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

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

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

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 1.1 รหัสหลักสูตร ..................................................................................... 
 1.2 ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย             หลักสูตร.......................................  สาขาวิชา .................................... 
  ภาษาอังกฤษ         ..................................................Program in ………………………………. 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มภาษาไทย       ...............ชื่อปริญญา................(..................ชื่อสาขาวิชา...................) 
 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  ................................................(.........................................................) 
 ชื่อย่อภาษาไทย  ......................(.....................................................)    
 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ   ......................(.................................................... )   
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 ............................................. 
 
4.  จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร   
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ       ไม่น้อยกว่า ......... หน่วยกิต 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ     ไม่น้อยกว่า ......... หน่วยกิต 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ    ไม่น้อยกว่า ......... หน่วยกิต 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   ไม่น้อยกว่า ......... หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ        
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ        หลักสูตร ..... ปี 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ     หลักสูตร ..... ปี 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ     หลักสูตร ..... ปี 
  หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   หลักสูตร ..... ปี 
 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
    หลักสูตรระดับปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 

5.3  ภาษาที่ใช้    ............................................................. 
 5.4  การรับเข้าศึกษา    ........................................................................................................................     
 5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  ............................................................................... ...........................   
 5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ...........................................................................................     
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ......  เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษา .........  ปีการศึกษา ............. 
 สภาวิชาการให้ความเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ .... /....... วันที่ ....... เดือน ......... พ.ศ. ...... 
 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ...... / ....... วันที่ ..... เดือน ....... พ.ศ. ......... 
 สภาวิชาชีพ...............เห็นชอบหลักสูตรเมื่อวันที่ ............เดือน .................. พ.ศ.  ........ 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 กรณีไม่มี มคอ. 1 ระบุเป็น 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา................ 
 กรณีมี มคอ.  ระบุเป็น 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ………….. 
สาขา………..….. พ.ศ. ……….. ในปีการศึกษา……….. 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
  8.1   ............................................................. 
  8.2   ............................................................. 
  8.3   ............................................................. 
  8.4   ............................................................. 
  8.5   ............................................................. 
  8.6   ............................................................. 
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9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 (จ านวนอย่างน้อย 5 คน คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ 
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง กรณีมีวิชาเอกให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า
วิชาเอกละ 3 คน ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน  ได้ ยกเว้น หลักสูตรพหุวิทยาการหรือ         
สหวิทยาการ ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง) 

 วิชาเอก..............................(ถ้ามี) 
  9.1   นาย......................................    

     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X   
         ต าแหน่ง .......................................................  
         คุณวุฒิ  ชื่อย่อปริญญาเอก... (...ชื่อสาขาวิชา...) สถาบัน................  
   (ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบในประเทศ) 
          ชื่อย่อปริญญาโท... (...ชื่อสาขาวิชา...) สถาบัน................,  
   ประเทศ............... (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  
          ชื่อย่อปริญญาตรี... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
   ประเทศ............ (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.........)  (กรณีจบหลักสูตรนานาชาติระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
  9.2    นาง......................................  
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง .......................................................  
         คุณวุฒิ   ชื่อย่อปริญญาเอก... (...ชื่อสาขาวิชา...) สถาบัน................  
    (ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบในประเทศ) 
           ชื่อย่อปริญญาโท... (...ชื่อสาขาวิชา...) สถาบัน................,  
    ประเทศ............... (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  
           ชื่อย่อปริญญาตรี... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
    ประเทศ............ (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.........)  (กรณีจบหลักสูตรนานาชาติระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
 9.3    นางสาว......................................  
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง .......................................................  
         คุณวุฒิ   ชื่อย่อปริญญาเอก... (...ชื่อสาขาวิชา...)   สถาบัน................  
    (ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบในประเทศ) 
           ชื่อย่อปริญญาโท... (...ชื่อสาขาวิชา...) สถาบัน................,  
    ประเทศ............... (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ)  
           ชื่อย่อปริญญาตรี... (...ชื่อสาขาวิชา...) เกียรตินิยมอันดับ.....(ถ้ามี) สถาบัน................,  
    ประเทศ............ (ปี ค.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.........)  (กรณีจบหลักสูตรนานาชาติระบุเป็นภาษาอังกฤษ) 
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 9.4    นางสาว......................................  
     เลขประจ าตัวประชาชน  X-XXXX-XXXXX-XX-X 
         ต าแหน่ง .......................................................  
         คุณวุฒิ  ชื่อย่อปริญญาเอก... (...ชื่อสาขาวิชา...) สถาบัน................  
   (ปี พ.ศ. ที่ส าเร็จการศึกษา.............)  (กรณีจบในประเทศ) 
          ชื่อย่อปริญญาโท... (...ชื่อสาขาวิชา...) 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...) 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 .................................................................... .................................................................................. ..................... 
 
11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ............................................................................................................................................................... ........  
......................................................................................................................... ............................................................ 
 11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 .................................................................................................................. ..................................................... 
..................................................................................................................................................................... ................ 
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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  เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
  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 (ใหม่ AUN-QA)  
 

1.  ปรัชญา  ความส าคัญ  และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1  ปรัชญา 
 ............................................................................................................................. ....................................... 
...................................................................................................................... ............................................................ 
 1.2  ความส าคัญ 
 ........................................................................................ ............................................................................ 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 1.3  วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
         1.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
 1) ............................................................................................................................. ...........  
 2) ....................................................................................................................................... .  
 3) ............................................................................................................................ ............  
  ............................................................................................................................. ........... 
 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs 
(ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง) 
ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ

หลักสูตร (PLOs) 
Cognitive Domain 

(Knowledge) 
 (Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของ

ศิลปะและการสร้างสรรค์ได้ 
        

PLO2 อภิปรายความหมายของความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมได้  

        

PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่
จ าเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบการได้ 

        

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่
หลากหลาย 

         

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ 
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ผลลัพธก์ารเรียนรู้ที่คาดหวังของหลกัสูตร (PLOs)  
1. ต้องช่วยผลกัดันให้บรรลุ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันและคณะวิชา 
2. สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้สว่นเสียของหลักสูตร (Stakeholders’ Needs)  

คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา และ Input อื่น ๆ ที่ใช้ประกอบการพจิารณา 
3. ต้องชัดเจนและสามารถประเมินไดว้่าผู้เรียนบรรลุตาม (PLOs) 
4. กรณี PLOs ประเภท Cognitive domain ต้องเรียงล าดับ (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ ของ Bloom’s  

       Taxonomy (Revised) เริ่มด้วย จดจ า เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ตัดสินใจ และสร้างสรรค์ 
5. PLOs ของหลกัสูตรต้องประกอบดว้ย 2 ประเภท คือ  subject specific learning outcomes และ 

