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ค าน า 
 

 หลักสูตรเป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรจัดกำรศึกษำ เป็นกำรก ำหนดกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำนิสิต 
เพ่ือให้บรรลุผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวัง ทั้งด้ำนสำระกำรเรียนรู้ กำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ และกำรประเมิน
นิสิตว่ำจะสร้ำงใครไปเพื่ออะไร ด้วยวิธีกำรอย่ำงไร และจะตรวจสอบได้อย่ำงไรว่ำสร้ำงคนได้เช่นนั้นจริงๆ 
 หลักสูตรต้องมุ่งเน้นที่มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเป็นมำตรฐำน
เชิงคุณภำพขั้นต่ ำ เพ่ือประกันคุณภำพบัณฑิตและสื่อสำรให้หน่วยงำนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้ำใจและมั่นใจถึง
กระบวนกำรผลิตบัณฑิต โดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธ์ของกำรจัดกำรศึกษำ คือ ก ำหนดมำตรฐำนผลกำร
เรียนรู้ของบัณฑิตที่คำดหวังไว้ก่อน หลังจำกนั้นจึงพิจำรณำถึงองค์ประกอบอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในกระบวนกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนที่จะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้นั้นอย่ำงสอดคล้องและส่งเสริมกัน
อย่ำงเป็นระบบ 
 ต้องก ำหนดเป้ำหมำยในกำรสร้ำงบัณฑิตให้ชัดเจนโดยก ำหนดมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ 
ของบัณฑิตที่คำดหวังในแต่ละคุณวุฒิ/ปริญญำของสำขำ/สำขำวิชำต่ำงๆ เพ่ือให้ อำจำรย์ นิสิต ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชำญในสำขำ/สำขำวิชำได้ใช้เป็นหลัก และเป็นแนวทำงในกำรวำงแผน ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนำกำรจัดกำรศึกษำ เช่น กำรพัฒนำหลักสูตร กำรปรับเปลี่ยนกลวิธีกำรสอนวิธีกำรเรียนรู้ ตลอดจน
กระบวนกำรวัดและกำรประเมินผลนิสิต 
 กำรจัดหลักสูตร ตลอดจนกระบวนกำรเรียนกำรสอนสำมำรถด ำเนินกำรได้อย่ำงหลำกหลำย โดย
มั่นใจถึงผลผลิตสุดท้ำยของกำรจัดกำรศึกษำ คือ คุณภำพของบัณฑิตซึ่งจะมีมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ตำมท่ี
มุ่งหวัง สำมำรถประกอบอำชีพได้อย่ำงมีควำมสุขและภำคภูมิใจเป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นคนดี
ของสังคม ช่วยเพิ่มควำมเข้มแข็งและขีดควำมสำมำรถในกำรพัฒนำประเทศไทย 
 ควำมบกพร่องในกำรจัดท ำหลักสูตร ได้แก่ ก ำหนดกรอบแนวคิดไม่ชัดเจน ไม่เป็นไปตำมมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ ถ่ำยทอดเป็นลำยลักษณ์อักษรไม่ถูกต้อง มีควำมผิดพลำดในหลักภำษำ 
 คู่มือนี้จัดท ำข้ึนเพ่ือเป็นแนวทำงให้ผู้จัดท ำหลักสูตร ได้แก่ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หัวหน้ำ
ภำควิชำ/ประธำนสำขำวิชำ คณบดี อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้น ได้สร้ำงและ
พัฒนำหลักสูตรอย่ำงมีคุณภำพ ถูกต้องตำมหลักกำรศึกษำ เป็นไปตำมกฎหมำย เช่น ประกำศ
กระทรวงศึกษำธิกำร ประกำศคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ข้อบังคับมหำวิทยำลัยบูรพำ ประกำศ
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
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แนวทางการสร้างและการพัฒนาหลักสูตร 
 

 มหาวิทยาลัยบูรพามีปรัชญาการศึกษาเพ่ือสร้างเสริมปัญญา ใฝ่หาความรู้คู่คุณธรรม  
ชี้น าสังคม โดยมปีณิธานเพ่ือสร้างบัณฑิตให้มีปัญญา ใฝ่หาความรู้ และมีคุณธรรม สร้างองค์ความรู้ใหม่
เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการและเป็นที่พ่ึงทางวิชาการ สืบสานวัฒนธรรม ชี้น าแนวทางการพัฒนา 
แก่สังคมโดยเฉพาะภาคตะวันออก โดยก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “ขุมปญญาตะวันออก เพ่ืออนาคต 
ของแผนดิน (Wisdom of the East for the Future of the Nation)” และมีพันธกิจ ดังนี้   
๑) ด าเนินการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพ 
ทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ  ๒) ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ 
และด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงาน ภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงและ 
การพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
๓) ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุม การท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและ
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 กระบวนการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรจึงเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้สร้างบัณฑิตได้อย่าง
มีคุณภาพเป็นไปตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยใน
กระบวนการสร้างและการพัฒนาหลักสูตรนั้นจ าเป็นจะต้องมีแนวทางในการด าเนินงานให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องจึงจ าเป็นที่ต้องท าความเข้าใจค าจ ากัดความที่ส าคัญ หลักการ  
แนวปฏิบัติ วิธีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 
๑.  ค าจ ากัดความ 
 ๑.๑  หลักสูตร (Curriculum or Programme) หมายถึง กรอบแนวคิดในการก าหนด
สมรรถนะ (Competency) ของนิสิตหลังจากผ่านการเรียนการสอน ได้แก่ คุณสมบัติ เป้าหมาย 
ระดับความสามารถและสาระการเรียนรู้ทางสมอง ทางทักษะ ทางคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งแนวทาง
ในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการประเมินผลนิสิต 
 ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ ทีส่อดคล้องต่อ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซ่ึงเป็นแนวทางให้ผู้จัดท าหลักสูตรต้อง
สร้างให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์นี้เป็นอย่างต่ า 
  ๑.๑.๑  หลักสูตรใหม่ หมายถึง หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดับและสาขาวิชานั้น 
มาก่อน และได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจัดท าตามรูปแบบ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) และรายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓) 
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  ๑.๑.๒  หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วและมี 
การปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ปี หรือมี 
การปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร เช่น ชื่อหลักสูตร ชือ่ปริญญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
โครงสร้างหลักสูตร โดยจัดท าตามรูปแบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) 
  ๑.๑.๓  การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายละเอียดอ่ืน ๆ  
ทีไ่ม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร เช่น อาจารย์ประจ าหลักสูตร รหัสวิชา จ านวนรวมหน่วยกิตในวงเล็บ 
ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ 
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping) โดยจัดท าตามรูปแบบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
(สมอ. ๘) 
  ๑.๑.๔  การยกเลิกหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่ขออนุมัติยกเลิกหลักสูตรที่ 
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบไว้แล้ว ซ่ึงการยกเลิกหลักสูตรจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนิสิตที่ก าลังศึกษา
ในหลักสูตรนั้นส าเร็จการศึกษาทั้งหมดตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ๑.๒  การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสร้างและการเขียนหลักสูตรใหม่ 
หรือการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้ใช้บัณฑิต   
ให้มีความทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของส่วนงาน โดยจัดท าตามรูปแบบรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. ๒) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องต่อกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒  
 ๑.๓  การด าเนินการเสนอหลักสูตร หมายถึง กระบวนการเสนอหลักสูตรใหม่  
หลักสูตรปรับปรุง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ และเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบ ดังขั้นตอน 
ตามภาพท่ี ๑-๕  
 
๒.  การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร 
 กรอบแนวคิดของหลักสูตรสามารถจัดระดับได้เป็น ๓ ระดับ 
 ระดับท่ี ๑ รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) เป็นกรอบแนวคิด 
ในระดับสาขาวิชา 
 ระดับท่ี ๒ รายละเอียดรายวิชา (Course Specification) เดิมเรียกเค้าโครงรายวิชา 
(Course Instruction) เป็นกรอบแนวคิดในระดับรายวิชา (Course) 
 ระดับท่ี ๓ แผนการเรียนการสอน (Lesson Plan or Learning Instruction) เป็นกรอบ
แนวคิดในระดับคาบหรือชั่วโมง   
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 กรอบแนวคิดของหลักสูตรทั้ง ๓ ระดับ ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลักที่ส าคัญ ๓ 
ประการ ได้แก่ 
 ๑) วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Objective) หมายถึง ความสามารถ (Competency) 
ทางด้านปัญญา ทักษะการกระท าต่าง ๆ และคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตที่จะเกิดขึ้นหรือผลสัมฤทธิ์
ของนิสิต (Achievement) เมื่อนิสิตสิ้นสุดการเรียนรู้ตามเวลาที่ก าหนด (อนุกรรมการกลั่นกรองฯ 
มีข้อสังเกต ถ้า ๓ ระดับ ก็ควรมี วัตถุประสงค์ของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของรายวิชา และ
วัตถุประสงค์ของแผนการเรียนการสอน) 
 ๒) การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experience) หมายถึง กระบวนการ 
วิธีการ ตลอดจนสื่อต่าง ๆ ที่อาจารย์ได้จัดขึ้น เพ่ือให้นิสิตได้เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓) การประเมินผลการเรียนรู้ หมายถึง การตรวจสอบว่านิสิตได้บรรลุผลการเรียนรู้ 
ทางปัญญา ทักษะการปฏิบัติ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม ที่หลักสูตรก าหนดไว้ได้ในระดับใด
หลังจากสิ้นสุดการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แล้ว ประกอบไปด้วย การวัดผล (Measurement)  
และการตัดสินผล (Judgement) ต้องมีการประเมินทั้งผลผลิต (Output) หรือผลสัมฤทธิ์ 
(Achievement) และผลลัพธ์ (Outcome)  
 การประเมินผลลัพธ์ ต้องประเมินผลการได้งานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาและความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อความรู้ทักษะทางปัญญา ทักษะการปฏิบัติ ตลอดจนคุณธรรมและจริยธรรม ของ
ผู้ส าเร็จตามหลักสูตรในการท างาน 
 การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสร้างและการเขียนหลักสูตรใหม่ หรือ 
การปรับปรุงหลักสูตร โดยจัดท าตามรูปแบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ แบ่งสายวิชาเป็น ๒ สาย ได้แก่ สายวิชาการ เน้นศาสตร์บริสุทธิ์
ทางด้านศิลปศาสตร์หรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 
เป็นหลัก ไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพ ซึ่งมุ่งเน้นการศึกษาในลักษณะ
ของศาสตร์เชิงประยุกต์ เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และทักษะระดับสูง ซึ่งจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพ และ
น าไปสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ  การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถ 
ที่ส าคัญทั้งในการท างานและการด ารงชีพในชีวิตประจ าวัน ส่วนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวข้องกับ
ความเข้าใจ การวิจัยและความรู้ทางทฤษฎีในสาขา/สาขาวิชาและสาขา/สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่าง
ทั่วถึง และพัฒนาความสามารถในการคิดและการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อทุกสถานการณ์ อย่างไร 
ก็ตาม หลักสูตรทั้งสองสายดังกล่าวมีจุดเน้นที่แตกต่างกัน ซึ่งควรสะท้อนให้เห็นในรายละเอียดของ
เนื้อหาสาระส าคัญและในชื่อปริญญา ผู้ส าเร็จการศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไปศึกษาต่อ
ระดบัสูงขึ้นในอีกสายวิชาหนึ่งได้ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะก าหนดเงื่อนไขบางประการของการ 
เข้าศึกษาได้ เพ่ือให้นิสิตมีพ้ืนฐานความรู้และทักษะที่จ าเป็นเพียงพอส าหรับการศึกษาต่อในระดับ 
นั้น ๆ และบรรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรนั้น ๆ คาดหวัง 
 แนวการสร้างและการเขียนรายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) 
 การจัดท าค าอธิบายกรอบหลักสูตรอย่างละเอียดเรียกว่า รายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งระบุ
ไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ดังนี้ 
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 “รายละเอียดของหลักสูตร หมายถึง ค าอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้น ๆ โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชา
เพ่ิมเติมนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของ
สถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผนและจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นิสิตทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึง
วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะท าให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนส าเร็จแล้วจะ
บรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับ
องค์ประกอบในการเรียนเพื่อน าไปสู่คุณวุฒิตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของ
หลักสูตร จะช่วยให้นิสิตเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของ
ตนเองได้ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าท างาน” 
รายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วยหมวด ๘ หมวดต่อไปนี้ 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
หมวดที ่๒ ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
หมวดที่ ๔ ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน และการประเมินผล 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์ 
หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
หมวดที่ ๘ การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

  



คู่มือการเสนอหลักสูตร  ห น้ า   | ๕ 

 ๒.๑ ปกหน้าด้านนอก 
  ประกอบด้วยตรามหาวิทยาลัย ชื่อหลักสูตร ชื่อส่วนงาน โดยหลักสูตรมี ๒ สถานะ 
ได้แก่ หลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุง 

(ร่าง) 
 

 
 
 
 
 

 
 

หลักสูตร…………………………. 
สาขาวิชา…………………………… 

หลักสูตรใหม/่หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. .................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ……………………………. 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
หมายเหตุ กรณีเป็นหลักสูตรของวิทยาเขตจันทบุรี และวิทยาเขตสระแก้ว หลังค าว่า “มหาวิทยาลัยบูรพา” 
  ให้ระบุเป็น “วิทยาเขตจันทบุรี” หรือ “วิทยาเขตสระแก้ว” ด้วย  



คู่มือการเสนอหลักสูตร  ห น้ า   | ๖ 

 ๒.๒ แบบการเขียนรายละเอียดของหลักสูตร 
 

หลักสูตร ....................................................................... 
สาขา/สาขาวิชา....................................................................... 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ....../หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ....... 
 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

 
หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 
๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 
๓. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 
๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี 
  หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี 
  หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ปี 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
 * ประเภทของหลักสูตร  
  ระดับปริญญาตรี 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
    ปริญญาตรีทางวิชาการ 
    ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
    ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
    ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
   หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
    ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
    ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 

* หลักสูตรระดับปริญญาตรี  
ให้เพ่ิมประเภทของหลักสูตรเป็น 

ข้อ ๕.๒ 
ส าหรับข้ออ่ืนให้รันต่อท้าย 
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  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ระดับปริญญาโท 
   แผน ก 
    แบบ ก ๑ 
    แบบ ก ๒ 
   แผน ข 
  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
  ระดับปริญญาเอก 
   แบบ ๑ 
    แบบ ๑.๑ 
    แบบ ๑.๒ 
   แบบ ๒ 
    แบบ ๒.๑ 
    แบบ ๒.๒ 
 ๕.๒ ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ระบุภาษา………………… 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ระบุ..................... 
 ๕.๓ การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย 
  รับเฉพาะนิสิตต่างประเทศ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ 
 ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ชื่อสถาบัน...................................................................................................  
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน.............................................................  
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบัน .......................................ประเทศ...............................................  
  รูปแบบของการร่วม 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า ๒ สถาบัน) 
 ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ปริญญาเฉพาะมหาวิทยาลัยบูรพาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  สองปริญญาสองสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ชื่อปริญญา ๑................................... สาขาวิชา........................ 
  ชื่อปริญญา ๒................................... สาขาวิชา........................ 
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  ปริญญาเดียวสาขาวิชาเดียวร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบันอื่น ..............................................................  
  สองปริญญาสาขาวิชาเดียวร่วมกับสถาบันอ่ืน 

 ชื่อปริญญา ๑................................... มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ชื่อปริญญา ๒................................... ชื่อสถาบัน........................ 

  สองปริญญาสองสาขาวิชาร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อปริญญา ๑................................... สาขาวิชา........................ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ชื่อปริญญา ๒................................... สาขาวิชา........................ 
  ชื่อสถาบัน...........................................  
  อ่ืน ๆ ระบุ..................................................... .. 

 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม่ เริ่มใช้ภาคการศึกษา................ปีการศึกษา................ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... เริม่ใช้ภาคการศึกษา.......ปีการศึกษา................ 
  คณะกรรมการประจ า..........ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ ....................... 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ................... 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ................... 
  สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติหลักสูตร เมื่อ................................................. 
  (องค์กรวิชาชีพระบุ).....................รับรองหลักสูตร เมื่อ................................ 
 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
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๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 ๑๑.๑  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 ๑๑.๒  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการสร้าง/การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง 
 กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๒.๑  การสร้าง/การพัฒนาหลักสูตร 
 ๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 
๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/วิทยาลัย/ภาควิชาอื่นของ 
 มหาวิทยาลัยบูรพา  
 

หมวดที่ ๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา 
 ความส าคัญ 
 วัตถุประสงค์ 
 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 ๒.๑  แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
 ๒.๒  กลยุทธ์ 
 ๒.๓  หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

 
หมวดที่ ๓  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑  ระบบ  
 ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
 ๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 ๒.๓  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
 ๒.๔  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ ๒.๓ 
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 ๒.๕  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
 ๒.๖  งบประมาณตามแผน 
 ๒.๗  ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 ๒.๘  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตร  
  ๓.๑.๑  จ านวนหน่วยกิต 
  ๓.๑.๒  โครงสร้างหลักสูตร 
  ๓.๑.๓  รายวิชา 
  ๓.๑.๔  แผนการศึกษา  
  ๓.๑.๕  ค าอธิบายรายวิชา 
 ๓.๒ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้สอน 
  ๓.๒.๑  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  ๓.๒.๒  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๓.๒.๓  อาจารย์พิเศษ 
 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 ๔.๑ ค าอธิบายโดยย่อ  
 ๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 ๔.๓ จ านวนหน่วยกิต 
 ๔.๔ ช่วงเวลา 
 ๔.๕ สถานที ่
 ๔.๖ การจัดเวลาและตารางสอน  
 ๔.๗ การเตรียมการ  
 ๔.๘ กระบวนการประเมินผล 
 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี 
 ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ  
 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้  
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 ๕.๓ ช่วงเวลา 
 ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
 ๕.๕ การเตรียมการ 
 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 

 
หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping)  

 
หมวดที่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้คะแนนและค่าระดับขั้น (เกรด) 

 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  

 
หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑  การพัฒนาทักษะการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลได้แก่การ
วัดผลและการตัดสินผล  การพัฒนานิสิต 
 ๒.๒  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
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หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
๑. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ และ 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  
 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................................  

 
๒. บัณฑิต 

 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
พิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 บัณฑิตมีการท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 ผลงานวิจัยของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 

๓. นิสิต  เช่น 
 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 
 มีการะบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา  
 ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

๔. อาจารย ์ เช่น 
 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
 ทางสาขาวิชา และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินนิสิต มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
 และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เช่น 

 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหา 
 ที่ทันสมัย 

 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
 มีการประเมินนิสิต ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมิน 
 ที่หลากหลาย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
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 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ีอความพร้อมของสิ่งสนับสนุน 

 การเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพ และความพร้องของอุปกรณ์เทคโนโลยีและ 
 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อ 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
๗. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  

 
หมวดที่ ๘  การประเมินและการปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ๑.๒  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 

เอกสารแนบ 
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 ๒.๓ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 

หลักคิด 
 การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู่บนฐานความเชื่อว่าก าลังคนท่ีมีคุณภาพต้องเป็นบุคคล
ที่มีจิตส านึกของความเป็นพลเมืองดีที่สร้างสรรค์ประโยชน์ต่อสังคม และมีศักยภาพในการพึ่งพา
ตนเองบนฐานภูมิปัญญาไทย ภายใต้กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพ่ือน าพาประเทศสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล 
 เน้นการพัฒนานิสิตให้มีลักษณะของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ สามารถด ารงตนอยู่ใน
สังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารแบบไร้พรมแดน มีศักยภาพในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่ก าหนด 
สามารถสร้างสรรค์งานที่เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องออกแบบมาเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมความรู้ความ
เข้าใจในสาขาวิชาอย่างกว้าง ๆ เน้นให้รู้ลึกในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ การพัฒนาและ
ผลการวิจัยล่าสุด นิสิตควรตระหนักถึงความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน 
ปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิขั้นพ้ืนฐานส าหรับการเข้าสู่อาชีพในสาขาต่าง ๆ ที่ใช้ทักษะความช านาญสูงและ
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น หลักสูตรจะต้องพัฒนานิสิต ทั้งคุณธรรมจริยธรรม ความรู้ และ
ทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ และพ้ืนฐานความรู้ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏี และการวิจัยที่
จ าเป็นต่อการศึกษาต่อด้วย 
 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้ 
 (๑)  ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา ตลอด 
ถึงความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง 
 (๒)  ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ 
ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
โดยอาศัยค าแนะน าแต่เพียงเล็กน้อย 
 (๓)  ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสม 
ในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกท่ีเหมาะสมในการสื่อผลการ 
วิเคราะห์ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ 
 (๔)  ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งส าคัญคือ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการ 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้น ๆ 
 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับปริญญาตรี  
 (๑)  มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของ
กลุ่มโดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้ 
 (๒)  สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้าใน
สาขาวิชาของตนเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อ่ืน ๆ 
 (๓)  สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ โดยยอมรับข้อจ ากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาชาวิชาของตน 
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 (๔)  มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย  และเพ่ิมพูนความรู้
และความเข้าใจของตนอยู่เสมอ 
 (๕)  มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ 
 
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับปริญญาตรี 
(๑)  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม 
ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่นและเข้าใจโลก 
เป็นต้น 
(๒)  ด้านความรู้ 
 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎี 
ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อ
ยอดองค์ความรู้ 
 ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติจะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
(๓)  ด้านทักษะทางปัญญา 
 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและ 
หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย  และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่น ๆ  
ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน และเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติและผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ  สามารถใช้ทักษะและความข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับ
หลักฐานวิชาชีพ นิสิตสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม 
(๔)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์  ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือ
สมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ 
ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและ
ของกลุ่ม รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องรวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 
(๕)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์เทคนิค 
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้า และเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด  
การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของ การน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน 
(๖)  ด้านทักษะพิสัย  
 ทักษะทางกายภาพขั้นสูงและมีประสิทธิภาพ  
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 ๒.๔ ค าแนะน าการเขียนรายละเอียดหลักสูตรระดับปรญิญาตรี 
 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัส (ถ้ามี) 
 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) 
 สาขาวิชา (ภาษาไทย) 
 ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) 
 สาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
 

 ค าแนะน า  หากยังไม่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ใส่ “(ร่าง)” ไว้หน้า หลักสูตร  
การตั้งชื่อหลักสูตรต้องค านึงถึงสาระของหลักสูตรและความเป็นสากล และต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ที่สอดคล้องกัน และถูกต้อง อาจศึกษาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนด
ชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ UNESCO- International Standard 
Classification of Education (ISCED 2011) 
 การใช้ชื่อว่าหลักสูตรนานาชาติ (International Programme) ต้องมีนิสิตต่างชาติ
ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มิเช่นนั้นต้องใช้ว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
(English Programme) 
 ชื่อคุณวุฒิที่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับ แสดงถึง 
 (๑)  ระดับคุณวุฒิ ได้แก่ อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก ซึ่งสัมพันธ์กับความซับซ้อนของการเรียนรู้ 
 (๒)  สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) เช่น สายวิชาการของศาสตร์ด้านศิลปศาสตร์ 
จะใช้ชื่อคุณวุฒิว่า “ศิลปศาสตรบัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เป็นการแสดงชื่อทั่วไป 
 (๓)  สาขาวิชาหรือเนื้อหาหลักของการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขา 
วิชาในสัดส่วนที่เท่ากัน สองสาขาวิชาในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือ หลายสาขา 
วิชาร่วมกันเป็นสหวิทยาการ เช่น สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเป็นสาขาวิชาเดี่ยว ใช้ชื่อคุณวุฒิว่า 
“ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ)” การแสดงชื่อในระดับนี้เป็นการแสดงชื่อเฉพาะส าหรับสาขาวิชา 
 สิ่งส าคัญ คือ การก าหนดชื่อคุณวุฒิหรือปริญญาในสาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็น
มาตรฐานสากล ถูกต้อง แม่นย า หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มของปริญญา (ภาษาไทย) 
 อักษรย่อของปริญญา (ภาษาไทย) 
 ชื่อเต็มของปริญญา (ภาษาอังกฤษ) 
 อักษรย่อของปริญญา (ภาษาอังกฤษ) 
 

 ค าแนะน า  ให้ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ให้สอดคล้องกัน สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษร
ย่อส าหรับสาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใด
ยังมิได้ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราช
กฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์ 
การก าหนดชื่อปริญญา ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 

๓. วิชาเอก (ถ้ามี ให้ระบุชื่อวิชา) 
 

๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนไม่น้อยกว่า    หน่วยกิต 
 

 ค าแนะน า  หลักสตูรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไมน่้อยกวา่ ๑๒๐ หน่วยกติ 
 หลักสูตรปริญญาตร ี(๕ ปี) ให้มีจ านวนหนว่ยกติรวมไมน่้อยกวา่ ๑๕๐ หน่วยกติ 
 หลักสตูรปรญิญาตร ี(ไม่นอ้ยกว่า ๖ ป)ี ให้มีจ านวนหน่วยกติรวมไมน่้อยกวา่ ๑๘๐ หน่วยกิต 
 หลักสูตรปริญญาตร ี(ต่อเนือ่ง) ให้มีจ านวนหนว่ยกติรวมไมน่้อยกวา่ ๗๒ หนว่ยกติ 
 

๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ 
  หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
  หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี 
  หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี 
  หลักสูตรปริญญาตรี ๖ ปี 
  อ่ืน ๆ (ระบุ)..................... 
 ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร  
  ระดับปริญญาตรี 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 
    ปริญญาตรีทางวิชาการ 
    ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
    ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
    ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพ 
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   หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 
    ปริญญาตรีปฏิบัติการ 
    ปริญญาตรีแบบก้าวหน้าปฏิบัติการ 
 

 ค าแนะน า  ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 หลักสูตรปริญญาตรีแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม 
 ๑) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
  ๑.๑)  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
ได้อย่างสร้างสรรค์ 
  ๑.๒)  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซ่ึงเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
ส าหรับนิสิตที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้
หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของนิสิต โดยก าหนดให้นิสิตได้ศึกษาบางรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้นิสิตได้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 
 ๒) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
  ๒.๑)  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี 
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 
โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได ้เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้าน
วิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติม หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปรญิญาตรีนั้น ๆ 
โดยครบถ้วน และให้ระบุค าว่า“ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 
  ๒.๑)  หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็น 
หลักสูตรส าหรับนิสิตที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของนิสิต โดยก าหนดให้
นิสิตได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึก
ปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทาง
วิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 

 ๕.๓ ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ระบุภาษา………………… 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ระบุ..................... 

 

 ค าแนะน า  ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ ภาษาใด  
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 ๕.๔ การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย 
  รับเฉพาะนิสิตต่างประเทศ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ 
 

 ค าแนะน า ระบุการรับนิสิตเข้าศกึษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนิสิตไทยหรือต่างประเทศ 
หรือรับทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา 
 

 ๕.๕ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ชื่อสถาบัน...................................................................................................  
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน .............................................................   
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบัน .......................................ประเทศ...............................................  
  รูปแบบของการร่วม 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า ๒ สถาบัน) 

 

 ค าแนะน า  ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือเป็น
หลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืน ๆ โดยต้องระบุชื่อสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานที่ท าความร่วมมือด้วย ส าหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืน ๆ  
ในต่างประเทศต้องสอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือ 
ทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐  
(ให้แนบเอกสารที่ สกอ. รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา
กับสถาบันต่างประเทศ) 

 

 ๕.๖ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ปริญญาเฉพาะมหาวิทยาลัยบูรพาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  สองปริญญาสองสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ชื่อปริญญา ๑................................... สาขาวิชา........................ 
  ชื่อปริญญา ๒................................... สาขาวิชา........................ 
  ปริญญาเดียวสาขาวิชาเดียวร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบันอื่น ..............................................................  
  สองปริญญาสาขาวิชาเดียวร่วมกับสถาบันอ่ืน 

 ชื่อปริญญา ๑................................... มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ชื่อปริญญา ๒................................... ชื่อสถาบัน........................ 
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  สองปริญญาสองสาขาวิชาร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อปริญญา ๑................................... สาขาวิชา........................ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ชื่อปริญญา ๒................................... สาขาวิชา........................ 
  ชื่อสถาบัน...........................................  
  อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................  
 

ค าแนะน า ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา 
(กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอ่ืน ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็นปริญญาร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ 

 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม่ เริ่มใช้ภาคการศึกษา................ปีการศึกษา................ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... เริม่ใช้ภาคการศึกษา.......ปีการศึกษา................ 
  คณะกรรมการประจ า..........ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ ....................... 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ................... 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ................... 
  สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติหลักสูตร เมื่อ................................................. 
  (องค์กรวิชาชีพระบุ).....................รับรองหลักสูตร เมื่อ................................ 
 

 ค าแนะน า ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใช้หลักสตูรนี้ 
(ภาคการศึกษา และปีการศึกษา) พร้อมทั้งให้ระบุวันเดือนปีที่คณะกรรมการประจ าคณะ/วิทยาลัย  
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ได้รับการรับรองหลักสูตร
โดยองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรอ่ืนใดด้วย ให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง และวันเดือนปีที่ได้รับการ
รับรองด้วย 
 

๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษาที่คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. .................. 
 

 ค าแนะน า  ระบุปีการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 เกณฑ์การเผยแพร่หลักสูตร  ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคล้องต่อการประกันคุณภาพภายใน จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไป
ต่อเนื่องกัน ๒ ปีนับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เว้นแต่หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาได้ก าหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การ
ประเมินเพ่ิมเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชานั้น ๆ ก าหนด จึงจะได้รับการเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปี 
หรือน้อยกว่าให้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกที่เปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน 
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๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 
๙. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน  ๕ คน 
 

 ๑. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
  คุณวุฒิการศึกษา  ปี (พ.ศ.)  ที่ส าเร็จการศึกษา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
  ต าแหน่งทางวิชาการ 
  ผลงานทางวิชาการ ต้องมีอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปี (ประเภท การเผยแพร่  
  เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการท  
  ของ ก.พ.อ.) ให้เขียนเสนอตามระบบ American Psychological Association-APA) 
  ผลงานวิจัย 
  บทความทางวิชาการ 
  ต ารา 
  หนังสือ 
  ผลงานลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับผลงานวิจัย 
 ๒. 
 ๓. 
 ๔. 
 ๕. 
 ค าแนะน า 
 หลักสตูรปริญญาตรีทางวิชาการ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
ต้องมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง จ านวนอย่างน้อย ๕ คน กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอก
มากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน 
 กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
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 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง)  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
คือมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง จ านวนอย่างน้อย ๕ คน ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
หรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คนต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัยบูรพา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิต
บัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน  กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่
ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโท
และผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างาน
ในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี  กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก  
ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
ไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้าน 
การปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 
๑ ใน ๓ 
 กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 
 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ 
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 “อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
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๑๐.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  เฉพาะในสถานที่ตั้ง 
   มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 
   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
  เฉพาะนอกสถานที่ตั้ง ระบุชื่อสถานที่.................................................. 
  เฉพาะนอกสถานที่ตั้ง ระบุชื่อสถานที่.................................................. 
 

