 
   อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................. 
  

2.  การบรหิารทรพัยากรการเรยีนการสอน  เช่น  
   คณะมกีารจดัสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อจดัซือ้ต ารา สื่อการเรยีนการสอน 
โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์อื่นๆ อยา่งเพยีงพอ 
   คณะมคีวามพรอ้มดา้นหนงัสอื ต ารา และการสบืคน้ผ่านฐานขอ้มลูโดยมสี านกั
หอสมดุกลางทีม่หีนงัสอืดา้นการบรหิารจดัการและดา้นอื่น ๆ รวมถงึฐานขอ้มลูทีจ่ะใหส้บืคน้ 
   อื่นๆ (ระบุ) 
 

3.  การบรหิารคณาจารย ์  เช่น 
  มรีะเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัในการรบัอาจารยใ์หม่ 
  มกีารวางแผนและด าเนินการเพื่อใหเ้กดิการมสี่วนรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน 
  การตดิตามและทบทวนหลกัสูตร 

มหีลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้คณาจารยพ์เิศษ 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
4.  การบรหิารบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน  เช่น 
  มกีารก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

มกีารวางแผนและด าเนินการเพิม่ทกัษะความรูเ้พื่อการปฏบิตังิาน 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

5.  การสนับสนุนและการใหค้ าแนะน านกัศกึษา (ระบุ)................................................................................................ 

6.  การส ารวจความตอ้งการทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของ  

    ผูใ้ชบ้ณัฑติต่อการพฒันาหรอืปรบัปรงุหลกัสตูร (ระบุ) ..................................................................... 

   …………………………………………………………………………………………………….……. 
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   7.  การก าหนดตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มทีัง้หมดจ านวน .............ตวับ่งชี ้ 

   ดงันี้ (ถา้มมีากกว่าทีก่ าหนดไวใ้หร้ะบุใหค้รบถว้น) 

7.1 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชีใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ……………….ตวับ่งชี ้

7.2 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชีใ้นมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาโทสาขา/สาขาวชิา …………………….. 

     จ านวน  ................................. ตวับ่งชี ้

7.3 มตีวับ่งชีเ้พิม่เตมิจากขอ้ 1 และ/หรอื ขอ้ 2 อกี ........................................................ ตวับ่งชี ้
 
 

หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
 

1.  การประเมนิประสทิธผิลของการสอนในหลกัสตูร 
1.1 มกีารประเมนิกลยทุธก์ารสอน เช่น 

  การสงัเกตพฤตกิรรมและการโตต้อบของนกัศกึษา 
การประชุมคณาจารยใ์นภาควชิา เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละขอค าแนะน า 
การสอบถามจากนกัศกึษา 

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

1.2 มกีารประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน  
  ประเมนิจากนกัศกึษาเกีย่วกบัการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น เช่น กลวธิกีารสอน 
  การตรงต่อเวลา การชีแ้จงเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและ 
  ประเมนิผล  และการใชส้ื่อการสอน 

ประเมนิโดยตวัอาจารยเ์องและเพื่อนรว่มงาน 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
2.  การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม มกีระบวนการทีไ่ดข้อ้มลูยอ้นกลบัในการประเมนิคุณภาพของหลกัสตูรใน
ภาพรวม เช่น 
  ประเมนิหลกัสตูรในภาพรวมโดยนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ย 

ประชุมผูแ้ทนนกัศกึษากบัผูแ้ทนอาจารย์ 
ประเมนิโดยทีป่รกึษาหรอืผูท้รงคุณวุฒจิากรายงานผลการด าเนินการหลกัสตูร 

  ประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติหรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งอื่นๆ 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
3.  มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีป่รากฏในรายละเอยีดของหลกัสตูร โดย 
  คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในระดบัภาควชิา 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
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4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูร ไดแ้ก่ 
  มกีารน าขอ้มลูจากการรายงานผลการด าเนินการรายวชิาเสนออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ 
  หลกัสตูร 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรสรปุผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหวัหน้าภาควชิา 
ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อพจิารณาทบทวนผลการด าเนินการหลกัสตูร 

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

 
 

 
 
        รบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลู 
       
 
            (.......................................................) 
                    อธกิารบดมีหาวทิยาลยัศลิปากร 

             วนัที.่.......เดอืน............พ.ศ. ........ 
 
 



1 

 

 

แบบรายงานข้อมลูการพิจารณารายละเอียดของหลกัสตูรตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 
 ระดบัปริญญาโท 

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

 

หมวดท่ี 1 ข้อมลูทัว่ไป 
 

1.  ชื่อหลกัสตูร (ภาษาไทย)................................................................................................................... 
           (ภาษาองักฤษ).............................................................................................................. 

2.  ชื่อปรญิญา (ภาษาไทย).................................................................................................................... 
          (ภาษาองักฤษ)................................................................................................................ 
 