Generic learning outcomes   
6. คุณสมบัติอื่น ๆ ตามเกณฑ์ AUN-QA VERSION 3.0 สามารถดาวโหลดเอกสารไดท้ี่    

http://www.tqf.su.ac.th (ค าอธบิายเพิ่มเติมโปรดดูในค าชีแ้จง หน้า 35) 
                                                                                                            

Creating (C)

Evaluating (E)

Analyzing (An)

Applying (Ap)

Understanding (U)

Remembering (R)

                    Bloom’s Taxonomy (Revised)

ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

Cognitive Domain 
(Knowledge) 

 (Bloom’sTaxonomy(Revised) 

Psychomotor 
Domain 
(Skills) 

Affective 
Domain 

(Attitude) 
R U Ap An E C S At 

PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและ
การด าเนินชีวิต 

        

 PLO7 แสดงออกซ่ึงทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา 
ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม 

        

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้าง
ผลงานหรือด าเนินโครงการได้ 

        

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือเพ่ือออกแบบ
นวัตกรรมได้ 

        

หมวดวิชาเฉพาะ 
PLO10          
PLO11          
PLO12          
PLO13          
…………          
หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่าง ๆ  
 หรือช่อง “Psychomotor Domain” และ  “Affective Domain”  ตามความเหมาะสม 
 

 
 
  
 
 
  
 
 
 

http://www.tqf.su.ac.th/
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 1.3.3 ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) หมวดวิชาเฉพาะ 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
PLO10 PLO11 PLO12 PLO13 PLO14 …….. …….. …….. …….. 

1.          
2.          
3.          
…..          
…..          
หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ ์ในช่องที่วัตถุประสงค์สัมพันธ์กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 
2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 (โปรดระบุระยะ “ภายในระยะเวลา......ปี” ในแตล่ะแผนการพัฒนา/เปลีย่นแปลง) 

 

แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร (ใหม่ AUN-QA) 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบ  จัดการศึกษาระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  ข้อก าหนดต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน..................................................................................................... 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ..........................................................................................   
 

 2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน    
 (การด าเนินการเรยีนการสอนในแต่ละภาคให้ปรับเปลีย่นตามปฏิทินการศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนดในแต่ละปี) 

                 ภาคการศึกษาต้น      เดือนมิถุนายน – ตุลาคม 
        ภาคการศึกษาปลาย    เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม 
        ภาคการศึกษาฤดูร้อน   เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 
 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  ............................................................................................................ ................................ 
       ............................................................................................................................. ............... 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2   10 

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      

 

 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        
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคนต่อปี...........................บาท 

2.7  ระบบการศึกษา 
               [    ]     แบบชั้นเรียน 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                 [    ]     แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
 [    ]     แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 
 [    ]     อ่ืน ๆ (ระบุ)  
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 2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต  รายวิชา  และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  
  เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 25...... (ภาคผนวก ก) 
และ/หรือท่ีมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 
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  
   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 กลุ่มวิชาทักษะสังคมและทักษะชีวิต   
SU101 – SU109  วิชาบังคับ  
SU110 – SU199  วิชาเลือก  
กลุ่มวิชาภาษา   
SU201 – SU209  วิชาบังคับ  
SU210 – SU299  วิชาเลือก  
กลุ่มวิชาความรับผิดชอบต่อสังคม   
SU301 – SU309 วิชาบังคับ  
SU310 – SU399  วิชาเลือก  
กลุ่มวิชาความเป็นผู้ประกอบการ   
SU401 – SU409  วิชาบังคับ  
SU410 – SU499  วิชาเลือก  

 หมวดวิชาเฉพาะ 
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   
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3.1.3.2   การคิดหน่วยกิต 

              รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา
ปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
              รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
              การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า
เท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท าโครงงานหรือกิจกรรม
นั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต 
 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 (ต้องรับผิดชอบและช่วยผลักดันให้บรรลุ PLOs ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง) 
     หมวดวิชา....................    จ านวน .............  หน่วยกิต 
xxx xxx           ชื่อรายวิชาภาษาไทย                 จ านวนหน่วยกติ(ช.ม.บรรยาย –  ชม.ปฏิบตัิ- ชม.ศึกษาด้วยตนเอง) 

  (ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ)  
xxx xxx           ชื่อรายวิชาภาษาไทย                 จ านวนหน่วยกติ(ชม.บรรยาย –  ช.ม.ปฏิบตัิ- 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 าอธบิายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง) 
      
    หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา    จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัต-ิชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  

xxx xxx ชื่อภาษาไทย         x(x-x-x)    
           (ชื่อภาษาอังกฤษ) 
             ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ............................................................................................. 

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

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

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

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

           หลักและแนวคิดของการสื่อสาร ทักษะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและ
สร้างสรรค์ เพ่ือใช้ในการด าเนินชีวิตและแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง 

 
 หมวดวิชาเฉพาะ 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา    จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ชม.ปฏิบัต-ิช.ม.ศึกษาด้วยตนเอง)  

xxx xxx ชื่อภาษาไทย         x(x-x-x)    
           (ชื่อภาษาอังกฤษ) 
             ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ............................................................................................. 

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

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

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

......................................................................................... ................................................................ 
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3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์   
    3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  (จ านวนอย่างน้อย 5 คน คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรอืเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง กรณีมีวิชาเอกให้จัดอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน ไม่สามารถเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน  ได้ ยกเว้น หลักสูตร          
พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ 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 

   

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

   

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

   

 

 3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  (ให้ระบุรายช่ืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูรขึ้นก่อน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 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 

   

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

   

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

   

...........     
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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 (ใหม่ AUN-QA) 
 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (แสดงถึงอัตลักษณ์และสอดคล้องกบั PLOs ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง)

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

 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
  

 
 

 

  

  

  

 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 (โปรดระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes) PLOs พร้อมก าหนดกลยุทธ์การสอน และ
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและประเมินผล โดยเป็นไปตามหลักการ OBE : Outcomes- Based Education) 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

PLO1  อธิบายความหมายและ
คุณค่าของศิลปะและ  
การสร้างสรรค์ได ้

1) การเรียนรู้จากศิลปิน และผู้เชี่ยวชาญด้าน
ศิลปะแขนงต่าง ๆ การศึกษาผลงานแนวคิด 
และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้
สามารถ เข้าใจคุณค่าและความงามของ
ธรรมชาติ ศิลปะ และการสร้างสรรค์ 
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่าน  ระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลย ี

การประเมินตามสภาพจริงดว้ยเคร่ืองมือ
และวิธีการหลากหลาย เช่น การอภิปราย 
การตอบค าถาม     การน าเสนอผลงาน 
โดยให้นักศึกษาอธิบายเก่ียวกับแนวคิด 
และกระบวนการคิดสร้างสรรค์ในศิลปะ
แขนงต่าง ๆ คุณคา่และความงามของ
ธรรมชาติ ศิลปะและการสร้างสรรค์ และ
ประเมินจากความถูกต้องครบถ้วน และ
ชัดเจนของการอธิบาย 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO2  อภิปรายความหมาย  