 ค าแนะน า ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน หากมีการสอนในวิทยาเขตอ่ืน ๆ 
หรือสอนมากกว่า ๑ แห่ง ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
๑๑.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 ๑๑.๑  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ค าแนะน า อธิบายสภาพการณ์/การเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย/ภูมิภาค/โลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมของทรัพยากรบุคคลตามหลักสูตรนี้ 
 ๑๑.๒  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ค าแนะน า อธิบายสภาพการณ์/การเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทย/ภูมิภาค/โลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง/การ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมของทรัพยากรบุคคลตามหลักสูตรนี้ 
 
๑๒.  ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการสร้าง/การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง
กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๒.๑  การสร้าง/การพัฒนาหลักสูตร 
 ค าแนะน า  อธิบายความจ าเป็นที่ต้องสร้าง/พัฒนาหลักสูตรนี้เพ่ือการสร้างทรัพยากร
บุคคลที่ต้องมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง/การพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจของประเทศไทย/ภูมิภาค/โลกในปัจจุบันและในอนาคต 
 ๑๒.๒  ความเกี่ยวข้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ค าแนะน า  อธิบายว่ามหาวิทยาลัยบูรพามีพันธกิจหลัก คือ การสร้างทรัพยากรบุคคล
ระดับอุดมศึกษาและการวิจัยเพ่ือพัฒนาสังคม และมีวิสัยทัศน์ว่า เป็นขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคต
ของแผ่นดิน ดังนั้นหลักสูตรนี้จะสอดคล้องต่อพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างไร 
 
๑๓.  ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยบูรพา  
 

 ค าแนะน า อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เช่น หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรอื่นเรียนหรือก าหนดให้นิสิตหลักสูตร
นี้ต้องไปเรียนรายวิชาของหลักสูตรอื่น หรือไม่ ถ้ามีจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่ารายวิชา
ดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนิสิตในหลักสูตรอื่นหรือหลักสูตรนี้   
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หมวดที่ ๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา  
 ความส าคัญ 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑.  ร้อยละ ......... ของผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะมีงานท าภายใน ๑ ปี 
 ๒.  บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม ดังนี้ 
 ๒.๑ 
 ๒.๒ 
 ๒.๓ 
 ๒.๔ 
 ๒.๕ 
 ค าแนะน า  หลักสูตรระดับปริญญาตรี ต้องออกแบบมาเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
ความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาอย่างกว้าง ๆ เน้นให้รู้ลึกในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์  
การพัฒนาและผลการวิจัยล่าสุด นสิิตควรตระหนักถึงความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน ปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิขั้นพ้ืนฐานส าหรับการเข้าสู่อาชีพในสาขาต่าง ๆ ที่ใช้ทักษะความ
ช านาญสูงและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นหลักสูตรจะต้องพัฒนานิสิตทั้งคุณธรรมจริยธรรม 
ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ และพ้ืนฐานความรู้ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏี 
และการวิจัยที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อด้วย 
 ควรก าหนดกรอบความคิดสาขาวิชาเสียก่อน ได้แก่ ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร โดยต้องสอดคล้องต่อปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยบูรพาและ
มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และความรู้ความสามารถอย่างไร 
 ปรัชญาของหลักสูตร คือ คุณค่าของหลักสูตรนี้ที่จะมีต่อวิชาการ วิชาชีพ และสังคม  
หมายถึง ลักษณะจ าเพาะของหลักสูตรที่ผู้สร้างหลักสูตร เชื่อว่าจะสร้างทรัพยากรบุคคลผู้มีคุณค่าและ
เป็นประโยชน์ทางวิชาการอะไรบ้างต่อวิชาชีพและสังคมอย่างทันสมัย   
 รูปแบบการเขียน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายจ าเพาะและเหตุผล ซึ่งปรัชญาของหลักสูตรจะ
ใช้เป็นต้นแบบในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
 ตัวอย่าง (ปรัชญา)  
 หลักสูตรนี้มุ่งสร้างนักวิชาการทางสาขาวิชา.............. มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรมเพ่ือปฏิบัติงานในฐานะผู้พัฒนา.......... เพื่อเป็นผู้น าสังคมในการเป็นสมาชิกประชาคม
อาเซียน 
 ความส าคัญของหลักสูตร คือ รายละเอียดหรือข้อมูลที่ต้องสะท้อนให้เห็นจุดเน้นหรือ
ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของหลักสูตร และต้องสอดคล้องต่อปรัชญาและวัตถุประสงค์  
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 ตัวอย่าง  (ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร) 
 ในปัจจุบันพลังงาน สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การใช้พลังงานเพ่ือ
การผลิตสินค้าของภาคอุตสาหกรรมอย่างไม่เหมาะสมจะส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมต้นทุน กระทบ
ต่อความสามารถในการแข่งขัน และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม การจัดการด้านการใช้
พลังงาน ของโรงงานอุตสาหกรรมจึงต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม ประกอบกับมีโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งอยู่ใน เขตภาคตะวันออกและใช้พลังงานเพ่ือการผลิตเป็นจ านวนมาก การจัดการ 
ด้านพลังงานที่ดีจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ 
อย่างมีนัยส าคัญ การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการพลังงานเพื่อรองรับ
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในเขตภาคตะวันออกจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ ผลสัมฤทธิ์ของสมรรถนะ (Competency Achievement) 
ของนิสิตที่คาดว่าจะบังเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเแล้ว เรียกว่า 
วัตถุประสงค์การศึกษา คือ ผลการเรียนรู้ หรือ ผลสัมฤทธิ์ ทางสมอง ทางทักษะ และคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตที่ต้องการให้เกิดข้ึนหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรแล้ว     
ให้ค านึงถึงจุดมุ่งหมายที่ระบุไว้ในกรอบมาตรฐานฯว่าผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทั่วไป 
จะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้ 
 (๑)  ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา  
ตลอดถึงความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวข้อง 
 (๒)  ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
โดยอาศัยค าแนะน าแต่เพียงเล็กน้อย 
 (๓)  ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติท่ีเหมาะสม 
ในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกท่ีเหมาะสมในการสื่อผลการ
วิเคราะห์ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ 
 (๔)  ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งส าคัญคือ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการ 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้น ๆ 
 

รวมทั้งคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในระดับปริญญาตรี ดังนี้ 
 (๑)  มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งทั้งในสถานการณ์ส่วนบุคคลและของ 
กลุ่มโดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้ 
 (๒)  สามารถประยุกต์ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและระเบียบวิธีการศึกษาค้นคว้า 
ในสาขาวิชาของตนเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาและข้อโต้แย้งในสถานการณ์อ่ืน ๆ 
 (๓)  สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาทางวิชาการหรือ 
วิชาชีพ โดยยอมรับข้อจ ากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาชาวิชาของตน 
 (๔)  มีส่วนร่วมในการติดตามพัฒนาการในศาสตร์ของตนให้ทันสมัย  และเพ่ิมพูนความรู้
และความเข้าใจของตนอยู่เสมอ 
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 (๕)  มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการ ในวิชาชีพและชุมชน 
อย่างสม่ าเสมอ 
 ให้น ามาบูรณาการตามความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ตามสาระเฉพาะ 
ในสาขาวิชาของหลักสูตร แล้วจึงเขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่แสดงผลการเรียนรู้ 
เชิงสมรรถนะ (Competency-base Learning Output) ที่คาดหวังของหลักสูตรนั้น มิใช่เขียนเป็น
กระบวนการหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์หรือจุดมุ่งหมายของสาขาวิชาหรือหน่วยงาน  
และต้องวัดได้ ต้องสอดคล้องต่อปรัชญาของหลักสูตร  
 รูปแบบการเขียน 
 (ประโยคเริ่มต้น) บัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะมีความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ (ระบุระดับการเรียนรู้และสาระ ให้เริ่มต้นข้อ ๑ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม) 
 - ระบุว่าจะมีพฤติกรรมอะไรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม อาจมีมากกว่า ๑ ข้อ 
 - ระบุระดับความสามารถของสมองขั้นสูงสุดที่ผู้สร้างหลักสูตรมุ่งหวังที่นิสิตจะมี 
ตามระดับการเรียนรู้ของ Bloom and Anderson และสาระของสาขาวิชา อาจมีมากกว่า ๑ ข้อ 
 - ระบุระดับทักษะขั้นสูงสุดที่ผู้สร้างหลักสูตรมุ่งหวังว่านิสิตจะท าได้ตามระดับการ 
เรียนรู้ด้านทักษะของ Bloom และสาระของทักษะนั้น อาจมีมากกว่า ๑ ข้อ 
 ตัวอย่าง (วัตถุประสงค์ของหลักสูตร) 
บัณฑิตแพทย์ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
 ๑)  รับผิดชอบต่อคนไข้ หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 ๒)  ปฏิบัติตามข้อบังคับแพทยสภาว่าด้วยจริยธรรมผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมได้อย่าง
ถูกต้อง 
 ๓)  สื่อสารต่อผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม 
 ๔)  มีสัมมาคารวะ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีมารยาทที่ดีต่อผู้อ่ืน และมีมารยาทแพทย์ 
 ๕)  ให้สุขศึกษา แนะน า แจ้งข่าวดีและข่าวร้ายแก่ผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสมต่อกาลเทศะ 
 ๖)  ใช้เทคโนโลยีด้านสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมและประเมินความถูกต้อง 
และคุณค่าของข้อมูล ข่าวสาร นั้น ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และประยุกต์ในทางการแพทย์ 
และชีวิตประจ าวันได้ 
 ๗)  วินิจฉัยความปกติและสุขภาพของมนุษย์ วินิจฉัยโรค ความผิดปกติ และปัญหาสุขภาพ  
ของมนุษย์ได้ถูกต้องตามเกณฑ์มาตรฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
 ๘)  บ าบัดโรค สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและปัญหาสุขภาพ ฟ้ืนฟูสุขภาพ  
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทยสภา 
 ๙)  เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพ และการป้องกันปัญหาสุขภาพ 
 

 วัตถุประสงค์ที่สร้างนี้ จะต้องเป็นหลักในการวางมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ หรือ ๖ ด้าน
ต่อไป และเป็นหลักในการก าหนดเนื้อหาสาระและการจัดสร้างรายวิชาให้สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ 
รวมทั้งการประเมินผลซึ่งต้องประเมินตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้นี้ 
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๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 ๒.๑  แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
 ๒.๒  กลยุทธ ์
 ๒.๓  หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
 

 ค าแนะน า  ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่เสนอในหลักสูตรนี้  
พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน ๕ ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์ส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการเพ่ือความส าเร็จของแผนนั้น ๆ รวมทั้งตัวบ่งชี้ความส าเร็จ โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินในหมวด ๗ ด้วย อาจน าเสนอในรูปแบบตาราง 
 

หมวดที่ ๓  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑  ระบบ  
 

 ค าแนะน า  ระบุระบบการจัดการศึกษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่า
เป็นระบบทวิภาค ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นต้น ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
 ๑.๒  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 

 ค าแนะน า  ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่ 
 

 ๑.๓  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 

 ค าแนะน า  ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอ่ืน ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค
ในการจัดการเรียนการสอน ให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน 
 
๒.  การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑  วัน – เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 
 

 ค าแนะน า ระบุช่วงเวลาการจดัการเรียนการสอนที่ให้นิสิตเรียน หากมีการเรียนการสอน
นอกวัน เวลา ราชการ ให้ระบุด้วย 
 

 ๒.๒  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 

 ค าแนะน า  ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องต่อระดับการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เช่น ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีท่ีมี
เกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน 
 

 ๒.๓  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
 

 ค าแนะน า  ระบุลักษณะเฉพาะของผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ต้องน ามา
ประกอบการพิจารณาในการเรียนให้ส าเร็จตามหลักสูตร (เช่น ข้อจ ากัดทางความรู้พื้นฐาน ทักษะ IT  
ภาษา คณิตศาสตร ์หรือการปรบัตัวในการเรียน ปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางเศรษฐานะ)  
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 ๒.๔  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ ๒.๓ 
 

 ค าแนะน า  ระบุวิธีการที่จะใช้แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต 
 

 ๒.๕  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
 

 ค าแนะน า  ระบุจ านวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจ านวนที่คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี จ านวนนิสิตต้องเป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ า
ต่อจ านวนนิสิตรวมทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาระดับปริญญาตรี แยกตาม
กลุ่มสาขา (เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗) 
 ศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ๑ : ๓๐ 
 สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ๑ : ๒๕ 
 ศิลปกรรมศาสตร์/วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ ๑ : ๘ 
 นิติศาสตร์ ๑ : ๕๐ 
 บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ ๑ : ๒๕ 
 วิทยาศาสตร์กายภาพ  ๑ : ๒๐ 
 วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑ : ๘ 
 วิศวกรรมศาสตร์ ๑ : ๒๐ 
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ๑ : ๘ 
 เกษตร ป่าไม้และประมง ๑ : ๒๐ 
 อนึ่ง ในกรณีสาขาวิชาที่มีสภาวิชาชีพซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ให้ใช้อัตราส่วนอาจารย์
ต่อนิสิตในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพก าหนด (มคอ.๑)  
 ๑.  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 ๒.  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ภาพรวม 
ไม่มากกว่า ๑ : ๖ 
  การฝึกปฏิบัติทางการพยาบาลในแต่ละหอผู้ป่วยหรือในชุมชนไม่มากกว่า ๑ : ๘ 
  ในกรณีที่มีอาจารย์พิเศษสอนปฏิบัติการพยาบาลให้คงอัตราส่วนเดียวกันและจ านวน 
อาจารย์พิเศษต้องไม่เกิน ๑ ใน ๔ ของอาจารย์ประจ า 
 ๓.  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒  ๑ : ๓๕ 
 ๔.  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
พ.ศ. ๒๕๕๓ ๑ : ๒๕ (ตาม FTES ของกลุ่มสาขาบริหาร พาณิชยศาสตร์ บัญชี  เศรษฐศาสตร์  
การจัดการ การท่องเที่ยว) 
 ๕.  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
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 ๖.  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 
 ๗.  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) 
คณาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีจ านวนและคุณวุฒิตามข้อก าหนดในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ 
 ๘.  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๔  
ภาพรวมของหลักสูตร ๑ : ๘  ภาพรวมของวิชาแพทย์แผนไทย ๑ : ๔ 
  การฝึกปฏิบัติการ ๑ : ๘ 
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ๑ : ๔ 
 ๙.  มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  การฝึกปฏิบัติการ ไม่เกิน ๑ : ๘ 
  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ไม่เกิน ๑ : ๔ 
 ๑๐.  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔   ๑ : ๒๕ 
(ตาม FTES ของกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) 
 ๑๑.  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 
 ๑๒.  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปรญิญาตร ีสาขาวชิากายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๕๖  ภาพรวม ๑ : ๘ 
  การฝึกปฏิบัติในสถานพยาบาล 
  - อาจารย์ประจ าเป็นผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิก ๑ : ๖ 
  - อาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกซึ่งเป็นบุคคลในสถานพยาบาล ๑ : ๒ 
 ๑๓.  มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาทันแพทยศาสตร์ พ.ศ. .... เป็นไปตาม
ประกาศทันตแพทยสภา 
หมายเหตุ :  ๑)  อัตราส่วนข้างต้นใช้กับสถาบันอุดมศึกษาประเภทจ ากัดรับ 
  ๒)  อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา 
  ๓)  นิสิตเต็มเวลา หมายถึง นิสิตเต็มเวลาในโครงการปกติและโครงการพิเศษ 
 

 ๒.๖  งบประมาณตามแผน  
 

 ค าแนะน า  แสดงงบประมาณทั้งรายรับ(รวมงบประมาณแผ่นดินด้วย)และรายจ่าย โดยจ าแนก
รายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่าย(ทุนทั้งหมดรวมที่ได้รับ
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินด้วย ทั้ง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ) ต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตาม
หลักสูตรนั้น 
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 ๒.๗ ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) 

 

 ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 

 ค าแนะน า หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญต่อการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมี 
การเรียนในเนื้อหาสาระที่ก าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุมครบถ้วน 
 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต ให้ระบุหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  หน่วยกิต 
 การลงทะเบียนเรียน 
  แบบศึกษาเต็มเวลา  
  แบบศึกษาบางส่วนเวลา 
 ระยะเวลาการศึกษา ไม่น้อยกว่า .......... ปีการศึกษา ไม่เกิน ..............ปี 
การศึกษา นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 
 ค าแนะน า  ระบุจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา
ในแต่ละแบบที่สัมพันธ์ตามการเลือกเรียนของนิสิต ซึ่งก าหนดเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือ
แบบศึกษาบางเวลาและสอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ 
 หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ หน่วยกิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๘ ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
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 หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
 ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกที่รับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 

 ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า XXX หน่วยกิต 
๑)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  XX หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  XX หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า  XX หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า  XX หน่วยกิต 
 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  XX หน่วยกิต 
๒)  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า XXX หน่วยกิต 
 - วิชาแกน    XX หน่วยกิต 
 - วิชาเฉพาะด้าน    XX หน่วยกิต 
 - วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า   XX หน่วยกิต 
 - วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า   XX หน่วยกิต 
๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า     ๖ หน่วยกิต 
 

 ค าแนะน า  ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็นหมวดวิชา 
ให้สอดคล้องตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้าง
หลักสูตร ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี  
โดยมีสดัส่วนจ านวนหน่วยกติของแต่ละหมวดวิชา ดังนี ้
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ให้ 
มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ 
ก็ได้ โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาท่ีครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ภาษาและ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการยกเว้น
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จ านวน
หน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติมในหลักสูตร
ปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
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 หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ 
ที่มุ่งหมายให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ดังนี้ 
 หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
 หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะ
รวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพก าหนด หาก 
ไม่มีมาตรฐานวิชาชีพก าหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า๓๖ หน่วยกิต และทางทฤษฎี 
ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต  หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม ไม่น้อยกว่า 
๔๒ หน่วยกิต ในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
 หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ หน่วยกิต 
 หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 
๑๐๘ หน่วยกิต 
 อาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโทก็ได้ โดย
วิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า 
๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีกไม่น้อยกว่า 
๓๐ หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิตส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี
แบบก้าวหน้า นิสิตต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเองถนัดหรือ
สนใจ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
 อาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาเฉพาะ  
และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้นิสิตที่มีความรู้ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนีน้ิสิต 
ต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการเทียบโอน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

 ๓.๑.๓  รายวิชา  
 

๑)  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 ๑๒๓๔๕๖๗๘ ชื่อรายวิชาภาษาไทย    n(x-y-z) 
 12345678 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 ๑๒๓๔๕๖๗๘ ชื่อรายวิชาภาษาไทย    n(x-y-z) 
 12345678 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 - กลุ่มวิชาภาษา 
 ๑๒๓๔๕๖๗๘ ชื่อรายวิชาภาษาไทย    n(x-y-z) 
 12345678 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
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 - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
 ๑๒๓๔๕๖๗๘ ชื่อรายวิชาภาษาไทย    n(x-y-z) 
 12345678 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
๒)  หมวดวิชาเฉพาะ  
 - วิชาแกน 
 ๑๒๓๔๕๖๗๘ ชื่อรายวิชาภาษาไทย    n(x-y-z) 
 12345678 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 - วิชาเฉพาะด้าน 
 ๑๒๓๔๕๖๗๘ ชื่อรายวิชาภาษาไทย    n(x-y-z) 
 12345678 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 - วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ 
 ๑๒๓๔๕๖๗๘ ชื่อรายวิชาภาษาไทย    n(x-y-z) 
 12345678 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 - วิชาชีพ 
 ๑๒๓๔๕๖๗๘ ชื่อรายวิชาภาษาไทย    n(x-y-z) 
 12345678 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ 
๓)  หมวดวิชาเลือกเสรี n(x-y-z) 
 นิสิตสามารถเลือกเรียนรายวิชาอ่ืนใดที่เปิดสอนภายในมหาวิทยาลัยบูรพาหรือ
สถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 

 ค าแนะน า  ให้ระบุรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
 รหัสวิชา 
 คือ กลุ่มหมายเลขที่ก าหนดเฉพาะส าหรับแต่ละรายวิชา มี ๖ หลัก ประกอบด้วย 

 เลขรหัสวิชาหลักท่ี  ๑ -๓  หมายถึง เลขรหัสวิชาของส่วนงาน รายละเอียดดังตารางที่ ๑ 
 เลขรหัสวิชาหลักที่  ๔   หมายถึง   ชั้นปีที่เปิดสอน รายละเอียดดังตารางที่ ๒ 
 เลขรหัสวิชาหลักที่  ๕-๖   หมายถึง   หมวดวิชา กลุ่มวิชา และล าดับที่ของรายวิชา 
 เลขรหัสวิชาหลักที่  ๗-๘   หมายถึง   ปีที่สร้างรายวิชา 
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ตารางที่ ๑  เลขรหัสวิชาหลักท่ี ๑ - ๓ ของส่วนงานต่าง ๆ  
 

เลขรหัสวิชา ส่วนงาน เลขรหัสวิชา ส่วนงาน 
๑๐๐-๑๔๙  คณะพยาบาลศาสตร ์ ๑๕๐-๑๙๙  คณะอัญมณ ี 

(จันทบุรี) 
๒๐๐-๒๖๙  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๒๗๐-๒๙๙  คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์

(จันทบุรี) 
๓๐๐-๓๔๙  คณะวิทยาศาสตร ์ ๓๕๐-๓๙๙  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
๔๐๐-๔๔๙  คณะศึกษาศาสตร ์ ๔๕๐-๔๙๙  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์ 
๕๐๐-๕๔๙  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๕๕๐-๕๙๙  คณะแพทยศาสตร ์ 
๖๐๐-๖๔๙  คณะศลิปกรรมศาสตร ์ ๖๕๐-๖๕๙  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
๖๖๐-๖๖๙  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  ๖๗๐-๖๗๙  คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร ์ 
๖๘๐-๖๘๙  คณะสหเวชศาสตร ์ ๖๙๐-๖๙๙  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  
๗๐๐-๗๔๙  คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ๗๕๐-๗๕๙  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(สระแก้ว) 
๗๖๐-๗๖๙  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

(สระแก้ว)   
๗๗๐-๗๗๙  คณะดนตรีและการแสดง 

๗๘๐-๗๘๙  โครงการจดัตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
และบรหิารธุรกจิ (สระแก้ว)  

๗๙๐-๗๙๙ คณะเภสัชศาสตร ์

๘๐๐-๘๔๙  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
(จันทบุรี) 

๘๕๐-๘๗๔  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

๘๗๕-๘๘๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์ ๘๘๕-๘๙๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๘๙๕-๘๙๙    
๙๐๐-๙๔๙  คณะโลจสิติกส ์ ๙๕๐-๙๙๘ วิทยาลัยนานาชาต ิ 
๙๙๙XXX สถาบันภาษา   
 
ตารางที่ ๒  เลขรหัสวิชาหลักท่ี ๔  ชั้นปีที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี 
 

ระดับการศึกษา ตัวเลขหลักที่สี่ 
ระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ๑-๔ 

ระดับปริญญาตรี (๕ ปี) ๑-๕ 

ระดับปริญญาตรี (๖ ปี) ๑-๖ 

  
ชื่อรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 การก าหนดชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรระบุชื่อรายวิชาที่แสดงสาระส าคัญ
ของรายวิชานั้น มิใช่วิธีการจัดการเรียนรู้ 
 ตัวอย่าง 
 ภาคทฤษฎี 
 มหศัลยพยาธิวิทยา ๑  
 Gross Surgical Pathology I  



คู่มือการเสนอหลักสูตร  ห น้ า   | ๓๕ 

 ภาคปฏิบัติ 
 ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา ๑  
 Gross Surgical Pathology Laboratory I 
 ในการใช้ค าว่า“เบื้องต้น ขั้นต้น ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นมูล ขั้นแนะน า ขั้นสูง ขั้นก้าวหน้าฯ” 
ควรพิจารณาให้ชัดเจนโดยมีเหตุผล และแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกัน (basic, fundamental, 
elementary, introduction, advance, primary, etc) 
 การคิดหน่วยกิต 
 การคิดหน่วยกิตและชั่วโมงเรียน ในแต่ละรายวิชา ให้ระบุจ านวนชั่วโมง  
บรรยาย - ปฏิบัติ - ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือความสมบูรณ์ในการเรียนการสอนที่ต้องให้ 
นิสิตปฏิบัติ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการค้นคว้าหาความรู้นอกชั้นเรียน 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรอบรู้ให้กว้างขวางมากข้ึน แต่ละรายวิชาไม่ควรมีจ านวนหน่วยกิตเกิน ๔ หน่วยกิต 
 ๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๓)  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๔)  สหกิจศึกษา มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ตามมาตรฐานและการประกัน 
คุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษา
ไทย, ๒๕๕๒) 
 ๕)  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  
๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 รูปแบบการเขียนจ านวนหน่วยกิต ใช้ระบบตัวเลขจ านวน ๔ ตัว คือ n(x-y-z)  
 โดย n = จ านวนหน่วยกิต  
  x = ชั่วโมงบรรยาย/สัปดาห์ 
  y = ชั่วโมงปฏิบัติ/สัปดาห์   
  z = ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง/สัปดาห์   
 การแปลงหน่วยกิตเป็นชั่วโมง 
 ก.  การบรรยาย ๑ หน่วยกิต = ๑ ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 ข.  การปฏิบัติ ๑ หน่วยกิต = ๒-๓ ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 ค.  การฝึกงาน/ภาคสนาม/โครงงาน ๑ หน่วยกิต = ๓ ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
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 การเทียบจ านวนชั่วโมงการบรรยายและการปฏิบัติเป็นชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
 ก.  การบรรยาย  ๑  ชั่วโมง/ สัปดาห์  =  ศึกษาด้วยตนเอง  ๒  ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 ข.  การปฏิบัติ  ๑  ชั่วโมง/ สปัดาห์  =  ศึกษาด้วยตนเอง  ๑/๒  ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 ค.  การฝึกงาน/ภาคสนาม/โครงงาน  ๑  ชั่วโมง/ สัปดาห์  =  ศึกษาด้วยตนเอง  ๑/๒  
ชั่วโมง/ สัปดาห ์
 ทั้งนีจ้ านวนชั่วโมงรวมในวงเล็บจะเท่ากับ ๓ เท่าของจ านวนหน่วยกิต ยกเว้นการคิด 
หน่วยกิตรายวิชาที่มีเฉพาะชั่วโมงปฏิบัติ 
 ตัวอย่าง 
 ๓(๓-๐-๖) หมายความว่า รายวิชานี้เป็นรายวิชาภาคทฤษฎี มีค่ารายวิชาเท่ากับ  
๓ หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาในห้องเรียนสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงและนิสิตต้องศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติมอีก
สัปดาห์ละ ๖ ชั่วโมงนิสิตต้องใช้เวลาส าหรับการศึกษารายวิชานี้รวมทั้งสิ้น ๙ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 ๓(๒-๒-๕) หมายความว่า รายวิชานี้เป็นรายวิชาทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีมีค่า
รายวิชาเท่ากับ ๓ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียนสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง และใช้เวลา
ฝึกหัดหรือปฏิบัติการสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง และนิสิตต้องศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติมอีกสัปดาห์ละ ๕ ชั่วโมง 
นิสิตต้องใช้เวลาส าหรับการศึกษารายวิชานี้รวมทั้งสิ้น ๙ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 ๖(๐-๑๘-๙) หมายความว่า รายวิชานี้เป็นรายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามมีค่า
รายวิชาเท่ากับ ๖ หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกหัดหรือปฏิบัติการสัปดาห์ละ ๑๘ ชั่วโมง และนิสิตต้องศึกษา
ด้วยตนเองเพ่ิมเติมอีกสัปดาห์ละ ๙ ชั่วโมง นิสิตต้องใช้เวลาส าหรับการศึกษารายวิชานี้รวมทั้งสิ้น  
๒๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 ในการก าหนดจ านวนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษานั้น ต้องค านึงถึงเวลาที่นิสิตต้องใช้ 
ในการเรียนรู้รวมทุกรายวิชาในแต่ละสัปดาห์ 
 
 ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา 
 

 ค าแนะน า  ระบุตารางเรียนของนิสิตประกอบด้วยรายวิชาที่จะจัดให้นิสิตได้ศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา แต่ละชั้นปี 
 

 ๓.๑.๕  ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

 ค าแนะน า  ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) หมายถึง สาระที่ส าคัญพอสังเขป
ของรายวิชาหนึ่งวิชาใด ไม่ว่าประชานพิสัย (Cognitive Domain) จลนพิสัย (Psychomotor 
Domain) รวมทั้งเจตคติพิสัย (Affective Domain) ทีน่ิสิตสามารถทราบถึงเนื้อหาในภาพรวมของ
รายวิชานั้น การสร้างค าอธิบายรายวิชา ต้องสร้างจากสาระของวัตถุประสงค์ที่ได้แยกแยะแล้ว 
 หลักการในการเขียนค าอธิบายรายวิชา สรุปเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 ๑)  การเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี มิใช่เขียนเป็นประโยค มิใช่วิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้หรือการประเมินผล  
 ๒)  เขียนให้กระชับ มีเฉพาะเนื้อหา (หัวข้อในรายวิชา) โดยไม่ต้องมีส่วนของ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เงื่อนไข สื่อ(ไม่ต้องระบุกรณีศึกษาฯ) ตัวอย่าง (จึงไม่ต้องมีค าว่า เช่น อาทิ เป็นต้น 
ได้แก่ ฯ) การวัดผล และไม่ต้องมีค าว่า “ศึกษา…..” และ “ประยุกต์ใช้ ...”  
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 ๓)  ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ให้มีเนื้อความสอดคล้องกัน   
 ๔)  การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
 ๕)  การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ให้เขียนเป็นนามวลี (Noun Phrase) และ 
มีเนื้อหาที่สอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย โดยขึ้นต้นอักษรแรกของค าอธิบายรายวิชาด้วย
ตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น ชื่อเฉพาะ และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีที่มี
เนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ถ้าเป็นกลุ่มเนื้อหาเดียวกันให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เมื่อสิ้นสุด
กลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) จบค าอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย
มหัพภาค (.) 
 ตัวอย่างการเขียนค าอธิบายรายวิชา 
 ๖๘๕๓๒๑๕๙ มหศัลยพยาธิวิทยา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
  Gross Surgical Pathology I 
  การจัดการสิ่งส่งตรวจขั้นพ้ืนฐาน การตรวจด้วยตาเปล่า การบรรยาย 
ความผิดปกติที่พบ การเลือกต าแหน่งรอยโรคเพ่ือส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อที่มีขนาดเล็ก
ที่แพทย์สุ่มตัดบางบริเวณหรือตัดมาท้ังหมดเพ่ือตรวจทางพยาธิวิทยา จรรยาบรรณวิชาชพี 
  Basic specimen handlings, gross examination, gross 
description, sampling of the representative area for microscopic examination of the 
small specimen from incisional or excisional biopsy; professional code of ethics 
 ๖๘๕๓๒๒๕๙ ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา ๑ ๒(๐-๖-๒) 
  Gross Surgical Pathology Laboratory I 
  การจัดการสิ่งส่งตรวจขั้นพ้ืนฐาน การตรวจชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่าในชิ้นเนื้อ
ขนาดเล็ก จริยธรรมวิชาชีพ 
  Basic specimen handling, gross examination of small 
specimen; professional ethics 
 xxx๖๙๘xx การค้นคว้าอิสระ (งานนิพนธ์) n(x-y-z) 
  Independent Study 
  การก าหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การก าหนดวัตถุประสงค์การศึกษา
ค้นคว้า การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การ
สังเคราะห์วรรณกรรม การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนและการเขียนเอกสารอ้างอิงตาม
ระบบสากล การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพ่ือเผยแพร่ในวารสาร
ทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและ
จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  Purpose of study, study aims and objectives, literature 
analysis, confidence evaluation of reviewed literature, literature synthesis, result 
discussions, citations and international bibliographic systems; full research report 
compilation, academic article authoring, abstract preparation; oral presentation; 
ethics and code of conducts of researchers, ethics in publishing academic works 
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 ๓.๒ ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๕ คน 
  ๑)  ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 
   คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี (พ.ศ.) ทีส่ าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 
   ผลงานทางวิชาการ(เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท การเผยแพร่  
เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.) 
   ผลงานวิจัย 
   หนังสือ ต ารา 
   บทความทางวิชาการ 
   ผลงานในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับผลงานวิจัย 
   ภาระการสอนทั้งท่ีมีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
   รายวิชา จ านวนชัว่โมงสอนจริง  
  ๒)  ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
  ……………………………………………………………….. 
  ๓)  ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
  ……………………………………………………………….. 
  ๔)  ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
  ……………………………………………………………….. 
  ๕)  ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
  ……………………………………………………………….. 
 ๓.๒.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน .... คน (ไม่จ ากัดจ านวนแต่คุณวุฒิต้องเป็น 
  ไปตามเกณฑ์ฯ) 
  ๑)  ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 
   คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี (พ.ศ.) ที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 
   ผลงานทางวิชาการ(เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท การเผยแพร่  
เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.) 
   ผลงานวิจัย 
   ต ารา 
   หนังสือ 
   บทความทางวิชาการ 
   ผลงานในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับผลงานวิจัย 
   ภาระการสอนทั้งท่ีมีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
   รายวิชา จ านวนชัว่โมงสอนจริง  
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 ๓.๒.๓ อาจารย์พิเศษ  
  อาจารย์บางส่วนเวลา 
  อาจารย์พิเศษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ระบชุื่อ นามสกุล  ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา ปี (พ.ศ.) ทีส่ าเร็จการศึกษา ภาระการสอน (ชั่วโมงสอน ชื่อรายวิชา) ทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่
จะมีในหลักสูตรนี้ 
 

