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ค าน า 
  
     คู่มือการจัดท าหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทาง
ไปสู่การปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร ตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร  อีกทั้งเพ่ือเป็นเอกสาร
ประกอบส าหรับกองบริการการศึกษา คณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา ที่รับผิดชอบในการจัดท าหลักสูตร และ
ตรวจสอบหลักสูตร  ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดท าหลักสูตรให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.  2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารคู่มือการจัดท าหลักสูตรนี้  ได้แบ่งเนื้อหาสาระออกเป็น 3  ส่วน ประกอบด้วย  
    บทที่ 1  ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร  ซึ่งในส่วนนี้อธิบายถึงขั้นตอน
ต่างๆ ในการเปิดหลักสูตรใหม่ และการปรับปรุงหลักสูตร ตั้งแต่ข้ันตอนแรกถึงข้ันตอนสุดท้าย 
    บทที่ 2  หลักการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ในบทนี้อธิบายถึงวิธีการเขียนรายละเอียดของหลักสูตรหัวข้อต่างๆ ที่ก าหนดไว้  ให้เป็นไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี  และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ได้จัดท าไว้ 

   บทที่ 3  ตัวอย่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) มหาวิทยาลัยนเรศวร ในบทนี้อธิบายถึงตัวอย่าง
การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
หลักการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และนโยบายของ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
    คณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือการจัดท าหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร ฉบับนี้ จะ
เป็นประโยชน์ต่อคณะ /วิทยาลัย/ภาควิชา ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการด าเนินการจัดท าหลักสูตร   
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   และระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ของ
กระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป  ซึ่งคณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของกองบริการ
การศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร www.acad.nu.ac.th/devcourse หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ที่ 
กองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร โทร. 8306, 8307, 8318 
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บทที่ 1 
ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร 

 
1.  ข้ันตอนการเปิดหลักสูตรใหม่ 
 
 การเปิดหลักสูตร/สาขาวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรในระดับคณะ/วิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน
ที่เทียบเท่านั้น อาจจะมีขั้นตอนการด าเนินงานแตกต่างกันออกไปตามบริบทของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา  อย่างไร
ก็ตามขั้นตอนส าคัญ ๆ ในการเปิดหลักสูตรใหม่ของมหาวิทยาลัยนเรศวรนั้น ประกอบด้วยดังนี้ 

 
1.1 การขอบรรจุหลักสูตรเข้าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรฯ (ฉบับล่าสุด)    
1.2  การยกร่างหลักสูตร/การวิพากษ์หลักสูตร 
1.3  การน าเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 

 1.4 การด าเนินการข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHE Curriculum Online : CHECO)  
 1.5  การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
(TQF)  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

คณะ/วิทยาลยั ขออนุมัติหลักสูตรเข้าแผนพัฒนา 
การศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร 

  การยกร่างหลักสูตร/การวิพากษ์หลักสตูร 

การน าเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 

การด าเนินการข้อมลูหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้อง 
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO) 

   

การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 
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1.1   การขอบรรจุหลักสูตรใหม่เข้าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัย 
 คณะ/วิทยาลัย ที่ต้องการเปิดหลักสูตรใหม่ ต้องบรรจุชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาไว้ในแผนพัฒนา
การศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร และมีการประชุมวางแผนในระดับกรรมการคณะ/วิทยาลัย โดยวิเคราะห์สภาพ
ความพร้อมของคณะ/วิทยาลัย ตลอดจนข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการเปิดหลักสูตรใหม่  เช่น 
 1) นโยบายของรัฐบาลและมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 2) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องเปิดหลักสูตร/สาขาวิชา (ท่ีขอบรรจุ)  
                  3) พิจารณาศักยภาพและความพร้อมของคณะ/วิทยาลัย ในการบริหารจัดการหลักสูตร 
 ดังนี้  
    3.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
     3.2  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโท  ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
และระดับปริญญาเอก) 
                 4) ความซ้ าซ้อนของชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 
                 5) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
                 6) การส ารวจความต้องการของตลาดแรงงาน 
                7) เป้าหมายการรับนิสิต 
                8) ประมาณการรายรับ  รายจ่าย  จุดคุ้มทุน  ค่าธรรมเนียมการศึกษา 
                 9) การวางแผนการบริหารจัดการหลักสูตร 

      10) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (TQF) 
                11) มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ของระดับคุณวุฒินั้น (มคอ.1)  (ถ้ามี) 
                12) ข้อก าหนดสภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 
               จากนั้นให้ด าเนินการขอบรรจุชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา เพ่ือบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวรฯ (ฉบับล่าสุด)  ไปยังกองแผนงาน มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือกองแผนงานจักได้รวบรวม
น าเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา เมื่อได้รับการเห็นชอบ/อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว จึงจะด าเนินการ
ยกร่างหลักสูตรต่อไป 
 