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

     หลกัเกณฑใ์นการเรยีกชื่อปรญิญา 
 เป็นไปตามพระราชกฤษฎกีา ชื่อ..........................................................พ.ศ. ……… 
 เป็นไปตามเกณฑก์ารก าหนดชื่อปรญิญาของ กกอ. 
 ไมเ่ป็นไปตามเกณฑแ์ต่ไดร้บัความเหน็ชอบใหใ้ชช้ื่อปรญิญานี้จาก กกอ. เมือ่............. 

3.  สถานภาพของหลกัสตูร 
 หลกัสตูรใหม ่     ก าหนดเปิดสอน เดอืน.............................พ.ศ. ....................... 
 หลกัสตูรปรบัปรงุ     ก าหนดเปิดสอน เดอืน........................พ.ศ. ....................... 

     ปรบัปรงุจากหลกัสตูร ชื่อ................................. 
 เริม่ใชม้าตัง้แต่ปีการศกึษา....................................... 

 ปรบัปรงุครัง้สุดทา้ยเมือ่ปีการศกึษา............................................................. 

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

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

5.   แนวทางทีใ่ชใ้นการพฒันาหลกัสตูร  

 เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาติ 

 เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาโทสาขา/สาขาวชิาทีเ่กีย่วขอ้ง ไดแ้ก่ ............. 

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

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

7.  รปูแบบของหลกัสตูร 
 7.1 รปูแบบ 
 หลกัสตูรปรญิญาโท 
 อื่น ๆ (ระบ)ุ ........................................................... 
 7.2 ภาษาทีใ่ช ้
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทย 
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)...................................... 
 หลกัสตูรจดัการศกึษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา)................. 
 7.3 การรบัผูเ้ขา้ศกึษา 
 รบัเฉพาะนกัศกึษาไทย 
 รบัเฉพาะนกัศกึษาต่างชาต ิ
 รบัทัง้นกัศกึษาไทยและนกัศกึษาต่างชาติ 
 7.4 ความรว่มมอืกบัสถาบนัอื่น 
 เป็นหลกัสตูรของสถาบนัโดยเฉพาะ 
 เป็นหลกัสตูรทีไ่ดร้บัความร่วมมอืสนบัสนุนจากสถาบนัอื่น 

   ชื่อสถาบนั...................................................................................... 
   รปูแบบของความรว่มมอืสนับสนุน............................................................. 
  ..................................................................................................................................... 

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

 รว่มมอืกนั โดยผูศ้กึษาอาจไดร้บัปรญิญาจากสองสถาบนั (หรอืมากกว่า 2  
     สถาบนั) 

 7.5 การใหป้รญิญา แก่ผูส้ าเรจ็การศกึษา 
 ใหป้รญิญาเพยีงสาขาวชิาเดยีว 
 ใหป้รญิญามากกว่า 1 สาขาวชิา (เช่น ทวปิรญิญา) 
 อื่น ๆ (ระบ)ุ............................................... 
 

8.  อาชพีทีส่ามารถประกอบไดห้ลงัส าเรจ็การศกึษา  

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

1. ปรชัญา ความส าคญั และวตัถุประสงคข์องหลกัสตูร 
สมัพนัธส์อดคลอ้งกบัแผนพฒันาการอุดมศกึษาของชาติ 

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

2. แผนพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร  
 มแีผนการพฒันา/เปลีย่นแปลง  
 มกีลยทุธใ์นการด าเนินการ 
 มกีารก าหนดหลกัฐาน/ตวับ่งชีค้วามส าเรจ็ 
 

หมวดท่ี 3.   ระบบการจดัการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลกัสตูร 
 

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

 

 มภีาคฤดรูอ้น      จ านวน...............ภาค ภาคละ...............สปัดาห ์
 ไมม่ภีาคฤดรูอ้น 
2.  การด าเนินการหลกัสตูร 
   2.1 วนั – เวลาด าเนินการ 
 วนั – เวลาราชการปกต ิ
 นอกวนั – เวลาราชการ (ระบุ)............................................. 
   2.2 การเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ศกึษา 
 เฉพาะแบบศกึษาเตม็เวลา 
 เฉพาะแบบศกึษาบางเวลา 
       ทัง้แบบศกึษาเตม็เวลาและแบบศกึษาบางเวลา 
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 2.3 คุณสมบตัขิองผูเ้ขา้ศกึษา 
 เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่า  

 เป็นผูส้ าเรจ็การศกึษาประกาศนียบตัรบณัฑติ 
 มเีกณฑค์ุณสมบตัเิพิม่เตมิ (ระบ)ุ................................................................... 