 ค าแนะน า  ระบุจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์พิเศษ แยกจากกัน โดยระบรุายชื่อ รหัสเลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ 
สาขาวิชาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา (ถ้ามี) รวมทั้งภาระ 
การสอนทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ (รายละเอียดทั้งหมดไว้ที่นี่หรือภาคผนวกก็ได้) 
 หลักเกณฑ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีดังนี้ 
 “อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ 
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ตาม 
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ตามสาขาวิชาของหลักสูตร 
 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 
 “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ให้ดูรายละเอียดประกอบใน ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ซึ่งงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้สรุปข้อมูลจ านวน
และคุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังแสดงตามตารางที่ ๓ 
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ตารางที่ ๓  จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี 
 

ระดับการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปริญญาตรี 
 

จ านวน ไม่น้อยกว่า ๕ คน ตามเกณฑไ์ม่ได้ระบ ุ
คุณสมบัติ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารง

ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา 
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑฯ์ อย่างน้อย  
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือด ารง
ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา 
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่
ได้รับการเผยแพรต่ามหลักเกณฑฯ์ อย่างน้อย  
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

 หมายเหตุ 
 ๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วย 
 ๒. กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ  
๓ คน (จ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเอกต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
 ๓. กรณีหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ 
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบันฯ หรือเป็นบุคลากรของ
หน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันฯ ซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐) 
 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน/ปฏิบัติงานคลินิก/สหกิจศึกษา)  
 (ถ้ามี) 
 ๔.๑  ค าอธิบายโดยย่อ 
 ๔.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 ๔.๓  จ านวนหน่วยกิต 
 ๔.๔  ช่วงเวลา  
 ๔.๕  สถานที ่
 ๔.๖  การจัดเวลาและตารางสอน  
 ๔.๗  การเตรียมการ  
 ๔.๘  กระบวนการประเมินผล  
  

 ค าแนะน า ค าอธิบายโดยย่อ ประกอบด้วย ชื่อ รหัส และค าอธิบายรายวิชา 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้แก่วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้(สมรรถนะที่ต้องการทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม ปัญญา ทักษะพิสัย) 
 ช่วงเวลา ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นิสิต เช่น ชั้นปี  
ภาคการศึกษา  



คู่มือการเสนอหลักสูตร  ห น้ า   | ๔๑ 

 การจัดเวลาและตารางสอน เช่น ๓ วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลา 
ใน ๑ ภาคการศึกษา 
 การเตรียมการ การปฐมนิเทศ (สาระอะไร) การแนะน าอาจารย์พิเศษ พ่ีเลี้ยง ผู้บังคับบัญชาฯ 
การให้ค าแนะน าและการช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต 
 กระบวนการประเมินผล ประเมินอะไร โดยวิธีการและเครื่องมืออะไร อย่างไร โดยใคร เมื่อไร 
กลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน 
 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี 
 ๕.๑  ค าอธิบายโดยย่อ  
 ๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 ๕.๓  ช่วงเวลา  
 ๕.๔  จ านวนหน่วยกิต 
 ๕.๕  การเตรียมการ  
 ๕.๖  กระบวนการประเมินผล 
 

 ค าแนะน า  ค าอธิบายโดยย่อ ประกอบด้วย ชื่อ รหัส และค าอธิบายรายวิชา 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ (สมรรถนะที่ต้องการทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม ปัญญา ทักษะพิสัย) 
 ช่วงเวลา ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นิสิต เช่น ชั้นปี  
ภาคการศึกษา 
 การจัดเวลาและตารางสอน เช่น ๓ วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลา 
ใน ๑ ภาคการศึกษา 
 การเตรียมการ การปฐมนิเทศ (สาระอะไร) การแนะน าอาจารย์พิเศษ พ่ีเลี้ยง ผู้บังคับบัญชาฯ  
การให้ค าแนะน าและการช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต 
 กระบวนการประเมินผล ประเมินอะไร โดยวิธีการและเครื่องมืออะไร อย่างไร โดยใคร เมื่อไร 
กลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน 

 
หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
  

 

 ค าแนะน า  ระบุลักษณะพิเศษของนิสิตที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังตามผลการเรียนรู้
ในข้อ ๒ ทีม่หาวิทยาลัย คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีข้ึนในตัวของนิสิตหลักสูตรนี้ 
เป็นพิเศษ เช่น ตระหนักถึงการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสุขภาพ อาสาสมัคร
กิจกรรมสาธารณะ มีคุณลักษณะนิสัย ๑๐ ประการ มีค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ในแต่ละคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว ให้แสดงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมที่จะใช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะเหล่านั้น 
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การสอน 

ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 
กลยุทธ์การประเมิน 

ผลการเรียนรู้ 
๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
๒.๒ ด้านความรู้   
๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา   
๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

  

๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

๒.๖ ด้านทักษะพิสัย   
 

 ค าแนะน า  
 (๑)  ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน (วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) เป็นการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของ
ความรู้หรือทักษะและระดับของความรู้และทักษะของหลักสูตรที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่นิสิตเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ต้องสอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ก าหนดเป็น 
อย่างน้อย (ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/
สาขาวิชานั้น ๆ ข้อ ๕ มาตรฐานผลการเรียนรู้) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐาน
สาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่จะพัฒนา/ปรับปรุง ให้ผู้รับผิดชอบท าความเข้าใจมาตรฐานผลการ
เรียนแต่ละด้านของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงจากค าอธิบายในส่วนที่ ๒ ข้อ ๒.๒ วิธีที่ ๒  
 (๒)  กลยุทธ์การสอน หมายถึงวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และ 
ทักษะของนิสิต ซึ่งต้องสอดคล้องตาม (๑) และถูกต้องตามหลักการศึกษาและเหมาะสมตาม
สถานการณ์ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 (๓)  วิธีการประเมินผล (การวัดผลและการตัดสินผล) หมายถึงเครื่องมือและวิธีการในการ
วัดผลและการตัดสินผลการเรียนรู้ของนิสิตซึ่งต้องถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการศึกษา และ
สอดคล้องตาม (๑) 
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี อย่างน้อยต้อง เป็นดังนี้ 
(๑)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม 
ความรู้สึกของผู้อื่น ค่านิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม เช่น มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี  
เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก 
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(๒)  ด้านความรู้ 
 มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนัก รู้หลักการและทฤษฎี 
ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เก่ียวข้องกับการแก้ปัญหาและ 
การต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ ให้ระบุว่าอะไร (ท่ีเป็นสาระส าคัญของหลักสูตร) 
(๓)  ด้านทักษะทางปัญญา 
 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิดและ 
หลักฐานใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่น ๆ 
ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่าง
สร้างสรรค์โดยค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการ
ตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับ
หลักสูตรวิชาชีพ นิสิตสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม ให้ระบุว่าอะไร (ท่ีเป็นสาระส าคัญของหลักสูตร) 
(๔)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
 มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิก
ของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ท่ีไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ในการ
แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม 
รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 
(๕)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถศึกษาและท าความเข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์เทคนิค 
ทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และ
น าเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับ 
กลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ ให้ระบุว่าอะไร (ที่เป็นสาระส าคัญของหลักสูตร) 
(๖)  ด้านทักษะพิสัย 
 มีความช านาญในการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายภายใต้การควบคุมของสมองเพ่ือปฏิบัติ
วิชาชีพ/อาชีพ ให้ระบุว่าอะไร (ท่ีเป็นสาระส าคัญของหลักสูตร) 
 
กลยุทธ์การสอน  ต้องค านึงถึงหลักดังนี้ 
 หมายถึง การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การศึกษาหรือ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนด ประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experienc) จากแนวคิด
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้ “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” กล่าวคือ อาจารย์และนิสิต 
ต้องร่วมกันเรียนรู้ โดยอาจารย์ท าหน้าที่แนะน าช่วยเหลืออ านวยความสะดวก ประสบการณ์การ
เรียนรู้จะประกอบด้วย เนื้อหา (ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และมีความทันสมัย พร้อมทั้งมีหลักฐาน
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ที่เป็นเชิงประจักษ)์ วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือช่วยในการ
เรียนรู้ ท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ต ารา เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารค า
สอน กรณีศึกษา สถานการณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือการสะท้อนผลและการพัฒนา
(Feedback and Development) ในการสร้างเนื้อหา อาจารย์จะต้องมองที่วัตถุประสงค์ เป็นหลัก 
และเนื้อหาจะต้องทันสมัย อาจารย์ต้องใช้ทักษะการประเมินมาคัดกรองเนื้อหาเพ่ือความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือ ก่อนน ามาให้นิสิตได้เรียนรู้ โดยใช้หลักฐานที่เป็นเชิงประจักษ์  
 ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) ถ้าต้องการพัฒนานิสิตให้มีความสามารถถึง
ระดับแก้ปัญหาได้ (Problem Solving) นิสิตต้องมีโอกาสได้ลงมือท ากิจกรรมต่าง ๆ โดยอาจารย์ต้อง
ท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวก (Facilitator) ให้นิสิต และการรู้ผลความก้าวหน้าก็เป็น 
สิ่งส าคัญ เช่น ถ้านิสิตไม่รู้ว่าตัวเองมีข้อบกพร่องหรือมีความก้าวหน้าขนาดไหน ก็จะไม่รู้ว่าต้องพัฒนา
ตนเองในเรื่องอะไร จึงต้องการค าแนะน าจากอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ในการเรียนการสอนระบบตักศิลา 
อาจารย์จะมีการประเมินเป็น ๒ ระยะ คือ Summative Evaluation คือสอบสรุปรวมหรือท่ีรู้จักกัน
ดีคือการสอบไล่ และ Formative Evaluation คือการสอบเป็นระยะเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ส าหรับการจัดการศึกษาแบบตักศิลาจะเน้นการประเมินแบบ Formative Evaluation เริ่มตั้งแต ่
การประเมินเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา และประเมินเพื่อพัฒนานิสิตเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง แต่การใช้ 
Input ของ Formative Evaluation จะสูงมาก สูงกว่า Summative Evaluation ตัวอย่างการ
ประเมินแบบ Formative Evaluation เช่น ในหนึ่งรายวิชา มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อาจารย์
จัดแบ่งเป็นการเรียนรู้และประเมินเป็นระยะทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๑๐ คะแนน ปรับปรุงพัฒนาเติมเต็ม
นิสิตอย่างต่อเนื่อง จนถึงสัปดาห์สุดท้ายนิสิตจะมีผลสัมฤทธิ์เกือบ ๑๐๐ คะแนนเต็ม โดยที่อาจารย์ 
ไม่ต้องจัด Summative Evaluation แต่ที่ส าคัญอาจารย์ต้องใส่ Input สูงมาก จึงถือว่า Formative 
Evaluation ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีที่สุด 
 การสอนจะต้องใช้กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมต่อรูปแบบต่าง ๆ ของการเรียนรู้ รวมทั้ง 
มีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นสัดส่วน
ส าคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าปัจจัยสู่ความส าเร็จเหล่านี้เป็นที่
เข้าใจของคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง และน าไปใช้ในการเรียนการสอน ปัจจัยสู่ความส าเร็จที่จ าเป็นต่อการ
พัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน มีดังนี้ 
 ๑)  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาด้านนี้เกี่ยวข้องกับการผสมผสานความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการ
ตัดสินใจ ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาจะรวมถึงการทีอ่าจารยเ์ป็นแบบอย่างที่ดี การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์การประเมินและการสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน 
การอภิปรายเป็นกลุ่มในเรื่องความขัดแย้งทางความคิดอย่างง่าย ๆ และที่ซับซ้อนมากขึ้น จะช่วยให้นิสติ
เห็นค่านิยมของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใช้หลักการทั่วไปว่า สิ่งที่ตนเชื่อควรเป็น
แนวทางก าหนดพฤติกรรมของตนเองได้ หลักในการถ่ายทอดการเรียนรู้ จะต้องมีการอภิปราย
เกีย่วกับสถานการณ์ที่เป็นไปได้ต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ที่นิสิตจะต้องเผชิญในชีวิตภายหน้าและ 
ในการท างาน แม้ว่าผลการเรียนรู้ด้านนี้อาจถูกจัดเป็นรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ควรใช้ 
ทุกโอกาสที่มีการเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวมทั้งการจัดกิจกรรม 
เพ่ือการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
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 ๒)  การแสวงหาความรู้ ปัจจัยส าคัญ คือ การจัดภาพรวมอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับ 
การจัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า และเม่ือมีข้อมูลใหม่เพ่ิมข้ึนควรจะ
เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จัดไว้นั้น และเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของนิสิต เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ
และน ามาใช้ การใช้เครื่องมือช่วยจ าและการทบทวนเนื้อหาที่ส าคัญเป็นระยะ ๆ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า
ข้อมูลนั้นจะอยู่ในความทรงจ าได้ในระยะยาว 
 ๓)  การพัฒนาทักษะทางปัญญา ปัจจัยสู่ความส าเร็จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด 
รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
เป็นล าดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว้ และต้องฝึกปฏิบัติในหลายสถานการณ์ รวมทั้งท่ีคล้ายคลึงกับ
สถานการณ์ที่คาดว่าจะได้ใช้ในอนาคตเพ่ือช่วยในการถ่ายทอดความรู้และน าไปใช้ในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม การพัฒนาความสามารถในการก าหนดและใช้ทักษะทางปัญญาใน 
การแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน จ าเป็นต้องมีการท างานในการแก้ปัญหาแบบปลายเปิด 
โดยให้ความช่วยเหลือในการจ าแนกแยกแยะ และการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือเป็น 
การพัฒนาความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ นิสิตควรถูกฝึกให้สามารถ
สะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหม่ ๆ ที่ท้าทายและสามารถพัฒนาการจัดการ 
กลยุทธ์ในการคิดของตนเองเมื่อต้องแก้ไขกับประเด็นปัญหาในลักษณะต่าง ๆ 
 ๔)  การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
คือ การมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและได้รับข้อมูลป้อนกลับต่อผลการท างานที่สร้างสรรค์ 
ข้อมูลป้อนกลับดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้านิสิตได้วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ และสามารถพัฒนาเป็นหลักในการแสดงพฤติกรรมของตนเองการพัฒนา
ความสามารถและความรับผิดชอบส าหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจ าเป็นต้องมอบหมายงานให้นิสิต 
ที่จะพัฒนาและกระตุ้นความสามารถเหล่านั้นด้วยความมุ่งหวังให้มีผลงานที่ก้าวหน้าขึ้นตามล าดับ 
 ๕)  การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติเป็นล าดับขั้นตอนตามที่วางแผนไว้พร้อมทั้งให้
ข้อมูลย้อนกลับและค าแนะน าในการปรับปรุงทักษะที่จ าเป็นทางด้านการค านวณและทางสถิติอย่างง่าย ๆ 
แก่นิสิต เพ่ือปรับปรุงทักษะที่จ าเป็นทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย ๆ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นิสิตที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถต่างกันในการใช้ทักษะด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบางคนต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษ ทั้งนี้อาจท าได้โดยการสอน
โดยตรงร่วมกับการฝึกปฏิบัติ และควรให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสงูขึ้นตามล าดับ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๒, หนา้ ๒๔-๒๕) 
 

กลยุทธ์การประเมินผล ต้องค านึงถึงหลักดังนี้ 
 การประเมินผลการเรียนรูของนิสิตเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของนิสิตว่าได้พัฒนาการเรียนรูได
ในระดับต่าง ๆ ที่ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้/ มาตรฐานคุณวุฒิ จึงต้องให้แนวทางในการประเมิน 
ซึ่งสอดคลองต่อสภาพการเรียนรูตามกลยุทธ์ที่ใช้และอิงพัฒนาการของนิสิต และแสดงถึงระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตแต่ละคนได้ การประเมินผลประกอบไปด้วยการวัดผลและการตัดสินผล โดยต้อง
เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่ถูกต้องตามหลักการศึกษาตามเวลาที่เหมาะสม 
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 ทางด้านเจตคติพิสัย (Affective Domain) เช่น คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ วินัย 
จิตอาสา มนุษยสัมพันธ์ วัดผลจากพฤติกรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรมจากผู้ที่ได้เห็นพฤติกรรมของ
นิสิตโดยเครื่องมือ เช่น Checklist, Descriptive Rating Scale, Rubic Score 
 ทางด้านประชานพิสัย (Cognitive Domain) เช่น การอธิบายความรู้ การบรรยายความรู้ 
การประยุกต์ทฤษฎี การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ผล การวิพากษ์ผล วัดผลจากระดับการเรียนรู้
และความรู้ ใช้การถามตอบโดยเครื่องมือเช่น Objective- structure Essay, Objective-structure 
Oral Examination, One-base-choice Multiple Choices  
 ทางด้านทักษะพิสัย (จลนพิสัย Psychomotor Domain) เช่น การร่ายร า การเล่นดนตรี 
การใช้เครื่องมือ การเย็บแผล วัดผลจากการปฏิบัติ ใช้การเฝ้าดูโดยเครื่องมือ เช่น Checklist, 
Descriptive Rating Scale, Rubic Score 
 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping)  
 

 ค าแนะน า  แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้
ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  
* ทั้งนี้ ทุกวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ (จุดด า) ๓ ด้านแรก และครึ่งหนึ่งของวิชาทั้งหมดต้องเพ่ิมผลการ
เรียนรู้ด้านที่ ๔-๕ (จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้) 
* หมายถึง เพิ่มขอ้ความตามเอกสารประกอบโครงการประชุมสัมมนา เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ และการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
หมวดที่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี้ 
...................................................................................  

 ค าแนะน า  ถ้าคณะ วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับ
การให้ระดับคะแนน (เกรด) นิสิต ให้กล่าวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้น ๆ หรือแนบเอกสารดังกล่าว 
 

๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 ๒.๑  เมื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเสร็จ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรวจสอบ
ความถูกต้องของการให้คะแนนและการให้เกรดแต่ละรายวิชา ความยากง่ายของแบบทดสอบ ในกรณี
ที่พบปัญหา จะพิจารณาร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ 
 ๒.๒  เมื่อสอบเสร็จ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชานั้น 
ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชามากน้อยเพียงใด ในระดับใด และน าเสนอต่อภาควิชา/ประธาน
สาขาวิชาเพ่ือพิจารณา 
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 ค าแนะน า อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย 
กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
.................... 
 

 ค าแนะน า  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้อง
สอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 
หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 อาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยมีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่โดยการบรรยาย สัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการ กลุ่มสัมพันธ์ เพ่ือให้อาจารย์ใหม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ตอบแทนอาจารย์ การพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการ วินัย จรรยาบรรณของอาจารย์ และท าความรู้จักผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานอื่น  
นอกจากนี้ยังมีการฝีกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผลในส่วนของคณะ คณบดีหรือ
ผู้ที่คณบดมีอบหมาย ให้ค าแนะน าก่อนปฏิบัติงานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการคณะ  บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ 
อาคารสถานที่ ระเบียบปฏิบัติ ท าความรู้จักผู้บริหารคณะ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/รายวิชา   
ท าความเข้าใจรายละเอียดภาระงานที่ตนรับผิดชอบในหลักสูตรและรายวิชาและความเชื่อมโยง
รายวิชาอ่ืน มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชาเป็นผู้ดูแลในระยะต้น 
 อาจารย์พิเศษ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ให้ค าแนะน าก่อนปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของคณะ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และประโยชน์ตอบแทนของอาจารย์พิเศษ การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ ท าความรู้จักผู้บริหารคณะ
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/รายวิชา อาคารสถานที่ ท าความเข้าใจรายละเอียดภาระงานที่ตน
รับผิดชอบในหลักสูตรและรายวิชา มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชาเป็นผู้ดูแล 
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 ค าแนะน า  อธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน าอาจารย์
ใหม่และอาจารย์พิเศษให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอน 
ในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน 
 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล 
  คณะจัดให้อาจารย์ทุกคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ทักษะอาจารย์ด้านการจัดการศึกษา 
การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา/ประมวลรายวิชา/แผนการเรียนการสอน เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์
จิตวิทยาการเรียนรู้ การสร้าง/การเลือกใช้/การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของสื่อการเรียนรู้  
การวัดผล การตัดสินผล การประเมินคุณภาพข้อสอบก่อนน าไปใช้ การจัดการสอบ การวิเคราะห์
ข้อสอบหลังสอบเสร็จ การสะท้อนผลการเรียนรู้แก่นิสิต การพัฒนานิสิตตามพัฒนาการการเรียนรู้ 
การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของรายวิชา/หลักสูตร  
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมวิชาการ ทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย 
การสร้างผลงานทางวิชาการ การพัฒนานิสิต และการด ารงชีวิต 
  ส่งเสริมการท าวิจัย การสร้างต ารา หนังสือ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานทางวิชาการอ่ืนที่เทียบได้
เท่ากับผลงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  ทุนการวิจัย การสร้างต ารา สื่อการศึกษา 
  ให้แรงจูงใจในการเผยแพร่งานวิจัย 
  สนับสนุนให้น าผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการไปสร้างมูลค่าเพ่ิมในทางทรัพย์สินทางปัญญา 
  ส่งเสริมการเป็นวิทยากร ร่วมกิจกรรมพันธกิจต่อสังคม 

 
หมวดที่ ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
๑. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ และ 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  
 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................................................................................. 

 
๒. บัณฑิต 

 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
พิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 บัณฑิตมีการท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 ผลงานวิจัยของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) 
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๓. นิสิต  เช่น 
 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 
 มีการะบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา  
 ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

๔. อาจารย ์ เช่น 
 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
 ทางสาขาวิชา และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินนิสิต มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
 และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เช่น 

 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหา 
 ที่ทันสมัย 

 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
 มีการประเมินนิสิต ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมิน 
 ที่หลากหลาย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ีอความพร้อมของสิ่งสนับสนุน 

 การเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพ และความพร้องของอุปกรณ์เทคโนโลยีและ 
 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อ 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

 ค าแนะน า  ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพ
ของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด ๑ – ๖ ข้างต้น เช่น จ านวนนิสิตทีส่ าเร็จในเวลาที่ก าหนด 
จ านวนนิสิตที่ตกออก (Retire) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การด าเนินงานตามการพัฒนา/
ปรับปรุงที่ก าหนด เป็นต้น โดยตัวบ่งชี้อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 
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หมวดที่ ๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
 ค าแนะน า  ควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสู่การประเมินการ
จัดการเรียนการสอนในประเด็นส าคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีคาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้
จะถูกน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ 
 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 

 ค าแนะน า  อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับ
การพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการ
เข้ารับการอบรม การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการ
สอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิตและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการ
สอนที่เก่ียวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 

 ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 

 ค าแนะน า  อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์
ตามท่ีได้วางแผนไว้ เช่น การประเมินของนิสิตในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียง
กับนิสิตของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้
และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดที่นิสิตต้องการ 
 
๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 

 ค าแนะน า อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพ่ือจะได้ข้อมูลต่าง ๆ ย้อนกลับในการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้  
๑) นิสิตและบัณฑิต ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ๓) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่น ๆ 
 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 

 ค าแนะน า  ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗  
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน
อย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
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๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 

 ค าแนะน า  อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนิสิต รวมทั้ง
กระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
 

เอกสารแนบ 
ให้แนบเอกสารที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน (ภาคผนวก ระเบียบ ค าสั่ง ประกาศฯ) 
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 ๒.๕ หลักสูตรปริญญาโท 
 

หลักคิด 
 หลักสูตรปริญญาโทมีจุดมุ่งหมายทีใ่ห้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการ
สร้างและประยุกตค์วามรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม หลักสูตรต้องมุ่งให้มีความสัมพันธ์
สอดคล้องต่อแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยบูรพาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและ 
นักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถ
บุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ หลักสูตรจึงอาจเน้นการค้นคว้าวิจัย 
ที่น าไปสู่การท าวิทยานิพนธ์ หรืออาจผสมผสานระหว่างการศึกษารายวิชากับวิทยานิพนธ์ หรือ
การศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ 
 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้ 
 (๑)  ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการล่าสุดในระดับแนวหน้า
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ และสิ่งที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการเหล่านี้ต่อองค์ความรู้ใน
สาขาวิชา 
 (๒)  ความรอบรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัย เพ่ือศึกษาค้นคว้าในระดับสูง
เพ่ือใช้ในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใช้เทคนิคเหล่านี้ในการด าเนินการวิจัยที่ส าคัญ
หรือท าโครงการค้นคว้าในวิชาชีพ 
 (๓)  ความสามารถในการสังเคราะห์ และประยุกต์ผลของการวิจัย และพัฒนาการใหม่ ๆ  
ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 (๔)  ความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย โดยการเผยแพร่ 
ในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ต่อกลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอ่ืน ๆ ในชุมชน 
 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 (๑)  ศึกษาค้นคว้าปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนอย่างสม่ าเสมอ สามารถแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใช้ทักษะเหล่านี้ได้ในสถานการณ์ที่จ าเป็นได้แม้
ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้น ๆ 
 (๒)  สามารถแสดงออกอย่างเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งท่ีคาดการณ์ได้และ
คาดการณ์ไม่ได้ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
 (๓)  ติดตามและกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนรู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่าง 
มีคุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมในการด าเนินการเก่ียวกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนและ
ละเอียดอ่อน ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางค่านิยม 
 (๔)  มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมีภาวะผู้น าในการ
ให้โอกาสและสนับสนุนผู้อ่ืนให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ ๔ ปริญญาโท อย่างน้อยต้องเป็น ดังนี้ 
(๑)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดย
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน และเม่ือไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียง
พอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐาน 
และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วย
ความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณท่ีมีอยู่เพื่อการ
ทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการ
จัดการข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้
มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการท างานและในชุมชนที่
กว้างขวางขึ้น 
(๒)  ด้านความรู้ 
 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ มี
ความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะใน
ระดับแนวหน้า มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของ
ผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ  ตระหนักในระเบียบ
ข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ 
รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
(๓)  ด้านทักษะทางปัญญา 
 ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา สามารถใช้ 
ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย  
สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้า
กับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายสามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการ
วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่
เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่
เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
(๔)  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
ตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มท่ีในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ แสดงออกทักษะการ
เป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
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(๕)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา 
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอ
รายงานทั้งใรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้ง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
(๖)  ด้านทักษะพิสัย 
 มีความเชี่ยวชาญในการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายในการบูรณาการการปฏิบัติต่าง ๆ 
ได้อย่างเป็นอัตโนมัติ 
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 ๒.๖ ค าแนะน าการเขียนรายละเอียดหลักสูตรระดับปรญิญาโท 
 

หมวดที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร  
 รหัส (ถ้ามี) 
 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) 
 สาขาวิชา (ภาษาไทย) 
 ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) 
 สาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
 

 ค าแนะน า  หากยังไม่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ใส่ “(ร่าง)” ไว้หน้า หลักสูตร 
การตั้งชื่อหลักสูตรต้องค านึงถึงสาระของหลักสูตรและความเป็นสากล และต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ที่สอดคล้องกัน และถูกต้อง อาจศึกษาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนด
ชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ UNESCO- International Standard 
Classification of Education  (ISCED 2011) 
 การใช้ชื่อว่าหลักสูตรนานาชาติ (International Programme) ต้องมีนิสิตต่างชาติ
ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มิเช่นนั้นต้องใช้ว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English 
Programme) 
 ชื่อคุณวุฒิที่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับ แสดงถึง 
 (๑)  ระดับคุณวุฒิได้แก่ อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก ซึ่งสัมพันธ์กับความซับซ้อนของการเรียนรู้ 
 (๒)  สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) เช่น สายวิชาการของศาสตร์ด้านศิลปศาสตร์ 
จะใช้ชื่อคุณวุฒิว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เป็นการแสดงชื่อทั่วไป 
 (๓)  สาขาวิชาหรือเนื้อหาหลักของการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขา 
วิชาในสัดส่วนที่เท่ากัน สองสาขาวิชาในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือ หลายสาขา 
วิชาร่วมกันเป็นสหวิทยาการ เช่น สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเป็นสาขาวิชาเดี่ยว ใช้ชื่อคุณวุฒิว่า 
“ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ)” การแสดงชื่อในระดับนี้เป็นการแสดงชื่อเฉพาะส าหรับ
สาขาวิชา  
 สิ่งส าคัญ คือ การก าหนดชื่อคุณวุฒิหรือปริญญาในสาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็น
มาตรฐานสากล ถูกต้อง แม่นย า หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มของปริญญา (ภาษาไทย) 
 อักษรย่อของปริญญา (ภาษาไทย) 
 ชื่อเต็มของปริญญา (ภาษาอังกฤษ) 
 อักษรย่อของปริญญา (ภาษาอังกฤษ) 
 

 ค าแนะน า  ให้ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้
สอดคล้องกัน ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา หรือ ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาก าหนด 
 
๓. วิชาเอก (ถ้ามี ให้ระบุชื่อ) 
 
๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวน   ๓๖ หน่วยกิต 
 ค าแนะน า  
 ปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ 
  แผน ก 
   แบบ ก ๑ 
   แบบ ก ๒ 
  แผน ข 
 

 ค าแนะน า  ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ปริญญาโท แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
  แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ 
  แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์และศึกษางานรายวิชาอีก 
 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์ 
แต่ต้องมีการค้นคว้าอิสระ 
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 ๕.๒ ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ระบุภาษา………………… 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ระบุ..................... 
 

 ค าแนะน า  ระบภุาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
ภาษาใด 
 

 ๕.๓ การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย 
  รับเฉพาะนิสิตต่างประเทศ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ 
 

 ค าแนะน า  ระบุการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนิสิตไทยหรือต่างประเทศ 
หรือรับทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา 
 

 ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ชื่อสถาบัน...................................................................................................  
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน .............................................................   
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบัน .......................................ประเทศ...............................................  
  รูปแบบของการร่วม 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า ๒ สถาบัน) 
 

 ค าแนะน า  ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยบูรพาที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น ๆ โดยต้องระบุชื่อ
สถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่ท าความร่วมมือด้วย ส าหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานอื่น ๆ ในต่างประเทศต้องสอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความ 
ตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ให้แนบเอกสารที่ สกอ.รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา
กับสถาบันต่างประเทศ) และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ปริญญาเฉพาะมหาวิทยาลัยบูรพาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  สองปริญญาสองสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ชื่อปริญญา ๑................................... สาขาวิชา........................ 
  ชื่อปริญญา ๒................................... สาขาวิชา........................ 
  ปริญญาเดียวสาขาวิชาเดียวร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบันอื่น ..............................................................  
  สองปริญญาสาขาวิชาเดียวร่วมกับสถาบันอ่ืน 

 ชื่อปริญญา ๑................................... มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ชื่อปริญญา ๒................................... ชื่อสถาบัน........................ 

  สองปริญญาสองสาขาวิชาร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อปริญญา ๑................................... สาขาวิชา........................ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ชื่อปริญญา ๒................................... สาขาวิชา........................ 
  ชื่อสถาบัน...........................................  
  อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................  
 

 ค าแนะน า  ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา 
(กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอ่ืน ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็นปริญญาร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ 
 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม่ เริ่มใช้ภาคการศึกษา................ปีการศึกษา................ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... เริม่ใช้ภาคการศึกษา.......ปีการศึกษา................ 
  คณะกรรมการประจ า..........ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ ....................... 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ................... 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ................... 
  สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติหลักสูตร เมื่อ................................................. 
  (องค์กรวิชาชีพระบุ).....................รับรองหลักสูตร เมื่อ................................ 
 