              การบรรจุหลักสูตร/สาขาวิชา เข้าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร จะมี 2 วิธี ดังนี้ 
              วิธีที่ 1 ในช่วงเริ่มท าแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร  5 ปี (ฉบับล่าสุด) โดยด าเนินการ
ส่งรายชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา และรายละเอียด ตามระยะเวลาที่กองบริการการศึกษาก าหนด 
             วิธีที่ 2 ขอบรรจุโครงการเพ่ิมเติมจากแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรที่ได้บรรจุไว้แล้ว  
กรณีมีความจ าเป็นจะต้องเปิดหลักสูตรใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และ
สภาวการณ์ปัจจุบัน ให้คณะ/วิทยาลัย เสนอโครงการเพ่ือขอบรรจุชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาเพ่ิมเติมจากที่ได้บรรจุ
ไว้แล้ว และเม่ือได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  คณะ/วิทยาลัย จึงจะด าเนินการยกร่างหลักสูตรต่อไป 
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1.2   การยกร่างหลักสูตร/การวิพากษ์หลักสูตร 
   การยกร่างหลักสูตร ให้คณะ/วิทยาลัย ด าเนินการร่างหลักสูตร/วิพากษ์หลักสูตร ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

 
 
     1.2.1  การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
               ก่อนที่จะยกร่างหลักสูตร คณะ/วิทยาลัย  จะต้องท าการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา

หลักสูตรเสนอมายังกองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เรียบร้อยแล้วจะน าเสนอรองอธิการบดีลงนาม  โดยค าสั่งจัดท าตามหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
หลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  (ส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) จ านวนอย่างน้อย 5 คน ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 
จ านวนอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วย จ านวนอย่างน้อย 
1 คน เพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
และมาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิชาต่าง ๆ ของระดับคุณวุฒินั้น  (มคอ.1) (ถ้ามี) โดยมีหัวข้อของหลักสูตร
อย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  

 หมายเหตุ  คณะ/วิทยาลัย สามารถดูแบบฟอร์มการตรวจสอบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร และตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรในภาคผนวก............) 

 ดังนั้น เพ่ือให้ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ใช้เป็นแนวทางเดียวกัน คณะกรรมการสภา
วิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร มีมติก าหนดองค์ประกอบของการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2552  และนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร  เพ่ือให้คณะได้ถือปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ประกอบด้วย ดังนี้ 

 

 

 

 

การวิพากษ์หลักสูตร 

การร่างหลักสูตร 

การก าหนดกรอบความคดิหลักสูตร 

การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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องค์ประกอบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

คณะกรรมการร่างหลักสตูร 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวน  
อย่างน้อย 2 คน                 

หรือ 3 คน                   
(เมื่อรวมกันระหว่าง
คณะกรรมการร่าง

หลักสูตรและวิพากษ์
หลักสูตร จ านวน              
อย่างน้อย 5 คน) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
จ านวนอย่างน้อย 2 คน  

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 

2 คน หรือ  3 คน                    
(เมื่อรวมกันระหว่าง

คณะกรรมการร่างหลักสูตร
และวิพากษ์หลักสูตร 

จ านวน                     
อย่างน้อย  5 คน) 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
จ านวนอย่างน้อย 2 คน 

โดยให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอกเป็นประธาน

วิพากษ์หลักสูตร 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

คณะกรรมการต้องเป็นคนละชุดระหว่าง
คณะกรรมการร่างหลักสตูร และ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

หากมีองค์กรวิชาชีพ ให้มี
ผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วม

เป็นกรรมการด้วย                 
ในคณะกรรมการร่าง
หลักสูตร หรือวิพากษ์

หลักสูตร จ านวน    
อย่างน้อย 1 คน 

คณะกรรมการทั้งสองชุด
ควรมีสดัส่วนเท่ากัน 

รายชื่ออาจารย์ที่จะแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในค าสั่งจะตอ้งเป็นชุด

เดียวกันกับในเลม่หลักสูตร(มคอ.2) 
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            คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย คณะกรรมการร่างหลักสูตร  และคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร  โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ 

1) ระดับปริญญาตรี  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย  9  คน (อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
หลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนอย่างน้อย 4 คน) ประกอบด้วย 

 1.1 คณะกรรมการร่างหลักสูตร     จ านวนอย่างน้อย   4   คน  
  1.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     จ านวนอย่างน้อย    2   คน 
       1.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 

(จากภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  จ านวนอย่างน้อย 1 คน  และ/หรือ ภาคเอกชน/สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน
อย่างน้อย 1 คน)        จ านวนอย่างน้อย    2   คน 
   1.1.3 คณะกรรมการร่างหลักสูตรให้คณะพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการตามความเหมาะสม 
อาจเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ   
        1.2 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร   จ านวนอย่างน้อย   5   คน 

 1.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     จ านวนอย่างน้อย    3    คน 
      1.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 

(จากภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  จ านวนอย่างน้อย 1 คน  และ/หรือ ภาคเอกชน/สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน
อย่างน้อย 1 คน)        จ านวนอย่างน้อย   2    คน 
            1.2.3 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานวิพากษ์หลักสูตร 
    *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เมื่อรวมกันแล้วระหว่างคณะกรรมการร่างหลักสูตร และคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรให้มีจ านวนรวมอย่างน้อย 5 คน (อาจจะร่างหลักสูตร 2 คน วิพากษ์หลักสูตร 3 คน หรือ                     
ร่างหลักสูตร 3 คน วิพากษ์หลักสูตร 2 คน ก็ได้) 
หมายเหต ุ
               1. คณะกรรมการต้องเป็นคนละชุดกัน ระหว่างคณะกรรมการร่างหลักสูตร และคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร  โดยจ านวนคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ควรมีสัดส่วนเท่าๆ กัน 
              2. รายชื่ออาจารย์ที่จะแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรในค าสั่งจะต้องเป็นชุดเดียวกับในเล่ม                 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                    
พ.ศ. 2558  โดยเป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยที่ท างานเต็มเวลาสังกัดในคณะหรือนอกคณะก็ได้ กรณีสังกัดนอก
คณะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัดก่อน 
            3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   

                  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นบุคคลผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ มีผลงาน และชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และคุณวุฒิควรอยู่ในระดับ                 
สูงกว่าหลักสูตรที่จะเปิดสอน หรือหากมีคุณวุฒิไม่สูงกว่าจะต้องมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ที่สามารถจะวิพากษ์หลักสูตรนั้นได้  

            4. องค์กรวิชาชีพ   หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วย                                   
ในคณะกรรมการร่างหลักสูตร หรือวิพากษ์หลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย    1   คน 

                องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หมายถึง องค์กรตามกฎหมาย ซึ่งก ากับมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา เช่น การรับรองมาตรฐานหลักสูตร การขึ้นทะเบียน/การออก
ใบอนุญาตการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ 
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           2)  ระดับบัณฑิตศึกษา   คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย  7  คน  
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนอย่างน้อย 4 คน) ประกอบด้วย 

 2.1 คณะกรรมการร่างหลักสูตร     จ านวนอย่างน้อย   4   คน  
  2.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     จ านวนอย่างน้อย    2   คน 
       2.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 

(จากภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  จ านวนอย่างน้อย 1 คน  และ/หรือ ภาคเอกชน/สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน
อย่างน้อย 1 คน)        จ านวนอย่างน้อย    2    คน 
   2.1.3 คณะกรรมการร่างหลักสูตรให้คณะพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการตามความเหมาะสม 
อาจเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ   
       2.2 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร   จ านวนอย่างน้อย   3   คน 

 2.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     จ านวนอย่างน้อย    1    คน 
      2.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 

(จากภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  จ านวนอย่างน้อย 1 คน  และ/หรือ ภาคเอกชน/สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน
อย่างน้อย 1 คน)        จ านวนอย่างน้อย   2    คน 
            2.2.3 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานวิพากษ์หลักสูตร 
    *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เมื่อรวมกันแล้วระหว่างคณะกรรมการร่างหลักสูตรและคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรให้มีจ านวนรวมอย่างน้อย 3 คน (อาจจะร่างหลักสูตร 2 คน วิพากษ์หลักสูตร 1 คน หรือ                     
ร่างหลักสูตร 1 คน วิพากษ์หลักสูตร 2 คน ก็ได้ 
หมายเหต ุ
              1.  คณะกรรมการต้องเป็นคนละชุดกัน ระหว่างคณะกรรมการร่างหลักสูตร และคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร  โดยจ านวนคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ควรมีสัดส่วนเท่าๆ กัน 
              2. รายชื่ออาจารย์ที่จะแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรในค าสั่งจะต้องเป็นชุดเดียวกับในเล่ม                 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  ซึ่งมคีุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา      พ.ศ. 
2558 (กรณีหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรปริญญาเอก) โดยเป็น
อาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยที่ท างานเต็มเวลาสังกัดในคณะหรือนอกคณะก็ได้ กรณีสังกัดนอกคณะต้องได้รับการ
เห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัดก่อน 
             3.  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   

                 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นบุคคลผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ มีผลงาน และชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และคุณวุฒิควรอยู่ในระดับ                
สูงกว่าหลักสูตรที่จะเปิดสอน หรือหากมีคุณวุฒิไม่สูงกว่าจะต้องมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ที่สามารถจะวิพากษ์หลักสูตรนั้นได้  

          4. องค์กรวิชาชีพ   หากมอีงค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วยใน 
คณะกรรมการร่างหลักสูตร หรือวิพากษ์หลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย    1   คน 

             องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หมายถึง องค์กรตามกฎหมาย ซึ่งก ากับมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับ
การประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา เช่น การรับรองมาตรฐานหลักสูตร การขึ้นทะเบียน/การออก
ใบอนุญาตการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ  
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3) ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย  9  คน 
(อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวนอย่างน้อย 4 คน) ประกอบด้วย 

 1.1 คณะกรรมการร่างหลักสูตร     จ านวนอย่างน้อย   4   คน  
  1.1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     จ านวนอย่างน้อย    2    คน 
       1.1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 

(จากภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  จ านวนอย่างน้อย 1 คน  และ/หรือ ภาคเอกชน/สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน
อย่างน้อย 1 คน)        จ านวนอย่างน้อย    2    คน 
  1.1.3 คณะกรรมการร่างหลักสูตรให้คณะพิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการตามความเหมาะสม 
อาจเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ   
        1.2 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร   จ านวนอย่างน้อย   5   คน 