ของความหลากหลาย
ทางวฒันธรรมได ้

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านการ
บรรยาย กรณีศึกษา การเรียนรู้จาก
สถานการณ์จ าลอง   และสถานการณ์จริง 
การเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนนักศึกษาต่างชาต ิ
2) กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่พัฒนาความรู้
และความตระหนักดา้นวฒันธรรมและความ
หลากหลาย 
3) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์/
เทคโนโลย ี
4) การให้นักศึกษาฝึกอภิปรายเก่ียวกับความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมในสถานการณ์
จ าลองและสถานการณ์จริง 

การประเมินตามสภาพจริง ดว้ยเครื่องมือ
และวิธีการหลากหลาย  เช่น การสอบ
ข้อเขียน การสอบทักษะภาคปฏบิัติ การ
สอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรม เช่น 
ให้นักศึกษาอภิปรายวัฒนธรรมของ   ชน
ชาติและภาษาต่างๆ และความแตกต่างทาง
วัฒนธรรมที่สง่ผลต่อ การสื่อสารและการ
ปฏิสัมพันธ์ เช่น การเลือกใช้ภาษา การ
แสดงสีหนา้ท่าทาง การแต่งกาย มารยาท
ทางสงัคม เป็นตน้ และประเมินจาก ความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนของการ
อธิบาย 

PLO3  ระบุความรู้เบื้องต้น
เก่ียวกับการประกอบ
ธุรกิจและทักษะพืน้ฐาน 
ที่จ าเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได ้

การประยุกต์ใช้การสอนแบบเนน้สมรรถนะ 
(Competency Based) โดยเนน้การบูรณา
การความรู้    การอภิปรายแนวคิดทาง
การตลาดและการประกอบธุรกิจ การอธิบาย
ทักษะความเปน็ผูป้ระกอบการ  การเรียนรู้
จากปัญหาเปน็ฐาน   การทัศนศึกษาดูงาน
สถานประกอบการ กรณีศึกษาสถาน
ประกอบการที่ประสบความส าเร็จ เป็นต้น 

การประเมินตามสภาพจริงดว้ยเคร่ืองมือ
และวิธีการหลากหลาย เช่น การอภิปราย 
การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม การแก้ไข
ปัญหา     การประเมินตนเอง การประเมิน
โดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่มงาน   การ
ประเมินกระบวนการ รายงานการทัศน
ศึกษาดูงาน  

 

PLO4  มีทักษะการใช้ภาษา  
และสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในบริบท 
การสื่อสารที่  
หลากหลาย 

1) การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชั้นเรียนด้วย
วิธีการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) การ
สอนแบบสาธิต (Demonstration Method)    
การสอนแบบใช้สถานการณ์จ าลอง 
(Simulation) การสอนโดยใช้เกม 
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์/
เทคโนโลย ี

การประเมินตามสภาพจริงดว้ยเคร่ืองมือ
และวิธีการหลากหลาย เช่น การสอบ
ข้อเขียน การสอบทักษะภาคปฏบิัติ การ
สอบปากเปล่า     การสังเกตพฤติกรรม 
การประเมินจากกิจกรรม       

PLO5  เลือกใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและ        
การสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตลอดจน
รู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ 

1) การเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning)   
2) การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์/
เทคโนโลยี  
3) ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ ประเมิน และ
บูรณาการข้อมูลข่าวสาร หรือสารสนเทศ 
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้อยา่งมี
วิจารณญาณและสรา้งสรรค ์

การประเมินตามสภาพจริงในขณะ ท า
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยการสังเกต
พฤติกรรม การประเมินตนเอง     การ
ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่ม
งาน การสอบข้อเขียน    การสอบปฏิบัติ 
และการประเมิน ผลงาน โดยประเมิน
ความสามารถในการระบุความตอ้งการใช้
สื่อได้ถูกต้อง เลือกใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ
ได้ตรงตามการใช้งานอย่างปลอดภัย       
ถูกกฎหมายและมีจริยธรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
PLO6  แสวงหาความรู้ได้ด้วย

ตนเอง และน าความรู้  
ไปใช้ในการพัฒนา 
ตนเองและการด าเนนิ
ชีวิต 

1) กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยการน า
ตนเอง (Self-directed Learning) เพื่อการ
แสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และพัฒนาตนเอง
ให้มีสุขภาวะทาง  กาย จิต ปญัญา และ
สังคม  
2) ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ
ออนไลน์/เทคโนโลย ี

การสังเกตพฤติกรรม การออกแบบและวาง
แผนการเรียน ความรับผิดชอบในการ
เรียนรู ้การประเมินตนเอง การประเมิน
ความก้าวหน้าระหว่างภาคเรียน และการ
ประเมินท้ายภาคเรียนด้วยการสอบ
ข้อเขียน สอบปฏิบัติ แฟ้มสะสมงาน หรือ
รายงานผลการน าความรู้ไปใช้ใน  การ
พัฒนาตนเองและการด าเนนิชีวติ 

PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบยีบ
วินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์
สุจริต มีความรับผดิชอบ
ต่อตนเอง  สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

การเรียนการสอนที่ส่งเสริมการท างานเป
นทีม เช่น การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 
(Project-based Learning) หรือการเรียนรู้
โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning)   เพื่อส่งเสริม  การแสดงบทบาท 
ของการเปนผนู าและผตูาม ความรับผิดชอบ 
และการแก้ไขปัญหาในหลากหลาย
สถานการณ์ทัง้ในและนอกห้องเรียน 

การประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม     การ
ประเมินผลจากสถานการณ์จริง การ
ประเมินความสามารถใน      การปฏิบัติ
ของผู้เรียนในขณะท ากิจกรรมการเรียนรู้ 
และพิจารณา จากผลงานที่เกิดขึ้นจากการ
เรียนรู ้

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน
การสร้างผลงานหรือ
ด าเนินโครงการได ้

1) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเปน็ฐาน 
(Project-based Learning) เนน้
กระบวนการคิดสรา้งสรรค์  การสร้างสรรค์
ผลงานและพัฒนา ให้เกิดความคิดใหม่ การ
สร้างผลผลิตและนวัตกรรม  
2) การจัดการศึกษาโดยกระตุน้ให้ผู้เรียนใช้
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงาน 
กิจกรรมหรือโครงการในชั้นเรียน เน้นการคิด
วิเคราะห์ เชื่อมโยงความหมาย และสะท้อน
ความคิดด้านการสร้างสรรค์และสุนทรียภาพ 
ทั้งนี้ การสรา้งผลงานและการด าเนิน
โครงการสามารถท าไดท้ั้งในและนอก
ห้องเรียน 