2.4 จ านวนผูเ้ขา้ศกึษาในหลกัสูตร ....................... คน  
 

2.5 รปูแบบการจดัการเรยีนการสอน 
               แบบชัน้เรยีน 
            แบบทางไกลผ่านสื่อสิง่พมิพเ์ป็นหลกั 
            แบบทางไกลผ่านสื่อแพรภ่าพและเสยีงเป็นสื่อหลกั 
            แบบทางไกลทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ป็นสื่อหลกั (E-learning) 
            แบบทางไกลทางอนิเตอรเ์น็ต 
            อื่นๆ (ระบุ) ……………………………………………………… 
 

 2.6 ระบบการเทยีบโอนหน่วยกติ รายวชิาและการลงทะเบยีนเรยีนขา้มมหาวทิยาลยั  
  มรีะบบการเทยีบโอนหน่วยกติ 
  มกีารลงทะเบยีนเรยีนขา้มสถาบนั 
  ไมม่ ี

 
3.  หลกัสตูรและอาจารยผ์ูส้อน 
  3.1 จ านวนหน่วยกติรวมและระยะเวลาศกึษา 
 จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสตูร ไมน้่อยกว่า....................หน่วยกติ 
  แบบศกึษาเตม็เวลา      ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ................ปีการศกึษา 
 ส าเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน................ภาคการศกึษา 
 
 แบบศกึษาบางเวลา ใหศ้กึษาไดไ้มเ่กนิ.................ปีการศกึษา 
 ส าเรจ็การศกึษาไดไ้มก่่อน................ภาคการศกึษา 

 3.2 โครงสรา้งหลกัสตูร 
 แผน ก  (เน้นการท าวทิยานิพนธ)์ 
 แบบ ก 1         วทิยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 
  เงือ่นไขอื่น ๆ (ถา้ม ี– ระบุ)....................................................... 
 แบบ ก 2         วทิยานิพนธ.์.......................หน่วยกติ 
  ศกึษารายวชิา.......................หน่วยกติ 
 แผน ข      ศกึษารายวชิา........................หน่วยกติ 
 งานคน้ควา้อสิระ.......................หน่วยกติ 
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 3.3  จ านวนและคุณวุฒขิองอาจารย ์
   3.3.1 อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสูตร 
          เลขประจ าตวัประชาชน  ต าแหน่งทางวชิาการ            ชื่อ – สกุล  คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา       สาขาวชิา  ส าเรจ็การศกึษาจาก 
                                          (เรยีงล าดบัจากคุณวฒุสิงูสดุ    สถาบนั       ปีทีจ่บ 
                                                                                                                     ถงึระดบัปรญิญาตร)ี 
 
  1.    .......................   ................................   .............................................   ...................................  ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 

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

  3. .......................   ................................   .............................................   ..................................   ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 
      ...................................   ............................   ..........................   ............ 
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  3.3.2 อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
          เลขประจ าตวัประชาชน  ต าแหน่งทางวชิาการ             ชื่อ – สกุล   คุณวุฒริะดบัอุดมศกึษา    สาขาวชิา  ส าเรจ็การศกึษาจาก 
                                            (เรยีงล าดบัจากคุณวฒุสิงูสดุ    สถาบนั     ปีทีจ่บ 
                                                                                                                      ถงึระดบัปรญิญาตร)ี           
                                                                                                                          
      .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
   .......................   ................................   .....................................................   ..........................   ............................   ..........................   ............ 
    
หมายเหตุ ให้แนบข้อมลูประวติัอาจารยป์ระจ าหลกัสตูรตามหวัข้อดงักล่าวพร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
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4. การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม  
 ม ี (ระบุว่าเป็นฝึกงาน ฝึกภาคสนาม หรอือื่นๆ) .......................................................... 
 ไมม่ ี

 

5. การท าการวจิยั 
 ม ี  
 ไมม่ ี

 
หมวดท่ี 4 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒิุ 

 
1.  การพฒันาคุณลกัษณะพเิศษของนกัศกึษา  (ระบุลกัษณะพเิศษของนกัศกึษาทีน่อกเหนือไปจากความ
คาดหวงัโดยทัว่ๆ ไปทีส่ถาบนั คณะ หรอืภาควชิา พยายามพฒันาใหม้ขีึน้ในตวันกัศกึษาของหลกัสตูรนี้) 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 

2.  มาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูต้ามทีก่ าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒคิรบ 5 ดา้น 
 มมีาตรฐานผลการเรยีนรูเ้พิม่เตมิ ............ ดา้น (ระบุ) …………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………… 
 

3.  การแสดงแผนทีก่ารกระจายความรบัผดิชอบมาตรฐานผลการเรยีนรูจ้ากหลกัสตูรสู่รายวชิา (Curriculum 
Mapping) เพื่อแสดงถงึความรว่มมอืกนัของคณาจารยใ์นหลกัสตูรในการเพื่อพฒันามาตรฐานผลการเรยีนรู้
ใหแ้ก่นกัศกึษา 
 ม ี
 ไมม่ ี
 

หมวด 5 หลกัเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา 
 

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

เกณฑข์ัน้ต ่ารายวชิา (ถา้ม ี– ระบ)ุ............................................................................ 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ถา้ม ี– (ระบ)ุ....................................................................................... 
 
