
ปรับปรุง – กันยายน ๖๔ หน้า ๑ 
(เพิ่มเติมจากงานหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

 

แบบฟอร์มการแก้ไข (Checklist)  
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรและก ากับมาตรฐานการศึกษา  

 ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา   
ครั้งที่……………………/๒๕๖... วันที่ ……………………………………………. 

 

หลักสูตร………………………….............………………... สาขาวิชา…………………………………………………………………………….. 
รายการ ประเด็นพิจารณา ผลการพิจารณา การแก้ไข 

และเลขหน้า 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร ช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ   
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา ช่ือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรที่มีรหสั 14 หลักแล้ว  
ให้ระบุด้วย (สามารถดูได้ที่หน้า
เวปไซด์งานพัฒนาหลักสูตร) 

  

3. วิชาเอก    
4. จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตตรงกับโครงสร้าง

หลักสตูร 
  

5.รูปแบบของหลกัสูตร 
    5.2 ภาษาท่ีใช้   

กรณีหลักสตูรภาษาไทยใหร้ะบุเปน็ 
หลักสตูรจดัการศึกษาเป็นภาษาไทย 

  

    5.4 ความร่วมมือกับ
สถาบันอื่น/หน่วยงานอื่น 
(ภาครฐั ภาคเอกชน หรือ
ชุมชน) 

ระบุว่าหลักสตูรเป็นความร่วมมือ
แบบใด กรณีมี MOU ให้ระบุชื่อ
หน่วยงานให้ชัดเจน  โดยความ
ร่วมมือควรเกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอน เช่น ร่วมสร้าง
หลักสูตรหรือร่วมผลิตบัณฑิต ซ่ึง
อาจได้รับปริญญาร่วมจากทั้งสอง
สถาบัน เป็นต้น 

  

6. สถานภาพของหลักสูตร
และการพจิารณาอนุมัติ/
เห็นชอบหลักสูตร 

ระบุให้ชัดเจน กรณ ี
หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. ...เปดิสอน 
ภาคการศึกษา...ปีการศึกษา ....
ปรับปรุงจากหลักสตูร.... 
สาขาวิชา....หลักสูตร..........พ.ศ..... 

  

7. ความพร้อมในการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐาน 

-กรณีไม่มี มคอ.1 หลักสตูรมีความ
พร้อมในการเผยแพร่คณุภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา.... 
-กรณีมี มคอ.1 หลักสูตรมีความ
พร้อมในการเผยแพร่หลักสตูรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท/

  



ปรับปรุง – กันยายน ๖๔ หน้า ๒ 
(เพิ่มเติมจากงานหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

 

รายการ ประเด็นพิจารณา ผลการพิจารณา การแก้ไข 
และเลขหน้า 

เอก สาขา....พ.ศ. ........ในปี
การศึกษา..... 
-ระบุปีการศึกษาท่ีหลกัสูตรเปิด
สอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่ง
ระยะเวลาของหลักสูตร(ป.โท 1 ปี 
ม ป.เอก 2 ปี) 

8.อาชีพที่สามารถประกอบ
ได้หลังส าเร็จการศกึษา 

หลักสตูรผลติบัณฑติแล้วสามารถ
ประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง 

  

9. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

-ระบุช่ือ-นามสกุล  เลขประจ าตัว
ประชาชนให้เป็น XXXX 4 หลัก
สุดท้าย  
-วุฒิการศึกษา มหาวิทยาลยั และปี 
พ.ศ. ที่จบ 
กรณีจบจากต่างประเทศ ให้ระบุวุฒิ
การศึกษา มหาวิทยาลัย ประเทศ 
และปีพ.ศ. ที่จบ  
และต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ หากไม่มี ให้ระบุว่า 
อาจารย ์
****รายละเอียดใหต้รงกับเอกสาร
แนบ**** 
-อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร 
เพ่ิม ผลงานทางวิชาการในรอบ 5 
ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. 25..-25..)  
จ านวน...เรื่อง  
(-กรณีปรับปรุง พ.ศ. 2565 
ผลงานทางวิชาการใช้ไดต้ั้งแต่  
พ.ศ. 2561-2565 
-ตรวจสอบจ านวนเรื่องให้สอดคลอ้ง
กับเอกสารแนบหมายเลข 2)  
 

  

10.สถานที่จัดการเรียนการ
สอน 

ระบุ สถานท่ีตั้ง  ในสถานท่ีตั้ง  
หรือ  นอกสถานท่ีตั้ง ได้แก่..... 