  1.2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร     จ านวนอย่างน้อย    3    คน 
       1.2.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 

(จากภาครัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ  จ านวนอย่างน้อย 1 คน  และ/หรือ ภาคเอกชน/สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต  จ านวน
อย่างน้อย 1 คน)        จ านวนอย่างน้อย   2    คน 
              1.2.3 คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรให้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นประธานวิพากษ์
หลักสูตร 
    *อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เมื่อรวมกันแล้วระหว่างคณะกรรมการร่างหลักสูตรและคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรให้มีจ านวนรวมอย่างน้อย 5 คน (อาจจะร่างหลักสูตร 2 คน วิพากษ์หลักสูตร 3 คน หรือ ร่าง
หลักสูตร 3 คน วิพากษ์หลักสูตร 2 คน ก็ได้ 
 
หมายเหต ุ
               1.  คณะกรรมการต้องเป็นคนละชุดกัน ระหว่างคณะกรรมการร่างหลักสูตร และคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร  โดยจ านวนคณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ควรมีสัดส่วนเท่าๆ กัน 
              2. รายชื่ออาจารย์ที่จะแต่งตั้งเป็นผู้รับผิดชอบหลักสูตรในค าสั่งจะต้องเป็นชุดเดียวกับในเล่ม                 
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา                    
พ.ศ. 2558  (ดูนิยามหน้า 7) โดยเป็นอาจารย์ประจ าในมหาวิทยาลัยที่ท างานเต็มเวลาสังกัดในคณะหรือนอกคณะก็ได้ 
กรณีสังกัดนอกคณะต้องได้รับการเห็นชอบจากคณบดีต้นสังกัดก่อน 
            3.  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก   

                   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก หมายถึง ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นบุคคลผู้มีความรู้ 
ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ มีผลงาน และชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และคุณวุฒิควรอยู่ในระดับ                 
สูงกว่าหลักสูตรที่จะเปิดสอน หรือหากมีคุณวุฒิไม่สูงกว่าจะต้องมีประสบการณ์และความรู้ความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชานั้นๆ ที่สามารถจะวิพากษ์หลักสูตรนั้นได้  

            4. องค์กรวิชาชีพ   หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการด้วย                                   
ในคณะกรรมการร่างหลักสูตร หรือวิพากษ์หลักสูตร  จ านวนอย่างน้อย    1   คน 

               องค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง หมายถึง องค์กรตามกฎหมาย ซึ่งก ากับมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบอาชีพของผู้ส าเร็จการศึกษา เช่น การรับรองมาตรฐานหลักสูตร การขึ้นทะเบียน/การออก
ใบอนุญาตการประกอบอาชีพ/วิชาชีพ 
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• นิยามของอาจารยต์ามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2558                 
    (1) ความหมายของอาจารย์ประจ า  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   และอาจารย์ประจ า

หลักสูตร   
    ระดับปริญญาตร ีและระดบับัณฑิตศึกษา   

                            “อาจารย์ประจ า”  หมายถึง  บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                     
รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธ
กิจของการอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา  
                      ส าหรับอาจารย์ประจ าที่สถาบันอุดมศึกษารับเข้าใหม่ตั้งแต่เกณฑ์มาตรฐานนี้  เริ่มบังคับใช้
ต้องมีคะแนนทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจ า 
                      “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่                      
ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ  การติดตาม                     
ประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา โดยจะเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น พหุ
วิทยาการ หรือสหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสูตร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรสามารถซ้ าได้ไม่เกิน 2 คน 
                    “อาจารย์ประจ าหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขา                      
วิชาของหลักสูตรที่เปิดสอน ซึ่งมีหน้าที่สอนและค้นคว้าวิจัยในสาขาวิชาดังกล่าว ทั้งนี้ สามารถ เป็นอาจารย์                 
ประจ าหลักสูตรหลายหลักสูตรได้ในเวลาเดียวกัน แต่ต้องเป็นหลักสูตรที่อาจารย์ผู้นั้น  มีคุณวุฒิตรงหรือ                           
สัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตร 
  
                (2) จ านวน  คุณวุฒิ  และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร   
                    หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
                     “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” จ านวนอย่างน้อย 5 คน  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง                       
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
 กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน 
   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
                     “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” จ านวนอย่างน้อย 5 คน  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
เช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง                    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง  
     ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ                       
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมี       ประสบการณ์
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ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากร                       ของ
หน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกัน                         แต่
ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน 

            กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็น บุคลากรที่มา
จากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 6 ปี  

กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และหากเป็นปริญญา
ตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฺฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์
ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรปริญญาโท 

  “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย   
  หลักสูตรปริญญาเอก 
           “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” จ านวนอย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ ก าหนดในการ
พิจารณาแต่งตั้ ง ให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี  ย้อนหลัง                   
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
 
 (3) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
  “อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ               
ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
                   หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 
                 “อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่ง                             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและ                     
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง                            
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
                 ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  
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       หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรปริญญาโท 