2.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิข์องนกัศกึษา  
 ม ี(ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ่) ………………………..…………………………. 
 …………………………………………………………………………………………….. 
 ไมม่ ี
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3.  เกณฑก์ารส าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูร 
 3.1 การส าเรจ็การศกึษา 
 แผน ก แบบ ก 1 
 เสนอวทิยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 การตพีมิพเ์ผยแพรว่ทิยานิพนธ ์(ระบุ)................................................................ 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 แผน ก แบบ ก 2 
 ไดร้ะดบัแต้มคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า................. (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
 เสนอวทิยานิพนธ ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
 การตพีมิพเ์ผยแพรว่ทิยานิพนธ ์(ระบุ)................................................................ 
 ………………………………………………………………………………………. 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................. 
 ………………………………………………………………………………………. 
 แผน  ข 
 ไดร้ะดบัแต้มคะแนนเฉลีย่สะสมไมต่ ่ากว่า................. (จากระบบ 4 ระดบัคะแนน) 
 สอบผ่านการสอบประมวลความรู ้ดว้ยขอ้เขยีนและปากเปล่า 
 เกณฑอ์ื่น ๆ (ระบุ)............................................................................................. 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 

หมวดท่ี 6 การพฒันาคณาจารย ์
 

1.  การเตรยีมการส าหรบัอาจารยใ์หม่  
 ม ี
 ไมม่ ี
2.  การพฒันาความรูแ้ละทกัษะใหแ้ก่คณาจารย ์ 
 มกีารพฒันาด้านวชิาการ 
 มกีารพฒันาดา้นวชิาชพี 
 มกีารพฒันาทกัษะการจดัการเรยีนการสอน 
 มกีารพฒันาทกัษะการวดัและประเมนิผล 
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หมวด 7 การประกนัคณุภาพหลกัสตูร 
 

 หลกัสตูรไดก้ าหนดระบบและวธิกีารประกนัคุณภาพหลกัสตูรในแต่ละประเดน็ ดงันี้ 
 

1.  การบรหิารหลกัสตูร  
 มคีณะกรรมการประจ าหลกัสูตรเป็นผู้ก ากบัดูแลและคอยให้ค าแนะน า ตลอดจนแนว

ปฏบิตัใิหแ้ก่อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 
 อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตรวางแผนการจดัการเรยีนการสอนร่วมกับผู้บรหิารของ

คณะและอาจารยผ์ูส้อน ตดิตามและรวบรวมขอ้มูล ส าหรบัใชใ้นการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตร โดยกระท า 
ทุกปีอยา่งต่อเนื่อง 

 มกีารประเมนิความพงึพอใจของหลกัสูตรและการเรยีนการสอน  โดยบณัฑติที่ส าเรจ็
การศกึษา 
   อื่นๆ (ระบุ)............................................................................................................. 
  

2.  การบรหิารทรพัยากรการเรยีนการสอน  เช่น  
   คณะมกีารจดัสรรงบประมาณประจ าปี เพื่อจดัซือ้ต ารา สื่อการเรยีนการสอน 
โสตทศันูปกรณ์ และ วสัดุครภุณัฑค์อมพวิเตอร ์อื่นๆ อยา่งเพยีงพอ 
   คณะมคีวามพรอ้มดา้นหนงัสอื ต ารา และการสบืคน้ผ่านฐานขอ้มลูโดยมสี านกั
หอสมดุกลางทีม่หีนงัสอืดา้นการบรหิารจดัการและดา้นอื่น ๆ รวมถงึฐานขอ้มลูทีจ่ะใหส้บืคน้ 
   อื่นๆ (ระบุ) 
 

3.  การบรหิารคณาจารย ์  เช่น 
  มรีะเบยีบและหลกัเกณฑข์องมหาวทิยาลยัในการรบัอาจารยใ์หม่ 
  มกีารวางแผนและด าเนินการเพื่อใหเ้กดิการมสี่วนรว่มของคณาจารยใ์นการวางแผน 
  การตดิตามและทบทวนหลกัสูตร 

มหีลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้คณาจารยพ์เิศษ 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
4.  การบรหิารบุคลากรสนบัสนุนการเรยีนการสอน  เช่น 
  มกีารก าหนดคุณสมบตัเิฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 

มกีารวางแผนและด าเนินการเพิม่ทกัษะความรูเ้พื่อการปฏบิตังิาน 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

5.  การสนับสนุนและการใหค้ าแนะน านกัศกึษา (ระบุ)................................................................................................ 

6.  การส ารวจความตอ้งการทัง้เชงิปรมิาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สงัคม และ/หรอืความพงึพอใจของ  

    ผูใ้ชบ้ณัฑติต่อการพฒันาหรอืปรบัปรงุหลกัสตูร (ระบุ) ..................................................................... 

   …………………………………………………………………………………………………….……. 
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   7.  การก าหนดตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) มทีัง้หมดจ านวน .............ตวับ่งชี ้ 

   ดงันี้ (ถา้มมีากกว่าทีก่ าหนดไวใ้หร้ะบุใหค้รบถว้น) 

7.1 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชีใ้นกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดบัอุดมศกึษาแห่งชาต ิ……………….ตวับ่งชี ้

7.2 สอดคลอ้งกบัตวับ่งชีใ้นมาตรฐานคุณวุฒริะดบัปรญิญาโทสาขา/สาขาวชิา …………………….. 