การประเมินกระบวนการจัดท าผลงาน 
กิจกรรมหรือโครงการ   ตั้งแต่การก าหนด
หัวข้อ วางแผน ปฏบิัติ ทบทวน และ
น าเสนอ      การสงัเกตพฤติกรรม การ
ท างานเปน็ กลุ่ม การประเมินตนเอง การ
ประเมินโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือกลุ่ม
งาน  
การประเมินผลงาน โดยประเมนิจากความ
ใหม่ของแนวคิด/แนวทาง ประโยชน์ คุณค่า
ทางสนุทรียะ เปน็ตน้ 
 

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน
อย่างเป็นระบบ เพื่อ 
แก้ไขปัญหาหรือเพื่อ
ออกแบบนวัตกรรมได้ 

การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น ศนูยก์ลางโดยใช้
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based) ฝึกการ
คิดวิเคราะห์ คิดออกแบบอย่างมีเหตุผลและ
เป็นระบบ 

การสังเกตพฤติกรรม การประเมินตนเอง 
การประเมินโดยเพื่อนร่วม  ชั้นเรียนหรือ
กลุ่มงาน การประเมินกระบวนการ เช่น 
การวางแผนงาน การออกแบบเพื่อการ
แก้ปัญหา   หรือการออกแบบนวัตกรรม       
การวิเคราะห์และแก้ไขโจทยป์ญัหา   ด้วย
การวางแผนหรือใช้นวัตกรรม 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอน 
กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัด 

และประเมินผล 
หมวดวิชาเฉพาะ 

PLO10   

PLO11   

PLO12   

PLO14   

……….   

……….   

……….   

น าข้อมูล PLOs จากหมวดที่ 2 
หัวข้อ 1.3.2 มาระบุ 
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ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) 

 
 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สือ่สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค ์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
PLO1 อธิบายความหมายและคุณค่าของศิลปะ
และการสร้างสรรค์ได้ 

                      

PLO2 อภิปรายความหมายของความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมได้  

                      

PLO3 ระบุความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบ
ธุรกิจและทักษะพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเป็น
ผู้ประกอบการได้ 

                      

PLO4 มีทักษะการใช้ภาษา และสื่อสารได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ในบริบทการสื่อสารที่หลากหลาย 

                      

PLO5 เลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนรู้เท่าทัน
สื่อและสารสนเทศ 
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 ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
(TQF) 

 
 
 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สือ่สาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ศิลปะและ
การสร้างสรรค ์

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 
PLO6 แสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และน า
ความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและการด าเนิน
ชีวิต 

                      

PLO7 แสดงออกซึ่งทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ มีระเบียบ
วินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบ
ต่อตนเอง  สังคม และสิ่งแวดล้อม 

                      

PLO8 ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างผลงาน
หรือด าเนินโครงการได้ 

                      

PLO9 คิดวิเคราะห์ วางแผน อย่างเป็นระบบ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาหรือเพ่ือออกแบบนวัตกรรมได้ 

                      

หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์   ในช่องทีผ่ลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ (TQF) 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  
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 สามารถแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธี 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 รู้จักวิเคราะห์และแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยใช้ปัญญา 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
4.1 มีความเข้าใจพ้ืนฐานของการอยู่ร่วมกันในสังคม 
4.2 มีภาวะการเป็นผู้น า และเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชิกท่ีดีในกลุ่ม 
4.3 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
4.4 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และสิ่งแวดล้อม 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 มีความสามารถในการสื่อสารและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.2 มีความสามารถในการใช้และรู้จักเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
5.3 มีความสามารถวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการจัดการข้อมูล 

6. ด้านศิลปะและการสร้างสรรค์ 
6.1 ตระหนักและชื่นชมในคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรมของไทยและสากล 
6.2 มีความรู้ ความเข้าใจ และสืบสานภูมิปัญญา 
6.3 มีวิสัยทัศน์ที่นาไปสู่การสร้างสรรค์ 
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หมวดวิชาเฉพาะ 
 

แบบท่ี 1 ส าหรับหลักสูตรที่ไม่มี มคอ. 1 
 (ให้หลักสูตรแสดงตารางความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่ก าหนดในหมวดที่ 4 ข้อ 2 นั้น มีความสัมพนัธ์ เชื่อมโยง หรืออ้างอิงได้กับผลการเรียนรู้ 

อย่างน้อย 5 ด้าน (ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ) 
       ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 

 
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 
(ถ้าม)ี 

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

PLO10                    
PLO11                    

PLO12                    

PLO13                    

……….                    
……….                    

……….                    

หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
  (ด้านคุณธรรมจริยธรรม ขอให้ระบุอย่างน้อย 3 ข้อย่อย และสัมพันธ์กับ PLOs อย่างน้อย 3 PLOs) 

 
 

น าข้อมูล PLOs จากหมวดที่ 2 
หัวข้อ 1.3.2 มาระบุ 
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ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                1.1....................................................................................................................... ........................... 
       1.2...................................................................................................................... ............................. 
  1.3............................................................................................................................. ...................... 
 2. ด้านความรู้ 
                2.1....................................................................................................................... ............................ 
       2.2.................................................................................................................................................. 
       2.3...................................................................................................................... ............................. 
       2.4...................................................................................................................... ............................. 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
                 3.1....................................................................................................................... ............................ 
        3.2....................................................... ............................................................... ............................. 
        3.3...................................................................................................................... ............................. 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                4.1....................................................................................................................... ............................ 
        4.2...................................................................................................................... ............................. 
       4.3............................................................................................................................. ...................... 
       4.4............................................................................................................................. ...................... 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                5.1....................................................................................................................... ............................ 
       5.2...................................................................................................................... ............................. 
       5.3...................................................................................................... ............................................. 
 6. ด้านทักษะพิสัย (ถ้ามี) 
                6.1............................................................................................................................. ...................... 
       6.2...................................................................................................................................................  
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แบบท่ี 2 ส าหรับหลักสูตรที่มี มคอ. 1 
 (ให้หลักสูตรแสดงตารางความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่ก าหนดในหมวดที่ 4 ข้อ 2 นั้น มีความสัมพนัธ์ เชื่อมโยง หรืออ้างอิงได้กับผลการเรียนรู้ 

อย่างน้อย 5 ด้าน (ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวชิา (มคอ.1) ) 
 

       ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 
 
 

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 

1. 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. ความรู้ 3. ทักษะทาง
ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

6. ทักษะ
พิสัย 
(ถ้าม)ี 

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

PLO10                   
PLO11                   

PLO12                   

PLO13                   

……….                   
……….                   

……….                   