  

11.สถานการณ์ภายนอก
หรือการพัฒนาท่ีจ าเป็นต้อง
น ามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร 

ไม่ควรเขียนกว้างไป ให้พิจารณา
สถานการณ์ที่ส าคญัและสอดคล้อง
กับหลักสตูรฯ 
-การอ้างอิงยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย และแผนการพัฒนา
ปรับปรุงให้ระบุฉบับปัจจุบัน 

  



ปรับปรุง – กันยายน ๖๔ หน้า ๓ 
(เพิ่มเติมจากงานหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

 

รายการ ประเด็นพิจารณา ผลการพิจารณา การแก้ไข 
และเลขหน้า 

12.ผลกระทบต่อการพัฒนา
หลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

จากสถานการณ์ภายนอกน ามา
พัฒนาหลักสตูรฯ และจดัให้มี
เนื้อหาสาระในหลักสูตรฯ อย่างไร มี 
keywords เช่น ประเทศไทย 4.0 
หรือ EEC เป็นต้น 
-การอ้างอิงยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย และแผนการพัฒนา
ปรับปรุงให้ระบุฉบับปัจจุบัน 

  

  12.2 ความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

สนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลยั
อย่างไร 

  

13.ความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรอื่นที่เปิดสอนใน
คณะ/ภาควิชาอ่ืนของ
มหาวิทยาลัย 

ระบุรายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/
ภาควิชา/หลักสตูรอื่น เพื่องานฝ่าย
ทะเบียนสามารถตรวจสอบการ
ลงทะเบียนได้ว่าเป็นรายวิชาสังกัด
คณะใด 

  

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรชัญา  
 

-เป็นคุณค่า จดุเด่นของหลักสูตรที่
ต้องการ --เขียนให้กระชับและ
เชื่อมโยงถึงหลักสตูร เช่น มุ่งผลิต
บัณฑิต.. เป็นต้น 
-สอดคล้องกับPLO  วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 

  

 ความส าคัญ  หลักสตูรมคีวามส าคัญอย่างไร 
สอดคล้องกับปรัชญา และ
วัตถุประสงค์ 

  

เหตุผลในการปรับปรุง ให้เขียนร้อยเรียงประโยค  
-ให้เขียนเชื่อมโยงกับหลักสูตรที่
ครบรอบ 5 ปีมีเหตุผลอะไรบ้างที่
จะน ามาปรับปรุงหลักสูคร 
-ใช้ข้อมูลจากการประเมินหลักสตูร
มาอธิบายเป็นเหตุผลในการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยน าข้อมูล
ดังนี้มาใช้ 
1. สรปุแบบส ารวจความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 
2. สรปุข้อมูลภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต 
3. ข้อมูลการปรับปรุงแก้ไข
หลักสตูร ตัวอย่าง เช่น 

  



ปรับปรุง – กันยายน ๖๔ หน้า ๔ 
(เพิ่มเติมจากงานหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

 