     จ านวน  ................................. ตวับ่งชี ้

7.3 มตีวับ่งชีเ้พิม่เตมิจากขอ้ 1 และ/หรอื ขอ้ 2 อกี ........................................................ ตวับ่งชี ้
 
 

หมวดท่ี 8 การประเมินและการปรบัปรงุการด าเนินการของหลกัสตูร 
 

1.  การประเมนิประสทิธผิลของการสอนในหลกัสตูร 
1.1 มกีารประเมนิกลยทุธก์ารสอน เช่น 

  การสงัเกตพฤตกิรรมและการโตต้อบของนกัศกึษา 
การประชุมคณาจารยใ์นภาควชิา เพื่อการแลกเปลีย่นเรยีนรูแ้ละขอค าแนะน า 
การสอบถามจากนกัศกึษา 

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

1.2 มกีารประเมนิทกัษะของอาจารยใ์นการใชแ้ผนกลยุทธก์ารสอน  
  ประเมนิจากนกัศกึษาเกีย่วกบัการสอนของอาจารยใ์นทุกดา้น เช่น กลวธิกีารสอน 
  การตรงต่อเวลา การชีแ้จงเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องรายวชิา  เกณฑก์ารวดัและ 
  ประเมนิผล  และการใชส้ื่อการสอน 

ประเมนิโดยตวัอาจารยเ์องและเพื่อนรว่มงาน 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
2.  การประเมนิหลกัสตูรในภาพรวม มกีระบวนการทีไ่ดข้อ้มลูยอ้นกลบัในการประเมนิคุณภาพของหลกัสตูรใน
ภาพรวม เช่น 
  ประเมนิหลกัสตูรในภาพรวมโดยนกัศกึษาชัน้ปีสุดทา้ย 

ประชุมผูแ้ทนนกัศกึษากบัผูแ้ทนอาจารย์ 
ประเมนิโดยทีป่รกึษาหรอืผูท้รงคุณวุฒจิากรายงานผลการด าเนินการหลกัสตูร 

  ประเมนิโดยผูใ้ชบ้ณัฑติหรอืผูม้สี่วนเกีย่วขอ้งอื่นๆ 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 
3.  มกีารประเมนิผลการด าเนินงานตามตวับ่งชีผ้ลการด าเนินงานทีป่รากฏในรายละเอยีดของหลกัสตูร โดย 
  คณาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูร 

คณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในระดบัภาควชิา 
  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
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4.  กระบวนการทบทวนผลการประเมนิและการวางแผนปรบัปรงุหลกัสตูร ไดแ้ก่ 
  มกีารน าขอ้มลูจากการรายงานผลการด าเนินการรายวชิาเสนออาจารยผ์ูร้บัผดิชอบ 
  หลกัสตูร 

อาจารยผ์ูร้บัผดิชอบหลกัสตูรสรปุผลการด าเนินการประจ าปีเสนอหวัหน้าภาควชิา 
ประชุมอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเพื่อพจิารณาทบทวนผลการด าเนินการหลกัสตูร 

  อื่นๆ (ระบุ) .................................................................................................. 
 

 
 

 
 
        รบัรองความถูกตอ้งของขอ้มลู 
       
 
            (.......................................................) 
                    อธกิารบดมีหาวทิยาลยัศลิปากร 

             วนัที.่.......เดอืน............พ.ศ. ........ 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม 
ข้อมูลประวตัิอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 
 



 
แบบฟอร์ม 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับปริญญาตร ี
ชื่อ-นามสกุล 
 ................................................................................. 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ............................................................................. 
 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 (เรียงล ำดับจำกคณุวุฒิสูงสดุถึงระดับปริญญำตรี) 
 กรณีจบกำรศึกษำในประเทศ (ข้อมูลภำษำไทย)  
 ระบุ   ช่ือย่อปริญญำ (ช่ือสำขำวิชำ) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ำมี) ช่ือสถำบัน (ป ีพ.ศ. ทีส่ ำเรจ็กำรศึกษำ) 
 กรณีจบสถำบันในประเทศหลักสูตรนำนำชำติ และสถำบัน AIT (ข้อมูลภำษำอังกฤษ) 
 ระบุ   ช่ือย่อปริญญำ (ช่ือสำขำวิชำ) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ำมี) ช่ือสถำบัน, ช่ือประเทศ (ปี ค.ศ. ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ) 
 กรณีจบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ (ข้อมูลภำษำอังกฤษ)  
 ระบุ   ช่ือย่อปริญญำ (ช่ือสำขำวิชำ) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ำมี) ช่ือสถำบัน, ช่ือประเทศ (ปี ค.ศ. ที่ส ำเร็จกำรศึกษำ) 
  กรณีจบจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ  และประเทศอังกฤษให้พิมพ์ช่ือประเทศเป็น “USA” และ “UK” โดยไม ่
  ต้องใส่เครื่องหมำย “.” 
 
สังกัด 
 คณะ.......................................................................................... 
 