        “อาจารย์ประจ าหลักสูตร”  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 3 รายการ    ใน
รอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
                 หลักสูตรปริญญาเอก 
        “อาจารย์ประจ าหลักสูตร”   มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ  5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย      

 
1.2.2  การก าหนดกรอบความคิดหลักสูตร   

 การก าหนดกรอบความคิด ในการด าเนินการจัดท าหลักสูตรของ คณะ/วิทยาลัย จะต้อง
สอดคล้องกับองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ 

 (1)  แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรฯ (ฉบับล่าสุด)  
 (2)  นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของมหาวิทยาลัยนเรศวร 
 (3)  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  
 (4)  ความพร้อมของ คณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา 
 (5)  สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน   
                   (6)  ภาวะการมีงานท า 
  
 1.2.3 การร่างหลักสูตร    
 การร่างหลักสูตร คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องศึกษาและท าความเข้าใจมาตรฐานคุณวุฒิ
ของหลักสูตรสาขา/สาขาวิชานั้นๆ ก่อน (มคอ.1) (ถ้ามี) จากนั้นให้ท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 หรือตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และนโยบายในการจัดท า
หลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร โดยรายละเอียดของหลักสูตร
จะต้องอธิบายให้นิสิตทราบว่านิสิตจะต้องเรียนรายวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึงวิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจน
วิธีการวัดและประเมินผล และสามารถเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้ของตัวนิสิตเอง
ได้ โดยอธิบายถึงภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้
ของหลักสูตรนั้นๆ ผลลัพธ์ผู้เรียน  โดยการร่างหลักสูตรนั้นให้จัดท าหัวข้อตามรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.
2) และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ คณะ/วิทยาลัย  อาจเพ่ิมเติมผลการ
เรียนรู้ซึ่งคณะ/วิทยาลัย ต้องการให้บัณฑิตสาขา/สาขาวิชา....ในระดับคุณวุฒินั้นของตนมีคุณลักษณะเด่นหรือ
พิเศษกว่าบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิเดียวกันกับของสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นไปตามปรัชญา
และปณิธาน และนโยบายของมหาวิทยาลัย และเป็นที่สนใจของบุคคลที่จะเลือกเรียนหลักสูตรของสถาบันหรือ
ผู้ใช้บัณฑิตสนใจที่จะรับบัณฑิตเข้าท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา โดยให้แสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพ่ือให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาใน
หลักสูตรมีความรับผิดชอบหลักหรือความรับผิดชอบรองต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านใด    
 
 1.2.4  การวิพากษ์หลักสูตร 
 คณะ/วิทยาลัย จัดประชุมเพ่ือด าเนินการวิพากษ์หลักสูตร โดยเชิญคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยลงนามเรียบร้อยแล้ว  ทั้งนี้กรรมการ
และเลขานุการ จะต้องมีการจดบันทึก และจัดท ารายงานการประชุมพร้อมทั้งสรุปผลการประชุมวิพากษ์
หลักสูตรเพ่ือประกอบการเสนอขออนุมัติหลักสูตร โดยแนบไว้ภาคผนวกของเล่มหลักสูตร (มคอ.2)  หลังจาก
นั้นให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณาปรับแก้ไขร่างเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ตามสรุปรายงานการประชุมผลการวิพากษ์
หลักสูตร และเสนอท่ีประชุมคณะกรรมการของคณะ  
 
     1.3  การน าเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
 คณะ/วิทยาลัย เสนอร่างหลักสูตรที่ปรับแก้ไขและผ่านที่ประชุมของคณะเรียบร้อยแล้ว ต่อกอง
บริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร เพ่ือเสนอคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องพิจารณาตามล าดับ  โดยมีขั้นตอน
ของการเสนอหลักสูตร ดังนี้ 
 1.3.1  ขั้นตอนการพัฒนาและน าเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร  มีขั้นตอนการน าเสนอ
หลักสูตรต่อคณะกรรมการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
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     ขั้นตอนการพัฒนาและน าเสนอหลักสูตร 
        มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
 
 
 

                      
 
                  
 
                  
 
               
 
 
                 
 
 

                
 
                
 

             
 
                                           

   
 

                                         
       
 

   
        
 
 
 
 
 
 

 
  

กองบริการการศึกษา 
ตรวจสอบว่า 
อยู่ในแผนฯ 

คณะ/ 
วิทยาลัย 

 

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตรวจสอบ 
ข้อมูลและรับทราบการให้ความเหน็ชอบหลักสูตรในระบบ (CHE Curriculum online : CHECO) 

 
 

กรอกข้อมูลลงในระบบ (CHE Curriculum online : CHECO) ของ สกอ. 