หมายเหตุ :  ระบุสัญลักษณ์   ในช่องที่ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
 
 

น าข้อมูล PLOs จากหมวดที่ 2 
หัวข้อ 1.3.2 มาระบุ 
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ส าหรับหลักสูตรที่มี มคอ. 1 (เนื้อความในข้อย่อยแต่ละข้อต้องตรงกับท่ี มคอ.1 ระบุ) 
ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
 1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
                1.1.................................................................................................................................................. 
       1.2...................................................................................................................... ............................. 
 2. ด้านความรู้ 
                2.1....................................................................................................................... ............................ 
       2.2.................................................................................................................................................. 
       2.3...................................................................................................................... ............................. 
       2.4...................................................................................................................... ............................. 
 3. ด้านทักษะทางปัญญา 
                 3.1................................................................................................. .................................................. 
        3.2...................................................................................................................... ............................. 
        3.3...................................................................................................................... ............................. 
 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
                4.1....................................................................................................................... ............................ 
        4.2...................................................................................................................... ............................. 
       4.3........................................................................................................................... ........................ 
       4.4............................................................................................................................. ...................... 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                5.1....................................................................................................................... ............................ 
       5.2...................................................................................................................... ............................. 
       5.3...................................................................................................... ............................................. 
 6. ด้านทักษะพิสัย (ถ้ามี) 
                6.1............................................................................................................................. ...................... 
       6.2...................................................................................................................................................  
 
 
 



มคอ. 2   30 

ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
จ าแนกตามรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

 

รหัสวิชา/ชื่อวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ……. …….. …… ……. 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์  “” หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลว่าผู้เรียนบรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิต์ามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
กับผลลพัธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes 

จ าแนกตามรายวิชาบังคับในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และวิชาบังคับในหมวดวิชาเฉพาะ (ตามล าดับชั้นปี) 
ชั้นปี/รหัสวิชา/ชื่อวิชา* จ านวน ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program-Level Learning Outcomes 

หน่วยกิต หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (PLO) หมวดวิชาเฉพาะ (PLO) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ……. …….. …… ……. 

ชั้นปีที่ 1                    
                    
                    

ชั้นปีที่ 2                    
                    
                    

ชั้นปีที่ 3                    
                    
                    

ชั้นปีที่ 4                    
                    
                    

หมายเหตุ *  หมายถึง  ระบุรายวิชาเรียงตามชั้นปี ตามระดับผลลัพธ์การเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy (Revised) โดยระบุสัญลักษณ์ดังนี้ ในตารางช่อง PLOs 
  Remembering  แทนด้วยสัญลักษณ์   “R” Understanding  แทนด้วยสัญลักษณ์  “U”   Applying  แทนด้วยสัญลักษณ์  “Ap”  
  Analyzing    แทนด้วยสัญลักษณ์  “An”  Evaluating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “E”   Creating  แทนด้วยสัญลักษณ์  “C” 
  ส าหรับ  Psychomotor Domain (Skills) แทนด้วยสัญลักษณ์ “S”  Affective  Domain (Attitude)  แทนด้วยสัญลักษณ์ “At”             
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
  
  
  
  
  

(ให้ระบุ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรที่รายวิชารับผิดชอบตามท่ีระบุในแผนการศึกษาแต่ละชั้นปี เพื่อให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดย สรุปความรู้ ทักษะ หรือสมรรถนะที่บัณฑิตพึงมี ซึ่งได้รับการบ่มเพาะสมรรถนะ 
ความรู้ความสามารถในเรื่องต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนส าเร็จการศึกษา) 
 

หมายเหตุ : ข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละชั้นปีการศึกษา ส านักปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งว่าเป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการประเมินเพ่ือรับรองหลักสูตรใน
อนาคตต่อไป ทั้งนี้ ให้ระบุข้อมูลโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในภาพรวมของหลักสูตรและ
รายวิชาที่เปิดสอนไว้ในแผนการศึกษาแต่ละชั้นปีในหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.4 แสดงแผนการศึกษา และหมวดที่ 4 
ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่ร ายวิชา (Curriculum 
Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes จ าแนกตาม
รายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน)  
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
      การวัดผลและการประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาบัณฑิต พ.ศ.  25........ (ภาคผนวก ก)  
 
2. การประเมินผลนักศึกษา 
 (โดยระบุข้อมูลให้ครอบคลุมสาระของเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ท่ี 5 (Student Assessment)) 
 
3.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 3.1   ………………………………………………………………………………………………………………………………….………. 

3.2   .............................................................................................. .............................................................. 
3.3   …………………………………………………………………………………………………………………………………….……. 

 
4.  เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า..........หน่วยกิต  และเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต ากว่า 2.00  
 และเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยศิลปากรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ.  25........ 
(ภาคผนวก ก) และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง 
 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   ............................................................................................................................................................  
     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มคอ. 2   35 

หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
(รายละเอียดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ AUN-QA VERSION 3.0 และ/หรือที่มีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง) 

1.  การก ากับมาตรฐาน 
 (อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาท่ีมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เป็นต้น) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  บัณฑิต 
 (อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การท างานหรือประกอบอาชีพ
อิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3.  นักศึกษา 
 (อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว 
การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4.  อาจารย์ 
 (อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ เป็นตน้) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 (อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเน่ือง การออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท า
รายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพ
จริง มีวิธีการประเมินท่ีหลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เป็นต้น) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

6.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 (อธิบายระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความ
พร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นต้น) 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

7.  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ระบุ……………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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8.  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) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมประชุมด้วย 

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 ยกเว้นรายวิชาที่เรียน
ข้ามสถาบัน 

X X X X X 

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 45 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้ามสถาบัน 

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 ยกเว้นรายวิชาที่เรียนข้าม
สถาบัน 

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 าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปี 

25xx 
ปี 

25xx 
ปี  

25xx 
 ปี 

25xx 
ปี 

25xx 
(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 
หมายเหตุ * กรณีหลักสูตรที่ไม่มี มคอ. 1 ให้ตัดข้อมูลรวมตัวบ่งชี้บังคับฯ (ข้อ 1-5) ออก 
 
เกณฑ์ประเมิน 

หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 
ตัวบ่งชี้บังคับ(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมายและมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการ

บรรลุเป้าหมาย  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้รวม     โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวม
ในแต่ละป ี

 
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 

 
หมายเหตุ * กรณีหลักสูตรที่ไม่มี มคอ. 1 ให้ตัดข้อมูลรวมตัวบ่งชี้บังคับฯ (ข้อ 1-5) ออก 
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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  โดยใช้เกณฑ์ AUN-QA หรือเกณฑ์อ่ืนที่
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ โดยองค์ประกอบ  คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ให้
เป็นไปตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 ให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเป็นระยะ ๆ  และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่าง
น้อยตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี 
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4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 4.1    ............................................................................................ ............................................................. 
 4.2    ................................................................. ........................................................................................ 
 4.3    ........................................................................ ................................................................................. 
 4.4    ......................................................................................................................................................... 
 4.5    ........................................................................................ .................................................................  
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ภาคผนวก 
 