 ค าแนะน า ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใช้
หลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา และปีการศึกษา) พร้อมทั้งให้ระบุวันเดือนปีที่คณะกรรมการประจ าคณะ/
วิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ได้รับการ
รับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรอ่ืนใดด้วย ให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง และวันเดือนปี
ที่ได้รับการรับรองด้วย 
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๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษาที่คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. .................. 
 

 ค าแนะน า  ระบุปกีารศึกษาที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกณฑ์การเผยแพร่หลักสูตร ผลการ
ประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคล้องต่อการ
ประกันคุณภาพภายใน จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน ๒ ปีนับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตร
ที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชาได้ก าหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ก าหนด จึงจะได้รับการเผยแพร่ กรณี
หลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปี หรือน้อยกว่าให้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของปีแรกท่ีเปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน 
 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 
๙. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคณุวุฒิการศกึษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน  ๓  คน 
 

 ๑. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
  คุณวุฒิการศึกษา  ปี (พ.ศ.)  ที่ส าเร็จการศึกษา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
  ต าแหน่งทางวิชาการ 
  ผลงานทางวิชาการ ต้องมีอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปี โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย (ประเภท การเผยแพร่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท ของ ก.พ.อ.) ให้เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association-APA) 
  ผลงานวิจัย 
  บทความทางวิชาการ 
  หนังสือ ต ารา 
  ผลงานลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับผลงานวิจัย 
 ๒. 
 ๓. 
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 ค าแนะน า 
 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 
 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ 
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

 “อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 

๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  เฉพาะในสถานที่ตั้ง 
   มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 
   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
  เฉพาะนอกสถานที่ตั้ง ระบุชื่อสถานที่.................................................. 
  เฉพาะนอกสถานที่ตั้ง ระบุชื่อสถานที่.................................................. 
 

 ค าแนะน า ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน หากมีการสอนในวิทยาเขตอ่ืน ๆ 
หรือสอนมากกว่า ๑ แห่ง ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 
 
๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ค าแนะน า อธิบายสภาพการณ์/การเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย/ภูมิภาค/โลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมของทรัพยากรบุคคลตามหลักสูตรนี้ 
 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 ค าแนะน า อธิบายสภาพการณ์/การเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทย/ภูมิภาค/โลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง/การ
พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมของทรัพยากรบุคคลตามหลักสูตรนี้ 
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๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการสร้าง/การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง 
 กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๒.๑ การสร้าง/การพัฒนาหลักสูตร 
 ค าแนะน า  อธิบายความจ าเป็นที่ต้องสร้าง/พัฒนาหลักสูตรนี้เพ่ือการสร้างทรัพยากร
บุคคลที่ต้องมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง/การพัฒนา
ทางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจของประเทศไทย/ภูมิภาค/โลกในปัจจุบันและในอนาคต 
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ค าแนะน า  อธิบายว่ามหาวิทยาลัยบูรพามีพันธกิจหลักคือการสร้างทรัพยากรบุคคล
ระดับอุดมศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม และมีวิสัยทัศน์ว่า เป็นขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคต
ของแผ่นดิน ดังนั้นหลักสูตรนี้จะสอดคล้องต่อพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างไร 
 
๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ค าแนะน า อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอ่ืน ๆ 
ที่เก่ียวข้อง เช่น หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรอื่นเรียนหรือก าหนดให้นิสิตหลักสูตร
นี้ต้องไปเรียนรายวิชาของหลักสูตรอื่น หรือไม่ ถ้ามีจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่ารายวิชา
ดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนิสิตในหลักสูตรอื่นหรือหลักสูตรนี้ 
 

หมวดที่ ๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา  
 ความส าคัญ 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑.  ร้อยละ........ของมหาบัณฑิตท่ีส าเร็จตามหลักสูตรนี้ จะได้งานท าภายใน ๑ ปี 
 ๒.  มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม 
จริยธรรม ดังนี้ 
  ๒.๑ 
  ๒.๒ 
  ๒.๓ 
  ๒.๔ 
  ๒.๕ 
  .................... 
 ค าแนะน า  หลักสูตรระดับปริญญาโท มีจุดมุ่งหมายที่ให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความ
เข้าใจในกระบวนการสร้างและประยุกต์ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม หลักสูตรต้องมุ่งให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องต่อแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยบูรพาและมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนา
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นักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัย
เพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ปรัชญาของหลักสูตร คือ คุณค่าของหลักสูตรนี้ที่จะมีต่อวิชาการ วิชาชีพ และสังคม 
หมายถึง ลักษณะจ าเพาะของหลักสูตรที่ผู้สร้างหลักสูตร เชื่อว่าจะสร้างทรัพยากรบุคคลผู้มีคุณค่าและ
เป็นประโยชน์ทางวิชาการอะไรบ้างต่อวิชาชีพและสังคมอย่างทันสมัย   
 รูปแบบการเขียน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายจ าเพาะและเหตุผล ซึ่งปรัชญาของหลักสูตร 
จะใช้เป็นต้นแบบในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
 ตัวอย่าง (ปรัชญา) 
 หลักสูตรนี้มุ่งสร้างนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญทางสาขาวิชา.............. มีความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรมเพื่อปฏิบัติงานในฐานะ.......... เพื่อเป็นผู้น าสังคม 
 ตัวอย่าง (ปรัชญา) 
 สร้างผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มี ความรู้ความเชี่ยวชาญ คุณธรรม จริยธรรม 
ด้านการจัดการพลังงานและ สิ่งแวดล้อมท่ีสามารถประสานองค์ความรู้เพื่อการผลิตสินค้าและบริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรักษาสิ่งแวดล้อม 
 ความส าคัญของหลักสูตร คือ รายละเอียดหรือข้อมูลที่ต้องสะท้อนให้เห็นจุดเน้นหรือ
ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของหลักสูตร และต้องสอดคล้องต่อปรัชญาและวัตถุประสงค์  
 ตัวอย่าง (ความส าคัญของหลักสูตร) 
 ในปัจจุบัน การใช้พลังงานเพื่อการผลิตสินค้าของภาคอุตสาหกรรมอย่างไม่เหมาะสมจะ
ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมเพ่ิมต้นทุน กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน และการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจในภาพรวม รวมทั้งมีผลกระทบในทางลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม การจัดการด้าน 
การใช้พลังงาน ของโรงงานอุตสาหกรรมจึงต้องมีการจัดการอย่างเหมาะสม ประกอบกับมีโรงงาน
อุตสาหกรรมตั้งอยู่ในเขตภาคตะวันออกและใช้พลังงานเพ่ือการผลิตเป็นจ านวนมาก การจัดการ 
ด้านพลังงานที่ดีจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตได้ 
อย่างมีนัยส าคัญ การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถระดับสูงในด้านการจัดการพลังงาน 
เพ่ือรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในเขตภาคตะวันออกจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ ผลสัมฤทธิ์ของสมรรถนะ (Competency Achievement) 
ของนิสิตที่คาดว่าจะบังเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเแล้ว เรียกว่า 
วัตถุประสงค์การศึกษา คือ ผลการเรียนรู้ หรือ ผลสัมฤทธิ์ ทางสมอง ทางทักษะ และคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตที่ต้องการให้เกิดข้ึนหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรแล้ว 
ให้ค านึงถึงจุดมุ่งหมายที่ระบุไว้ในกรอบมาตรฐานฯว่าผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยทั่วไป 
จะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้ 
 (๑)  ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการล่าสุดในระดับแนวหน้า
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ และสิ่งที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการเหล่านี้ต่อองค์ความรู้ 
ในสาขาวิชา 
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 (๒)  ความรอบรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัย เพ่ือศึกษาค้นคว้าในระดับสูง
เพ่ือใช้ในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใช้เทคนิคเหล่านี้ในการด าเนินการวิจัยที่ส าคัญ
หรือท าโครงการค้นคว้าในวิชาชีพ 
 (๓)  ความสามารถในการสังเคราะห์ และประยุกต์ผลของการวิจัย และพัฒนาการใหม่ ๆ  
ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 (๔)  ความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย โดยการเผยแพร่ 
ในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ต่อกลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอ่ืน ๆ ในชุมชน 
 

คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 (๑)  ศึกษาค้นคว้าปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนอย่างสม่ าเสมอ สามารถแก้ไข
ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใช้ทักษะเหล่านี้ได้ในสถานการณ์ที่จ าเป็น 
ได้แม้ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้น ๆ 
 (๒)  สามารถแสดงออกอย่างเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งท่ีคาดการณ์ได้และ
คาดการณ์ไม่ได้ ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ และแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม 
 (๓)  ติดตามและกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้ผู้อ่ืนรู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่าง 
มีคุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมในการด าเนินการเก่ียวกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนและ
ละเอียดอ่อน ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางค่านิยม 
 (๔)  มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมีภาวะผู้น าในการ
ให้โอกาสและสนับสนุนผู้อ่ืนให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 ให้น าความรู้ความสามารถขั้นต่ าและคุณลักษณะที่พึงประสงค์มาบูรณาการตามความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ในสาขาวิชาของหลักสูตร  แล้วจึงเขียนเป็นวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมที่แสดงผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ (Competency-base Learning Output) ที่คาดหวัง 
มิใช่เขียนเป็นกระบวนการหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์หรือจุดมุ่งหมายของสาขาวิชาหรือ
หน่วยงาน และต้องวัดได้ ต้องสอดคล้องต่อปรัชญาของหลักสูตร (อย่าลอกความรู้ความสามารถข้ันต่ า
และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว แต่ต้องเรียบเรียงเองให้เป็นลักษณะเฉพาะตามสาระของ
หลักสูตรนี้) 
 รูปแบบการเขียน (ให้แยกระหว่างแผน ก กับ แผน ข) 
 (ประโยคเริ่มต้น) มหาบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะมีความรู้ 
ความสามารถในระดับสูง มีคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ (ระบุระดับการเรียนรู้และสาระ ให้เริ่มต้นข้อ ๑ 
ด้วยคุณธรรม จริยธรรม) 
 - ระบุว่าจะมีพฤติกรรมอะไรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม อาจมีมากกว่า ๑ ข้อ 
 - ระบุระดับความสามารถของสมองขั้นสูงสุดที่ผู้สร้างหลักสูตรมุ่งหวังที่นิสิตจะมี 
ตามระดับการเรียนรู้ของ Bloom and Anderson (ระดับวิพากษ์ได้) และสาระของสาขาวิชา อาจมี
มากกว่า ๑ ข้อ 
 - ระบุระดับทักษะขั้นสูงสุดที่ผู้สร้างหลักสูตรมุ่งหวังว่านิสิตจะท าได้ตามระดับการ 
เรียนรู้ด้านทักษะพิสัยของ Bloom (ระดับเชี่ยวชาญ) และสาระของทักษะนั้น อาจมีมากกว่า ๑ ข้อ 
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 วัตถุประสงค์ที่สร้างนี้ จะต้องเป็นหลักในการวางมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ หรือ  
๖ ด้านต่อไป และเป็นหลักในการก าหนดเนื้อหาสาระและการจัดสร้างรายวิชาที่ต้องสอดคล้องและ
ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์นี้อย่างครบถ้วน รวมทั้งการประเมินผลซึ่งต้องประเมินตามวัตถุประสงค์ 
ที่ได้ก าหนดไว้นี้อย่างเคร่งครัด 
 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 ๒.๑  แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
 ๒.๒  กลยุทธ ์
 ๒.๓  หลักฐาน/ตัวบ่งชี ้
 

 ค าแนะน า ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่เสนอในหลักสูตรนี้  
พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน ๕ ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์ส าคัญที่ต้อง
ด าเนินการเพ่ือความส าเร็จของแผนนั้น ๆ รวมทั้งตัวบ่งชี้ความส าเร็จ โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินในหมวด ๗ ด้วย อาจน าเสนอในรูปแบบตาราง 
 

หมวดที่ ๓  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ 
 ระบบทวิภาค 
 

 ค าแนะน า ระบุระบบการจัดการศึกษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็น 
ระบบทวิภาค ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นต้น ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค 
 การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  
ส่วนการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้
กับการศึกษาภาคปกติ 
 หากจัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง ดังนี้ 
 ระบบไตรภาค 
 ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ โดย ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาคหรือ ๔ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 ระบบจตุรภาค 
 ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ โดย ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบท
วิภาคหรือ ๒ หน่วยกิต ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 หากจัดการศึกษาระบบอ่ืน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นรวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
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 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 

 ค าแนะน า  ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่ 
 

 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 

 ค าแนะน า ถ้ามีการจัดการศึกษาท่ีใช้ระบบอ่ืน ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบ 
ทวิภาคในการจัดการเรียนการสอน ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้นรวมทั้ง
รายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 
๒. การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 

 ค าแนะน า  ระบุช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นิสิตเรียน หากมีการเรียนการสอน
นอกวัน เวลา ราชการ ให้ระบุด้วย 
 

 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
 

 ค าแนะน า  ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องต่อระดับการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เช่น ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ในกรณีที่มี
เกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน 
 

 ๒.๓ ปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิตแรกเข้า  
 

 ค าแนะน า  ระบุลักษณะเฉพาะของผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ต้องน ามา
ประกอบการพิจารณา ในการศึกษาหลักสูตรจนส าเรจ็ เช่น ข้อจ ากัดทางความรู้พื้นฐาน ข้อจ ากัดความรู้
ทางการวิจยั ทักษะ IT ภาษา คณิตศาสตร ์สถิตศิาสตร ์การปรบัตัวในการเรียน สุขภาพ เศรษฐกิจ 
 

 ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ ๒.๓ 
 

 ค าแนะน า ระบุวิธีการที่จะใช้แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต เช่น การจัดสอนเสริม  
การให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา การติดตามความรู้และการปรับตัวของนิสิต การจัดหาทุนการศึกษา 
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 ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
 

 ค าแนะน า  ระบุจ านวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจ านวนที่คาดว่าจะมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี 
 จ านวนนิสิตต้องเป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระได้ 
 คุณสมบัติของอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและจ านวนนิสิต ดังนี้ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมี 
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทและเอก
รวมได้ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า และด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา 
 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารง 
ต าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนิสิตเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแล
นิสิตมากกว่า ๑๕ คนให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของ 
นิสิตปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
ให้คิดสัดส่วนจ านวนนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวนนิสิตที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน  
แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/หรือ 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 
 

 ๒.๖ งบประมาณตามแผน 
 

 ค าแนะน า  แสดงงบประมาณรายรับ (รวมที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐด้วย) และรายจ่าย  
โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัว  
(รวมต้นทุนทั้งหมดทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐด้วย) ในการผลิตมหาบัณฑิตตามหลักสูตรนี้ 
 

 ๒.๗ ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) 
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 ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 

 ค าแนะน า อาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้แก่นิสิตที่มีความรู้ความสามารถ  
ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี ้นิสิตต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้   
 ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต ให้ระบุหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
 หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า  หน่วยกิต 
 การลงทะเบียนเรียน 
  แบบศึกษาเต็มเวลา 
  แบบศึกษาบางส่วนเวลา 
 ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกท่ี 
รับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิตรวม  ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
  ๑) แผน ก   ไม่น้อยกว่า  ๓๖ หน่วยกิต 
   ๑.๑)  แผน ก แบบ ก ๑ 
   - วิทยานิพนธ์ ๓๖ หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาบังคับ ไม่นับหน่วยกิต 
   ๑.๒)  แผน ก แบบ ก ๒  
   - หมวดวิชาบังคับ ......... หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก ......... หน่วยกิต 
   - วิทยานิพนธ์   ๑๒ หน่วยกิต (ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต) 
  ๒) แผน ข 
   - หมวดวิชาบังคับ ......... หน่วยกิต 
   - หมวดวิชาเลือก ......... หน่วยกิต 
   - การค้นคว้าอิสระ/งานนิพนธ์  ๓-๖  หน่วยกิต 
 

 ค าแนะน า  ระบุจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
ในแต่ละแบบที่สัมพันธ์ตามการเลือกเรียนของนิสิต ซึ่งก าหนดเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือ
แบบศึกษาบางเวลาและสอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ 
 ให้ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษา
แรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
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 ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิตโดยแบ่งการศึกษาเป็น  
๒ แผน คือ 
 แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
 แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพิ่มขึ้นก็ได้โดย
ไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
 แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิตและ 
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
 แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์แต่ 
ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
 ๓.๑.๓ รายวิชา  
 ๑)  วิทยานิพนธ์    n(x-y-z) 
 ๒)  งานนิพนธ์ (การค้นคว้าอิสระ)   n(x-y-z) 
 ๓)  รายวิชา 
 ๑๒๓๔๕๖๗๘ ชื่อรายวิชาภาษาไทย n(x-y-z) 
 12345678 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ  
 

 ค าแนะน า  ให้ระบุรหัสรายวิชา  ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วย
กิต จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง ให้เป็นไปตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง แนวปฏิบัติการก าหนดเลขรหัสรายวิชาของหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 รหัสวิชา คือ กลุ่มหมายเลขที่ก าหนดเฉพาะส าหรับแต่ละรายวิชา มี ๖ หลัก ประกอบด้วย 
 เลขรหสัวชิาหลักที่  ๑ -๓  หมายถึง เลขรหสัวชิาของสว่นงาน รายละเอียดดังตารางที่ ๔ 
 เลขรหัสวิชาหลักที่  ๔   หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน รายละเอียดดังตารางที่ ๕ 
 เลขรหัสวิชาหลักที่  ๕-๖ หมายถึง หมวดวิชา กลุ่มวิชา และล าดับที่ของรายวิชา 
 เลขรหัสวิชาหลักที่  ๗-๘ หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา 
 ส าหรับงานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ ให้ก าหนดเลขรหัสวิชาหลักท่ี ๔-๖ ตามตารางท่ี ๖ 
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ตารางที่ ๔  เลขรหัสวิชาหลักท่ี ๑ -๓ ของส่วนงานต่าง ๆ  
 

เลขรหัสวิชา ส่วนงาน เลขรหัสวิชา ส่วนงาน 
๑๐๐-๑๔๙  คณะพยาบาลศาสตร ์ ๑๕๐-๑๙๙  คณะอัญมณ ี 

(จันทบุรี) 
๒๐๐-๒๖๙  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๒๗๐-๒๙๙  คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์

(จันทบุรี) 
๓๐๐-๓๔๙  คณะวิทยาศาสตร ์ ๓๕๐-๓๙๙  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
๔๐๐-๔๔๙  คณะศึกษาศาสตร ์ ๔๕๐-๔๙๙  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์ 
๕๐๐-๕๔๙  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๕๕๐-๕๙๙  คณะแพทยศาสตร ์ 
๖๐๐-๖๔๙  คณะศลิปกรรมศาสตร ์ ๖๕๐-๖๕๙  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
๖๖๐-๖๖๙  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  ๖๗๐-๖๗๙  คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร ์ 
๖๘๐-๖๘๙  คณะสหเวชศาสตร ์ ๖๙๐-๖๙๙  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  
๗๐๐-๗๔๙  คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ๗๕๐-๗๕๙  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(สระแก้ว) 
๗๖๐-๗๖๙  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

(สระแก้ว)   
๗๗๐-๗๗๙  คณะดนตรีและการแสดง 

๗๘๐-๗๘๙  โครงการจดัตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
และบรหิารธุรกจิ (สระแก้ว)  

๗๙๐-๗๙๙ คณะเภสัชศาสตร ์

๘๐๐-๘๔๙  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
(จันทบุรี) 

๘๕๐-๘๗๔  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

๘๗๕-๘๘๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์ ๘๘๕-๘๙๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๘๙๕-๘๙๙    
๙๐๐-๙๔๙  คณะโลจสิติกส ์ ๙๕๐-๙๙๘ วิทยาลัยนานาชาต ิ 
๙๙๙XXX สถาบันภาษา   
 
ตารางที่ ๕  เลขรหัสวิชาหลักท่ี ๔  ชั้นปีที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท 
 

ระดับการศึกษา ตัวเลขหลักที่สี่ 
ระดับปริญญาโท ๕-๖ 

 
ตารางที่ ๖  เลขรหัสวิชาหลักท่ี ๔-๖  รายวิชางานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ 
 

รายวิชา ตัวเลขหลักท ี่ ๔-๖ 
ระดับปริญญาโท 
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก ๑) 

 
๖๙๗ 

วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก ๒) ๖๙๙ 
การค้นคว้าอิสระหรืองานนิพนธ์ (แผน ข) ๖๙๘ 
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ชื่อรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
  การก าหนดชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรระบุชื่อรายวิชาที่แสดง
สาระส าคัญของรายวิชานั้น มิใช่วิธีการจัดการเรียนรู้ และต้องถูกต้องตามหลักภาษา สอดคล้องกันทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
  ตัวอย่าง 
  ภาคทฤษฎี 
  มหศัลยพยาธิวิทยา ๑  
  Gross Surgical Pathology I  
  ภาคปฏิบัติ 
  ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา ๑  
  Gross Surgical Pathology Laboratory I 
ระดับบัณทิตศึกษา ไม่ควรมีรายวิชาที่ใช้ค าว่า”เบื้องต้น ขั้นต้น ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นมูล ขั้นแนะน าฯ” 
 การคิดหน่วยกิต 
 การคิดหน่วยกิตและชั่วโมงเรียน ในแต่ละรายวิชา ให้ระบุจ านวนชั่วโมง  
บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือความสมบูรณ์ในการเรียนการสอนที่ต้องให้ 
นิสิตปฏิบัติ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการค้นคว้าหาความรู้นอกชั้นเรียน 
เพ่ือเพ่ิมพูนความรอบรู้ให้กว้างขวางมากข้ึน แต่ละรายวิชาไม่ควรมีจ านวนหน่วยกิตเกิน ๔ หน่วยกิต 
  ๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๓)  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๔)  สหกิจศึกษา มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ตามมาตรฐานและการประกัน 
คุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคม 
สหกิจศึกษาไทย, ๒๕๕๒) 
  ๕)  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  
๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๖)  งานนิพนธ์ (การค้นคว้าอิสระ) ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
  ๗)  วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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 รูปแบบการเขียนจ านวนหน่วยกิต ใช้ระบบตัวเลขจ านวน ๔ ตัว คือ n(x-y-z)  
 โดย n = จ านวนหน่วยกิต  
  x = ชั่วโมงบรรยาย/สัปดาห์ 
  y = ชั่วโมงปฏิบัติ/สัปดาห์   
  z = ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง/สัปดาห์   
 การแปลงหน่วยกิตเป็นชั่วโมง 
 ก.  การบรรยาย ๑ หน่วยกิต = ๑ ชั่วโมง/ สัปดาห ์
 ข.  การปฏิบัติ ๑ หน่วยกิต = ๒-๓ ชั่วโมง/ สัปดาห ์
 ค.  การฝึกงาน/ภาคสนาม  ๑  หน่วยกิต = ๓ ชั่วโมง/ สัปดาห ์
 ง.  งานนิพนธ์(การค้นคว้าอิสระ)/วิทยานิพนธ์ ๑ หน่วยกิต = ๓  ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 การเทียบจ านวนชั่วโมงการบรรยายและการปฏิบัติเป็นชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
 ก.  การบรรยาย ๑ ชั่วโมง/ สัปดาห ์ = ศึกษาด้วยตนเอง ๒ ชั่วโมง/ สัปดาห ์
 ข.  การปฏิบัติ ๑ ชั่วโมง/ สัปดาห ์ = ศึกษาด้วยตนเอง ๑/๒ ชั่วโมง/ สัปดาห ์
 ค.  การฝึกงาน/ภาคสนาม ๑ ชั่วโมง/ สัปดาห์ = ศึกษาด้วยตนเอง ๑/๒ ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 ง. งานนิพนธ์ (การค้นคว้าอิสระ)/วิทยานิพนธ์ ๑ ชั่วโมง/ สปัดาห์ = ศึกษาด้วยตนเอง 
๑/๒ ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 ทั้งนีจ้ านวนชั่วโมงรวมในวงเล็บจะเท่ากับ ๓ เท่าของจ านวนหน่วยกิต ยกเว้นการคิด 
หน่วยกิตรายวิชาที่มีเฉพาะชั่วโมงปฏิบัติ  
 ตัวอย่าง 
 ๓(๓-๐-๖)  หมายความว่า  รายวิชานี้เป็นรายวิชาภาคทฤษฎี มีค่ารายวิชาเท่ากับ  
๓ หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาในห้องเรียนสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงและนิสิตต้องศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติมอีก
สัปดาห์ละ ๖ ชั่วโมงนิสิตต้องใช้เวลาส าหรับการศึกษารายวิชานี้รวมทั้งสิ้น ๙ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 ๓(๒-๒-๕)  หมายความว่า  รายวิชานี้เป็นรายวิชาทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีมีค่า
รายวิชาเท่ากับ ๓ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียน สัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง และใช้เวลา
ฝึกหัดหรือปฏิบัติการสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง และนิสิตต้องศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติมอีกสัปดาห์ละ ๕ ชั่วโมง 
นิสิตต้องใช้เวลาส าหรับการศึกษารายวิชานี้รวมทั้งสิ้น ๙ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 ๖(๐-๑๘-๙)  หมายความว่า  รายวิชานี้เป็นรายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามหรือ
งานนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์มีค่ารายวิชาเท่ากับ ๖ หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกหัดหรือปฏิบัติการสัปดาห์ละ 
๑๘ ชั่วโมง และนิสิตต้องศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติมอีกสัปดาห์ละ ๙ ชั่วโมง นิสิตต้องใช้เวลาส าหรับ
การศึกษารายวิชานี้รวมทั้งสิ้น ๒๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 ในการก าหนดจ านวนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษานั้น ต้องค านึงถึงเวลาที่นิสิตต้องใช้ 
ในการเรียนรู้รวมทุกรายวิชาในแต่ละสัปดาห์ 
 

 ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา 
 

 ค าแนะน า  ระบุตารางเรียนของนิสิตประกอบด้วยรายวิชาที่จะจัดให้นิสิตได้ศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา แต่ละชั้นปี 
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 ๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

 ค าแนะน า  ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) หมายถึง สาระที่ส าคัญพอสังเขป
ของรายวิชาหนึ่งวิชาใด ไม่ว่าประชานพิสัย (Cognitive Domain) จลนพิสัย (Psychomotor 
Domain) รวมทั้งเจตคติพิสัย (Affective Domain) ทีน่ิสิตสามารถทราบถึงเนื้อหาในภาพรวมของ
รายวิชานั้น การสร้างค าอธิบายรายวิชา ต้องสร้างจากสาระของวัตถุประสงค์ที่ได้แยกแยะแล้ว 
 หลักการในการเขียนค าอธิบายรายวิชา สรุปเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 ๑)  การเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี มิใช่เขียนเป็นประโยค มิใช่วิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้หรือการประเมินผล  
 ๒)  เขียนให้กระชับ มีเฉพาะเนื้อหา(หัวข้อในรายวิชา) โดยไม่ต้องมีส่วนของ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เงื่อนไข สื่อ(ไม่ต้องระบุกรณีศึกษาฯ) ตัวอย่าง (จึงไม่ต้องมีค าว่า เช่น อาทิ เป็นต้น 
ได้แก่ ฯ) การวัดผล และไม่ต้องมีค าว่า “ศึกษา…..” และ “ประยุกต์ใช้ ...”  
 ๓)  ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ให้มีเนื้อความสอดคล้องกัน   
 ๔)  การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
 ๕)  การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ให้เขียนเป็นนามวลี (Noun Phrase) และ 
มีเนื้อหาที่สอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย โดยขึ้นต้นอักษรแรกของค าอธิบายรายวิชาด้วย
ตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น ชื่อเฉพาะ และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีที่มี
เนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ถ้าเป็นกลุ่มเนื้อหาเดียวกันให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เมื่อสิ้นสุด
กลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) จบค าอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย
มหัพภาค (.) 
 ตัวอย่างการเขียนค าอธิบายรายวิชา 
 ตัวอย่างการเขียนค าอธิบายรายวิชา 
 ๖๘๕๓๒๑๕๙ มหศัลยพยาธิวิทยา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
  Gross Surgical Pathology I 
  การจัดการสิ่งส่งตรวจขั้นพ้ืนฐาน การตรวจด้วยตาเปล่า การบรรยาย 
ความผิดปกติที่พบ การเลือกต าแหน่งรอยโรคเพ่ือส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อที่มีขนาดเล็ก
ที่แพทย์สุ่มตัดบางบริเวณหรือตัดมาท้ังหมดเพ่ือตรวจทางพยาธิวิทยา จรรยาบรรณวิชาชพี 
  Basic specimen handlings, gross examination, gross 
description, sampling of the representative area for microscopic examination of the 
small specimen from incisional or excisional biopsy; professional code of ethics 
 ๖๘๕๓๒๒๕๙ ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา ๑ ๒(๐-๖-๒) 
   Gross Surgical Pathology Laboratory I 
   การจัดการสิ่งส่งตรวจขั้นพ้ืนฐาน การตรวจชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่าในชิ้นเนื้อ
ขนาดเล็ก จริยธรรมวิชาชีพ 
   Basic specimen handling, gross examination of small 
specimen; professional ethics 
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 xxx๖๙๘xx การค้นคว้าอิสระ (งานนิพนธ์) n(x-y-z) 
  Independent Study 
  การก าหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การก าหนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า 
การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์
วรรณกรรม การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล 
การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพ่ือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณ
นักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  Purpose of study, study aims and objectives, literature analysis, 
confidence evaluation of reviewed literature, literature synthesis, result discussions, 
citations and international bibliographic systems; full research report compilation, 
academic article authoring, abstract preparation; oral presentation; ethics and code 
of conducts of researchers, ethics in publishing academic works 
 xxxxxxxx วิทยานิพนธ์ n(x-y-z) 
  Thesis 
  การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ การทบทวน  
การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน 
การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การตั้งสมมติฐาน การก าหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย 
การด าเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิง
ผลงานของผู้อ่ืนและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงาน
การวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ 
  Purpose of research, literature reviews, analysis and synthesis, 
confidence evaluation of reviewed literature, research aims and objectives, research 
methodologies, research proposals, research conducts, result processing and 
analysis, result synthesis, discussions, citations and international bibliographic 
systems; full research report compilation, research article authoring, abstract 
preparation; oral presentations; ethics and code of conducts of researchers, ethics in 
publishing academic works 
 

 ๓.๒ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๓ คน 
  ๑)  ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 
   คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี (พ.ศ.) ที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 
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   ผลงานทางวิชาการ (เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท การเผยแพร่  
เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.) อย่างน้อย ๓ รายการ 
   ผลงานวิจัย ต้องมีอย่างน้อย ๑ รายการ 
   หนังสือ ต ารา 
   บทความทางวิชาการ 
   ผลงานในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับผลงานวิจัย 
   ภาระการสอนทั้งท่ีมีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
   รายวิชา จ านวนชัว่โมงสอนจริง  
  ๒)  ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
  ……………………………………………………………….. 
  ๓)  ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
  ……………………………………………………………….. 
 ๓.๒.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ... คน (ไม่จ ากัดจ านวนแต่คุณวุฒิต้องเป็นไปตาม 
  เกณฑ์ฯ และมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ได้) 
  ๑)  ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 
   คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี (พ.ศ.) ที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 
   ผลงานทางวิชาการ (เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท การเผยแพร่  
เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.) อย่างน้อย ๓ รายการ 
   ผลงานวิจัย ต้องมีอย่างน้อย ๑ รายการ 
   หนังสือ ต ารา 
   บทความทางวิชาการ 
   ผลงานในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับผลงานวิจัย 
   ภาระการสอนทั้งท่ีมีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
   รายวิชา จ านวนชัว่โมงสอนจริง  
 ๓.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ??? 
  (๑)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ 
   ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 
   คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี (พ.ศ.) ที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 
   ผลงานทางวิชาการ (เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท การเผยแพร่  
เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.) อย่างน้อย ๓ รายการ 
   ผลงานวิจัย ต้องมีอย่างน้อย ๑ รายการ 
   หนังสือ ต ารา 
   บทความทางวิชาการ 
   ผลงานในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับผลงานวิจัย 
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  (๒)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
  อาจารย์ประจ า 
   ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 
   คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี (พ.ศ.) ที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 
   ผลงานทางวิชาการ (เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท การเผยแพร่  
เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.) อย่างน้อย ๓ รายการ 
   ผลงานวิจัย ต้องมีอย่างน้อย ๑ รายการ 
   หนังสือ ต ารา 
   บทความทางวิชาการ 
   ผลงานในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับผลงานวิจัย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง  
  คุณวุฒิ สาขาวิชา ปีส าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 
  ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 
๑๐ เรื่อง 
 ๓.๓.๔ อาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ประจ า  จ านวน .... คน 
  ๑)  ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 
   คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี (พ.ศ.) ที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 
   ผลงานทางวิชาการ (เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท การเผยแพร่  
เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.) อย่างน้อย ๓ รายการ 
   ผลงานวิจัย ต้องมีอย่างน้อย ๑ รายการ 
   หนังสือ ต ารา 
   บทความทางวิชาการ 
   ผลงานในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับผลงานวิจัย 
   ภาระการสอนทั้งท่ีมีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
   รายวิชา จ านวนชัว่โมงสอนจริง  
 อาจารย์พิเศษ  จ านวน .... คน 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 
   คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี (พ.ศ.) ที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 
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   ผลงานทางวิชาการ (เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท การเผยแพร่  
เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.) อย่างน้อย ๓ รายการ 
   ผลงานวิจัย ต้องมีอย่างน้อย ๑ รายการ 
   หนังสือ ต ารา 
   บทความทางวิชาการ 
   ผลงานในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับผลงานวิจัย 
   ภาระการสอนทั้งท่ีมีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
   รายวิชา จ านวนชัว่โมงสอนจริง  
 