รายการ ประเด็นพิจารณา ผลการพิจารณา การแก้ไข 
และเลขหน้า 

ครั้งท่ี 1 เปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากมี
อาจารย์เกษียณอายุการปฏิบตัิงาน 
ครั้งท่ี 2 เพิ่มรายวิชาในหมวด
วิชาเอกเลือก เพื่อให้นิสิตมีทักษะที่
หลากหลายมากข้ึน 
4.ผลการด าเนินงานของหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม (สป.อว.) ตาม
องค์ประกอบท่ี 1 และรายงานผล
การประเมินคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 
-ไม่ใช้การอ้างเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ก าหนดให้
ปรับปรุงหลักสูตรทุก ๆ รอบ
ระยะเวลา 5 ปี เป็นหลักส าคญัใน
การปรับปรุง 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร -เมื่อสิ้นสดุการเรียนการสอนตาม
หลักสตูรนี้แล้ว บัณฑติจะมี
สมรรถนะอย่างไร ให้เขียนตาม 
TQF  5 ด้าน แต่น ามาร้อยเรียงให้
สอดคล้องกัน 
-เขียนเป็น Action verbs เช่น 
แสดงออก อธิบาย เป็นต้น 

  

2. แผนพัฒนาปรับปรุง -สอดคล้องกับหมวดที่ 7  
-การเขียนเป็นการยกระดับการ
พัฒนาการเรียนการสอนแบบ 
PROACTIVE จะไม่ใช่เป็นการเขียน
ในรายละเอียดที่หลักสตูรฯต้อง
ปฎิบัติตามมาตรฐาน 
-ให้เขียนเชิงการพัฒนาอาจารย์ 
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
เป็นสิ่งที่ต้องท าหลังจากที่หลักสตูร
ปรับปรุงน้ีเริม่ใช้ไปแล้ว 
-ไม่เขียนในสิ่งที่ต้องท าอยู่แล้ว 
เช่น การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 
-ระบุตัวบ่งช้ีที่วัดได้ประเมินไดโ้ดย
ตัวบ่งช้ีควรจะเป็นส่วนหนึ่งของ

  



ปรับปรุง – กันยายน ๖๔ หน้า ๕ 
(เพิ่มเติมจากงานหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

 

รายการ ประเด็นพิจารณา ผลการพิจารณา การแก้ไข 
และเลขหน้า 

การประเมินในหมวดที่ 7 การ
ประกันคณุภาพหลักสตูรด้วย 
-.ให้ระบุตัวชี้วัด/รายการหลักฐาน
ให้สอดคล้องกับสิ่งท่ีต้องพัฒนา
และเป็นตัวชี้วัดที่วัดได้ 
 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศกึษา ให้ตรงกับแผนการศึกษา   
2. การด าเนินการหลักสูตร 
  2.1 วัน-เวลาในการ
ด าเนินการเรียนการสอน 

ตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยในปี
การศึกษาท่ีเปิดหลักสูตร 
-กรณีไม่มีภาคฤดูร้อน ให้เว้นว่างไว้  

  

  2.2 คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษา 
 

เพิ่มเตมิคุณสมบตัิเฉพาะสาขาได ้   

  2.3 ปัญหาของนิสิตแรก
เข้า 

ไม่ควรระบุปญัหาที่นิสติต้องมี
คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน เช่น 
ขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็น
ต้น 

  

  2.4 กลยุทธ์ในการ
ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา/
ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3  

สอดคล้องกับ 2.3    

  2.5 แผนการรับนิสิต กรณีหลักสตูรปรับปรุงให้ระบุ
จ านวนนิสิตคงค้างจากหลักสูตรเดิม
ในวงเล็บ   
กรณีเรียนเกินระยะเวลาศึกษา 
ในหลักสูตรให้ระบุไว้ใน หมายเหตุ 
โดยแยกเป็นรหสันิสติ......จ านวน
.......คน  

  

 2.6  งบประมาณตามแผน ตรวจสอบให้ถูกต้อง หมวดรายรับ-
รายจ่าย 

  

 2.7  ระบบการศกึษา สามารถระบุได้มากว่า 1 รายการ 
กรณีแบบชั้นเรียน ร่วมกบัแบอ่ืน
สามารถระบุได้โดยไม่ต้องรายงาน
ผลให้กระทรวง อว.รับทราบ  เช่น 
แบบชั้นเรียน และแบบทางไกล
ทางอินเตอร์เน็ต 

  