(ก)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยศิลปากร ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาบัณฑิต พ.ศ. 25......... 
(ข)  ข้อมูลประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง)   
(ค)  (ค าอธิบายเพิ่มเติมโปรดดูในค าช้ีแจง)   
(ง)  ค าสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตร 
(จ) ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (เฉพาะกรณีหลักสูตรปรับปรุง) กรณี
หลักสูตรมี มคอ. 1 ก ากับ ให้เพ่ิมข้อมูลตารางเปรียบเทียบรายละเอียดของหลักสูตรกับ มคอ. 1 ด้วย 
(ฉ)  ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes :  
 PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) (ตามฟอร์มที่แนบ) 
 (ช) ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ (ค าอธิบายเพิ่มเตมิโปรดดูในค าช้ีแจง) 
 
 

โปรดแนบเอกสารที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน 
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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  ค าชี้แจง 
ชื่อหลักสูตร 1. หลักสูตรปริญญาตรีที่มีระยะเวลาศึกษามากกว่า 4 ปี   ให้ระบุว่า “( ... ปี)”  

ต่อท้ายชื่อสาขาวิชา  เป็น  “สาขาวิชา ..................( ....ปี)” 
2. หลักสูตรนานาชาติ  หรือ  หลักสูตรสหวิทยาการ  ให้ระบุว่า   (หลักสูตร
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 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 
     ทั้งนี้หากมี MOU ให้แนบไว้ในภาคผนวกด้วย 

5 .5  ก าร ให้ ป ริญ ญ าแ ก่
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ระบุว่า “ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว”   หรือ  “ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา 
(กรณีทวิปริญญา)”  หรือ  ปริญญาอ่ืน ๆ หรือ  “เป็นปริญญาร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยศิลปากรกับ...................................(ระบุชื่อสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลง
ความร่วมมือ)” 

7. ความพร้อมในการ
เผยแพร่หลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

ระบุปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ตามกรอบ TQF   ใช้เกณฑ์ครึ่งหนึ่งของระยะเวลา
การศึกษาตามหลักสูตร  

9. ชื่อ นามสกุล  
เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งและคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

     ทางวิชาการ 
     เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน และตรงตาม ISCED 2013 หรือที่มีการ
ปรับปรุง/เปลี่ยนแปลงภายหลัง หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  จ านวนอย่างน้อย 5 
คน 
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9. ชื่อ นามสกุล  
เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งและคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ) 

     กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า
วิชาเอกละ 3 คน 
     ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
     เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น 

 ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก 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 
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9. ชื่อ นามสกุล  
เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งและคุณวุฒิ
การศึกษาของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ต่อ) 

     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 “.” 

  

10. สถานที่จัดการเรียนการ
สอน 

หากมีการสอนในวิทยาเขตอ่ืน ๆ หรือสอนมากกว่า 1 แห่งต้องระบุให้ครบถ้วน 

13. ความสัมพันธ์กับ
หลักสูตรอื่นที่เปิดสอนใน
คณะ/ภาควิชาอ่ืนของ
สถาบัน 

ระบุรายวิชาที่เปิดสอนเพ่ือให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืน  หรือต้องเรียนจากคณะ/
ภาควิชาอ่ืน   
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หมวดที่ 2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

หัวข้อ ค าชี้แจง 
1. ปรัชญา ความส าคัญ 
และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

ระบุปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยต้องสอดคล้องกับปรัชญา
ของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ  หรือการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณลักษณะและความรู้ความสามารถอย่างไร 

1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning 
Outcomes) PLOs 

1. ต้องช่วยผลักดันให้บรรลุ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของสถาบันและคณะวิชา 
2. สอดคล้องกับความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตร 

(Stakeholders’ Needs) คณุลักษณะพิเศษของนักศึกษา และ Input อ่ืน ๆ ที่ใช้
ประกอบการพิจารณา 

3. ต้องชัดเจนและสามารถประเมินได้ว่าผู้เรียนบรรลุตาม (PLOs) 
4. ต้องเรียงล าดับ (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy 

(Revised) เริ่มด้วย จดจ า เข้าใจ ประยุกต์ วิเคราะห์ ตัดสินใจ และสร้างสรรค์  
5. คุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามเกณฑ์ AUN-QA VERSION 3.0 สามารถดาวโหลดเอกสารได้

ที่  http://www.tqf.su.ac.th 
6. PLOs ควรสอดคล้องกับ 

 
 
7. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes) : CLOs 
ต้องสอดคล้องและช่วยผลักดัน PLOs  
8. PLOs ของหลักสูตรต้องประกอบด้วย 2 ประเภท คือ  subject specific learning 
outcomes และ generic learning outcomes  
9. ต้องเป็น PLOs ที่ ชัดเจน วัดได้ บรรลุผลลัพธ์ตามระยะเวลาของหลักสูตร 

  
 

http://www.tqf.su.ac.th/
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 10.  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง  ระบุแผนพัฒนาปรับปรุงหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่เสนอในหลักสูตร  พร้อม
ระบุเวลาคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ (เช่นภายใน 5 ปี)   โดยให้ระบุกลยุทธ์ส าคัญ
ที่ต้องด าเนินการเพ่ือความส าเร็จของแผนนั้น ๆ  รวมทั้งตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โดย     
ตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวด 7 ด้วย 
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หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
หัวข้อ ค าชี้แจง 

1.1 ระบบ  ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็น  
“ระบบทวิภาค” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

1.2 การจัดการศึกษาภาค
ฤดูร้อน 

ระบุว่า “มีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อน จ านวน….ภาคการศึกษา ภาค
การศึกษาละไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์” หรือ “ไม่มี” หรือ “มีการจัดการเรียนการสอนใน
ภาคฤดูร้อน ภาคการศึกษาละไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของ
.........เห็นสมควร” (เลือกระบุเป็นความเห็นของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือ ภาควิชา หรือ คณะวิชา) 

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 

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 
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หัวข้อ ค าชี้แจง 
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)  