 ค าแนะน า  ระบุจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักหรือการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รอง (ถ้ามี) อาจารย์ผู้สอน 
อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ แยกจากกัน โดยระบุรายชื่อ รหัสเลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง
ทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา (ถ้ามี) รวมทั้ง
ภาระการสอนทั้งท่ีมีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ (รายละเอียดทั้งหมดไว้ที่นี่หรือภาคผนวกก็ได้) 
 หลักเกณฑ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีดังนี้ 
 “อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ 
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ตาม 
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ตามสาขาวิชาของหลักสูตร 
 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 
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 “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ให้ดูรายละเอียดประกอบในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ซึ่งงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้สรุปข้อมูลจ านวนและ
คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังแสดงตามตารางที่ ๗ 
 
ตารางที่ ๗  จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาโท 
 

ระดับการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปริญญาโท 

จ านวน ไม่น้อยกว่า ๓ คน ตามเกณฑไ์ม่ได้ระบุ  
คุณสมบัติ คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ 

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย ์และมผีลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพร ่
ตามหลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อย ๓ รายการ  
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจยั 

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมผีลงาน
ทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวชิาการที่ไดร้ับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อย ๓ 
รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย  
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงาน 
ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ 
รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนิสิตน้อยกว่า ๑๐ คน ต้องเสนอจ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
 อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑) อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและการค้นคว้าอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ 
ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย  
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 ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและ
ผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 
 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการ 
ตามท่ีก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับ ซ่ึงตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโท
หรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้อง
มีประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้
บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน/ปฏิบัติงานคลินิก/สหกิจศึกษา)  
 (ถ้ามี) 
 ๔.๑  ค าอธิบายโดยย่อ 
 ๔.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 ๔.๓  จ านวนหน่วยกิต 
 ๔.๔  ช่วงเวลา  
 ๔.๕  สถานที ่
 ๔.๖  การจัดเวลาและตารางสอน  
 ๔.๗  การเตรียมการ  
 ๔.๘  กระบวนการประเมินผล  
 

 ค าแนะน า ค าอธิบายโดยย่อ ประกอบด้วย ชื่อรายวิชา รหัส และค าอธิบายรายวิชา 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้แก่วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ (สมรรถนะที่ต้องการทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม ปัญญา ทักษะพิสัย) 
 ช่วงเวลา ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นิสิต เช่น ชั้นปี  
ภาคการศึกษา 

การจัดเวลาและตารางสอน เช่น ๓ วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน  
๑ ภาคการศึกษา 

การเตรียมการ การปฐมนิเทศ (สาระอะไร) การแนะน าอาจารย์พิเศษ พ่ีเลี้ยง ผู้บังคับบัญชาฯ 
การให้ค าแนะน าและการช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต 

กระบวนการประเมินผล ประเมินอะไร โดยวิธีการและเครื่องมืออะไร อย่างไร โดยใคร เมื่อไร 
กลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน 
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๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี 
 ๕.๑  ค าอธิบายโดยย่อ  
 ๕.๒  มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 ๕.๓  ช่วงเวลา  
 ๕.๔  จ านวนหน่วยกิต 
 ๕.๕  การเตรียมการ  
 ๕.๖  กระบวนการประเมินผล 
 

 ค าแนะน า  ค าอธิบายโดยย่อ ประกอบด้วย ชื่อรายวิชา รหัส และค าอธิบายรายวิชา 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้แก่วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ (สมรรถนะที่ต้องการทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม ปัญญา ทักษะพิสัย) 
 ช่วงเวลา ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นิสิต เช่น ชั้นปี  
ภาคการศึกษา 
 การจัดเวลาและตารางสอน เช่น ๓ วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 
๑ ภาคการศึกษา 
 การเตรียมการ การปฐมนิเทศ (สาระอะไร) การแนะน าอาจารย์พิเศษ พ่ีเลี้ยง ผู้บังคับบัญชา ฯ 
การให้ค าแนะน าและการช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต 
 กระบวนการประเมินผล ประเมินอะไร โดยวิธีการและเครื่องมืออะไร อย่างไร โดยใคร เมื่อไร 
กลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน 

 
หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
  

 

 ค าแนะน า  ระบุลักษณะพิเศษของนิสิตที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังตามผลการเรียนรู้
ในข้อ ๒ ทีม่หาวิทยาลัย คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีข้ึนในตัวของนิสิตหลักสูตรนี้ 
เป็นพิเศษ เช่น ตระหนักถึงการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสุขภาพ อาสาสมัคร
กิจกรรมสาธารณะ มีคุณลักษณะนิสัย ๑๐ ประการ มีค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ในแต่ละคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว ให้แสดงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมที่จะใช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะเหล่านั้น 
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๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
๒.๒ ด้านความรู้   
๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา   
๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

  

๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

๒.๖ ด้านทักษะพิสัย   
 

 ค าแนะน า  
 (๑)  ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน (วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) เป็นการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของ
ความรู้หรือทักษะและระดับของความรู้และทักษะของหลักสูตรที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่นิสิตเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา ต้องสอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ก าหนดเป็น 
อย่างน้อย (ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/
สาขาวิชานั้น ๆ ข้อ ๕ มาตรฐานผลการเรียนรู้) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐาน
สาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่จะพัฒนา/ปรับปรุง ให้ผู้รับผิดชอบท าความเข้าใจมาตรฐานผลการ
เรียนแต่ละด้านของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงจากค าอธิบายในส่วนที่ ๒ ข้อ ๒.๒ วิธีที่ ๒  
 (๒)  กลยุทธ์การสอน หมายถึงวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ
ของนิสิต ซึ่งต้องสอดคล้องตาม(๑)และถูกต้องตามหลักการศึกษาและเหมาะสมตามสถานการณ์   
โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 (๓)  วิธีการประเมินผล (การวัดผลและการตัดสินผล) หมายถึงเครื่องมือและวิธีการในการ
วัดผลและการตัดสินผลการเรียนรู้ของนิสิตซึ่งต้องถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการศึกษา และ
สอดคล้องต่อ (๑) 
 
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาโท อย่างน้อยต้อง เป็นดังนี้ 
(๑)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดย 
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืน และเม่ือไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับ 
เพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจน 
มีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตามหลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาม ให้ข้อสรุปของ 
ปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่ 
เพ่ือการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การวินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรมใน 
การจัดการกับข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการ 
ส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของการท างานและ 
ในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
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(๒)  ด้านความรู้ 
 มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ  
มีความเข้าใจทฤษฎี การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะ 
ในระดับแนวหน้า มีความเข้าใจในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบ
ของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ในสาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ ตระหนักใน
ระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและนานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขา
วิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
(๓)  ด้านทักษะทางปัญญา 
 ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ท่ีไม่คาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพ และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหา สามารถใช้ 
ดุลยพินิจในการตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย 
สิ่งตีพมิพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทางวิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการให้เข้า
กับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ที่ท้าทายสามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการ
วิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงพัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 
ที่เก่ียวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการ
วิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตลอดถึงการใช้
เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มี 
อยู่เดิมได้อย่างมีนัยส าคัญ 
(๔)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง
สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการ
ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของ
ตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืนอย่างเต็มท่ีในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่าง ๆ แสดงออกทักษะการ
เป็นผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่ม 
(๕)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา  
สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่าง
เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอ
รายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
วิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
(๖)  ด้านทักษะพิสัย 
 มีความเชี่ยวชาญในการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายภายใต้การควบคุมของสมองเพ่ือปฏิบัติ
วิชาชีพ/อาชีพในระดับสูง 
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กลยุทธ์การสอน 
 หมายถึง คือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การศึกษาหรือ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนด ประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experience) จากแนวคิด
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้ “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” กล่าวคือ อาจารย์และนิสิตต้อง
ร่วมกันเรียนรู้ โดยอาจารย์ท าหน้าที่แนะน าช่วยเหลืออ านวยความสะดวก ประสบการณ์การเรียนรู้จะ
ประกอบด้วย เนื้อหา (ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และมีความทันสมัย พร้อมทั้งมีหลักฐานที่เป็นเชิง
ประจักษ์) วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือช่วยในการเรียนรู้ ท าให้
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น ต ารา เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารค าสอน 
กรณีศึกษา สถานการณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือการสะท้อนผลและการพัฒนา 
(Feedback and Development) ในการสร้างเนื้อหา อาจารย์จะต้องมองที่วัตถุประสงค์ เป็นหลัก 
และเนื้อหาจะต้องทันสมัย อาจารย์ต้องใช้ทักษะการประเมินมาคัดกรองเนื้อหาเพ่ือความถูกต้องและ
ความน่าเชื่อถือ ก่อนน ามาให้นิสิตได้เรียนรู้ โดยใช้หลักฐานที่เป็นเชิงประจักษ์  
 ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) ถ้าต้องการพัฒนานิสิตให้มีความสามารถ
แก้ปัญหา (Problem Solving) ถึงระดับพัฒนาองค์ความรู้ นิสิตต้องมีโอกาสได้ลงมือท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ โดยอาจารย์ต้องท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวก (Facilitator) ให้นิสิต และการรู้
ผลความก้าวหน้าก็เป็นสิ่งส าคัญ เช่น ถ้านิสิตไม่รู้ว่าตัวเองมีข้อบกพร่องหรือมีความก้าวหน้าขนาดไหน  
ก็จะไม่รู้ว่าต้องพัฒนาตนเองในเรื่องอะไร จึงต้องการค าแนะน าจากอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ในการเรียน
การสอนระบบตักศิลา อาจารย์จะมีการประเมินเป็น ๒ ระยะ คือ Summative Evaluation คือสอบ
สรุปรวมหรือท่ีรู้จักกันดีคือการสอบไล่ และ Formative Evaluation คือการสอบเป็นระยะเพ่ือการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการจัดการศึกษาแบบตักศิลาจะเน้นการประเมินแบบ Formative 
Evaluation เริ่มตั้งแต ่การประเมินเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา และประเมินเพ่ือพัฒนานิสิตเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่องแต่ต้องใช้ Input ใน Formative Evaluation  สูงกว่า Summative Evaluation มาก 
เช่น ในหนึ่งรายวิชา มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อาจารย์จัดแบ่งเป็นการเรียนรู้และประเมินเป็น
ระยะทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๑๐ คะแนน ปรับปรุงพัฒนาเติมเต็มนิสิตอย่างต่อเนื่อง (Formative 
Evaluation) จนถึงสัปดาห์สุดท้ายนิสิตจะมีผลสัมฤทธิ์เกือบ ๑๐๐ คะแนนเต็ม โดยที่อาจารย์ไม่ต้อง
จัด Summative Evaluation แต่ที่ส าคัญอาจารย์ต้องใส่ input สูงมาก จึงถือว่า Formative 
Evaluation ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีที่สุด  
 การสอนจะต้องใช้กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมต่อรูปแบบต่าง ๆ ของการเรียนรู้ รวมทั้งมี
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นสัดส่วนส าคัญ
ของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าปัจจัยสู่ความส าเร็จเหล่านี้เป็นที่เข้าใจ
ของคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง และน าไปใช้ในการเรียนการสอน ปัจจัยสู่ความส าเร็จที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน มีดังนี้ 
 ๑)  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาด้านนี้เกี่ยวข้องกับการผสมผสานความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการ
ตัดสินใจ ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาจะรวมถึงการทีอ่าจารยเ์ป็นแบบอย่างที่ดี การวิเคราะห์การ
สังเคราะห์การประเมินและการสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน 
การอภิปรายเป็นกลุ่มในเรื่องความขัดแย้งทางความคิดอย่างง่าย ๆ และที่ซับซ้อนมากขึ้น จะช่วยให้นิสติ
เห็นค่านิยมของตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใช้หลักการทั่วไปว่า สิ่งที่ตนเชื่อควรเป็น
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แนวทางก าหนดพฤติกรรมของตนเองได้ หลักในการถ่ายทอดการเรียนรู้ จะต้องมีการอภิปราย
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นไปได้ต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ที่นิสิตจะต้องเผชิญในชีวิตภายหน้าและ 
ในการท างาน แม้ว่าผลการเรียนรู้ด้านนี้อาจถูกจัดเป็นรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ควรใช้ทุก
โอกาสที่มีการเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพ่ือ 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒)  การแสวงหาความรู้ ปัจจัยส าคัญ คือ การจัดภาพรวมอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับการจัด
โครงสร้างและเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า และเม่ือมีข้อมูลใหม่เพ่ิมข้ึนควรจะ
เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จัดไว้นั้น และเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของนิสิต เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ
และน ามาใช้ การใช้เครื่องมือช่วยจ าและการทบทวนเนื้อหาที่ส าคัญเป็นระยะ ๆ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า
ข้อมูลนั้นจะอยู่ในความทรงจ าได้ในระยะยาว 
 ๓)  การพัฒนาทักษะทางปัญญา ปัจจัยสู่ความส าเร็จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด 
รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
เป็นล าดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว้ และต้องฝึกปฏิบัติในหลายสถานการณ์ รวมทั้งท่ีคล้ายคลึงกับ
สถานการณ์ที่คาดว่าจะได้ใช้ในอนาคตเพ่ือช่วยในการถ่ายทอดความรู้และน าไปใช้ในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม การพัฒนาความสามารถในการก าหนดและใช้ทักษะทางปัญญาใน 
การแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน จ าเป็นต้องมีการท างานในการแก้ปัญหาแบบปลายเปิด
โดยให้ความช่วยเหลือในการจ าแนกแยกแยะ และการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ นิสิตควรถูกฝึกให้สามารถสะท้อน
กระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหม่ ๆ ที่ท้าทายและสามารถพัฒนาการจัดการกลยุทธ์ 
ในการคิดของตนเองเมื่อต้องแก้ไขกับประเด็นปัญหาในลักษณะต่าง ๆ 
 ๔)  การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
คือ การมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและได้รับข้อมูลป้อนกลับต่อผลการท างานที่สร้างสรรค์ 
ข้อมูลป้อนกลับดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้านิสิตได้วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ และสามารถพัฒนาเป็นหลักในการแสดงพฤติกรรมของตนเองการพัฒนา
ความสามารถและความรับผิดชอบส าหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจ าเป็นต้องมอบหมายงานให้นิสิต 
ที่จะพัฒนาและกระตุ้นความสามารถเหล่านั้นด้วยความมุ่งหวังให้มีผลงานที่ก้าวหน้าขึ้นตามล าดับ 
 ๕)  การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติเป็นล าดับขั้นตอนตามที่วางแผนไว้พร้อมทั้งให้
ข้อมูลย้อนกลับและค าแนะน าในการปรับปรุงทักษะที่จ าเป็นทางด้านการค านวณและทางสถิติอย่างง่าย ๆ 
แก่นิสิต เพ่ือปรับปรุงทักษะที่จ าเป็นทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย ๆ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร นิสิตที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถต่างกันในการใช้ทักษะด้านการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบางคนต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษ ทั้งนี้อาจท าได้โดยการสอน
โดยตรงร่วมกับการฝึกปฏิบัติ และควรให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะเหล่านี้ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสงูขึ้นตามล าดับ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๒, หนา้ ๒๔-๒๕) 
 ๖)  การพัฒนาทักษะพิสัย ปัจจยัสู่ความส าเร็จคือ การจัดการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติเป็นล าดับ
ขั้นตอนตามที่วางแผนไว้พร้อมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับและค าแนะน าในการปรับปรุงทักษะ มีวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือที่พอเพียง  มีเวลา มีจ านวนอาจารย์เพียงพอ 
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กลยุทธ์การประเมินผล 
 การประเมินผลการเรียนรูของนิสิตเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของนิสิตว่าได้พัฒนาการเรียนรูได
ในระดับต่าง ๆ ที่ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้/ มาตรฐานคุณวุฒิ  จึงต้องให้แนวทางในการประเมิน 
ซึ่งสอดคลองต่อสภาพการเรียนรูตามกลยุทธ์ที่ใช้และอิงพัฒนาการของนิสิต และแสดงถึงระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตแต่ละคนได้ การประเมินผลประกอบไปด้วยการวัดผลและการตัดสินผล โดยต้อง
เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่ถูกต้องตามหลักการศึกษาตามเวลาที่เหมาะสม 
 ทางด้านเจตคติพิสัย (Affective Domain) เช่น คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ วินัย 
จิตอาสา มนุษยสัมพันธ์ วัดผลจากพฤติกรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรมจากผู้ที่ได้เห็นพฤติกรรมของ
นิสิตโดยเครื่องมือ เช่น Checklist, Descriptive Rating Scale, Rubic Score 
 ทางด้านประชานพิสัย (Cognitive Domain) เช่น การอธิบายความรู้ การบรรยายความรู้ 
การประยุกต์ทฤษฎี การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ผล การวิพากษ์ผล วัดผลจากระดับการเรียนรู้
และความรู้ ใช้การถามตอบโดยเครื่องมือเช่น Objective- structure Essay, Objective-structure 
Oral Examination, One-base-choice Multiple Choices  
 ทางด้านทักษะพิสัย (จลนพิสัย Psychomotor Domain) เช่น การร่ายร า การเล่นดนตรี 
การใช้เครื่องมือ การเย็บแผล วัดผลจากการปฏิบัติ ใช้การเฝ้าดูโดยเครื่องมือ เช่น Checklist,  
Descriptive Rating Scale, Rubic Score 
 
๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping)  
 ค าแนะน า  แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้
ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  
* ทั้งนี้ ทุกวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ (จุดด า) ๓ ด้านแรก และครึ่งหนึ่งของวิชาทั้งหมดต้องเพ่ิมผลการ
เรียนรู้ด้านที่ ๔-๕ (จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้) 
* หมายถึง เพิ่มขอ้ความตามเอกสารประกอบโครงการประชุมสัมมนา เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ และการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
หมวดที่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนี ้

...................................................................................  
 ค าแนะน า  ถ้าคณะ วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับ
การให้ระดับคะแนน (เกรด)นิสิต ให้กล่าวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้น ๆ หรือแนบเอกสาร
ดังกล่าว  
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๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 ๒.๑ เมื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเสร็จ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการให้คะแนนและการให้เกรดแต่ละรายวิชา พิจารณาความยากง่ายของข้อสอบ 
ในกรณีที่พบปัญหาจะพิจารณาร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ รายงานผลต่อ 
หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา และคณบดีตามล าดับ 
 ๒.๒ เมื่อสอบเสร็จ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชานั้น
ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชามากน้อยเพียงใด ในระดับใด และน าเสนอต่อภาควิชา/ 
ประธานสาขาวิชาเพ่ือพิจารณา 
 

 ค าแนะน า  อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย 
กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศมหาวิทยาลัย
บูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
.................... 
 

 ค าแนะน า 
 แผน ก แบบ ก ๑ เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย  
โดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ส าหรับ
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับ
ให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 แผน ก แบบ ก ๒ ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้อง 
ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอ
วิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง
และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้  ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับ
สมบูรณ์ (Full Paper)ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 
ดังกล่าว 
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 แผน ข ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับ 
คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบ
ประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น
พร้อมทั้งเสนอรายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการ
ทีม่หาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระ
หรือส่วนหนึ่งของรายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 เกณฑ์แต่งตั้งอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์  ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า ๕ คน ทั้งนี้ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก โดยอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ดังนี้ 
  กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลังโดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมี 
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน 
ระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
  กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ 
ก าหนดข้างต้น ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมาก
เป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
บูรพาและแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 

หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 อาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยมีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่โดยการบรรยาย สัมมนา  
ประชุมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้อาจารย์ใหม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ตอบแทน
อาจารย์ การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ วินัย จรรยาบรรณของอาจารย์ และท าความรู้จัก
ผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานอื่น  นอกจากนี้ยังมีการฝีกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล 
 ในส่วนของคณะ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ให้ค าแนะน าก่อนปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของคณะ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการคณะ 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ อาคารสถานที่ ระเบียบปฏิบัติ ท าความรู้จักผู้บริหาร
คณะ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/รายวิชา  ท าความเข้าใจรายละเอียดภาระงานที่ตนรับผิดชอบ 
ในหลักสูตรและรายวิชาและความเชื่อมโยงรายวิชาอ่ืน มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา/ประธาน
สาขาวิชาเป็นผู้ดูแลในระยะต้น 
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 อาจารย์พิเศษ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ให้ค าแนะน าก่อนปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของคณะ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และประโยชน์ตอบแทนของอาจารย์พิเศษ การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ ท าความรู้จักผู้บริหารคณะ
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/รายวิชา อาคารสถานที่ ท าความเข้าใจรายละเอียดภาระงานที่ตน
รับผิดชอบในหลักสูตรและรายวิชา มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชาเป็นผู้ดูแล 
ค าแนะน า อธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และ
อาจารย์พิเศษให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนใน
หลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน 
 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  และการประเมินผล 
 คณะจัดให้อาจารย์ทุกคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ทักษะอาจารย์ด้านการจัด 
การศึกษา การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา/ประมวลรายวิชา/แผนการเรียนการสอน 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของเทคนิคการจัดการเรียนรู้  
การประยุกต์จิตวิทยาการเรียนรู้ การสร้าง/การเลือกใช้/การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของสื่อ
การเรียนรู้ การเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/งานนิพนธ์  การวัดผล การตัดสินผล การประเมินคุณภาพ
ข้อสอบก่อนน าไปใช้ การจัดการสอบ การวิเคราะห์ข้อสอบหลังสอบเสร็จ การสะท้อนผลการเรียนรู้ 
แก่นิสิต การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์/การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ การสอบงานนิพนธ์ การพัฒนา
นิสิตตามพัฒนาการการเรียนรู้ การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของรายวิชา/หลักสูตร  
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทางวิชาการ 
การวิจัย การพัฒนานิสิต การบริการวิชาการ ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริหารจัดการ   
  ส่งเสริมการท าวิจัย การสร้างต ารา หนังสือ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานทางวิชาการอ่ืนที่เทียบได้
เท่ากับผลงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
   ทุนการวิจัย 
   ให้แรงจูงใจในการเผยแพร่งานวิจัย 
   สนับสนุนให้น าผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการไปสร้างมูลค่าเพ่ิมในทางทรัพย์สินทางปัญญา 
   ส่งเสริมการเป็นวิทยากร  การร่วมกิจกรรมพันธกิจต่อสังคม 
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หมวดที่ ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๑. การก ากับมาตรฐาน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ และ 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  
 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................................  

 
๒. บัณฑิต 

 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย
พิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ 

 บัณฑิตมีการท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 ผลงานวิจัยของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) 

๓. นิสิต  เช่น 
 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 
 มีการะบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา  
 ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

๔. อาจารย ์ เช่น 
 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
 ทางสาขาวิชา และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินนิสิต มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
 และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เช่น 

 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหา 
 ที่ทันสมัย 

 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
 มีการประเมินนิสิต ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมิน 
 ที่หลากหลาย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
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๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ีอความพร้อมของสิ่งสนับสนุน 

 การเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพ และความพร้องของอุปกรณ์เทคโนโลยีและ 
 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อ 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

 ค าแนะน า  ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพ
ของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด ๑ – ๖ ข้างต้น เช่น จ านวนนิสิตทีส่ าเร็จในเวลาที่ก าหนด 
จ านวนนิสิตที่ตกออก (Retire) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การด าเนินงานตามการพัฒนา/
ปรับปรุงที่ก าหนด เป็นต้น โดยตัวบ่งชี้อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 

 
หมวดที่ ๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
 ค าแนะน า ควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัด 
การเรียนการสอนในประเด็นส าคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะ
ถูกน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 ค าแนะน า  อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับ
การพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้า
รับการอบรม การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน 
การวิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิตและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่
เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ค าแนะน า อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์
ตามท่ีได้วางแผนไว้ เช่น  การประเมินของนิสิตในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับ
นิสิตของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้และ
ทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นิสิตต้องการ 
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๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 

 ค าแนะน า อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพ่ือจะได้ข้อมูลต่าง ๆ ย้อนกลับในการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้  
๑) นิสิตและบัณฑิต ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ๓) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่น ๆ 
 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 

 ค าแนะน า  ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗  
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน 
อย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 

 ค าแนะน า  อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนิสิต  
รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
 

เอกสารแนบ 
ให้แนบเอกสารที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน 
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 ๒.๗ หลักสูตรระดับปริญญาเอก 
 

หลักคิด 
 หลักสูตรปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องต่อแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่าง 
มีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณ 
ทางวิชาการและวิชาชีพ มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคม และประเทศ 
 หลักสูตรปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม และมีการศึกษา
ค้นคว้าที่ลุ่มลึกในระดับสูงอย่างมีอิสระ มีความเชี่ยวชาญในพัฒนาการล่าสุดขององค์ความรู้ 
ในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษาค้นคว้า ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกต์ความรู้เพื่อเพ่ิมพูน 
และพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชาของสาขา/สาขาวิชาและวิชาชีพ หลักสูตรอาจจะเน้นการ 
ค้นคว้าวิจัยที่น าไปสู่การท าวิทยานิพนธ์เพ่ือเพ่ิมพูนองค์ความรู้ที่มีอยู่ หรืออาจผสมผสานระหว่าง 
วิทยานิพนธ์กับการศึกษารายวิชาระดับสูงในสาขาวิชาชีพหรือสาขา/สาขาวิชาประยุกต์ 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้ 
 (๑)  มีความเข้าใจอันถ่องแท้ในองค์ความรู้ระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือ 
วิชาชีพ 
 (๒)  มีความคุ้นเคยประเด็นปัญหาที่ก าลังเกิดข้ึนในระดับแนวหน้าของสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ รวมทั้งความท้าทายของประเด็นปัญหาเหล่านั้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน และ 
ต่อข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้ว 
 (๓)  ศึกษาค้นคว้าระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และแปลความหมายขององค์ความรู้ใหม่ทางการวิจัยที่มี
ลักษณะสร้างสรรค์โดยเฉพาะ หรือการใช้ทฤษฎีและการวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่ส าคัญต่อ 
การปฏิบัติในวิชาชีพ 
 (๔)  มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
 (๕)  มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือจากรายงานผลของ
โครงการและจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 (๑)  สามารถประยุกต์ความรู้ระดับสูงและ/หรือความเข้าใจในวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาความรู้
และการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และให้การสนับสนุนอย่างเต็มก าลังเพื่อพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจและกลยุทธ์ใหม่ ๆ 
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 (๒)  สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในสาขาวิชาของตนในการแก้ไขปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อสรุปต่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๓)  สามารถจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพได้
มั่นคงและรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชุมชน 
 
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับที่ ๖ ปริญญาเอก อย่างน้อยต้องเป็น ดังนี้ 
(๑)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ในกรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหา 
ที่เกิดขึ้นได้ ก็สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผล
และค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะ
ได้รับผลกระทบ ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือทบทวนและแก้ไข 
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้ง
และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
(๒)  ด้านความรู้ 
 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งใน 
องค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและ
แนวคิดท่ีเป็นรากฐาน มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึ้น 
รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด ส าหรับหลักสูตร 
ในสาขาวิชาชีพ จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงใน 
วิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เก่ียวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา 
ที่ศึกษาค้นคว้า 
(๓)  ด้านทักษะทางปัญญา 
 สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการ 
วิเคราะห์ประเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย 
วิธีการใหม ่ๆ สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่ 
สร้างสรรค ์โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง 
สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เก่ียวกับการพัฒนา 
องค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ 
(๔)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผน 
วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและ 
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึง 
ความโดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 
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(๕)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าใน 
ประเด็นปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึก 
ในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคล 
ต่าง ๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบ 
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือ 
โครงการค้นคว้าที่ส าคัญ 
(๖)  ด้านทักษะพิสัย 
 มีความเชี่ยวชาญในการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายภายใต้การควบคุมของสมองเพ่ือปฏิบัติ
วิชาชีพ/อาชีพในระดับสูง 
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 ๒.๘ ค าแนะน าการเขียนรายละเอียดหลักสูตรระดับปรญิญาเอก 
 

หมวดที่ ๑   ข้อมูลทั่วไป 
๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัส (ถ้ามี) 
 ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) 
 สาขาวิชา (ภาษาไทย) 
 ชื่อหลักสูตร (ภาษาอังกฤษ) 
 สาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
 

 ค าแนะน า  หากยังไม่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ให้ใส่ “(ร่าง)”ไว้หน้า หลักสูตร 
การตั้งชื่อหลักสูตรต้องค านึงถึงสาระของหลักสูตรและความเป็นสากล และต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
ที่สอดคล้องกัน และถูกต้อง อาจศึกษาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การก าหนด
ชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม และ UNESCO- International Standard 
Classification of Education  (ISCED 2011) 
 การใช้ชื่อว่าหลักสูตรนานาชาติ (International Programme) ต้องมีนิสิตต่างชาติ
ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มิเช่นนั้นต้องใช้ว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษ (English 
Programme) 
 ชื่อคุณวุฒิที่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับ แสดงถึง 
 (๑)  ระดับคุณวุฒิได้แก่ อนุปริญญา ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และ ปริญญาเอก ซึ่งสัมพันธ์กับความซับซ้อนของการเรียนรู้ 
 (๒)  สายวิชา (สายวิชาการ สายวิชาชีพ) เช่น สายวิชาการของศาสตร์ด้านศิลปศาสตร์ 
จะใช้ชื่อคุณวุฒิว่า “ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เป็นการแสดงชื่อทั่วไป 
 (๓)  สาขาวิชาหรือเนื้อหาหลักของการเรียนรู้ ซึ่งอาจเป็นสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขา 
วิชาในสัดส่วนที่เท่ากัน สองสาขาวิชาในสัดส่วนที่ไม่เท่ากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือ หลายสาขา 
วิชาร่วมกันเป็นสหวิทยาการ เช่น สาขาวิชาการจัดการ ซึ่งเป็นสาขาวิชาเดี่ยว ใช้ชื่อคุณวุฒิว่า 
“ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการ)” การแสดงชื่อในระดับนี้เป็นการแสดงชื่อเฉพาะส าหรับ
สาขาวิชา 
 สิ่งส าคัญ คือ การก าหนดชื่อคุณวุฒิหรือปริญญาในสาขาวิชาต่าง ๆ ต้องเป็น
มาตรฐานสากล ถูกต้อง แม่นย า หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
  



คู่มือการเสนอหลักสูตร  ห น้ า   | ๙๕ 

๒. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็มของปริญญา (ภาษาไทย) 
 อักษรย่อของปริญญา (ภาษาไทย) 
 ชื่อเต็มของปริญญา (ภาษาอังกฤษ) 
 อักษรย่อของปริญญา (ภาษาอังกฤษ) 
 

 ค าแนะน า  ให้ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
ให้สอดคล้องกัน มหาวิทยาลัยบูรพามีประกาศก าหนดชื่อปริญญา สาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อตามที่ก าหนด ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได้ก าหนดชื่อ ให้ใช้ชื่อปริญญาตาม
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 
๓. วิชาเอก (ถ้ามี ให้ระบุชื่อ) 
 
๔. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 แบบ ๑ 
  แบบ ๑.๑ จ านวน    หน่วยกิต 
  แบบ ๑.๒ จ านวน    หน่วยกิต 
 แบบ ๒ 
  แบบ ๒.๑ จ านวน    หน่วยกิต 
  แบบ ๒.๒ จ านวน    หน่วยกิต 
 

 ค าแนะน า  
 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ 
นักวิชาชีพชั้นสูง คือ 
 ๑)  แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ 
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทาง
วิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ดังนี้ 
  ๑.๑)  แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่ 
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
  ๑.๒)  แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่ 
น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
  ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
 ๒)  แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๒.๑)  แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่ 
น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
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  ๒.๒)  แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่ 
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
  ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
 
๕. รูปแบบของหลักสูตร 
 ๕.๑ รูปแบบ 
   แบบ ๑ 
    แบบ ๑.๑ 
    แบบ ๑.๒ 
   แบบ ๒ 
    แบบ ๒.๑ 
    แบบ ๒.๒ 
 

 ค าแนะน า  ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ 
นักวิชาชีพชั้นสูง คือ 
 ๑)  แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ 
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ สถาบันอุดมศึกษาอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทาง
วิชาการอ่ืนเพิ่มข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่สถาบันอุดมศึกษาก าหนด ดังนี้ 
  ๑.๑)  แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่ 
น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต 
  ๑.๒)  แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่ 
น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
  ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
 ๒)  แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและ
ก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
  ๒.๑)  แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
  ๒.๒)  แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ 
ไม่น้อยกว่า ๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
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 ๕.๒ ภาษาที่ใช้ 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ ระบุภาษา………………… 
  หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ระบุ..................... 
 