สภาวิชาชีพ/องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 

สภามหาวิทยาลยั 

สภาวิชาการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบณัฑิตวิทยาลัย 
(ในกรณีหลักสูตรในระดับบัณฑิตศกึษา) คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย 

งานพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา 

คณะกรรมการร่างหลักสตูร 
 

คณะ/วิทยาลยั 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

หลักสูตรใหม่ 
หลักสตูรปรับปรุง 

Yes 

No 

เริ่ม 
ขอบรรจุเข้าแผนฯ 



13 
 

ภาควิชาที่ต้องการเปิดหลักสูตรควรมีการวางแผนในระดับภาควิชาแล้วเสนอคณะ/วิทยาลัย  เพ่ือท า
การวิเคราะห์สภาพความพร้อมของคณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา 
 ภาควิชาเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะ/วิทยาลัย ซึ่งคณะ/วิทยาลัย ควรจะน าเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อ
คณะกรรมการวิชาการหรือคณะกรรมการบริหารของคณะ/วิทยาลัย เพ่ือพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร เมื่อ
คณะ/วิทยาลัยเห็นชอบแล้ว ให้ส่ง (ร่าง) หลักสูตรดังกล่าว ให้กับมหาวิทยาลัยพิจารณา โดยกองบริการการศึกษา 
งานพัฒนาหลักสูตร จะเสนอตามล าดับ ซึ่งหลักสูตรต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ   สภาวิชาการ  
กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจะเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก่อนเสนอคณะกรรมการสภา
วิชาการ  จากนั้นให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ   

 หมายเหตุ  หลักสูตรระดับปริญญาตรี การแจ้งจ านวนรับนิสิตแต่ละคณะ/สาขาวิชา และ
องค์ประกอบและค่าร้อยละของกลุ่มสาขาวิชาที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจ าปี
การศึกษา รอบที่ 4  การรับแบบ Admission  ในกรณีที่เป็นหลักสูตรใหม่จะต้องเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง
หรือได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  (ตามหนังสือ
ส านักงานเลขาธิการที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หนังสือที่ ทปอ.60/ว 698 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2561) 

 *กรณีที่หลักสูตรดังกล่าวจะต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาชีพ หรือองค์กรวิชาชีพคณะ/
วิทยาลัย/ภาควิชา  ต้องน าเสนอหลักสูตรผ่านกรรมการสภาวิชาชีพด้วย 

 
        1.4  การด าเนินการข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)  

      หลักสูตร/สาขาวิชา  เมื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ/อนุมัติแล้ว ภายใน 7 วัน หลังจาก
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ให้กองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร หรือคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการตามที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด ดังนี้ 

      1) เข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online 
: CHECO)  เพ่ือให้มหาวิทยาลัยด าเนินการหลักสูตรและจัดให้มีการแสดงผล ดังนี้ 

   1. หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง เมื่อได้รับอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้ว มหาวิทยาลัยจะต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบ (CHE Curriculum Online 
: CHECO)  ภายใน 7 วัน 

  2. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็นผู้พิจารณาและตรวจสอบรายการข้อมูล
หลักสูตรดังกล่าวให้สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผลการพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ดังกล่าวผ่านระบบ (CHE Curriculum Online : CHECO) ภายใน 15 วันนับตั้งแต่ได้รับข้อมูลของแต่ละ
หลักสูตร 

 3. ระบบจะแสดงผลการพิจารณาหลักสูตรเพ่ือเผยแพร่ต่อสาธารณชน ดังนี้ 
    - หากหลักสูตรดังกล่าวสอดคล้องตามเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดจะแสดงผล

ว่า “หลักสูตรสอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” 
    - หากหลักสูตรดังกล่าวไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนดจะแสดงผลว่า 

“หลักสูตรไม่สอดคล้องตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง” และไม่
แนะน าให้ผู้เรียนเข้าศึกษา แต่ไม่ห้ามหากประสงค์จะเข้าศึกษาต่อ และเสนอสภามหาวิทยาลัยให้ชะลอการรับ
นิสิตทันที รวมทั้งน าหลักสูตรดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงแก้ไขผ่านระบบคลินิกหลักสูตร 
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  2) สถาบันอุดมศึกษาด าเนินการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตร เป็นเวลาหนึ่งปี
การศึกษาเป็นต้นไป ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะพิจารณาผลการด าเนินการจัดการเรียน
ของ    แต่ละหลักสูตร เป็นเวลาหนึ่งปีการศึกษาเป็นต้นไป (SAR) และเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน 
ดังนี้ 

     1. กรณีหลักสูตรใหม่  ถ้าหลักสูตรมีผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน “ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย กกอ.” มีผล
การประเมิน “ผ่าน” สกอ.แจ้งส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือให้การรับรองคุณวุฒิการศึกษาและ
การก าหนดอัตราเงินเดือน  พร้อมเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน 

     2. กรณีหลักสูตรปรับปรุง ถ้าหลักสูตรมีผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ตามองค์ประกอบ
ที่ 1 การก ากับมาตรฐาน “ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย กกอ.” มี
ผลการประเมิน “ผ่าน” 2 ปี ติดต่อกันส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  แจ้งส านักงาน ก.พ. 
และส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือให้การรับรองคุณวุฒิการศึกษาและการก าหนดอัตราเงินเดือน พร้อมเผยแพร่ผลการ
ประเมินต่อสาธารณชน 