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  เรียง
ตามล าดับรหัสวิชาโดยไม่ต้องแยกกลุ่มวิชา  
2. ให้จัดท าค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษทุกรายวิชา โดยระบุไว้ในภาคผนวก ฉ ค าอธิบาย
รายวิชาภาษาอังกฤษ เสนอในขั้นตอน เข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร สภา
มหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
3. การเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เขียนในรูปนามวลี  ไม่เขียนเป็นประโยค โดยไม่ต้องใช้ค าว่า 
“ศึกษา” “ฝึกปฏิบัติ” กรณีที่สื่อความหมายได้ และหลีกเลี่ยงการใช้ค ากิริยาในค าอธิบาย
รายวิชา 
4. ชื่อและค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยกับภาษาอังกฤษต้องให้สอดคล้องกัน 
5. หลีกเลี่ยงการเขียนวัตถุประสงค์  วิธีการเรียนการสอน  และการยกตัวอย่างโดยใช้ค าว่า 
เช่น ....... เป็นต้น ได้แก่ อาทิ   
6. การใช้เคร่ืองหมายจุลภาค (comma) “,” อัฒภาค (semicolon) “;”  และทวิภาค 
(colon) “:” ในค าอธิบายรายวชิาภาษาอังกฤษ   จุลภาคใช้เพื่อแยกกลุ่มค า  อัฒภาคใช้เพื่อ
แยกกลุ่มค าที่มีจุลภาคแยกภายในกลุ่มค านัน้  หรือใช้แทนจุลภาคเพื่อแยกกลุ่มค าที่มีขนาด
ยาวมาก  ทวิภาคใช้เพื่อน าเข้าสูก่ลุ่มค าที่อยู่ในหมวดหมู่ที่เป็นล าดับขั้นตอน  หรือเป็นกลุ่ม
ย่อย   
7. ค าอธิบายรายวชิาภาษาอังกฤษไม่ต้องระบุ “เงื่อนไขรายวิชา” “วิชาบังคับก่อน” 
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หัวข้อ ค าชี้แจง 
 8. การพิมพ์ค าอธิบายรายวิชา ให้พิมพ์เลขรหัสรายวิชา ช่ือรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และ

จ านวนหน่วยกิต เป็นอักษรตัวหนา และพิมพ์ย่อหน้าในค าอธิบายรายวิชา ดังตัวอย่าง 
XXX XXX  ชื่อรายวิชาภาษาไทย                                         X(X-X-X) 
   (ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ) 
       ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย …………………………………………................ 
   ……………………………………………………………………………………………...................... 
กรณีมีวิชาบังคับก่อนหรือเงื่อนไขรายวิชา  
XXX XXX  ชื่อรายวิชาภาษาไทย                                         X(X-X-X) 
   (ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ) 
                   วิชาบังคับก่อน : XXX XXX ช่ือรายวิชาภาษาไทย 
                   เงื่อนไข : .................................................................. 
       ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย …………………………………………................ 
   ……………………………………………………………………………………………...................... 

3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน ต าแหน่ง และ
คุณวุฒิของอาจารย์ 

1.  ดูค าอธิบายเพ่ิมเติมจากหมวดที่ 1 ข้อ 9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งและคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
2.  อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คน  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่ เปิดสอน  หรือมีต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก 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 
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 หัวข้อ ค าชี้แจง 
3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัว
ประชาชน ต าแหน่ง และ
คุณวุฒิของอาจารย์ (ต่อ) 

3. ภาระงานสอนเฉลี่ยให้ระบุเป็นเลขจ านวนเต็ม 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรใน
เวลาเดียวกันได้    
5. ให้ระบุข้อมูลเลขประจ าตัวประชาชนในขั้นตอนการเสนอ มคอ.2 ให้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ   
6. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างอาจารย์ประจ าชาวต่างชาติของสถาบันที่มี MOU  
     6.1 ให้แนบสัญญาจ้างเสนอ สกอ.  หรือ   
     6.2 กรณีไม่มีสัญญาจ้าง   ให้คณะวิชาท าประกาศ  หรือหนังสือสัญญากับสถาบันที่
มี MOU 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” 
       ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท แต่ทั้งนี้ ต้องมี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชา
ที่สอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
หัวข้อ ค าชี้แจง 

1. การพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา 

ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่ว ๆ ไปที่คณะ หรือ
ภาควิชาพยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถ
พิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์  มีความสามารถในความเป็นผู้น าอย่าง
โดดเด่น  หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ  หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงใน
รูปความเรียง     
    ทั้งนี้ในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว  ต้องแสดงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะ
ใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น   โดยให้จัดท าเป็นตารางโดยระบุรายละเอียด
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาและกลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
     โดย ให้ระบุข้อความโดยสรุปอย่างน้อย 1 ย่อหน้าก่อนตาราง และขอให้คณะวิชามีการ
สอดแทรกความคิดสร้างสรรค์หรือการสร้างสรรค์ไว้ในหลักสูตร และให้ก าหนดกลยุทธ์หรือ
กิจกรรมของนักศึกษา เพื่อพัฒนาคุณลักษณะดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของมหาวิทยาลัย ที่ระบุว่า “ศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการสร้างสรรค์” 

2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

1. ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ และกลยุทธ์การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จะต้องสอดคล้องกัน  กรณีหลักสูตรที่มี มคอ.1 ผลการเรียนรู้
จะต้องสอดคล้องกับ มคอ.1 ด้วย 
ดูค าชี้แจ้งเพ่ิมเติมในหมวดที่ 2 ข้อ 1.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes) PLOs 
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

หัวข้อ ค าชี้แจง 
3. 
กระบวนการ
ทวนสอบ
มาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์
ของ
นักศึกษา 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชา กระบวนการอาจจะต่างกันไป  ส าหรับ
รายวิชาที่แตกต่างกัน  หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
    การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการหาหลักฐานเพ่ือยืนยันหรือสนับสนุนว่า นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธิ์การศึกษาตรงตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย   

      การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ควรสอดคล้องกับความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในแต่ละรายวิชา 

 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์  

 
หัวข้อ ค าชี้แจง 

1. การเตรียมการส าหรับ
อาจารย์ใหม่ 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ  และ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่
และอาจารย์พิเศษให้มั่นใจว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชา   
ต่าง ๆ  ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ 

2. การพัฒนาความรู้และ
ทักษะให้แก่คณาจารย์ 

อธิบายถึงสิ่งที่จะด าเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา 

 
หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
หัวข้อ ค าชี้แจง 

7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance 
Indicators)  

การก าหนดจ านวนช่องของปีในตารางควรให้สอดคล้องกับระยะเวลาการศึกษาตาม
หลักสูตร  โดยบวกเพ่ิม 1 ปี   
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
หัวข้อ ค าชี้แจง 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การ
สอน 

1. ควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1 – 7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการ
จัดการเรียนการสอนในประเด็นส าคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวัง  
โดยประเด็นเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตร
เพ่ือการเผยแพร ่
2. อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับ
การพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ   เช่น   การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม    การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้  การ
ปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่
เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกล
ยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของ
อาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์
การสอน 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่
วางแผนไวั เช่น การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  การสังเกตการณ์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค  การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตร
โดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  การจัดอันดับเกี่ยวกับ
กระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ 