 ค าแนะน า  ระบภุาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
ภาษาใด 
 

 ๕.๓ การรับเข้าศึกษา  
  รับเฉพาะนิสิตไทย 
  รับเฉพาะนิสิตต่างประเทศ 
  รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างประเทศ 
 

 ค าแนะน า  ระบุการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนิสิตไทยหรือต่างประเทศ 
หรือรับทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา 
 

 ๕.๔ ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ 
  เป็นหลักสูตรที่ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น 
  ชื่อสถาบัน...................................................................................................  
  รูปแบบของความร่วมมือสนับสนุน .............................................................   
  เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบัน .......................................ประเทศ...............................................  
  รูปแบบของการร่วม 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯอ่ืน เป็นผู้ให้ปริญญา 
   ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกว่า ๒ สถาบัน) 
 

 ค าแนะน า  ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยบูรพาที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น ๆ โดยต้องระบุชื่อ
สถาบันการศึกษา/หน่วยงานที่ท าความร่วมมือด้วย ส าหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานอื่น ๆ ในต่างประเทศต้องสอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความ 
ตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ 
(ให้แนบเอกสารที่ สกอ.รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา
กับสถาบันต่างประเทศ) และแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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 ๕.๕ การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ปริญญาเฉพาะมหาวิทยาลัยบูรพาเพียงสาขาวิชาเดียว 
  สองปริญญาสองสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ชื่อปริญญา ๑................................... สาขาวิชา........................ 
  ชื่อปริญญา ๒................................... สาขาวิชา........................ 
  ปริญญาเดียวสาขาวิชาเดียวร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อสถาบันอื่น ..............................................................  
  สองปริญญาสาขาวิชาเดียวร่วมกับสถาบันอ่ืน 

 ชื่อปริญญา ๑................................... มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ชื่อปริญญา ๒................................... ชื่อสถาบัน........................ 

  สองปริญญาสองสาขาวิชาร่วมกับสถาบันอ่ืน 
  ชื่อปริญญา ๑................................... สาขาวิชา........................ มหาวิทยาลัยบูรพา 
  ชื่อปริญญา ๒................................... สาขาวิชา........................ 
  ชื่อสถาบัน...........................................  
  อ่ืน ๆ ระบุ.......................................................  
 

 ค าแนะน า  ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา 
(กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอ่ืน ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็นปริญญาร่วมระหว่าง
มหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ 
 
๖. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
  หลักสูตรใหม่ เริ่มใช้ภาคการศึกษา................ปีการศึกษา................ 
  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... เริม่ใช้ภาคการศึกษา.......ปีการศึกษา................ 
  คณะกรรมการประจ า..........ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ ....................... 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ................... 
  สภาวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพาให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อ................... 
  สภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติหลักสูตร เมื่อ................................................. 
  (องค์กรวิชาชีพระบุ).....................รับรองหลักสูตร เมื่อ................................ 
 

 ค าแนะน า ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใช้
หลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา และปีการศึกษา) พร้อมทั้งให้ระบุวันเดือนปีที่คณะกรรมการประจ าคณะ/
วิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ได้รับการ
รับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรอ่ืนใดด้วย ให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง และวันเดือนปี
ที่ได้รับการรับรองด้วย 
๗. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ปีการศึกษาที่คาดว่าหลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
 พ.ศ. .................. 
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 ค าแนะน า  ระบุปกีารศึกษาที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกณฑ์การเผยแพร่หลักสูตร  มีดังนี ้
ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคล้องต่อ 
การประกันคุณภาพภายใน จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้นไปต่อเนื่องกัน ๒ ปีนับตั้งแต่เปิดสอน
หลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เว้นแต่หลักสูตรใดที่
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาได้ก าหนดตัวบ่งชี้และ/หรือเกณฑ์การประเมินเพ่ิมเติม ผลการ
ประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ก าหนด 
จึงจะได้รับการเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปี หรือน้อยกว่าให้พิจารณา
ผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกท่ีเปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน 
 
๘. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 
๙. ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จ านวน  ๓  คน 
 

 ๑. ชื่อ  นามสกุล  เลขประจ าตัวบัตรประชาชน 
  คุณวุฒิการศึกษา  ปี (พ.ศ.)  ที่ส าเร็จการศึกษา  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
  ต าแหน่งทางวิชาการ 
  ผลงานทางวิชาการ ต้องมีอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปี โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้อง
เป็นผลงานวิจัย (ประเภท การเผยแพร่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท ของ ก.พ.อ.) ให้เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association-APA) 
  ผลงานวิจัย 
  บทความทางวิชาการ 
  หนังสือ ต ารา 
  ผลงานลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับผลงานวิจัย 
 ๒. 
 ๓. 
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 ค าแนะน า 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีจ านวนอย่างน้อย ๓ คน และมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการของ ก.พ.อ. อย่างน้อย 
๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนิสิตน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
กรณี 
 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษาโดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกัน
ไม่ได้ ยกเว้นพหุวิทยาการหรือสหวิทยาการให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 
 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้นมี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
 “อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์และศาสตราจารย์ ในมหาวิทยาลัยบูรพา ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการ
อุดมศึกษาและปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 ส าหรับอาจารย์ประจ าที่รับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้ (๑๔ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘) ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
 
๑๐. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
  เฉพาะในสถานที่ตั้ง 
   มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน 
   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี 
   มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว 
  เฉพาะนอกสถานที่ตั้ง ระบุชื่อสถานที่.................................................. 
  เฉพาะนอกสถานที่ตั้ง ระบุชื่อสถานที่.................................................. 
 

 ค าแนะน า ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน หากมีการสอนในวิทยาเขตอ่ืน ๆ 
หรือสอนมากกว่า ๑ แห่ง ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 
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๑๑. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
 ๑๑.๑ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  ค าแนะน า อธิบายสภาพการณ์/การเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย/ภูมิภาค/โลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต Thailand 4.0 ทีม่ีผลต่อการเปลี่ยนแปลง/ 
การพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมของทรัพยากรบุคคลตามหลักสูตรนี้ 
 ๑๑.๒ สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
  ค าแนะน า อธิบายสภาพการณ์/การเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ของประเทศไทย/ภูมิภาค/โลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต Thailand 4.0 ที่มีผลต่อ 
การเปลี่ยนแปลง/การพัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมของทรัพยากรบุคคล 
ตามหลักสูตรนี้ 
 
๑๒. ผลกระทบจาก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อการสร้าง/การพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้อง 
 กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๑๒.๑ การสร้าง/การพัฒนาหลักสูตร 
  ค าแนะน า อธิบายความจ าเป็นที่ต้องสร้าง/พัฒนาหลักสูตรนี้เพ่ือการสร้างทรัพยากร
บุคคลที่ต้องมีความรู้ ความสามารถ ในระดับสูง มีคุณธรรม จริยธรรม ให้ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง/การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจของประเทศไทย/ภูมิภาค/โลกในปัจจุบัน
และในอนาคต Thailand 4.0 
 ๑๒.๒ ความเกี่ยวข้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ค าแนะน า  อธิบายว่ามหาวิทยาลัยบูรพามีพันธกิจหลักคือการจัดการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาเพ่ือสร้างทรัพยากรบุคคลและการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม และมีวิสัยทัศน์ว่า เป็นขุม
ปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน ดังนั้นหลักสูตรนี้จะสอดคล้องต่อพันธกิจและวิสัยทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยบูรพาอย่างไร 
 
๑๓. ความสัมพันธ์ (ถ้าม)ี กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัยบูรพา  
  ค าแนะน า อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชา
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรอื่นเรียนหรือก าหนดให้นิสิต
หลักสูตรนี้ต้องไปเรียนรายวิชาของหลักสูตรอื่น หรือไม่ ถ้ามีจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่า
รายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนิสิตในหลักสูตรอ่ืนหรือหลักสูตรนี้ 
  



คู่มือการเสนอหลักสูตร  ห น้ า   | ๑๐๒ 

หมวดที่ ๒  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
๑. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 ปรัชญา  
 ความส าคัญ 
 วัตถุประสงค์ 
 ๑.  ร้อยละ ....... ของดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้จะได้งานท า 
ภายใน ๑ ปี 
 ๒.  ดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรนี้แล้ว จะมีความรู้ ความสามารถ  
คุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
  ๒.๑ 
  ๒.๒ 
  ๒.๓ 
  ๒.๔ 
  ๒.๕ 
  .................... 
 

 ค าแนะน า หลักสูตรปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องต่อแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษาและมาตรฐาน
วิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถ
ระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่าง 
มีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ มุ่งให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานสังคม และประเทศ 
 ควรก าหนดกรอบความคิดสาขาวิชาเสียก่อน ได้แก่ ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร โดยต้องสอดคล้องต่อปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยบูรพาและ
มาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และความรู้ความสามารถอย่างไร  
ตรงความต้องการอะไรของประเทศโดยเฉพาะ Thailand 4.0 
 ปรัชญาของหลักสูตร คือ คุณค่าของหลักสูตรนี้ที่จะมีต่อวิชาการ วิชาชีพ และสังคม 
หมายถึง ลักษณะจ าเพาะของหลักสูตรที่ผู้สร้างหลักสูตร เชื่อว่าจะสร้างทรัพยากรบุคคลผู้มคีวามรู้
ความสามารถระดับสูง มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทางวิชาการอะไรบ้างต่อ
วิชาชีพและสังคมอย่างทันสมัย   
 รูปแบบการเขียน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายจ าเพาะและเหตุผล ซึ่งปรัชญาของหลักสูตร 
จะใช้เป็นต้นแบบในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
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 ตัวอย่าง   
 หลักสูตรนี้มุ่งสร้างนักวิชาการระดับสูงทางสาขาวิชา.............. มีความรู้ ความสามารถ 
คุณธรรม จริยธรรม เพ่ือปฏิบัติงานในฐานะผู้สร้างองค์ความรู้ใหม่.......... เพื่อความก้าวหน้าทาง
วิชาการและเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศ 
 ความส าคัญของหลักสูตร คือ รายละเอียดหรือข้อมูลที่ต้องสะท้อนให้เห็นจุดเน้นหรือ
ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของหลักสูตร และต้องสอดคล้องต่อปรัชญาและวัตถุประสงค์ ความต้องการ
ของสังคมและประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างไร ตรงความต้องการอะไรของประเทศ
โดยเฉพาะ Thailand 4.0 
 ตัวอย่าง   
 ในปัจจุบัน การใช้พลังงานเพื่อการผลิตสินค้าของภาคอุตสาหกรรมอย่างไม่เหมาะสมจะ
ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมต้นทุน กระทบต่อความสามารถในการแข่งขัน และการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจในภาพรวม การจัดการด้านการใช้พลังงาน ของโรงงานอุตสาหกรรมจึงต้องมีการจัดการ
อย่างเหมาะสม การจัดการด้านพลังงานที่ดีจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดต้นทุน และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตได้อย่างมีนัยส าคัญ การพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถระดับสูง 
เพ่ือสร้างนวัตกรรมในด้านการจัดการพลังงานจึงมีความจ าเป็นเร่งด่วน 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ ผลสัมฤทธิ์ของสมรรถนะ (Competency Achievement) 
ของนิสิตที่คาดว่าจะบังเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเแล้ว เรียกว่า 
วัตถุประสงค์การศึกษา คือ ผลการเรียนรู้ หรือ ผลสัมฤทธิ์ ทางสมอง ทางทักษะ และคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตที่ต้องการให้เกิดข้ึนหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรแล้ว 
ให้ค านึงถึงจุดมุ่งหมายที่ระบุไว้ในกรอบมาตรฐานฯว่าผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยทั่วไป
จะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้ 
 (๑)  มีความเข้าใจอันถ่องแท้ในองค์ความรู้ระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพ 
 (๒)  มีความคุ้นเคยกับประเด็นปัญหาที่ก าลังเกิดข้ึนในระดับแนวหน้าของสาขาวิชา 
การหรือวิชาชีพ รวมทั้งความท้าทายของประเด็นปัญหาเหล่านั้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน และ 
ต่อข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้ว 
 (๓)  ศึกษาค้นคว้าระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และแปลความหมายขององค์ความรู้ใหม่ทางการวิจัยที่มี
ลักษณะสร้างสรรค์โดยเฉพาะ หรือการใช้ทฤษฎีและการวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่ส าคัญต่อ 
การปฏิบัติในวิชาชีพ 
 (๔)  มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
 (๕)  มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือจากรายงานผลของ
โครงการและจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
 คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
 (๑)  สามารถประยุกต์ความรู้ระดับสูงและ/หรือความเข้าใจในวิชาชีพ เพ่ือพัฒนาความรู้
และการปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และให้การสนับสนุนอย่างเต็มก าลัง 
เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจและกลยุทธ์ใหม่ ๆ 
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 (๒)  สามารถแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในสาขาวิชาของตนในการแก้ไขปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้น 
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและข้อสรุปต่อกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและกลุ่มที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (๓)  สามารถจัดการกับปัญหาทางจริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบทของวิชาการหรือ 
วิชาชีพได้มั่นคงและรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกท่ีเหมาะสม เพ่ือแก้ไขปัญหาที่มี 
ผลกระทบต่อชุมชน 
 ให้น าความรู้ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าวมาบูรณาการตามความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ที่เป็นความเฉพาะในสาขาวิชาของหลักสูตร  แล้วจึงเขียนเป็น
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่แสดงผลการเรียนรู้เชิงสมรรถนะ (Competency-base Learning 
Output) ที่คาดหวังด้วยภาษาและส านวนของตนเอง มิใช่ลอกมาจากความรู้ความสามารถและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ดังกล่าว และมิใช่เขียนเป็นกระบวนการหรือวิธีการจัดการเรียนรู้ของอาจารย์
หรือจุดมุ่งหมายของสาขาวิชาหรือหน่วยงาน  และต้องวัดได้ ต้องสอดคล้องต่อปรัชญาของหลักสูตร  
 รูปแบบการเขียน 
 (ประโยคเริ่มต้น) ดุษฎีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว จะมีความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ (ระบุระดับการเรียนรู้และสาระ ให้เริ่มต้นข้อ ๑ ด้วยคุณธรรม 
จริยธรรม) 
 ระบุว่าจะมีพฤติกรรมอะไรที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม อาจมีมากกว่า ๑ ข้อ 
 ระบุระดับความสามารถของสมองขั้นสูงสุดที่ผู้สร้างหลักสูตรมุ่งหวังที่นิสิตจะมีตาม 
ระดับการเรียนรู้ของ Bloom and Anderson (สร้างองค์ความรู้ใหม่/สร้างนวัตกรรม) และสาระของ
สาขาวิชา อาจมีมากกว่า ๑ ข้อ 
 ระบุระดับทักษะพิสัย (ถ้ามี) ขั้นสูงสุดที่ผู้สร้างหลักสูตรมุ่งหวังว่านิสิตจะท าได้ตาม 
ระดับการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัยของ Bloom และสาระของทักษะนั้น อาจมีมากกว่า ๑ ข้อ 
 วัตถุประสงค์ที่สร้างนี้ จะต้องเป็นหลักในการวางมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ หรือ ๖ ด้าน
ต่อไป และเป็นหลักในการก าหนดเนื้อหาสาระและการจัดสร้างรายวิชาให้สอดคล้องต่อวัตถุประสงค์ 
รวมทั้งการประเมินผลซึ่งต้องประเมินตามวัตถุประสงค์ท่ีได้ก าหนดไว้นี้ 
 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง 
 ๒.๑ แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
 ๒.๒ กลยุทธ์ 
 ๒.๓ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

 ค าแนะน า  ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่เสนอในหลักสูตรนี้ พร้อม
ระบุเวลาคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน ๕ ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์ส าคัญที่ต้องด าเนินการ
เพ่ือความส าเร็จของแผนนั้น ๆ รวมทั้งตัวบ่งชี้ความส าเร็จ โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการ
ประเมินในหมวด ๗ ด้วย อาจน าเสนอในรูปแบบตาราง  
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หมวดที่ ๓  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
๑. ระบบการจัดการศึกษา 
 ๑.๑ ระบบ 
 ระบบทวิภาค  
 

 ค าแนะน า ระบุระบบการจัดการศึกษาท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็น
ระบบทวิภาค ระบบไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นต้น ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
 ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาค 
 การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์  
สถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมี
สัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
 การจัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง ดังนี้ 
 ระบบไตรภาค 
 ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
 ระบบจตุรภาค 
 ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์  
 

 ๑.๒ การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 

 ค าแนะน า ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่ ให้ก าหนดระยะเวลา
และจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ 
 

 ๑.๓ การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
 

 ค าแนะน า ถ้ามีการจัดการศึกษาท่ีใช้ระบบอ่ืน ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค
ในการจัดการเรียนการสอน ให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน 
 ๑ หน่วยกิตระบบไตรภาค เทียบได้กับ ๑๒/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ ๔ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๕ หน่วยกิตระบบไตรภาค 
 ๑ หน่วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได้กับ ๑๐/๑๕ หน่วยกิตระบบทวิภาคหรือ ๒ หน่วยกิต 
ระบบทวิภาค เทียบได้กับ ๓ หน่วยกิตระบบจตุรภาค 
 ส าหรับการจัดการศึกษาระบบอื่น ให้แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษา 
นั้นรวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน่วยกิตกับระบบทวิภาคไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจนด้วย 
 หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจ าเป็นพิเศษ การลงทะเบียนเรียนที่มีจ านวน
หน่วยกิตแตกต่างไปจากเกณฑ์ข้างต้นก็อาจท าได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา 
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๒. การด าเนินการหลักสูตร 
 ๒.๑ วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 

 ค าแนะน า  ระบุช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นิสิตเรียน หากมีการเรียนการสอน
นอกวัน เวลา ราชการ ให้ระบุด้วย 
 

 ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
  

 ค าแนะน า  ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องต่อระดับการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มี 
ผลการเรียนดีมากหรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 

 ๒.๓ ปัญหาของนิสิตแรกเข้า  
 

 ค าแนะน า  ระบุลักษณะเฉพาะของผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ต้องน ามา
ประกอบการพิจารณา ในการศึกษาหลักสูตรจนส าเรจ็ เช่น ข้อจ ากัดทางความรู้พื้นฐาน  ขอ้จ ากัดความรู้
ทางการวิจยั  ทักษะ IT  ภาษา คณิตศาสตร ์สถิติศาสตร ์ การปรับตัวในการเรยีน  สุขภาพ  เศรษฐกิจ 
 

 ๒.๔ กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนิสิตในข้อ ๒.๓ 
 

 ค าแนะน า  ระบุวิธีการที่จะใช้แก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนิสิต เช่น การจัดสอนเสริม   
การให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา การติดตามความรู้และการปรับตัวของนิสิต การจัดหาทุนการศึกษา 
 

 ๒.๕ แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ ๕ ปี  
 

 ค าแนะน า ระบุจ านวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจ านวนที่คาดว่าจะมี
ผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี จ านวนนิสิตต้องเป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วน
จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติเป็นที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์หลักต่อจ านวนนิสิตรวมทุกชั้นปีตลอด
หลักสูตรเกณฑภ์าระงานอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และจ านวนนิสิต 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ 
หลักของนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทและเอกรวมได้
ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
ด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ 
ดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา 
 กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารงต าแหน่ง
ศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนิสิตเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยบูรพา
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พิจารณาแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้องดูแลนิสิตมากกว่า ๑๕ คน
ให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์และ/หรือ 
อาจารย์ผู้สอบดุษฎีนิพนธ์นิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 
 

 ๒.๖ งบประมาณตามแผน  
 

 ค าแนะน า แสดงงบประมาณรายรับ (รวมที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินด้วย) 
และรายจ่าย โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ
ค่าใช้จ่ายต่อหัว (ต้นทุนทั้งหมด รวมทั้งอาคารสถานที่ครุภัณฑ์ ที่ได้รับจากงบประมาณแผ่นดินด้วย) 
ในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น 
 

 ๒.๗ ระบบการศึกษา 
  แบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
  อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 

 ๒.๘ การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 

 ค าแนะน า อาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาหรือวิทยานิพนธ์จากหลักสูตร 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้นิสิตที่มีความรู้ความสามารถ  
ที่สามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี ้นิสิตต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษา
ในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอนของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
๓. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๑ หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  ๓.๑.๑ จ านวนหน่วยกิต  
   แบบ ๑ 
    แบบ ๑.๑ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  หน่วยกิต 
    แบบ ๑.๒ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  หน่วยกติ 
   แบบ ๒ 
    แบบ ๒.๑ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  หน่วยกิต 
    แบบ ๒.๒ หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  หน่วยกิต 
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 การลงทะเบียนเรียน 
  แบบศึกษาเต็มเวลา  
  แบบศึกษาบางส่วนเวลา 
 แบบ ๑.๑ ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา นับจากวันที่เปิด 
ภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 แบบ ๑.๒ ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา นับจากวันที่เปิด 
ภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 แบบ ๒.๑ ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา นับจากวันที่เปิด 
ภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 แบบ ๒.๒ ระยะเวลาการศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา นับจากวันที่เปิด 
ภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
 

 ค าแนะน า  ผู้ที่ส าเร็จปริญญาตรีแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา 
ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส่วนผูท้ี่ส าเร็จปริญญาโทแล้วเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกให้ใช้เวลาศึกษา
ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
 

 ๓.๑.๒ โครงสร้างหลักสูตร 
  จ านวนหน่วยกิต  รวมตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า        XX      หน่วยกิต 
  ๑)  แบบ ๑  
   ๑.๑)  แบบ ๑.๑ (ผู้ส าเร็จปริญญาโท) 
    - ดุษฎีนิพนธ์   ๔๘ หน่วยกิต 
   ๑.๒)  แบบ ๑.๒ (ผู้ส าเร็จปริญญาตรี) 
    - ดุษฎีนิพนธ์   ๗๒ หน่วยกิต 
  หมายเหตุ  หากมกีารก าหนดรายวิชาให้เรียนเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาอ่ืน
เพ่ิมข้ึนต้องไม่นับหน่วยกิต  
  ๒)  แบบ ๒ 
   ๒.๑)  แบบ ๒.๑ (ผู้ส าเร็จปริญญาโท) 
    - หมวดวิชาบังคับ  ………… หน่วยกิต 
    - หมวดวิชาเลือก  ………… หน่วยกิต 
    - ดุษฎีนิพนธ์       ๔๘ หน่วยกิต 
   ๒.๒)  แบบ ๒.๒ (ผู้ส าเร็จปริญญาตรี) 
    - หมวดวิชาบังคับ  ………… หน่วยกิต 
    - หมวดวิชาเลือก  ………… หน่วยกิต 
    - ดุษฎีนิพนธ์        ๗๒ หน่วยกิต 
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 ๓.๑.๓ ชื่อรายวิชา รหัสรายวิชา จ านวนหน่วยกิต 
  ๑๒๓๔๕๖๗๘ ชื่อรายวิชา (ภาษาไทย)  n(x-y-z) 
  12345678 ชื่อรายวิชา (ภาษาอังกฤษ) 
 

 ค าแนะน า  ให้ระบุรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต 
จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
 รหัสวิชา 
 คือ กลุ่มหมายเลขที่ก าหนดเฉพาะส าหรับแต่ละรายวิชา มี ๖ หลัก ประกอบด้วย 
 เลขรหัสวิชาหลักท่ี  ๑ -๓ หมายถึง เลขรหัสวิชาของส่วนงาน รายละเอียดดังตารางที่ ๘ 
 เลขรหัสวิชาหลักที่  ๔   หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน รายละเอียดดังตารางที่ ๙ 
 เลขรหัสวิชาหลักที่  ๕-๖ หมายถึง หมวดวิชา กลุ่มวิชา และล าดับที่ของรายวิชา 
 เลขรหัสวิชาหลักที่  ๗-๘ หมายถงึ ปีที่สร้างรายวิชา 
 ส าหรับดุษฎีนิพนธ์ ให้ก าหนดเลขรหัสวิชาหลักท่ี ๔-๖ ตามตารางท่ี ๑๐ 

 

ตารางที่ ๘  เลขรหัสวิชาหลักท่ี ๑ -๓ ของส่วนงานต่าง ๆ  
 

เลขรหัสวิชา ส่วนงาน เลขรหัสวิชา ส่วนงาน 
๑๐๐-๑๔๙  คณะพยาบาลศาสตร ์ ๑๕๐-๑๙๙  คณะอัญมณ ี 

(จันทบุรี) 
๒๐๐-๒๖๙  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๒๗๐-๒๙๙  คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์

(จันทบุรี) 
๓๐๐-๓๔๙  คณะวิทยาศาสตร ์ ๓๕๐-๓๙๙  วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ  
๔๐๐-๔๔๙  คณะศึกษาศาสตร ์ ๔๕๐-๔๙๙  วิทยาลัยพาณิชยศาสตร ์ 
๕๐๐-๕๔๙  คณะวิศวกรรมศาสตร ์ ๕๕๐-๕๙๙  คณะแพทยศาสตร ์ 
๖๐๐-๖๔๙  คณะศลิปกรรมศาสตร ์ ๖๕๐-๖๕๙  คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร  
๖๖๐-๖๖๙  คณะการจัดการและการท่องเที่ยว  ๖๗๐-๖๗๙  คณะรัฐศาสตร์และนิตศิาสตร ์ 
๖๘๐-๖๘๙  คณะสหเวชศาสตร ์ ๖๙๐-๖๙๙  วิทยาลัยวิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา  
๗๐๐-๗๔๙  คณะสาธารณสุขศาสตร ์ ๗๕๐-๗๕๙  คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(สระแก้ว) 
๗๖๐-๗๖๙  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

(สระแก้ว)   
๗๗๐-๗๗๙  คณะดนตรีและการแสดง 

๗๘๐-๗๘๙  โครงการจดัตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
และบรหิารธุรกจิ (สระแก้ว)  

๗๙๐-๗๙๙ คณะเภสัชศาสตร ์

๘๐๐-๘๔๙  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
(จันทบุรี) 

๘๕๐-๘๗๔  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

๘๗๕-๘๘๔ คณะภูมิสารสนเทศศาสตร ์ ๘๘๕-๘๙๔ คณะวิทยาการสารสนเทศ 
๘๙๕-๘๙๙    
๙๐๐-๙๔๙  คณะโลจสิติกส ์ ๙๕๐-๙๙๘ วิทยาลัยนานาชาต ิ 
๙๙๙XXX สถาบันภาษา   
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ตารางที่ ๙  เลขรหัสวิชาหลักท่ี ๔  ชั้นปีที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก 
 

ระดับการศึกษา ตัวเลขหลักที่สี่ 
ระดับปริญญาเอก ๗-๙ 

 
ตารางที่ ๑๐  เลขรหัสวิชาหลกัท่ี ๔-๖  รายวิชาดุษฎีนิพนธ์  
 

รายวิชา ตัวเลขหลักท ี่ ๔-๖ 
ระดับปริญญาเอก 
ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ ๑.๑) 

 
๘๙๘ 

ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ ๑.๒) ๘๙๙ 
ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ ๒.๑) ๙๙๘ 
ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ ๒.๒) ๙๙๙ 

 
ชื่อรายวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
 การก าหนดชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรระบุชื่อรายวิชาที่แสดงสาระส าคัญ
ของรายวิชานั้น มิใช่วิธีการจัดการเรียนรู้ 
 ตัวอย่าง 
 ภาคทฤษฎี 
 มหศัลยพยาธิวิทยา ๑ 
 Gross Surgical Pathology I 
 ภาคปฏิบัติ 
 ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา ๑ 
 Gross Surgical Pathology Laboratory I 
 ห้ามใช้ค าว่า”เบื้องต้น ขั้นต้น ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นมูล ขั้นแนะน า ฯ” 
 การคิดหน่วยกิต 
 การคิดหน่วยกิตและชั่วโมงเรียน ในแต่ละรายวิชา ให้ระบุจ านวนชั่วโมง  
บรรยาย – ปฏิบัติ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือความสมบูรณ์ในการเรียนการสอนที่ต้องให้นิสิต
ปฏิบัติ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการค้นคว้าหาความรู้นอกชั้นเรียนเพื่อเพ่ิมพูน
ความรอบรู้ให้กว้างขวางมากขึ้น แต่ละรายวิชาไม่ควรมีจ านวนหน่วยกิตเกิน ๔ หน่วยกิต 
 ๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า ๑๕ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๓)  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมง 
ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
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 ๔)  สหกิจศึกษา มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การด าเนินงานสหกิจศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย, ๒๕๕๒) 
 ๕)  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  
๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๖)  งานนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
 ๗)  ดุษฎีนิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ  
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  
 รูปแบบการเขียนจ านวนหน่วยกิต  ใช้ระบบตัวเลขจ านวน ๔ ตัว คือ n(x-y-z)  
 โดย  n =  จ านวนหน่วยกิต  
  X =  ชั่วโมงบรรยาย/สัปดาห์ 
  Y =  ชั่วโมงปฏิบัติ/สัปดาห์   
  Z = ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง/สัปดาห์   
 การแปลงหน่วยกิตเป็นชั่วโมง 
 ก.  การบรรยาย ๑ หน่วยกิต   = ๑ ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 ข.  การปฏิบัติ ๑ หน่วยกิต = ๒-๓ ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 ค.  การฝึกงาน/ภาคสนาม  ๑  หน่วยกิต = ๓ ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 ง.  ดุษฎีนิพนธ์  ๑ หน่วยกิต = ๓ ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 การเทียบจ านวนชั่วโมงการบรรยายและการปฏิบัติเป็นชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
 ก.  การบรรยาย  ๑  ชั่วโมง/ สัปดาห์   =  ศึกษาด้วยตนเอง  ๒  ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 ข.  การปฏิบัติ  ๑  ชั่วโมง/ สปัดาห์  =  ศึกษาด้วยตนเอง  ๑/๒  ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 ค.  การฝึกงาน/ภาคสนาม  ๑  ชั่วโมง/ สัปดาห์  =  ศึกษาด้วยตนเอง  ๑/๒  ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 ง.  ดุษฎีนิพนธ์  ๑  ชั่วโมง/ สปัดาห์  =  ศึกษาด้วยตนเอง  ๑/๒  ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
 ทั้งนีจ้ านวนชั่วโมงรวมในวงเล็บจะเท่ากับ ๓ เท่าของจ านวนหน่วยกิต ยกเว้นการคิด 
หน่วยกิตรายวิชาที่มีเฉพาะชั่วโมงปฏิบัติ  
 ตัวอย่าง 
 ๓(๓-๐-๖) หมายความว่า  รายวิชานี้เป็นรายวิชาภาคทฤษฎี มีค่ารายวิชาเท่ากับ  
๓ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาในห้องเรียนสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงและนิสิตต้องศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติมอีก
สัปดาห์ละ ๖ ชั่วโมง นิสิตต้องใช้เวลาส าหรับการศึกษารายวิชานี้รวมทั้งสิ้น ๙ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  
 ๓(๒-๒-๕) หมายความว่า รายวิชานี้เป็นรายวิชาทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีมีค่า
รายวิชาเท่ากับ ๓ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียนสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง และใช้เวลา
ฝึกหัดหรือปฏิบัติการสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง และนิสิตต้องศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติมอีกสัปดาห์ละ ๕ ชั่วโมง 
นิสิตต้องใช้เวลาส าหรับการศึกษารายวิชานี้รวมทั้งสิ้น ๙ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
 ๖(๐-๑๘-๙) หมายความว่า รายวิชานี้เป็นรายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนามหรือ
ดุษฎีนิพนธ์มีค่ารายวิชาเท่ากับ ๖ หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกหัดหรือปฏิบัติการสัปดาห์ละ ๑๘ ชั่วโมง และ
นิสิตต้องศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติมอีกสัปดาห์ละ ๙ ชั่วโมง นิสิตต้องใช้เวลา ส าหรับการศึกษารายวิชานี้
รวมทั้งสิ้น ๒๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 ในการก าหนดจ านวนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษานั้น ต้องค านึงถึงเวลาที่นิสิตต้องใช้ใน
การเรียนรู้รวมทุกรายวิชาในแต่ละสัปดาห์ 
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 ๓.๑.๔ แสดงแผนการศึกษา 
 