2.8 การเทียบโอนผลการ
เรียน 

-ให้ระบุการเทยีบโอนหน่วยกิตและ
รายวิชาเป็นไปตามประกาศบณัฑติ
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบรูพา เรื่อง 
การเทียบโอนผลการเรียน หน่วยกติ 

  



ปรับปรุง – กันยายน ๖๔ หน้า ๖ 
(เพิ่มเติมจากงานหลักสูตรเมื่อวันที่ ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๔ 

 

รายการ ประเด็นพิจารณา ผลการพิจารณา การแก้ไข 
และเลขหน้า 

และประสบการณ์ ระดบั
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2562 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม  (ถ้ามี) 
-การสะสมหน่วยกติ (Credit bank) 
เป็นไปตามประกาศของกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร ์
 วิจัย และนวัตกรรม เรื่อง แนว
ทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วย
กิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 
และประกาศมหาวิทยาลยับูรพา 

3. หลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน 

   

3.1 หลักสูตร 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

ให้ตรวจสอบรายละเอียดให้มีหน่วย
กิตตรงกันตลอดทั้งหลักสูตร 

  

3.1.3 รายวิชา ตรวจสอบรหสัรายวิชาและหน่วยกิต
ให้ตรงกันตลอดทั้งหลักสตูร 

  

ความหมายของรหัสวชิา ให้ระบุด้วย   
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
(ให้แยก ป.เอก เป็น 1.1 
หรือ 2.1 
ป.โท เป็น แผน ก หรือ  
แผน ข) 

-ไม่ระบุหน่วยกิตรวมเกินกว่าท่ีระบุ
ไว้ในเล่ม 
-ให้ระบุรายวิชาให้ตรงกับแตล่ะ
หมวดการศึกษาทีร่ะบไุว ้
-ช่ือรายวิชาภาษาไทยและอังกฤษ 
รหัสวิชา และจ านวนหน่วยกิตใน  
(  ) ให้ตรงกัน 
-รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกติจะไม่
น ามานับรวม 

  

3.2 ชื่อ สกลุ ต าแหน่งและ
คุณวุฒิของอาจารย์ 

   

3.2.1 อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

-ให้ระบุอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
โดย 3 ล าดับแรกเป็นรายชื่อ
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร และมี 
* ท้ายช่ือ 
-ให้สอดคล้องกับอาจารย์ที่ต้อง
ควบคุมวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
และเกณฑ์ประกาศ กพอ. และ 
ม.บูรพา 
-เพิ่มผลงานทางวิชาการในรอบ 5 
ปีย้อนหลัง (พ.ศ.25..-25..)จ านวน
....เรื่อง  
กรณีปรับปรุงพ.ศ. 2564 (พ.ศ. 
2560-2564)  
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3.2.2 อาจารย์พิเศษ เป็นไปตามประกาศบณัฑิตวิทยาลยั 
เรื่อง อาจารย์พิเศษระดับ
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. 2564 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(ถ้ามี) 

  

4.องค์ประกอบเกี่ยวกับ
ประสบการณ์ภาคสนาม 

สรุปย่อเกีย่วกับการฝึกปฏิบตัิงาน   

4.2 ช่วงเวลา  ระบุภาคการศึกษาใหต้รงกับ
แผนการศึกษาในเล่ม 

  

๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท า
โครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
(5.1-5.6) 
 

   

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนิสิต 

-ระบุคุณลักษณะพิเศษท่ีมากกว่า 
LO ที่ระบุไว้ในหลักสูตร 
-ที่แตกต่าง โดดเด่นกว่าหลักสูตร
เดียวกันในสถาบันอื่น อย่างไร 

  

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 
(Program learning 
outcomes, PLO) 

-PLO ในแต่ละข้อไม่ควรมีหลาย
ประเด็น 
-ระบุให้ชัดเจนและสามารถวัดและ
ประเมินได้  
 -แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของ
สาขาฯ 

  

3. ความคาดหวังของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปี
การศึกษา (Yearly 
learning outcomes, 
YLO) 