 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้ำปี)   
 (ต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการ
เผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยใหเ้รียงล าดับผลงานจากปีท่ีพิมพ์ล่าสดุขึ้นก่อน  โดยให้จัดพิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่างการพิมพ์
บรรณานุกรมในวิทยานิพนธร์ะดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังนี้ให้เลือกใช้รูปแบบการพิมพ์แบบเดียวกันทุกคน 

กรณีเผยแพร่ในวารสารวิชาการใหร้ะบุฐานข้อมลูของวารสารซึ่งต้องเป็นฐานข้อมูลตามประกาศ กพอ.) 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงำนวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงำนวิจัยฉบับสมบรูณ ์
         ระบุ  ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). “ช่ืองำนวิจัย” เมืองที่พิมพ์, แหล่งทุนวิจัย(ถ้ำมี) 
  ผลงำนวิจัยท่ีได้รบักำรตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
    ระบุ  ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). “ช่ืองำนวิจัย” ชื่อวารสาร  ปีท่ี, ฉบับท่ี (เดือน): หมำยเลข 
     หน้ำของผลงำนวิจัย. 
   หนังสือรวมบทความวิจยั 
    ระบุ  ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). “ช่ืองำนวิจัย” ชื่อหนังสือ ปีท่ี, ฉบับท่ี (เดือน): หมำยเลข 
     หน้ำของผลงำนวิจัย. 
 
 
 
 
 



 
   Proceedings  
    (ตัวอย่าง) 
    Allen, Bruce. (1997). “Information needs: A person-in-situation approach.”  
     In Proceeding of an international conference on Information Seeking in  
     Context, 111-122. Tampere, Finland, August 14-16, 1996. London: Taylor  
     Graham.  
    ศรีเดช ใจสูง. (2553). “ประสิทธิผลในกำรใช้ผนังช่องเกล็ดและช่องเปิดเพื่อกำรระบำยอำกำศ  
     กรณีศึกษำ: ศูนยซ์่อม บ ำรุงยำนยนต์.” ใน Proceedings รวมบทควำมวิจัยระดับ 
     บัณฑิตศึกษำ, 2-16. กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย ระดับบณัฑติศึกษำ ครั้งท่ี 4 บัณฑติวิทยำลยั  
     มหำวิทยำลยัศิลปำกร, 12 มีนำคม 2553. นครปฐม: โรงพิมพ์ มหำวิทยำลัยศลิปำกร. 
  
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
 ผลงำนสร้ำงสรรค์  (ถ้ำมี) 
  ระบุ ช่ือศิลปิน. (ปีท่ีผลิต). ชื่อผลงาน (กรณีไม่มีช่ือผลงำนระบุว่ำ (Untitled) [ประเภทผลงำนศลิปะ]. สถำนท่ี. 
  (ตัวอย่าง) 

เขียน ยิ้มศิร.ิ (2492). ขลุ่ยทิพย ์[ประตมิำกรรม]. พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ศิลป ์พีระศร ีอนุสรณ.์  
ได้รับรำงวัลเกยีรตินยิมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมำกรรม กำรแสดงศิลปกรรม 
แห่งชำติครั้งที ่1 พ.ศ. 2492. 

ศิลป ์พีระศร.ี (2484). อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว [ประติมำกรรม]. บริเวณหน้ำ 
สวนลุมพิน ีกรุงเทพฯ. 

 
งำนแปล (ถ้ำมี) 
 (ตัวอย่าง) 
 ริดลยี,์ แมตต์. (2552). ถอดรหัสจโีนมมนุษย์. แปลจำก Genome: The autobiography of a species  
  in 23 chapters. แปลโดย ปณต ไกรโรจนำนันท์. กรุงเทพฯ: สำรคดี.  
 ฮอว์กิ้ง, สตีเฟ่น. (2552). ประวัตยิ่อของกำลเวลำ. พิมพ์ครั้งท่ี 17 ฉบับปรับปรุง. แปลจำก A brief  
  history of time. แปลโดย ปยิบตุร บุรีค ำ และอรรถกฤต ฉัตรภูติ. กรุงเทพฯ: มติชน. 
 

 ผลงำนแต่งหรือเรียบเรยีง ต ำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) 
  (ต ำรำ ต้องเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา  หนังสือ ตอ้งเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน 
ผลงำนในลักษณะอื่น เผยแพรม่าแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน) 
  ระบุ ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อต ารา. ครั้งท่ีพิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ ์(หรือโดยกำรถ่ำยส ำเนำเย็บเป็น 

รูปเลม่).  (ใช้ในกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ภำคกำรศึกษำ.......ปีกำรศึกษำ.........) 
  ระบุ ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อหนงัสือ. ครั้งท่ีพิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ.์ 
  ระบุ ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). “ช่ือบทควำม.” ชื่อวารสาร ปีท่ี, ฉบับท่ี (เดือน): หมำยเลขหน้ำของบทควำม.  
   (หำกเป็นวำรสำรให้ระบุฐำนข้อมลูของวำรสำร) 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา.............ปี  (ระบุระยะเวลาประสบการณ์การสอนถึงปัจจุบัน) 
 (ระบุรายวิชาทีส่อน 3 ปีย้อนหลังเรียงรหสัรายวิชาจากน้อยไปมาก โดยไมต่้องแยก ปี/ภาค การศึกษา) 
 ระบ ุ
 รหัสวิชำ ช่ือรำยวิชำ 
 xxx xxx ช่ือภำษำไทย 
 กรณสีอนต่ำงระดับให้แยกรำยวิชำระดับปริญญำตรี ระดับบัณฑิตศกึษำ 
 กรณีมีประสบกำรณส์อนจำกต่ำงสถำบันให้ระบุชื่อสถำบันด้วย 
 ระบ ุ
 ช่ือสถำบัน 
 รหัสวิชำ ช่ือรำยวิชำ 
 xxx xxx ช่ือภำษำไทย 
  



 
 
 

ลงชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 
 

(..............................................) 
วัน.......เดือน..............พ.ศ........ 