 ค าแนะน า ระบุตารางเรียนของนิสิตประกอบด้วยรายวิชาที่จะจัดให้นิสิตได้ศึกษาในแต่ละ
ภาคการศึกษา แต่ละชั้นปี 
 

 ๓.๑.๕ ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 

 ค าแนะน า  ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) หมายถึง สาระที่ส าคัญพอสังเขป
ของรายวิชาหนึ่งวิชาใด ไม่ว่าประชานพิสัย (Cognitive Domain) จลนพิสัย (Psychomotor 
Domain) รวมทั้งเจตคติพิสัย (Affective Domain) ทีน่ิสิตสามารถทราบถึงเนื้อหาในภาพรวมของ
รายวิชานั้น การสร้างค าอธิบายรายวิชา ต้องสร้างจากสาระของวัตถุประสงค์ที่ได้แยกแยะแล้ว 
 หลักการในการเขียนค าอธิบายรายวิชา สรุปเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 ๑)  การเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี มิใช่เขียนเป็นประโยค มิใช่วิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้หรือการประเมินผล  
 ๒)  เขียนให้กระชับ มีเฉพาะเนื้อหา (หัวข้อในรายวิชา) โดยไม่ต้องมีส่วนของ กระบวนการ
จัดการเรียนรู้ เงื่อนไข สื่อ (ไม่ต้องระบุกรณีศึกษาฯ) ตัวอย่าง (จึงไม่ต้องมีค าว่า เช่น อาทิ เป็นต้น 
ได้แก่ ฯ) การวัดผล และไม่ต้องมีค าว่า “ศึกษา…..” และ “ประยุกต์ใช้ ...”  
 ๓)  ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ให้มีเนื้อความสอดคล้องกัน   
 ๔)  การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
 ๕)  การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ให้เขียนเป็นนามวลี (Noun Phrase) และ 
มีเนื้อหาที่สอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย โดยขึ้นต้นอักษรแรกของค าอธิบายรายวิชาด้วย
ตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น ชื่อเฉพาะ และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีที่มี
เนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ถ้าเป็นกลุ่มเนื้อหาเดียวกันให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เมื่อสิ้นสุด
กลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) จบค าอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย
มหัพภาค (.) 
 ตัวอย่างการเขียนค าอธิบายรายวิชา 
 ตัวอย่างการเขียนค าอธิบายรายวิชา 
 ๖๘๕๓๒๑๕๙ มหศัลยพยาธิวิทยา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
  Gross Surgical Pathology I 
  การจัดการสิ่งส่งตรวจขั้นพ้ืนฐาน การตรวจด้วยตาเปล่า การบรรยาย 
ความผิดปกติที่พบ การเลือกต าแหน่งรอยโรคเพ่ือส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยาของชิ้นเนื้อที่มีขนาดเล็ก
ที่แพทย์สุ่มตัดบางบริเวณหรือตัดมาท้ังหมดเพ่ือตรวจทางพยาธิวิทยา จรรยาบรรณวิชาชพี 
   Basic specimen handlings, gross examination, gross 
description, sampling of the representative area for microscopic examination of the 
small specimen from incisional or excisional biopsy; professional code of ethics 
 ๖๘๕๓๒๒๕๙ ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา ๑ ๒(๐-๖-๒) 
   Gross Surgical Pathology Laboratory I 
   การจัดการสิ่งส่งตรวจขั้นพ้ืนฐาน การตรวจชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่าในชิ้นเนื้อ
ขนาดเล็ก จริยธรรมวิชาชีพ 
   Basic specimen handling, gross examination of small 
specimen; professional ethics 
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 xxxxxxxx ดุษฎีนิพนธ์ x(x-x-x) 
  Doctoral Dissertation 
  การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือนวัตกรรม  
การทบทวน การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือ
ของวรรณกรรมที่ทบทวน การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การตั้งสมมติฐาน การก าหนดวิธีการวิจัย 
การเสนอเค้าโครงการวิจัย การด าเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์
ผล การวิจารณ์ผล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการ การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียน
บทคัดย่อ การน าเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย  
จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
  Purpose of research leading to novel or advancing knowledge, 
elaborate review, analysis and synthesis of literature, confidence evaluation of 
reviewed literature, research aims and objectives; research methodologies, research 
proposals, research conducts, result processing and analysis, result synthesis, result 
discussion; full research report compilation, research article authoring, citations and 
international bibliographic systems, abstract preparation; oral presentation; ethics 
and code of conducts of researchers, ethics in publishing academic works 
 

 ๓.๒ ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน 
 ๓.๒.๑ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน ๓ คน 
  ๑)  ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 
   คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี (พ.ศ.) ที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 
   ผลงานทางวิชาการ (เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท การเผยแพร่  
เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.) อย่างน้อย ๓ รายการ 
   ผลงานวิจัย ต้องมีอย่างน้อย ๑ รายการ 
   หนังสือ ต ารา 
   บทความทางวิชาการ 
   ผลงานในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับผลงานวิจัย 
   ภาระการสอนทั้งท่ีมีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
   รายวิชา จ านวนชัว่โมงสอนจริง  
  ๒)  ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
  ……………………………………………………………….. 
  ๓)  ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
  ……………………………………………………………….. 
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 ๓.๒.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน ... คน (ไม่จ ากัดจ านวนแต่คุณวุฒิต้องเป็นไปตาม 
  เกณฑ์ฯ และมีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ได้) 
  ๑)  ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 
   คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี (พ.ศ.) ที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 
   ผลงานทางวิชาการ (เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท การเผยแพร่  
เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.) อย่างน้อย ๓ รายการ 
   ผลงานวิจัย ต้องมีอย่างน้อย ๑ รายการ 
   หนังสือ ต ารา 
   บทความทางวิชาการ 
   ผลงานในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับผลงานวิจัย 
   ภาระการสอนทั้งท่ีมีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
   รายวิชา จ านวนชัว่โมงสอนจริง  
 ๓.๓.๓ อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ??? 
  (๑)  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
   ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 
   คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี (พ.ศ.) ที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 
   ผลงานทางวิชาการ (เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท การเผยแพร่  
เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.) อย่างน้อย ๓ รายการ 
   ผลงานวิจัย ต้องมีอย่างน้อย ๑ รายการ 
   หนังสือ ต ารา 
   บทความทางวิชาการ 
   ผลงานในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับผลงานวิจัย 
  (๒)  อาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ ร่วม 
  อาจารย์ประจ า 
   ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 
   คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี (พ.ศ.) ที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 
   ผลงานทางวิชาการ (เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท การเผยแพร่  
เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.) อย่างน้อย ๓ รายการ 
   ผลงานวิจัย ต้องมีอย่างน้อย ๑ รายการ 
   หนังสือ ต ารา 
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   บทความทางวิชาการ 
   ผลงานในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับผลงานวิจัย 
  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง  
  คุณวุฒิ สาขาวิชา ปีส าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 
  ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
 

 ๓.๓.๔ อาจารย์ผู้สอน 
  อาจารย์ประจ า  จ านวน .... คน 
  ๑)  ชื่อ นามสกุล รหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 
   คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี (พ.ศ.) ที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 
   ผลงานทางวิชาการ (เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท การเผยแพร่  
เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.) อย่างน้อย ๓ รายการ 
   ผลงานวิจัย ต้องมีอย่างน้อย ๑ รายการ 
   หนังสือ ต ารา 
   บทความทางวิชาการ 
   ผลงานในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับผลงานวิจัย 
   ภาระการสอนทั้งท่ีมีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
   รายวิชา จ านวนชัว่โมงสอนจริง  
 อาจารย์พิเศษ  จ านวน .... คน 
   ต าแหน่งทางวิชาการ 
   คุณวุฒิ สาขาวิชา ปี (พ.ศ.) ที่ส าเร็จการศึกษา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ประเทศ 
   ผลงานทางวิชาการ (เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท การเผยแพร่  
เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.) อย่างน้อย ๓ รายการ 
   ผลงานวิจัย ต้องมีอย่างน้อย ๑ รายการ 
   หนังสือ ต ารา 
   บทความทางวิชาการ 
   ผลงานในลักษณะอ่ืนที่เทียบได้กับผลงานวิจัย 
   ภาระการสอนทั้งท่ีมีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
   รายวิชา จ านวนชัว่โมงสอนจริง  
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 ค าแนะน า  ระบุจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ าและอาจารย์พิเศษ  
แยกจากกัน โดยระบุรายชื่อ รหัสเลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและ
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงาน
ทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา (ถ้ามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งท่ีมีอยู่แล้ว และที่จะมี
ในหลักสูตรนี้ (รายละเอียดทั้งหมดไว้ที่นี่หรือภาคผนวกก็ได้) 
 หลักเกณฑ์อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีดังนี้ 
 “อาจารย์ประจ า” หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบตามพันธกิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
 ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช้
(๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้
ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์
ประจ า 
 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ตาม 
สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ 
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น 
มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์ตามสาขาวิชาของหลักสูตร 
 “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการ
บริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตาม
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า ๑ หลักสูตรในเวลา
เดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่ง
หลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน ๒ คน 
 “อาจารย์พิเศษ” หมายถึง ผู้สอนที่ไม่ใช่อาจารย์ประจ า 
 จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ให้ดูรายละเอียดประกอบใน และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ซึ่งงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน ได้สรุปข้อมูลจ านวนและ
คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดังแสดงตามตารางที่ ๑๑ 
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ตารางที่ ๑๑ จ านวน คุณวุฒ ิและคุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาเอก 
 

ระดับการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปริญญาเอก 

จ านวน ไม่น้อยกว่า ๓ คน ตามเกณฑไ์ม่ได้ระบุ  
คุณสมบัติ คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ 

ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง 
ศาสตราจารย ์และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อย ๓ รายการ  
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจยั 

คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือ 
ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการเผยแพร ่
ตามหลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อย ๓ รายการ  
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย ๑ รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจยั 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ 
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย  
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนิสิตน้อยกว่า ๑๐ คน ทางสถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจ านวน
และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นราย
กรณี 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 ๒)  อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้อาจารย์ 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเช่นเดียวกับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  
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 ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ  
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ 
มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
 ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนได ้ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 
๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน/ปฏิบัติงานคลินิก/สหกิจศึกษา)  
 (ถ้ามี) 
 ๔.๑ ค าอธิบายโดยย่อ 
 ๔.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้  
 ๔.๓ จ านวนหน่วยกิต 
 ๔.๔ ช่วงเวลา 
 ๔.๕ สถานที ่
 ๔.๖ การจัดเวลาและตารางสอน 
 ๔.๗ การเตรียมการ 
 ๔.๘ กระบวนการประเมินผล 
 

 ค าแนะน า  ค าอธิบายโดยย่อ ประกอบด้วย ชื่อรายวิชา รหัส และค าอธิบายรายวิชา 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้แก่วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ (สมรรถนะที่ต้องการให้เกิด 
แก่นิสิต) ทั้งคุณธรรม จริยธรรม ปัญญา ทักษะพิสัย) 
 ช่วงเวลา ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นิสิต เช่น ชั้นปี 
ภาคการศึกษา 
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 การจัดเวลาและตารางสอน เช่น ๓ วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลา 
ใน ๑ ภาคการศึกษา 
 การเตรียมการ การปฐมนิเทศ (สาระอะไร) การแนะน าอาจารย์พิเศษ พ่ีเลี้ยง ผู้บังคับบัญชาฯ 
การให้ค าแนะน าและการช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต 
 กระบวนการประเมินผล ประเมินอะไร โดยวิธีการและเครื่องมืออะไร อย่างไร โดยใคร เมื่อไร 
รวมทั้งกลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน 
 
๕. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี 
 ๕.๑ ค าอธิบายโดยย่อ  
 ๕.๒ มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 ๕.๓ ช่วงเวลา 
 ๕.๔ จ านวนหน่วยกิต 
 ๕.๕ การเตรียมการ  
 ๕.๖ กระบวนการประเมินผล 
 

 ค าแนะน า  ค าอธิบายโดยย่อ ประกอบด้วย ชื่อรายวิชา รหัส และค าอธิบายรายวิชา 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้แก่วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ (สมรรถนะที่ต้องการทั้งคุณธรรม 
จริยธรรม ปัญญา ทักษะพิสัย) 
 ช่วงเวลา ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นิสิต เช่น ชั้นปี  
ภาคการศึกษา 
 การจัดเวลาและตารางสอน เช่น ๓ วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลา 
ใน ๑ ภาคการศึกษา 
 การเตรียมการ การปฐมนิเทศ(สาระอะไร) การแนะน าอาจารย์พิเศษ พ่ีเลี้ยง ผู้บังคับบัญชาฯ 
การให้ค าแนะน าและการช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต 
 กระบวนการประเมินผล ประเมินอะไร โดยวิธีการและเครื่องมืออะไร อย่างไร โดยใคร เมื่อไร 
รวมทั้งกลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน 
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หมวดที่ ๔  ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
 
๑. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
  
 

 ค าแนะน า  ระบุลักษณะพิเศษของนิสิตที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังตามผลการเรียนรู้
ในข้อ ๒ ทีม่หาวิทยาลัย คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีข้ึนในตัวของนิสิตหลักสูตรนี้ 
เป็นพิเศษ เช่น ตระหนักถึงการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสุขภาพ อาสาสมัคร
กิจกรรมสาธารณะ มีคุณลักษณะนิสัย ๑๐ ประการ มีค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ในแต่ละคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว ให้แสดงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมที่จะใช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะเหล่านั้น 
 
๒. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน 
ที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ 

กลยุทธ์การประเมิน 
ผลการเรียนรู้ 

๒.๑ ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
๒.๒ ด้านความรู้   
๒.๓ ด้านทักษะทางปัญญา   
๒.๔ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

  

๒.๕ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  

๒.๖ ด้านทักษะพิสัย   
 

 ค าแนะน า  
 (๑)  ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน (วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) เป็นการก าหนดผลสัมฤทธิ์ของ
ความรู้หรือทักษะและระดับของความรู้และทักษะของหลักสูตรที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่นิสิตเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ต้องสอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ก าหนดเป็นอย่างน้อย  
(ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ  
ข้อ ๕ มาตรฐานผลการเรียนรู้) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา
ของหลักสูตรที่จะพัฒนา/ปรับปรุง ให้ผู้รับผิดชอบท าความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนแต่ละด้านของ
ระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงจากค าอธิบาย  
 (๒) กลยุทธ์การสอน หมายถึงวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ
ของนิสิต ซึ่งต้องสอดคล้องตาม (๑) และถูกต้องตามหลักการศึกษาและเหมาะสมตามสถานการณ์ 
โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  

(๓) วิธีการประเมินผล (การวัดและการตัดสินผล) หมายถึงเครื่องมือและวิธีการในการวัดผล
และการตัดสินผลการเรียนรู้ของนิสิตซึ่งต้องถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการศึกษา และสอดคล้อง
ต่อ (๑) 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
 ก าหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจนโดยก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ 
ดุษฎีบัณฑิตที่คาดหวังในแต่ละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือให้มหาวิทยาลัย คณะ 
และผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เป็นหลัก และเป็นแนวทางในการวางแผน 
ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการจัดการศึกษา เช่น การพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธี 
การสอนวิธีการเรียนรู้ ตลอดจนกระบวนการวัดและการประเมินผลนิสิตอย่างน้อยต้อง เป็นดังนี้ 
(๑)  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ในกรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่
เกิดข้ึนได้ ก็สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มีเหตุผล
และค่านิยมอันดีงาม แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะ
ได้รับผลกระทบ ริเริ่มชี้ให้เห็นข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพ่ือทบทวนและแก้ไข 
สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้ง
และปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ท างานและในชุมชนที่กว้างขวางขึ้น 
(๒)  ด้านความรู้ 
 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้ง 
ในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎี หลักการและ 
แนวคิดท่ีเป็นรากฐาน มีความรู้ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมถึงประเด็นปัญหาส าคัญที่จะเกิดขึ้น 
รู้เทคนิคการวิจัยและพัฒนาข้อสรุปซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาด ส าหรับหลักสูตร 
ในสาขาวิชาชีพ จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและกว้างขวางเก่ียวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงใน 
วิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่เก่ียวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชา 
ที่ศึกษาค้นคว้า 
(๓)  ด้านทักษะทางปัญญา 
 สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ 
สังเคราะหป์ระเด็นและปัญหาส าคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วย
วิธีการใหม ่ๆ สามารถสังเคราะห์ผลงานการวิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่ 
สร้างสรรค ์โดยบูรณาการแนวคิดต่าง ๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง 
สามารถออกแบบและด าเนินการโครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซ้อนที่เก่ียวกับการพัฒนา 
องค์ความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยส าคัญ 
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(๔)  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพสามารถวางแผนวิเคราะห์
สังเคราะหแ์ละแก้ปัญหาที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองและองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความ 
โดดเด่นในการเป็นผู้น าในทางวิชาการหรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 
(๕)  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็น
ปัญหาที่ส าคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ โดยเจาะลึกใน
สาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่าง ๆ 
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการ
ค้นคว้าที่ส าคัญ 
(๖)  ด้านทักษะพิสัย 
 มีความเชี่ยวชาญในการใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกายภายใต้การควบคุมของสมองเพ่ือปฏิบัติ
วิชาชีพ/อาชีพในระดับสูง 
 
กลยุทธ์การสอน 
 หมายถึง คือ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์การศึกษาหรือ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดประสบการณ์การเรียนรู้ (Learning Experience) จากแนวคิด
การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ต้องการให้ “ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” กล่าวคือ อาจารย์และนิสิตต้อง
ร่วมกันเรียนรู้ โดยอาจารย์ท าหน้าที่แนะน าช่วยเหลืออ านวยความสะดวก  ประสบการณ์การเรียนรู้จะ
ประกอบด้วย เนื้อหา(ที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์และมีความทันสมัย พร้อมทั้งมีหลักฐานที่เป็นเชิง
ประจักษ์) วิธีการจัดการเรียนรู้ สื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือช่วยในการเรียนรู้  
ท าให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น ต ารา เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสารค าสอน 
กรณีศึกษา สถานการณ์ และโสตทัศนูปกรณ์ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้ คือการสะท้อนผลและการพัฒนา 
(Feedback and Development) ในการสร้างเนื้อหา อาจารย์จะต้องมองที่วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร รายวิชา เป็นหลัก และเนื้อหาจะต้องทันสมัย อาจารย์ต้องใช้ทักษะการประเมินมาคัดกรอง
เนื้อหาเพ่ือความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ ก่อนน ามาให้นิสิตได้เรียนรู้ โดยใช้หลักฐานที่เป็นเชิง
ประจักษ์  
 ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student Center) ถ้าต้องการพัฒนานิสิตให้มีความสามารถ
แก้ปัญหา (Problem Solving) ถึงระดับพัฒนาองค์ความรู้ นิสิตต้องมีโอกาสได้ลงมือท ากิจกรรม 
ต่าง ๆ โดยอาจารย์ต้องท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนอ านวยความสะดวก (Facilitator) ให้นิสิต และการรู้
ผลความก้าวหน้าก็เป็นสิ่งส าคัญ เช่น ถ้านิสิตไม่รู้ว่าตัวเองมีข้อบกพร่องหรือมีความก้าวหน้าขนาดไหน  
ก็จะไม่รู้ว่าต้องพัฒนาตนเองในเรื่องอะไร จึงต้องการค าแนะน าจากอาจารย์เป็นอย่างยิ่ง ในการเรียน
การสอนระบบตักศิลา อาจารย์จะมีการประเมินเป็น ๒ ระยะ คือ Summative Evaluation คือสอบ
สรุปรวมหรือท่ีรู้จักกันดีคือการสอบไล่ และ Formative Evaluation คือการสอบเป็นระยะเพ่ือการ
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พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส าหรับการจัดการศึกษาแบบตักศิลาจะเน้นการประเมินแบบ Formative 
Evaluation เริ่มตั้งแต ่การประเมินเพ่ือคัดเลือกเข้าศึกษา และประเมินเพ่ือพัฒนานิสิตเป็นระยะ
อย่างต่อเนื่อง แตต่้องใช้ Input ใน Formative Evaluation สูงกว่า Summative Evaluation มาก 
เช่น ในหนึ่งรายวิชา มีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน อาจารย์จัดแบ่งเป็นการเรียนรู้และประเมินเป็น
ระยะทุกสัปดาห์ ๆ ละ ๑๐ คะแนน ปรับปรุงพัฒนาเติมเต็มนิสิตอย่างต่อเนื่อง (Formative 
Evaluation) จนถึงสัปดาห์สุดท้ายนิสิตจะมีผลสัมฤทธิ์เกือบ ๑๐๐ คะแนนเต็ม โดยที่อาจารย์ไม่ต้อง
จัด Summative Evaluation แต่ที่ส าคัญอาจารย์ต้องใส่ input สูงมาก จึงถือว่า Formative 
Evaluation ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ได้ดีที่สุด  
 การสอนจะต้องใช้กลยุทธ์การสอนที่เหมาะสมต่อรูปแบบต่าง ๆ ของการเรียนรู้ รวมทั้งมี
การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนนั้น ๆ อย่างต่อเนื่อง ปัจจัยดังกล่าวจะเป็นสัดส่วนส าคัญ
ของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพ่ือให้มั่นใจว่าปัจจัยสู่ความส าเร็จเหล่านี้เป็นที่เข้าใจ
ของคณาจารย์ผู้เกี่ยวข้อง และน าไปใช้ในการเรียนการสอน ปัจจัยสู่ความส าเร็จที่จ าเป็นต่อการพัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน มีดังนี้ 
 ๑)  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม การพัฒนาด้านนี้เกี่ยวข้องกับการผสมผสานความรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการ
ตัดสินใจ ยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาจะรวมถึงการทีอ่าจารยเ์ป็นแบบอย่างที่ดี การวิเคราะห์ 
การสังเคราะห์การประเมินและการสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ 
กัน การอภิปรายเป็นกลุ่มในเรื่องความขัดแย้งทางความคิดอย่างง่าย ๆ และที่ซับซ้อนมากขึ้น จะชว่ยให้
นิสิตเห็นค่านิยมของตนเองได้ชดัเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใช้หลักการทั่วไปว่า สิ่งที่ตนเชื่อควรเป็น
แนวทางก าหนดพฤติกรรมของตนเองได้ หลักในการถ่ายทอดการเรียนรู้ จะต้องมีการอภิปราย
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นไปได้ต่าง ๆ รวมถึงสถานการณ์ที่นิสิตจะต้องเผชิญในชีวิตภายหน้าและ 
ในการท างาน แม้ว่าผลการเรียนรู้ด้านนี้อาจถูกจัดเป็นรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ควรใช้ทุก
โอกาสที่มีการเสริมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมเพ่ือการ
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 ๒)  การแสวงหาความรู้ ปัจจัยส าคัญ คือ การจัดภาพรวมอย่างกว้าง ๆ เกี่ยวกับการจัด
โครงสร้างและเนื้อหาสาระในการเรียนการสอนไว้ล่วงหน้า และเม่ือมีข้อมูลใหม่เพ่ิมข้ึนควรจะ
เชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จัดไว้นั้น และเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของนิสิต เพ่ือให้ง่ายต่อการท าความเข้าใจ
และน ามาใช้ การใช้เครื่องมือช่วยจ าและการทบทวนเนื้อหาที่ส าคัญเป็นระยะ ๆ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่า
ข้อมูลนั้นจะอยู่ในความทรงจ าได้ในระยะยาว 
 ๓)  การพัฒนาทักษะทางปัญญา ปัจจัยสู่ความส าเร็จ คือ การพัฒนาความคิดรวบยอด 
รวมทั้งหลักการทางทฤษฏีและการฝึกปฏิบัติ การวิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
เป็นล าดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว้ และต้องฝึกปฏิบัติในหลายสถานการณ์ รวมทั้งท่ีคล้ายคลึงกับ
สถานการณ์ที่คาดว่าจะได้ใช้ในอนาคตเพ่ือช่วยในการถ่ายทอดความรู้และน าไปใช้ในสถานการณ์ 
ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม การพัฒนาความสามารถในการก าหนดและใช้ทักษะทางปัญญาใน 
การแก้ไขปัญหาใหม่ ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อน จ าเป็นต้องมีการท างานในการแก้ปัญหาแบบปลายเปิด 
โดยให้ความช่วยเหลือในการจ าแนกแยกแยะ และการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจ เพ่ือเป็น 
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การพัฒนาความสามารถในการคิดและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ นิสิตควรถูกฝึกให้สามารถ
สะท้อนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหม่ ๆ ที่ท้าทายและสามารถพัฒนาการจัดการ 
กลยุทธ์ในการคิดของตนเองเมื่อต้องแก้ไขกับประเด็นปัญหาในลักษณะต่าง ๆ 
 ๔)  การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
คือ การมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและได้รับข้อมูลป้อนกลับต่อผลการท างานที่สร้างสรรค์ 
ข้อมูลป้อนกลับดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้านิสิตได้วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ และสามารถพัฒนาเป็นหลักในการแสดงพฤติกรรมของตนเองการพัฒนา
ความสามารถและความรับผิดชอบส าหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจ าเป็นต้องมอบหมายงานให้นิสิต 
ที่จะพัฒนาและกระตุ้นความสามารถเหล่านั้นด้วยความมุ่งหวังให้มีผลงานที่ก้าวหน้าขึ้นตามล าดับ 
 ๕)  การพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ปัจจัยสู่ความส าเร็จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติเป็นล าดับขั้นตอนตามที่วางแผนไว้พร้อมทั้งให้
ข้อมลูย้อนกลับและค าแนะน าในการปรับปรุงทักษะที่จ าเป็นทางด้านการค านวณและทางสถิติอย่าง
ง่าย ๆ แกน่ิสิต เพ่ือปรับปรุงทักษะที่จ าเป็นทางคณิตศาสตร์อย่างง่าย ๆ และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร นิสิตที่เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถต่างกันในการใช้
ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบางคนต้องได้รับการสอนเป็นพิเศษ ทั้งนี้อาจท า
ได้โดยการสอนโดยตรงร่วมกับการฝึกปฏิบัติ และควรให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะเหล่านี้
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามล าดับ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 
๒๕๕๒, หน้า ๒๔-๒๕) 
 
กลยุทธ์การประเมินผล 
 การประเมินผลการเรียนรูของนิสิตเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของนิสิตว่าได้พัฒนาการเรียนรูได
ในระดับต่าง ๆ ที่ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้/ มาตรฐานคุณวุฒิ จึงต้องให้แนวทางในการประเมิน 
ซึ่งสอดคลองต่อสภาพการเรียนรูตามกลยุทธ์ที่ใช้และอิงพัฒนาการของนิสิต และแสดงถึงระดับ
ผลสัมฤทธิ์ของนิสิตแต่ละคนได้ การประเมินผลประกอบไปด้วยการวัดผลและการตัดสินผล โดยต้อง
เลือกใช้วิธีการและเครื่องมือที่ถูกต้องตามหลักการศึกษาตามเวลาที่เหมาะสม 
 ทางด้านเจตคติพิสัย (Affective Domain) เช่น คุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบ วินัย 
จิตอาสา มนุษยสัมพันธ์ วัดผลจากพฤติกรรม ใช้การสังเกตพฤติกรรมจากผู้ที่ได้เห็นพฤติกรรมของ
นิสิตโดยเครื่องมือ เช่น Checklist, Descriptive Rating Scale, Rubic Score 
 ทางด้านประชานพิสัย (Cognitive Domain) เช่น การอธิบายความรู้ การบรรยายความรู้ 
การประยุกต์ทฤษฎี การวิเคราะห์ข้อมูล การสังเคราะห์ผล การวิพากษ์ผล วัดผลจากระดับการเรียนรู้
และความรู้  ใช้การถามตอบโดยเครื่องมือเช่น Objective- structure essay, Objective-structure 
Oral Examination, One-base-choice Multiple Choices  
 ทางด้านทักษะพิสัย (จลนพิสัย Psychomotor Domain) เช่น การร่ายร า การเล่นดนตรี 
การใช้เครื่องมือ การเย็บแผล วัดผลจากการปฏิบัติ ใช้การเฝ้าดูโดยเครื่องมือ เช่น Checklist, 
Descriptive Rating Scale, Rubic Score 
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๓. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
 (Curriculum Mapping)  
 ค าแนะน า  แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้
ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  
* ทั้งนี้ ทุกวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ (จุดด า) ๓ ด้านแรก และครึ่งหนึ่งของวิชาทั้งหมดต้องเพ่ิมผลการ
เรียนรู้ด้านที่ ๔-๕ (จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้) 
* หมายถึง เพิ่มขอ้ความตามเอกสารประกอบโครงการประชุมสัมมนา เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ และการทวนสอบผลสัมฤทธิก์ารเรียนรู้ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 

หมวดที่ ๕  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

...................................................................................  
ค าแนะน า ถ้าคณะ วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให้ระดับ
คะแนน (เกรด)นิสิต ให้กล่าวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้น ๆ หรือแนบเอกสารดังกล่าว 
 
๒. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 ๒.๑ เมื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเสร็จ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตรวจสอบ
ความถูกต้องของการให้คะแนนและการให้เกรดแต่ละรายวิชา ในกรณีท่ีพบปัญหา จะพิจารณาร่วมกัน
กับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ 
 ๒.๒ เมื่อสอบเสร็จ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในรายวิชานั้น
ว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชามากน้อยเพียงใด ในระดับใด และน าเสนอต่อภาควิชา/ประธาน
สาขาวิชาเพ่ือพิจารณา 
 

 ค าแนะน า อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย 
กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
แต่ละด้าน 
 
๓. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘  ดังนี้ 

............................................................. 
 ค าแนะน า  ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้อง
สอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๘ 
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หมวดที่ ๖  การพัฒนาคณาจารย์ 
 
๑. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 อาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยมีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่โดยการบรรยาย สัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการ กลุ่มสัมพันธ์ เพื่อให้อาจารย์ใหม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์  
พันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ตอบแทนอาจารย์ 
การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ วินัย จรรยาบรรณของอาจารย์ และท าความรู้จักผู้ปฏิบัติงานใน 
ส่วนงานอื่น  นอกจากนี้ยังมีการฝีกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล 
 ในส่วนของคณะ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ให้ค าแนะน าก่อนปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของคณะ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการคณะ 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ อาคารสถานที่ ระเบียบปฏิบัติ ท าความรู้จักผู้บริหาร
คณะ/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/รายวิชา ท าความเข้าใจรายละเอียดภาระงานที่ตนรับผิดชอบ 
ในหลักสูตรและรายวิชาและความเชื่อมโยงรายวิชาอ่ืน มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา/ประธาน
สาขาวิชาเป็นผู้ดูแลในระยะต้น 
 อาจารย์พิเศษ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ให้ค าแนะน าก่อนปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของคณะ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และประโยชน์ตอบแทนของอาจารย์พิเศษ การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ ท าความรู้จักผู้บริหารคณะ
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/รายวิชา อาคารสถานที่ ท าความเข้าใจรายละเอียดภาระงานที่ตน
รับผิดชอบในหลักสูตรและรายวิชา มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชาเป็นผู้ดูแล 
 

 ค าแนะน า อธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน าอาจารย์
ใหม่และอาจารย์พิเศษให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอน 
ในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน 
 
๒. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 ๒.๑ การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  และการประเมินผล 
  คณะจัดให้อาจารย์ทุกคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ทักษะอาจารย์ด้านการจัดการศึกษา 
การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร/รายวิชา/ประมวลรายวิชา/แผนการเรียนการสอน เทคนิคการ
จัดการเรียนรู้ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ การสร้างเอกสารประกอบการสอน/เอกสารค าสอน 
การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของเทคนิคการจัดการเรียนรู้ การประยุกต์จิตวิทยาการเรียนรู้ 
การสร้าง/การเลือกใช้/การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้ การวัดผล การสอบ
ดุษฎีนิพนธ์ การตัดสินผล การประเมินคุณภาพข้อสอบก่อนน าไปใช้ การจัดการสอบ การวิเคราะห์
ข้อสอบหลังสอบเสร็จ การสะท้อนผลการเรียนรู้แก่นิสิต การพัฒนานิสิตตามพัฒนาการการเรียนรู้ 
การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของรายวิชา/หลักสูตร 
 ๒.๒ การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ทางวิชาการ วิชาชีพ การวิจัย 
การจัดสร้างผลงานทางวิชาการ การพัฒนานิสิต การด ารงชีวิต 
  ส่งเสริมการท าวิจัยและการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
   ทุนการวิจัย 
   ให้แรงจูงใจในการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
   สนับสนุนให้น าผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการไปสร้างมูลค่าเพ่ิมในทางทรัพย์สินทางปัญญา 
  ส่งเสริมการเป็นวิทยากร ร่วมกิจกรรมพันธกิจต่อสังคม 
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หมวดที่ ๗  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
๑. การก ากับมาตรฐาน 

 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ และ 
 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  
 ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ).............................................................................................................  
 