-เขียนร้อยเรียงตาม PLO ที่เป็น
ความคาดหวังเมื่อสิ้นปีการศึกษาใน
แต่ละป ี
-พิจารณาจาก Mapping รายวิชา
ในแต่ละป ี
-กรณีเป็นแบบแผนการศึกษาที่
ระยะเวลาไม่เท่ากัน ใหร้ะบุตาม
แยกตามแบบการการศึกษา 

  

4. ตารางแสดงความ
เชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLO) กับผลลัพธ์
การเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) โดยให้เขียน PLO 

-กรณีที่มี มคอ. 1 ให้แสดงความ
เชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับ
ผลลัพธ์การเรียนรูต้าม มคอ. 1 ของ
สาขาวิชานั้น ๆ 
-กรณีที่ไม่มี มคอ. 1 ให้แสดงความ
เชื่อมโยงระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLO) กับ
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เป็นข้อย่อยตาม TQF แต่ละ
ด้าน เช่น ด้านที่ 1 คุณธรรม
จริยธรรม PLO 1.1 เป็นต้น 
และสอดคล้องกับ Mapping 

ผลลัพธ์การเรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF)  
-ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบตัิ 
(ด้านท่ี 6) อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้* 

5. การพัฒนาผลการเรียนรู้
ในแต่ละด้าน 

-ผลการเรียนรู้ระบุตาม PLO ของ
หลักสตูร 
-เขียนกลยุทธให้ชัดเจน และ
สอดคล้องกัน 
-และเขียนย่อยตาม TQF ตามข้อ 4 

  

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
1.เกณฑก์ารส าเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร 

เขียนรายละเอยีดตาม ประกาศก
พอ., ข้อบังคับม.บูรพา ว่าด้วย
การศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา   
พ.ศ. 25๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
(เอกสารแนบภาคผนวก) และ
ประกาศบณัฑิตวิทยาลัยที่เกีย่วข้อง  
-กรณีสอบปากเปลา่ให้เพิ่มเติมว่า 
การสอบปากเปล่าต้องเป็นระบบ
เปิด 

  

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1.การเตรียมการส าหรบั
อาจารย์ใหม ่

ความครอบคลุมในกระบวนการ
เตรียมอาจารย์ใหม ่

  

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.การก ากับมาตรฐาน เขียนให้คลอบคลุมการก ากับ

มาตรฐาน 
  

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance 
Indicators) 
 

-ตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย ข้อ 2 “มี
รายละเอียดหลักสูตร ตามแบบ 
มคอ.2 ท่ีสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(มคอ.1) (ถ้ามี) 
-ให้ x ปีการศึกษาปีท่ี 1  
-รวมตัวบ่งช้ี ปีท่ี 1 เป็น 10 
-ระบุให้ครบตามรอบปีของหลักสตูร 
(5 ปี) 
-เปลี่ยนการอ้างถึง “มคอ.7” เป็น 
“รายงานการประเมินตนเองระดับ
หลักสตูร”  แทน 

  

หมวดที่ ๘ การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
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๑.การประเมินประสิทธิผล
ของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธก์าร
สอน 
1.2 การประเมินทักษะของ
อาจารย์ในการใช้แผนกล
ยุทธ์การสอน 

 
 
-อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการ
ประเมิน 
กลยุทธ์การสอน 
-อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการ
ประเมินทักษะของคณาจารย ์

  

2. การประเมินหลักสูตรใน
ภาพรวม 

-อธิบายกระบวนการที่ใช้เพื่อท่ีจะได้
ข้อมูลต่างๆย้อนกลับในการประเมนิ
คุณภาพของหลักสูตร 

  

3. การประเมินผลการ
ด าเนินงานตามรายละเอียด
หลักสูตร 

ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานท่ีระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 
7 

  

4. การทบทวนผลการ
ประเมินและวางแผน
ปรับปรุง 
 

อธิบายกระบวนการทบทวนผลการ
ประเมินท่ีได้จากอาจารย์และนสิิต 
รวมทั้งกระบวนการในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 