    3. หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ถ้าหลักสูตรมีผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตาม
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน “ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด
โดย กกอ.”มีผลการประเมิน “ไม่ผ่าน” ในปีการศึกษาล่าสุด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะ
เผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซด์ และไม่แนะน าให้ผู้เรียนเข้าศึกษาในหลักสูตร แจ้งสภา
มหาวิทยาลัยให้ปรับปรุงโดยเร่งด่วน พร้อมประกาศว่า หากปีการศึกษาถัดไปหลักสูตรดังกล่าวยังมีผลประเมิน 
ไม่ผ่านจะแจ้งส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.ค.ศ. ให้ยกเลิกการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและการก า หนด
อัตราเงินเดือน 

  4. หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุง ถ้าหลักสูตรมีผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตาม
องค์ประกอบที่ 1 “ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย กกอ. มีผลการ
ประเมิน “ไม่ผ่าน” 2 ปี ติดต่อกัน สกอ.จะประกาศต่อสาธารณชนว่า หลักสูตรดังกล่าวไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานฯไม่แจ้งส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.ค.ศ. เพ่ือให้การรับรองคุณวุฒิการศึกษา และการก าหนด
อัตราเงินเดือนหรือแจ้งให้ยกเลิกการรับรองคุณวุฒิการศึกษาและการก าหนดอัตราเงินเดือน ในกรณีที่ได้ให้การ
รับรองไปแล้ว 

 5. ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรรวมทั้งผลการ
ด าเนินการหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษาต่อสาธารณชนเป็นประจ าทุกปีอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เป็น                    
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาและการคุ้มครองผู้บริโภค 

 6. หลักสูตรทุกหลักสูตรต้องได้รับความเห็นชอบหรือการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อน และ
สภามหาวิทยาลัยต้องไม่ให้ความเห็นชอบหรือการอนุมัติหลักสูตรย้อนหลัง 

 มหาวิทยาลัยจัดท าข้อมูลหลักสูตรที่ผ่านการให้ความเห็นชอบ/อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว
เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : 
CHECO)  ภายใน 7 วัน ดังมีรายการที่ส าคัญและจ าเป็นบางรายการ ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนดหัวข้อในการกรอกข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)  ดังนี้  

 (คณะ/วิทยาลัย  สามารถศึกษารายละเอียดการกรอกข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online : CHECO)  จากคู่ มือ
................................................ ของกองบริการการศึกษา  ส าหรับหัวข้อในการกรอกข้อมูลในระบบนั้น  
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สกอ.อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขอให้คณะใช้หัวข้อในระบบเป็นหลักในการกรอก หรือ
หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถประสานมายังกองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร) 

 
การกรอกข้อมูลจะแบ่งออกเป็นส่วนๆ  มีรายการ 10 หัวข้อ ดังนี้ 
ส่วนที่ 1.1 รหัสและชื่อหลักสูตร 
    1. ชื่อหลักสูตรภาษาไทย 
      2. ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
              3. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
ส่วนที่ 1.2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
             1. รูปแบบ 
      2. หลักเกณฑ์การเรียกชื่อปริญญา 
ส่วนที่ 1.3 ข้อมูลประกอบ 
      1. วิชาเอก 
             2. โครงสร้างหลักสูตร และจ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
             3. ภาษาท่ีใช้ 
             4. การรับผู้เข้าศึกษา 
             5. ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
             6. การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

          สว่นที่ 1.4 สถานภาพหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
       1. ก าหนดเปิดสอน และ แนบ file รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติ 
       เปิดสอน 
             2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
             3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

          สว่นที่ 1.5 ระบบจัดการศึกษา 
             1. ระบบการจัดการศึกษา 
             2. การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 

          สว่นที่ 1.6 ผลการพัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้าน (ผลการเรียนรู้ Learning Outcomes) 
      1. ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
      2. ผลการเรียนรู้ หมวดวิชาเฉพาะ 
     3. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
          สว่นที่ 1.7 คุณสมบัติผู้เรียน 
                       1. คุณสมบัติผู้เรียน 
          สว่นที่ 1.8 จ านวนนสิิต 
                      1. ตารางจ านวนรับนิสิตและคาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
      2. รูปแบบการศึกษา 
     3. ค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี 
         ส่วนที่ 1.9 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
                      1. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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          สว่นที่ 1.10 เอกสารแนบ แนบไฟล์ (ไฟล์นามสกุล .pdf) ตามภาคผนวกของหลักสูตร (มคอ.2) 
 1. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย (รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  สรุปเรื่องในวาระ  

       มติของหลักสูตรที่เสนอ และหน้าสุดท้ายของรายงานการประชุมนายกสภา 
       มหาวิทยาลัยผู้รับรองรายงานการประชุม) 
       2. ไฟล์หลักสูตร (มคอ.2) ข้อมูลของหลักสูตรตั้งแต่ ปก สารบัญ ข้อมูลของหลักสูตร
       ตั้งแต่หมวด 1-8) และเอกสารอ่ืนๆ ตามสารบัญของภาคผนวกหลักสูตร )มคอ.2 (
       ดังนี้ 
               2.1 ตารางเปรียบเทียบสาระการปรับปรุงหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง  
         พ.ศ. ............. กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 
                                         2.2  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
                                         2.3  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร    
                                         2.4  รายงานการประชุม/สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 
                                         2.5  Program Structure 
                                         2.6  Curriculum Map of Course  
                                         2.7  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  
                                               พ.ศ. 2559 
     