 
หมายเหตุ : ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ซึ่งสำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่เว็บไซต ์กองกำรเจ้ำหน้ำที่ http://www.pd.su.ac.th/ หัวข้อ “เอกสำรกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 
 

http://www.pd.su.ac.th/%20หัวข้อ


 
แบบฟอร์ม 

ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณ์สอน 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ชื่อ-นามสกุล 
 ................................................................................. 
 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
 ............................................................................. 
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 (เรียงล ำดับจำกคณุวุฒิสูงสดุถึงระดับปริญญำตรี) 
 กรณีจบกำรศึกษำในประเทศ (ข้อมูลภำษำไทย)  
 ระบุ   ช่ือย่อปริญญำ (ช่ือสำขำวิชำ) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ำมี) ช่ือสถำบัน (ปี พ.ศ.ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ) 
 กรณีจบสถำบันในประเทศหลักสูตรนำนำชำติ และสถำบัน AIT (ข้อมูลภำษำอังกฤษ) 
 ระบุ   ช่ือย่อปริญญำ (ช่ือสำขำวิชำ) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ำมี) ช่ือสถำบัน, ช่ือประเทศ (ปี ค.ศ.ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ) 
 กรณีจบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ (ข้อมูลภำษำอังกฤษ)  
 ระบุ   ช่ือย่อปริญญำ (ช่ือสำขำวิชำ) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ำมี) ช่ือสถำบัน, ช่ือประเทศ (ปี ค.ศ.ท่ีส ำเร็จกำรศึกษำ) 
  กรณีจบจำกประเทศสหรัฐอเมริกำ  และประเทศอังกฤษให้พิมพ์ช่ือประเทศเป็น “USA” และ “UK” โดยไม ่
  ต้องใส่เครื่องหมำย “.” 
สังกัด 
 คณะ.......................................................................................... 
ผลงานทางวิชาการ (ท่ีตีพิมพ์ในรอบห้ำปี)   
 (ต้องเป็นผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา  และเป็นผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการ
เผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย โดยให้เรยีงล าดับผลงานจากปีท่ีพิมพ์ล่าสดุขึน้ก่อน โดยให้จัดพิมพ์ตาม
รูปแบบบรรณานุกรมตามตัวอย่างการพิมพ์บรรณานุกรมในวิทยานิพนธ์ระดับบณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ท้ังนี้ให้
เลือกใช้รูปแบบการพิมพ์แบบเดียวกันทุกคน 

กรณีเผยแพร่ในวารสารวิชาการใหร้ะบุฐานข้อมลูของวารสารซึ่งต้องเป็นฐานข้อมูลตามประกาศ กพอ.) 
 
 ผลงานวิจัย 
 ผลงำนวิจัย แยกประเภทเป็น 
  ผลงำนวิจัยฉบับสมบรูณ ์
         ระบุ  ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). “ช่ืองำนวิจัย” เมืองที่พิมพ์, แหล่งทุนวิจัย(ถ้ำมี) 
  ผลงำนวิจัยท่ีได้รบักำรตีพมิพ์เผยแพร่ในรูปแบบ 
   บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการ 
    ระบุ  ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). “ช่ืองำนวิจัย” ชื่อวารสาร  ปีท่ี, ฉบับท่ี (เดือน): หมำยเลข 
     หน้ำของผลงำนวิจัย. 
   หนังสือรวมบทความวิจยั 
    ระบุ  ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). “ช่ืองำนวิจัย” ชื่อหนังสือ ปีท่ี, ฉบับท่ี (เดือน): หมำยเลข 
     หน้ำของผลงำนวิจัย. 
 
 
 
 
 
 
 



   Proceedings  
    (ตัวอย่าง) 
    Allen, Bruce. (1997). “Information needs: A person-in-situation approach.”  
     In Proceeding of an international conference on Information Seeking in  
     Context, 111-122. Tampere, Finland, August 14-16, 1996. London: Taylor  
     Graham.  
    ศรีเดช ใจสูง. (2553). “ประสิทธิผลในกำรใช้ผนังช่องเกล็ดและช่องเปิดเพื่อกำรระบำยอำกำศ  
     กรณีศึกษำ: ศูนยซ์่อม บ ำรุงยำนยนต์.” ใน Proceedings รวมบทควำมวิจัยระดับ 
     บัณฑิตศึกษำ, 2-16. กำรน ำเสนอผลงำนวิจัย ระดับบณัฑติศึกษำ ครั้งท่ี 4 บัณฑติวิทยำลยั  
     มหำวิทยำลยัศิลปำกร, 12 มีนำคม 2553. นครปฐม: โรงพิมพ์ มหำวิทยำลัยศลิปำกร. 
  
 ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น 
  ผลงำนสร้ำงสรรค์  (ถ้ำมี) 
  ระบุ ช่ือศิลปิน. (ปีท่ีผลิต). ชื่อผลงาน (กรณีไม่มีช่ือผลงำนระบุว่ำ (Untitled) [ประเภทผลงำนศลิปะ]. สถำนท่ี. 
  (ตัวอย่าง) 

เขียน ยิ้มศิร.ิ (2492). ขลุ่ยทิพย ์[ประตมิำกรรม]. พิพิธภัณฑสถำนแห่งชำติ ศิลป ์พีระศร ีอนุสรณ.์  
ได้รับรำงวัลเกยีรตินยิมอันดับ 1 เหรียญทอง ประเภทประติมำกรรม กำรแสดงศิลปกรรม 
แห่งชำติครั้งที ่1 พ.ศ. 2492. 

ศิลป ์พีระศร.ี (2484). อนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว [ประติมำกรรม]. บริเวณหน้ำ 
สวนลุมพิน ีกรุงเทพฯ. 

 
 งำนแปล (ถ้ำมี) 
 (ตัวอย่าง) 
 ริดลยี,์ แมตต์. (2552). ถอดรหัสจโีนมมนุษย์. แปลจำก Genome: The autobiography of a species  
  in 23 chapters. แปลโดย ปณต ไกรโรจนำนันท์. กรุงเทพฯ: สำรคดี.  
 ฮอว์กิ้ง, สตีเฟ่น. (2552). ประวัตยิ่อของกำลเวลำ. พิมพ์ครั้งท่ี 17 ฉบับปรับปรุง. แปลจำก A brief  
  history of time. แปลโดย ปยิบตุร บุรีค ำ และอรรถกฤต ฉัตรภูติ. กรุงเทพฯ: มติชน. 
 

  ผลงำนแต่งหรือเรียบเรยีง ต ำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ถ้ำมี) 
 (ต ำรำ ต้องเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา  หนังสือ ตอ้งเผยแพร่มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน 

ผลงำนในลักษณะอื่น เผยแพรม่าแล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน) 
  ระบุ ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อต ารา. ครั้งท่ีพิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ ์(หรือโดยกำรถ่ำยส ำเนำเย็บเป็น 

รูปเลม่).  (ใช้ในกำรเรียนกำรสอนตั้งแต่ภำคกำรศึกษำ.......ปีกำรศึกษำ.........) 
  ระบุ ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). ชื่อหนงัสือ. ครั้งท่ีพิมพ์. เมืองที่พิมพ์: ส ำนักพิมพ.์ 
  ระบุ ช่ือผู้แต่ง. (ปีท่ีพิมพ์). “ช่ือบทควำม.” ชื่อวารสาร ปีท่ี, ฉบับท่ี (เดือน): หมำยเลขหน้ำของบทควำม.  
   (หำกเป็นวำรสำรให้ระบุฐำนข้อมลูของวำรสำร) 
 
ประสบการณ์สอน ระยะเวลา.............ปี  (ระบุระยะเวลาประสบการณ์การสอนถึงปัจจุบัน) 
 (ระบุรายวิชาทีส่อน 3 ปีย้อนหลังเรียงรหสัรายวิชาจากน้อยไปมาก โดยไมต่้องแยก ปี/ภาค การศึกษา) 
 ระบ ุ
 รหัสวิชำ ช่ือรำยวิชำ 
 xxx xxx ช่ือภำษำไทย 
 กรณสีอนต่ำงระดับให้แยกรำยวิชำระดับปริญญำตรี ระดับบัณฑิตศกึษำ 
 กรณีมีประสบกำรณส์อนจำกต่ำงสถำบันให้ระบุชื่อสถำบันด้วย 
 ระบ ุ
 ช่ือสถำบัน 
 รหัสวิชำ ช่ือรำยวิชำ 
 xxx xxx ช่ือภำษำไทย 
 



 
 
 

ลงชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 
 

(..............................................) 
วันที.่......เดือน..............พ.ศ........ 

 
หมายเหตุ : ผลงำนทำงวิชำกำรต้องเป็นผลงำนที่ได้รับกำรเผยแพร่ตำมหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนดในกำรพิจำรณำ
แต่งตั้งให้บุคคลด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร ตำมประกำศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำรพิจำรณำแต่งตั้ง
บุคคลให้ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ รองศำสตรำจำรย์ และศำสตรำจำรย์ ซึ่งสำมำรถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้
ที่เว็บไซต ์กองกำรเจ้ำหน้ำที่ http://www.pd.su.ac.th/ หัวข้อ “เอกสำรกำรขอก ำหนดต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
 
 
 

http://www.pd.su.ac.th/%20หัวข้อ


 
แบบรับรองผลงานทางวิชาการ 

 
 

 ข้าพเจ้าคณบดีคณะ.............................................ขอรับรองว่าผลงานทางวิชาการขอ งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตร...................................... ................................   
ทุกท่าน  เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 
 
 
 
 

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

(............................................) 
คณบดีคณะ............................... 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