  

เอกสารแนบ 
ค าอธิบายรายวิชา 
 

-ควรเขียนเป็นนามวลี (Noun 
phrase) และมีเน้อหาที่สอดคล้อง
ตามค าอธิบายรายวิชาเป็นหัวข้อที่
สอน ไม่เขยีนเป็นประโยค 
-การเขียนช่ือผลงานภาษาอังกฤษ 
ตัวแรกใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นใช้
ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้นค าเฉพาะ 
-. ค าอธิบายภาษาอังกฤษ ถ้าเป็น
กลุ่มเน้ือหาเดียวกันให้ค่ันด้วย
เครื่องหมายจุลภาค ( , ) เมื่อ
สิ้นสุดเน้ือหาน้ันให้ค่ันด้วย
เครื่องหมายอัฒภาค (;) จล
ค าอธิบายรายวิชาโยไม่ต้องมี
เครื่องหมายมหัพภาค (.) 

  

ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

-ตรวจสอบรูปแบบการเขียนให้
ถูกต้องตาม APA 
-ระบุฐานข้อมูลการเผยแพรผ่ลงาน
ของวารสาร (ตามประกาศ กพอ. 
62) 
-คุณสมบัติเป็นไปตามประกาศ 
กพอ. 2558 และประกาศ
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มหาวิทยาลยั เรื่อง...ยกระดับ
คุณภาพอาจารย์ พ.ศ. 2563 
-.ไม่สามารถใช้ผลงาน กรณี  
Proceedings ตั้งแต่ปีการศึกษา 
25๖๔ 
- ตั้งแต่ปีการศึกษา ๖๓ เป็นต้น 
หลักสตูรนานาชาติ ต้องมีบทความ
ภาษาอังกฤษอย่างน้อย ๓ เรื่อง 
-ตรวจสอบการอ้างอิงให้ระบุปี ฉบบั
ที่ และเลขหนา้ให้ครบถ้วน กรณี
ฐานข้อมูลนานาชาติท่ีมี 
https://doi.. และไมม่ีเลขหน้า ให้
เขียนเลขท่ีหน้าตามจ านวนหน้า 
เช่น บทความที่เผยแพรม่ีจ านวน 
10 หน้า หน้าท่ี 1-10 เป็นต้น 
-จัดกลุ่มผลงานทางวิชาการต ารา 
วิจัย และบทความ 
-ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด 
ประกอบด้วย  
- บทความวิจัย/บทความวิชาการที่
ตีพิมพ์ในวารสาร ให้เป็นไปตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการ 
ส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2562 
- หนังสือหรือเลม่รายงานวิจัยฉบบั
สมบูรณ์ ท่ีมีการเผยแพร่ตาม
ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์
และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และ 
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 
 - ผลงานสรา้งสรรค์หรือ
ผลงานลักษณะอื่นตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรก าหนดโดยใช้
รูปแบบการเขยีนผลงานทาง
วิชาการให้เขียนแบบ American 
Psychological Association 
(APA)  
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และ    แยกผลงานภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศ โดยให้พิมพ์
ภาษาไทยก่อน 
   ผลงานทางวิชาการ
ภาษาไทยให้ใช้เลขไทย และผลงาน
ทางวิชาการภาษาอังกฤษให้ใช้เลข
อารบิก 
   เรียงปี พ.ศ. จาก
ปัจจุบันไปอดตี โดยให้ใช้ย้อนหลัง
ได้ไม่เกิน 5 ป ี

แผนที่แสดงการกระจาย
ความรับผิดชอบผลการ
เรียนรู้สู่รายวชิา 
(Curriculum Mapping) 

*ในผลการเรียนรู้ 3 ด้านแรก คือ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ 
และด้านทักษะทางปญัญา ทุก
รายวิชาต้องก าหนด  ความ
รับผิดชอบหลัก อย่างน้อย 1 ข้อ
ย่อยในแต่ละด้าน 
** ผลการเรียนรู้ด้านอื่นๆท่ี
เหลือทั้งหมดรวมกัน ให้มี 
ความรับผิดชอบหลัก อย่าง
น้อยร้อยละ 50 ของทุก
รายวิชา 
 