๒. บัณฑิต 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดย

พิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ 
 บัณฑิตมีการท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 ผลงานวิจัยของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 

๓. นิสิต  เช่น 
 การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 
 มีการะบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา  
 ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

๔. อาจารย ์ เช่น 
 มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
 มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
 อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
 ทางสาขาวิชา และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
 

๕. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินนิสิต มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ 
 และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เช่น 

 มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหา 
 ที่ทันสมัย 

 มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
 มีการประเมินนิสิต ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมิน 
 ที่หลากหลาย 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 อ่ืน ๆ (ระบุ) ..................................................................................................  
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๖. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 
 มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ีอความพร้อมของสิ่งสนับสนุน 

 การเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพ และความพร้องของอุปกรณ์เทคโนโลยีและ 
 สิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของ 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อ 

 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

๗. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
 

 ค าแนะน า ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพ
ของหลักสูตรประจ าปีที่ระบุไว้ในหมวด ๑ – ๖ ข้างต้น เช่น จ านวนนิสิตทีส่ าเร็จในเวลาที่ก าหนด 
จ านวนนิสิตที่ตกออก (Retire) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การด าเนินงานตามการพัฒนา/
ปรับปรุงที่ก าหนด เป็นต้น โดยตัวบ่งชี้อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพ
ภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

หมวดที่ ๘  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

 ค าแนะน า ควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสู่การประเมินการ
จัดการเรียนการสอนในประเด็นส าคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีคาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้ 
จะถูกน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ 
 
๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑.๑ การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 

 ค าแนะน า  อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับ
การพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้า
รับการอบรม การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน 
การวิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิตและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่
เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
 ๑.๒ การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 

 ค าแนะน า  อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์
ตามท่ีได้วางแผนไว้ เช่น การประเมินทักษะการสอนของอาจารย์จากนิสิตในแต่ละรายวิชา  
การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาควิชา/ประธานสาขาวิชา การทดสอบ
ผลการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนิสิตของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน 
การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นิสิตต้องการ 
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๒. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 

 ค าแนะน า อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพ่ือจะได้ข้อมูลต่าง ๆ ย้อนกลับในการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้  
๑) นิสิตและบัณฑิต ๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก ๓) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียอื่น ๆ 
 
๓. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 

 ค าแนะน า ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน 
อย่างน้อย ๑ คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
 
๔. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 

 ค าแนะน า อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนิสิต  
รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
 

เอกสารแนบ 
ให้แนบเอกสารที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน(ภาคผนวก ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศฯ) 
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๓. การด าเนินการเสนอหลักสูตร 
 การด าเนินการเสนอหลักสูตร หมายถึง กระบวนการเสนอหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง 
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ และ
เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนั้น 
จะต้องผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการ ๔ ชุด ได้แก่ ๑) คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัย 
๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๓) คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
(ระดับปริญญาตรี) / คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) ๔) สภาวิชาการ โดยมี
กระบวนการเสนอหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 ๓.๑ กระบวนการเสนอหลักสูตรใหม่ 
 กระบวนการเสนอหลักสูตรใหม่ แบ่งออกเป็นการขออนุมัติหลักสูตรใหม่ และการขอเปิดรับ
นิสิต มีสาระดังนี้ 
 ๓.๑.๑  การขออนุมัติหลักสูตรใหม่ มีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ ๑  ตรวจสอบแผนปฏิบัติการมหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนปฏิบัติการ
โดยหลักสูตรใหม่ที่จะขอเปิดสอนต้องได้รับการบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัย หากเป็น
หลักสูตรที่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผน ต้องเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาขอปรับแผนก่อน หลักสูตรที่จะเปิดสอน
ต้องทนัสมัย สอดคล้องต่อความต้องการของสังคม สอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ต้องมี
โครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ้าม)ี รวมทั้งสอดคล้องต่อ
นโยบาย และ/หรือหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด (ถ้ามี) ต้องแสดงศักยภาพและความพร้อม
ในการเปิดด าเนินการหลักสูตรทั้งด้านคณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปัจจัย
เกื้อหนุนอ่ืน ๆ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ขั้นที่ ๒  คณะหรือวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างหลักสูตรและรายละเอียด
รายวิชา มีจ านวนกรรมการอย่างน้อย ๕ คน ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูรอยา่งน้อย ๒ คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวชิานั้น ๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๒ คน 
หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน ทั้งนี้เพ่ือ
ด าเนินการจัดสร้างหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา ตาม มคอ. ๓ (Course Specification) ให้มี
สาระทันสมัย ตรงตามความต้องการของสังคม ให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สอดคล้องต่อมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ้ามี) สอดคล้องต่อ
มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องต่อประกาศ ระเบียบ และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ขั้นที่ ๓  คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 
 ขั้นที่ ๔  คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาให้คณะกรรมการ
ประจ าคณะหรือวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงและให้ความเห็นชอบ   
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 ขั้นที่ ๕  คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชาให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงและให้ความเห็นชอบ โดยจัดท า
เป็นเอกสาร จ านวน ๑๐ ชุด (*) 
 ขั้นที่ ๖  กรณีทีเ่ป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรและ
รายละเอียดรายวิชาให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงและให้ความเห็นชอบ 
โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๔ ชุด (*)พร้อมแนบไฟล์ส่งทางอีเมลล์ตามบันทึกหนังสือเชิญประชุม 
    กรณีท่ีเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรและ
รายละเอียดรายวิชาให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุงและให้ความ
เห็นชอบ โดยจัดท าเป็นเอกสารจ านวน ๔ ชุด (*)พร้อมแนบไฟล์ส่งทางอีเมลล์ตามบันทึกหนังสือเชิญ
ประชุม  
 ขั้นที่ ๗  คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรให้สภาวิชาการพิจารณาตรวจสอบ ปรับปรุง
และให้ความเห็นชอบโดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๑๐ ชุด (*) พร้อมแนบไฟล์ส่งทางอีเมลล์ ตาม
หนังสือแจ้งมติคณะกรรมการบริหารวิชาการ / คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 ขั้นที่ ๘  คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา โดยจัดท าเป็น
เอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด (*) พร้อมแนบไฟล์ส่งทางอีเมลล์ ตามหนังสือแจ้งมตสิภาวิชาการ 
 ส าหรับหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย เช่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลังจาก
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้วให้เสนอต่อองค์กรวิชาชีพนั้น เช่น สภาวชิาชีพ เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตรตามข้อบังคับหรือระเบียบขององค์กรวิชาชีพก่อนเสนอส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 
 ขั้นที่ ๙  เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้วให้คณะหรือวิทยาลัยส่งเล่มหลักสูตร  
จ านวน ๗ ชุด (*) พร้อมแนบไฟล์ใส่ CD มาที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา 
เพ่ือเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 
 ขั้นที่ ๑๐  เมื่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความ
เห็นชอบหลักสูตรแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะด าเนินการส่งเล่มหลักสูตร
ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และส านักงานกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก .ค.ศ ) รับรองต่อไป 
 หมายเหตุ (*) หมายถึง เอกสารส าหรับการเสนอหลักสูตรใหม่ แบ่งออกเป็น  
๓ ระดับการศึกษา ดังนี้ 
 ก. หลักสูตรระดับปริญญาตรี เอกสารประกอบด้วย  
  ๑. มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ข ๗-๑) 
  ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๒) (ภาคผนวก ข ๗ -๒) 
  ๓. รายละเอียดรายวิชา (Course Specification) (มคอ. ๐๓) เสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ และคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
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 ข. หลักสูตรระดับปริญญาโท  เอกสารประกอบด้วย 
  ๑. มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาโท (ภาคผนวก ข ๘-๑) 
  ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษา (TQF) ระดับปริญญาโท (มคอ. ๔) (ภาคผนวก ข ๘ -๒) 
  ๓. รายละเอียดรายวิชา (Course Specification) (มคอ. ๓) เสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 ค.  หลักสูตรระดับปริญญาเอก  เอกสารประกอบด้วย 
  ๑. มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาเอก (ภาคผนวก ข ๙-๑) 
  ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษา (TQF) ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) (ภาคผนวก ข ๙ -๒) 
  ๓. รายละเอียดรายวิชา (Course Specification) (มคอ. ๓) เสนอคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองฯ และคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 
ขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรใหม่ สรุปได้ดังภาพที่ ๑ 
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ขั้นตอนการขออนุมตัิหลักสูตรใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๑  ขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรใหม่ 

๑๐. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เสนอส านักงาน ก .พ.  

 

(๑-๒ เดือน) 

(๑ เดือน) 

(ภายใน ๑ เดือน) 

(๑ เดือน) 

 

๑. คณะหรือวิทยาลัยตรวจสอบแผนปฏบิัติการมหาวิทยาลัยบูรพาเพื่อบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนปฏิบัติการ
และตรวจสอบความทันสมัย ความสอดคล้องต่อแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม 
 

 
 

๒. คณะหรือวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดสร้างหลักสูตรและรายละเอียดรายวชิา เพื่อด าเนนิการ
จัดสร้างหลักสูตรให้มีสาระที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของสังคม 

ให้สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)  สอดคล้องต่อมาตรฐานคุณวุฒิ
ของสาขาวิชา (ถ้าม)ี สอดคล้องต่อมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่เก่ียวข้อง 

สอดคล้องต่อกับประกาศ  ระเบยีบ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๔. คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรฯให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยพิจารณาให้ความ 

 
๕. คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรฯให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๖. คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรฯให้ 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ

)หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา(  
 

๖. คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรฯให้ 
คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

)หลักสูตรระดับปริญญาตรี(  
 

๗. คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรให้สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๘. คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

๙. กองบริการการศึกษาเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการ
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

 

๑๐. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เสนอส านักงาน ก.ค.ศ. 

 

หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพ 
ควบคุมตามกฎหมาย เช่น  
(กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
ให้เสนอสภาวิชาชีพเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอ 
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

๓. คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรฯให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 
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 ๓.๑.๒ การขอเปิดรับนิสิต  มีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ ๑  คณะหรือวิทยาลัยจัดท าเอกสารแบบการขอเปิดรับนิสิต (รายละเอียด 
ตามเอกสารแนบภาคผนวก) จ านวนนิสิตที่รับต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯสัดส่วนจ านวนอาจารย์ต่อ
จ านวนนิสิตของแต่ละสาขาวิชา 
 ขั้นที่ ๒  คณะหรือวิทยาลัยเสนอแบบการขอเปิดรับนิสิตให้คณะกรรมการประจ า 
คณะหรือวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ขั้นที่ ๓  คณะหรือวิทยาลัยเสนอแบบการขอเปิดรับนิสิตให้คณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจัดท าเป็นเอกสาร 
จ านวน ๑๐ ชุด (*) พร้อมแนบไฟล์ส่งทางอีเมลล์ตามบันทึกหนังสือเชิญประชุม  
 ขั้นที่ ๔  กรณีที่เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะหรือวิทยาลัยเสนอแบบการขอ
เปิดรับนิสิตให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจัดท าเป็นเอกสาร  
จ านวน ๔ ชุด (*) พร้อมแนบไฟล์ส่งทางอีเมลล์ตามบันทึกหนังสือเชิญประชุม 
  กรณีท่ีเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะหรือวิทยาลัยเสนอแบบการขอเปิดรับ
นิสิตให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจัดท าเป็นเอกสารจ านวน ๔ ชุด 
(*) พร้อมแนบไฟล์ส่งทางอีเมลล์ตามบันทึกหนังสือเชิญประชุม 
 ขั้นที่ ๕  คณะหรือวิทยาลัยเสนอแบบการขอเปิดรับนิสิตให้สภาวิชาการพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๑๐ ชุด (*) พร้อมแนบไฟล์ส่งทางอีเมลล์  
ตามหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการบริหารวิชาการ / คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 ขั้นที่ ๖  คณะหรือวิทยาลัยเสนอแบบการขอเปิดรับนิสิตให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
อนุมัติ โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓๐ ชุด (*) พร้อมแนบไฟล์ส่งทางอีเมลล์ ตามหนังสือแจ้งมติ
สภาวิชาการ 
 หมายเหตุ  
 ๑. (*) หมายถึง  เอกสารส าหรับการขอเปิดรับนิสิต  ประกอบด้วย 
แบบการขอเปิดรับนิสิต (ภาคผนวก ข ๑๒) 
 ๒. เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้วจะรับจ านวนนิสิตเกินกว่าที่ได้รับอนุมัติไม่ได้ 
 ๓. กรณีหลักสูตรปริญญาเอก แบบ ๑.๑ และ ๑.๒ จะรับนิสิตไม่ได้จนกว่าจะมีจ านวน
อาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์อย่าง
น้อย ๓ คน 
 
ขั้นตอนการขอเปิดรับนิสิต สรุปได้ดังภาพที่ ๒ 
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ขั้นตอนการขอเปิดรับนิสิต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ ๒  ขั้นตอนการขอเปิดรับนิสิต 

 

(๑ เดือน) 

 

๑.  คณะหรือวิทยาลัยจัดท าเอกสารแบบการขอเปิดรับนิสิต 

๒.  คณะหรือวิทยาลัยเสนอแบบการขอเปิดรับนิสิตให้ 
คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

๓.  คณะหรือวิทยาลัยเสนอแบบการขอเปิดรับนิสิตให้ 
คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

(๑-๒ เดือน) 

(๑ เดือน) 

 

๔. คณะหรือวิทยาลัยเสนอแบบการขอเปิดรับนิสิต 
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

๔. คณะหรือวิทยาลัยเสนอแบบการขอเปิดรับนิสิต 
ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

 

๕. คณะหรือวิทยาลัยเสนอแบบการขอเปิดรับนิสิตให้สภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๖. คณะหรือวิทยาลัยเสนอแบบการขอเปิดรับนิสิตให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
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 ๓.๒ กระบวนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง 
  หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว หลังจากท่ีได้ด าเนินการเปิดสอน 
ไปได้ระยะหนึ่งคณะหรือวิทยาลัยอาจขอเสนอปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าวได้ หรือครบรอบการพัฒนา
หลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ คณะหรือวิทยาลัยต้องเสนอปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัย สอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม 
 ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง มีดังนี้ 
 ขั้นที่ ๑  คณะหรือวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร อย่างน้อย ๕ คน
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้น ๆ 
ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย ๒ คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
ร่วมเป็นกรรมการด้วยอย่างน้อย ๑ คน ทั้งนี้เพ่ือด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
ต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของ
สาขาวิชา (ถ้ามี) สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้อง 
สอดคล้องต่อประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ขั้นที่ ๒  คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตร 
 ขั้นที่ ๓  คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ให้คณะกรรมการประจ า
คณะหรือวิทยาลัยพิจารณาตรวจสอบ แก้ไขและให้ความเห็นชอบ 
 ขั้นที่ ๔  คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ให้คณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา ฯ พิจารณาตรวจสอบ แก้ไขและให้ความเห็นชอบ โดยจัดท า
เป็นเอกสาร จ านวน ๑๐ ชุด (*)  
 ขั้นที่ ๕  กรณีที่เป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาตรวจสอบ แก้ไขและให้ความเห็นชอบ  
โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๔ ชุด (*) พร้อมแนบไฟล์ส่งทางอีเมลล์ตามบันทึกหนังสือเชิญประชุม 
    กรณีท่ีเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. .... ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาตรวจสอบ แก้ไขและให้ความเห็นชอบ
โดยจัดท าเป็นเอกสารจ านวน ๔ ชุด (*) พร้อมแนบไฟล์ส่งทางอีเมลล์ตามบันทึกหนังสือเชิญประชุม 
 ขั้นที่ ๖  คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ให้สภาวิชาการพิจารณา
ตรวจสอบ แก้ไขและให้ความเห็นชอบ  
โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๑๐ ชุด (*) พร้อมแนบไฟล์ส่งทางอีเมลล์ ตามหนังสือแจ้งมติ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา / คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 ขั้นที่ ๗  คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .... ให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๓ ชุด (*) พร้อมแนบไฟล์ส่งทางอีเมลล์ ตามหนังสือ
แจ้งมติสภาวิชาการ 
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 ส าหรับหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมตามกฎหมาย เช่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ หลังจาก
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. ... แล้วใหเ้สนอสภาวิชาชีพเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรฯ ก่อนเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรฯ ต่อไป 
 ขั้นที่ ๘  เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรแล้วให้คณะหรือวิทยาลัยส่งเล่มหลักสูตรฯ 
จ านวน  ๗  ชุด (*) พร้อมแนบไฟล์ CD มาที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา 
เพ่ือเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรฯ ต่อไป 
 ขั้นที่ ๙  เมื่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรแล้ว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะด าเนินการส่งเล่มหลักสูตรฯ  
ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และส านักงานกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) รับรองต่อไป 
 หมายเหตุ (*) หมายถึง เอกสารส าหรับการเสนอหลักสูตรปรับปรุง แบ่งออกเป็น  
๓ ระดับการศึกษา ดังนี้ 
 ก. หลักสูตรระดับปริญญาตรี เอกสารประกอบด้วย  
  ๑. มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ข ๗-๑) 
  ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษา(TQF) ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) (ภาคผนวก ข ๗ -๒) 
 ข. หลักสูตรระดับปริญญาโท  เอกสารประกอบด้วย 
  ๑. มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาโท (ภาคผนวก ข ๘-๑) 
  ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษา(TQF) ระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) (ภาคผนวก ข ๘ -๒) 
 ค. หลักสูตรระดับปริญญาเอก  เอกสารประกอบด้วย 
  ๑. มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาเอก (ภาคผนวก ข ๙-๑) 
  ๒. แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
   ระดับอุดมศึกษา(TQF) ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) (ภาคผนวก ข ๙ -๒) 
 
 ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง สรุปได้ดังภาพที่ ๓ 
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ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพที่ ๓  ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรปรับปรุง 

(๑-๒ เดือน) 

(๑ สัปดาห์) 

(ภายใน ๑ เดือน) 

(๑ เดือน) 

๑. คณะหรือวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  เพื่อด าเนินการพัฒนาและ 
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย สอดคล้องต่อกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
สอดคล้องต่อมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ้ามี)  สอดคล้องต่อมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องต่อประกาศ  ระเบียบ  และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

๒. คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... ให้ผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร 

 

๔. คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... ให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

๕. คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

๕. คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 
ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
 

๖. คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... ให้สภาวิชาการพิจารณา 

๗. คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... ให้สภามหาวิทยาลัย 

๘. กองบริการการศึกษาเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
การให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... 

 

๙. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เสนอส านักงาน ก .พ.  

 

๙. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เสนอส านักงาน ก.ค.ศ. 

 
 

หลักสูตรที่มีองค์กรวิชาชีพ 
ควบคุมตามกฎหมาย  เช่น  
(กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ) 
ให้เสนอสภาวิชาชีพเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

๓. คณะหรือวิทยาลัยเสนอร่างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ... ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยพิจารณาให้ความ 
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 ๓.๓ กระบวนการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สามารถท าได้หลังจากหลักสูตรไดร้ับทราบการให้ 
ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แล้ว และคณะหรือ
วิทยาลัยมีความต้องการปรับปรุงรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร เช่น อาจารย์
ประจ าหลักสูตร รหัสวิชา จ านวนรวมหน่วยกิตในวงเล็บ ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้  
(Learning Outcomes) และแผนที่การกระจายความรับผิดชอบสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
โดยจัดท าตามรูปแบบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 
 ขั้นตอนการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร มีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ ๑  คณะหรือวิทยาลัยตรวจสอบเล่มหลักสูตรที่จะขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
(สมอ. ๐๘) ว่าผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) หรือไม่ การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) สามารถท าได้ก็ต่อเมื่อ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว 
 ขั้นที่ ๒  คณะหรือวิทยาลัยจัดท าเอกสารขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ดังนี้ 
 กรณีที่ ๑  ปรับปรุงรายละเอียดอื่น ๆ ที่ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร เช่น รหัสวิชา 
จ านวนรวมหน่วยกิตในวงเล็บ ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes)  
และแผนที่การกระจายความรับผิดชอบสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) ใช้แบบฟอร์ม 
ตามหมายเหตุ (*)  
 กรณีที่ ๒  การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร ใช้แบบตามหมายเหตุ (**)   
 ขั้นที ่๓  คณะหรือวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ้ามี) มาตรฐานการอุดมศึกษาและ
เกณฑ์มาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้อง และประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 ขั้นที่ ๔  คณะหรือวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 
ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ขั้นที่ ๕  คณะหรือวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘)  
ให้คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจัดท าเป็น
เอกสาร จ านวน ๑๐ ชุด (*) 
 ขั้นที่ ๖  กรณีทีเ่ป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะหรือวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร (สมอ. ๐๘) ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจัดท าเป็นเอกสาร 
จ านวน ๑ ชุด (*) พร้อมแนบไฟล์ส่งทางอีเมลล์ตามบันทึกหนังสือเชิญประชุม 
   กรณทีี่เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะหรือวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร (สมอ. ๐๘) ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจัดท าเป็น
เอกสารจ านวน ๑ ชุด (*) พร้อมแนบไฟล์ส่งทางอีเมลล์ตามบันทึกหนังสือเชิญประชุม 
 ขั้นที่ ๗  คณะหรือวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ให้สภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๑ ชุด (*) พร้อมแนบไฟล์ส่งทางอีเมลล์ 
ตามหนังสือแจ้งมติคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา / คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
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 ขั้นที่ ๘  คณะหรือวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘)  
ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ โดยจัดท าเป็นเอกสาร จ านวน ๑ ชุด (*) พร้อมแนบไฟล์ส่งทาง
อีเมลล์ ตามหนังสือแจ้งมติสภาวิชาการ 
 ส าหรับหลักสูตรที่มีองค์กรวิชาควบคุมตามกฎหมาย เช่น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
หลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) แล้ว ให้เสนอสภาวิชาชีพ
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ก่อนเสนอส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 
 ขั้นที่ ๙  เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) แล้ว 
ให้คณะหรือวิทยาลัยส่งการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) จ านวน ๗ ชุด (*) พร้อมแนบไฟล์ CD
มาที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา เพื่อเสนอส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 
 ขั้นที่ ๑๐  เมื่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบให้ความเห็นชอบ
การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) แล้ว ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  
จะด าเนินการส่งการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ให้ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ 
พลเรือน (ก.พ.) และส านักงานกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ) รับรองต่อไป 
 หมายเหตุ  
 * กรณีที่ ๑ หมายถึง เอกสารส าหรับการเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
แบ่งออกเป็น ๒ ระดับการศึกษา ดังนี้ 
 ก. หลักสูตรระดับปริญญาตรี เอกสารประกอบด้วย  
 ๑. แบบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี (ภาคผนวก ข ๑๐-๑) 
 ข. หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา เอกสารประกอบด้วย  
 ๑. แบบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับบัณฑิตศึกษา (ภาคผนวก ข ๑๐-๒) 
 ** กรณีที่ ๒  หมายถึง เอกสารส าหรับการเสนอการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
แบ่งออกเป็น ๒ ระดับการศึกษา ดังนี้ 
 ก. หลักสูตรระดับปริญญาตรี เอกสารประกอบด้วย  
 ๑. แบบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี 
  (ภาคผนวก ข ๑๑-๑) 
 ข. หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา เอกสารประกอบด้วย  
 ๑. แบบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับบัณฑิตศึกษา 
  (ภาคผนวก ข ๑๑-๒) 
 
 ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สรุปได้ดังภาพที่ ๔ 
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ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

๒.  คณะหรือวิทยาลัยจัดท าเอกสารขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 

 

๑.  คณะหรือวิทยาลัยตรวจสอบเล่มหลักสูตรที่จะขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 
ว่าผ่านการรับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือไม่ 
เพราะการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) สามารถท าได้ก็ต่อเมื่อส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรแล้ว  

๓. คณะหรือวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
มาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา (ถ้ามี) มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่เกี่ยวข้อง 

และประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

(๑-๒ เดือน) 

(๑ สัปดาห์) 

(ภายใน ๑ เดือน) 

(๑ เดือน) 

๕. คณะหรือวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ให้คณะอนกุรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรการศึกษาฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

๖. คณะหรือวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 
ให้คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ

)หลักสูตรระดับบณัฑิตศึกษา(  
 

๖. คณะหรือวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแกไ้ขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 

ให้คณะกรรมการบริหารวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
)หลักสูตรระดับปริญญาตรี(  

 

๗. คณะหรือวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ให้สภาวชิาการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 

๘. คณะหรือวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 

๑๐. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เสนอส านักงาน ก .พ.  

 

๑๐. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เสนอส านักงาน ก.ค.ศ. 

 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
ที่มีองค์กรวิชาชีพควบคุมตาม
กฎหมาย เช่น (กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ) ให้เสนอองค์กรวิชาชพี 
เช่น สภาวิชาชีพเพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ ก่อนเสนอ
ส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

 

 

๔. คณะหรือวิทยาลัยเสนอการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) ให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

ภาพที่ ๔  ขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

๘. กองบริการการศึกษาเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
การให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 
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 ๓.๔ กระบวนการเสนอการยกเลิกหลักสูตร 
  หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว หลังจากท่ีได้ด าเนินการเปิดสอน 
ไปได้ระยะหนึ่ง อาจขอเสนอยกเลิกหลักสูตรดังกล่าวได้ หากพิจารณาเห็นว่าหลักสูตรที่จะเปิดสอน 
ไมส่อดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และ 
ความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ทั้งนี้คณะหรือวิทยาลัยที่จะเสนอขอยกเลิกหลักสูตร
จะต้องแสดงเหตุผลและความจ าเป็นให้ชัดเจน โดยมีเงื่อนไขท่ีคณะหรือวิทยาลัยต้องจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตรที่ขอยกเลิกจนกว่านิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในขณะนั้นส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยแล้วทั้งหมด 
 ขั้นตอนการเสนอขอยกเลิกหลักสูตร มีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ ๑  คณะหรือวิทยาลัย แสดงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอยกเลิกหลักสูตร 
ให้ชัดเจน 
 ขั้นที่ ๒  คณะหรือวิทยาลัยเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือ
วิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ขั้นที่ ๓  คณะหรือวิทยาลัย ท าบันทึกข้อความเสนอเรื่องการขอยกเลิกหลักสูตร   
เพ่ือเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) และคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ขั้นที่ ๔  กรณีเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พิจารณาให้ความเห็นชอบโดย
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
    กรณีเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
โดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
 ขั้นที่ ๕  เสนอสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ขั้นที่ ๖  เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ 
 ขั้นที่ ๗  เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการยกเลิกหลักสูตร  
  
 หมายเหตุ ขั้นตอนการเสนอขอยกเลิกหลักสูตร ขั้นที่ ๕-๗  ฝ่ายวิชาการเป็นผู้ด าเนินการ 
 
 ขั้นตอนการยกเลิกหลักสูตร สรุปได้ดังภาพที่ ๕ 
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ขั้นตอนการยกเลิกหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

(๑-๒ เดือน) 

(๑ เดือน) 

(ภายใน ๑ เดือน) 

๑. คณะหรือวิทยาลัย แสดงเหตุผลและความจ าเป็นในการขอยกเลิกหลักสูตรให้ชัดเจน 

๓. คณะหรือวิทยาลัย ท าบันทึกข้อความเสนอเรื่องการขอยกเลิกหลักสูตร 

๒. คณะหรือวิทยาลัยเสนอการขอยกเลิกหลักสูตรให้คณะกรรมการประจ าคณะหรือวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ
วิทยาลัย 

 

๕. พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยกรรมการสภาวิชาการ 

 

๖. พิจารณาอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย 

 

๗. กองบริการการศึกษาเสนอส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษารับทราบ 

 

๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
(หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

๔. พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ) 
(หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

ฝ่ายวิชาการ
ด าเนินการ 

ภาพที่ ๕  ขั้นตอนการยกเลิกหลักสูตร 

 



คู่มือการเสนอหลักสูตร  ห น้ า  | ๑๔๔ 
 

บรรณานุกรม 
 

สมพล  พงศ์ไทย. (๒๕๕๓). แนวการเขียนหลักสูตรและประมวลรายวิชาตาม TQF. วันที่ค้นข้อมูล  
 ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๖, เข้าถึงได้จาก www.ns.mahidol.ac.th   
สมพล  พงศ์ไทย. (๒๕๕๔). หลักการ แนวคิดการจัดการเรียนรู้ในทศวรรษใหม่ และการวัดผลและ 
 ประเมินผลการศึกษาในมิติใหม.่ ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา. 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (๒๕๕๒). กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 พ.ศ. ๒๕๕๒. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (๒๕๕๘). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘. กรุงเทพฯ:  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (๒๕๕๘). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘. กรุงเทพฯ: ส านักงาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. (๒๕๕๘). ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง  
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘. กรุงเทพฯ: ส านักงาน 
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา. 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคมสหกิจศึกษาไทย. (๒๕๕๒). มาตรฐาน 
 และการประกันคุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 3). นครราชสีมา:  
 สมาคมสหกิจศึกษาไทย. 
 