2. การประเมินหลักสูตรใน
ภาพรวม 

อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ข้อมูลต่าง  ๆ  ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้  1) 
นักศึกษาและบัณฑิต  2) ผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 

4. การทบทวนผลการประเมนิ
และวางแผนปรับปรุง 

อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา  รวมทั้ง
กระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก 

 

หัวข้อ ค าชี้แจง 
ภาคผนวก ข    การพิมพ์ผลงานทางวิชาการให้ใช้รูปแบบตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยพิมพ์ใน

ลักษณะการเขียนบรรณานุกรม  หรือการเขียน อ้างอิงทางวิชาการคือระบุชื่อเจ้าของ
ผลงาน  ชื่อผลงาน  ปีที่พิมพ์และแหล่งตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน    
    ผลงานวิชาการที่ยังไม่ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  ไม่ควรน ามาระบุไว้ในผลงานทาง
วิชาการ 
 กรณีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ให้ระบุค าว่า “รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์” ด้วย    
       กรณีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ต ารา หรือหนังสือให้ระบุจ านวนหน้าด้วย 
        กรณี บทความวิจัย บทความวิชาการ Proceedings ผลงานสร้างสรรค์  งานแปล 
ให้ระบุเลขหน้าด้วย   

ภาคผนวก ค  กรณีหลักสูตรใหม่ 
 รายงานผลการส ารวจความต้องการก าลังคนในหลักสูตร.......สาขาวิชา ....................  
 กรณีหลักสูตรปรับปรุง 
 ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา  กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง  และ
ผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป ีดูเอกสารแนบ 
 รายงานผลการประเมินหลักสูตร และข้อมูลร้อยละของบัณฑิตในหลักสูตรที่ได้งาน
ท า   
       และ/หรือ 
      รายงานผลการติดตามบัณฑิต  หลักสูตร.......... สาขาวิชา ................................... 
     รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตร ..........สาขาวิชา ....... 
      

ภาคผนวก ฉ  ดูเอกสารแนบ 

ภาคผนวก ช ดูเอกสารแนบ 
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ภาคผนวก ค  

(กรณีหลักสูตรใหม่) 
 รายงานผลการส ารวจความต้องการก าลังคนในหลักสูตร..............สาขาวิชา ..........................   
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ภาคผนวก ค  

(กรณีหลักสตูรปรับปรุง) 
 

ตารางเปรียบเทียบแผนการรับนักศึกษา  กับจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาจริง  และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 
(ระบุข้อมูลของหลักสูตรฉบับเดมิก่อนปรับปรุง) 

ปีการศึกษา 
จ านวนรับ จ านวนนักศึกษาคงอยู่ 

ตามแผน รับจริง 
พ้นสภาพ/ลาออก จบการศึกษา ก าลังศึกษา 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

         
         
         
         
         
 

 
รายงานผลการประเมินหลักสตูร............. สาขาวิชา...................... และข้อมูลร้อยละของบณัฑิตในหลกัสูตรทีไ่ด้งานท า 

 
และ/หรือ 

 
รายงานผลการติดตามบัณฑิต  หลักสูตร..........สาขาวิชา .......................................... 

 
รายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตร............สาขาวิชา ............................................... 
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ภาคผนวก จ 

ตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 
 
1. การเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต การเปลี่ยนแปลง 
หลักสูตรเดิม 

พ.ศ. ..... 
หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. ......... 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไม่น้อยกว่า    
หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า 
     ......................... 
     ......................... 
     ......................... 
 

   

หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า    
 
2. การเปรียบเทียบรายวิชาที่เปลี่ยนแปลงระหว่างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. ..... หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...... การเปลี่ยนแปลง 
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ภาคผนวก ฉ 
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes : PLOs)  

กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes : CLOs) 
 (ให้แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา โดยแสดงให้เห็นว่าแต่ละ PLOs มีรายวิชาใดรับผิดชอบบา้ง) 

PLOs รายวิชาท่ีรับผิดชอบแต่ละ PLO และผลลัพธก์ารเรียนรู้ท่ีคาดหวังของรายวิชา (CLOs) หมายเหตุ 

PLO1…………………………………………………………………………………………………………………… 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   จ านวนหน่วยกิต (บ-ป-น) 

CLO1………………………………… 
CLO2...................................... 
       …………………………….. 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   จ านวนหน่วยกิต 
CLO4………………………………… 
CLO5...................................... 
       …………………………….. 

 

PLO2…………………………………………………………………………………………………………………… 
 รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   จ านวนหน่วยกิต 

CLO1………………………………… 
CLO3...................................... 
       …………………………….. 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา   จ านวนหน่วยกิต 
CLO2………………………………… 
CLO4...................................... 
       …………………………….. 

 

........... การระบุ CLOs ต้องสัมพันธ์กับ PLOs และ CLOs จะมีระดับท่ีสูงกว่าระดับของ PLOs ท่ี CLOs น้ัน ๆ รับผิดชอบไม่ได้ ท้ังน้ี รายวิชาท่ีแตกต่างกันควรมี 
CLOs ท่ีแตกต่างกันให้เหมาะสมกับแต่ละรายวิชา ยกเว้นกรณีท่ีเป็น Generic CLOs ซ่ึงอาจมีความเป็นไปได้ท่ีจะมี Generic CLOs เหมือนกัน 

 

หมายเหตุ : สามารถปรับ CLOs ให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พร้อมทั้งมีการบันทึกไว้ในรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
หากปรับเกินกวา่ 1 ครั้ง ใหเ้สนอที่ประชุมคณะกรรมการวชิาการพิจารณา โดยให้อธิบายว่าหลักสูตรมีปัญหาหรืออุปสรรคใดจึงจ าเป็นต้องปรับ CLOs มากกว่า 1 ครั้ง 
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ภาคผนวก ช 
ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชา    จ านวนหน่วยกิต(ชม.บรรยาย-ช.ม.ปฏิบัติ-ชม.ศึกษาด้วยตนเอง)  

xxx xxx ชื่อภาษาไทย         x(x-x-x)    
           (ชื่อภาษาอังกฤษ) 
             ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย ............................................................................................. 

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................... ...................................... 
ตัวอย่างการพิมพ์ 
 
411 508 อรรถศาสตร์ภาษาไทย        3(3-0-6) 
  (Thai Semantics) 

ทฤษฎีทางอรรถศาสตร์ โครงสร้างความหมายของค า วลี และประโยค  การเปลี่ยนแปลง
ความหมายในภาษาไทย   

Semantic theories; semantic structure of words, phrases, and sentences; 
semantic change in Thai. 

 
 
 
 
 
 
 