  

ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษา ประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการพัฒนาหลักสตูรฯ 
รวมแล้วไม่น้อยกว่า  5 ท่าน 
ประกอบด้วย 
-ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ท่าน 
-กรณีมผีู้แทนสถาบันวิชาชีพให้ใส่
ด้วย 
-ให้มีรายช่ืออาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรใน มคอ.2 เลม่นี้ อย่าง
น้อย 2 คน 
2. คณะกรรมการวิพากษ์หลักสตูร 
-แนบผลการวิพากษ ์
-ช่ือกรรมการพัฒนาหลักสตูรตรง
กับช่ือหลักสูตร 
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รายการ ประเด็นพิจารณา ผลการพิจารณา การแก้ไข 
และเลขหน้า 

ตารางเปรียบเทียบหลักสุตร -กรณีเปลี่ยนช่ือหลักสูตร ให้ระบุ
เหตุผล 
-.ให้เทียบรายวิชาเก่ากับใหม่มา
ด้วย  
-ช่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เดิมและใหม่ ให้ระบุต าแหน่งทาง
วิชาการ ศาสตราจารย์/รอง
ศาสตราจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย/์
ดร.  และคุณวุฒิด้วย (เฉพาะ
ตารางน้ี) ทั้งลหักสูตรเดิมและ
หลักสูตรใหม่ 

  

แบบประเมินหลักสูตร 5 ปี 1. ให้ระบุจ านวนผู้ประเมินด้วย 
และให้มีค่าเบี่ยงเบยมาตรฐาน 
ระบจุ านวน N, Mean และ SD. 
เพ่ือแสดงข้อมูลที่น่าเชื่อถือ 
2. หากหลักสูตรยังไม่มีผู้ส าเรจ็
การศึกษา แต่ครบรอบปรับปรุง 5 
ปี ให้ระบุว่า ยัไม่มีผู้ส าเร็จ
การศึกษา 
3. สามารถใชข้้อมุลประเมินจาก
เว็บไซด์กองแผนงานระบบการ
ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ 
และผลการประเมิร SAR (AUN-
QA) ระดับหลกัสูตรในแต่ละป ี
4. จากการประเมินหลักสูตรได้เอา
มาปรับปรุงประเด็นใดบ้างใน
หลักสูตรปรับปรุงน้ี 
5. กรณีจ านวนนิสิตไม่เป็นไปตาม
แผนการรับ ให้หลักสูตรน าเสนอ
แนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนให้เป็นรูปธรรม และ
ต้องอธิบายรายละเอียดวาสจะท า
อย่างไรจึงเป็นไปตามแผน 
6. ให้สรุปการประเมิน (Exeusive 
summary) ความยาวไม่เกิน 2 
หน้ากระดาษ A4  ขนาดตัวอักษร 
18 พ้อยส์  

  

 

รายการที่แก้ไขเพิ่มเติม (ที่นอกเหนือจากตาราง) 
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 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 
 
จุดเด่นของหลักสูตร 
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................................  
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล  
ซ่ึงส่วนงานได้ตรวจสอบความสอดคล้องของเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) 

กับแบบตรวจสอบรายการปรับแก้ (Check list) แล้ว ว่าได้ด าเนินการแก้ไขตามมติที่ประชุม ฯ จริง 
 
 
   …………………………………….…...……          …………………..........…………....…… 

   (....................................................)         (.....................................................) 

ประธานหลักสูตร     คณบดีคณะ/วิทยาลัย...................................................... 

วันที่...........เดือน................ปี..............              วันที่............เดือน.................ปี............... 
 
 
 

…………………………………….…...…… 
(รองศาสตราจารย์ ดร.นุจรี ไชยมงคล) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
      วันที่............เดือน.................ป.ี.............. 