  1.5  การบริหารจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ                       
พ.ศ. 2552 (TQF) 
 การบริหารจัดการหลักสูตรเพ่ือน าไปจัดการเรียนการสอน  ให้ด าเนินการเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  ได้แก่ มคอ.2  มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5  มคอ.6                          
และ มคอ.7   
 
 
2.  ขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตร 
 คณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา เสนอการปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรนั้นๆ ควรมีการประเมินผล
หลักสูตร และส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี หรือตามระยะเวลาของ
หลักสูตร เพ่ือเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตร  
                 การด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรด าเนินการตามขั้นตอนเช่นเดียวกับการเปิดหลักสูตรใหม่ ยกเว้น 
ไม่ต้องบรรจุชื่อโครงการในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องจากเป็นหลักสูตรปรับปรุง  ซึ่งได้
บรรจุชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษามหาวิทยาลัยนเรศวรประจ าปีงบประมาณนั้นแล้ว 
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บทที่ 2 
หลักการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)  

ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
 

  ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได้จัดท าหัวข้อและรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ. 2552 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  โดยมีหลักการเขียนรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ค าอธิบายภาพรวมของ
การจัดท าหลักสูตรในแต่ละหมวด และแต่ละหัวข้อไว้ ดังนี้ 

          รายละเอียดของหลักสูตร (Programme Specification) หมายถึง ค าอธิบายภาพรวมของ
การจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ  โดยจะ
ถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสู่การปฏิบัติในหลักสูตร ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุ
เนื้อหาวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ได้อย่างอิสระ เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของ
สถาบันฯ โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผนและจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 

รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นิสิตทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง  เข้าใจถึง
วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะท าให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนส าเร็จแล้วจะบรรลุ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบใน
การเรียนเพ่ือน าไปสู่คุณวุฒิตามที่ก าหนดในมาตรฐานคุณวุฒิ รายละเอียดของหลักสูตร    จะช่วยให้นิสิตเลือก
เรียนในหลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้
เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าท างาน 

 
 ประกอบด้วย 8 หมวด ดังต่อไปนี้ 

 
 หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
 หมวดที่  2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 หมวดที่  4 ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการศึกษา และวิธีการประเมินผล 
 หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 หมวดที ่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 หมวดที่  8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
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ส่วนที่ 1 
รายละเอียดของหลักสูตร 

  หลักสูตร ....................................................................... 
                            สาขา/สาขาวิชา....................................................................... 
        หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ ........................................................................ 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1.   รหัสและชื่อหลักสูตร  
   ระบุรหัส (ถ้ามี)/ชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่ เปิดสอนทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
2.    ชื่อปริญญาและสาขาวิชา   
       ให้ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน ส าหรับชื่อ
ภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของสถาบัน 
(กรณีมหาวิทยาลัยของรัฐ) หรือตามข้อบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา
ของกระทรวงศึกษาธิการ (กรณีมหาวิทยาลัยในก ากับ) หรือตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของ
กระทรวงศึกษาธิการ (กรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 
3.   วิชาเอก (ถ้ามี) 
4.   จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
5.   รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1  รูปแบบ  ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
         5.2   *** ลักษณะและประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) **** 
  ระบุประเภทหลักสูตรทางวิชาการ หรือแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หรือหลักสูตรปริญญาตรี
ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หรือหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ        

5.3  ภาษาที่ใช้  ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
ภาษาใด 

5.4  การรับเข้าศึกษา ระบุการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนิสิตไทยหรือต่างประเทศ 
หรือรับทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา 

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรงหรือเป็นหลักสูตรความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืน ๆ โดยต้องระบุชื่อสถาบันการศึกษา/
หน่วยงานที่ท าความร่วมมือด้วย ส าหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืนๆ ในต่างประเทศต้อง
สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550 

5.6   การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญา
มากกว่า 1 สาขาวิชา (กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอ่ืน ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็นปริญญาร่วม
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ 
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6.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
 ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด และเวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา    
และปีการศึกษา) พร้อมทั้งให้ระบุวันเดือนปีที่สภาวิชาการหรือที่คณะกรรมการวิชาการหรือที่เรียกอย่างอ่ืน
(ระบุชื่อ) และสภาสถาบันฯอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ได้รับการรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพหรือ
องค์กรอื่นใดด้วย ให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง และวันเดือนปีที่ได้รับการรับรองด้วย 
 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ระบุปีที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 
9.  ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ  
     หลักสูตร 
10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  
      ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนหากมีการสอนในวิทยาเขตอ่ืน ๆ หรือสอนมากกว่า 1 แห่ง ระบุ
ข้อมูลให้ครบถ้วน 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  
    11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (ความต้องการของตลาด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
   ศิษย์เก่า) 

  11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
     ของสถาบัน 

     12.1 การพัฒนาหลักสูตร (ความสอดคล้องในระดับชาติ) 
   12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน (ความสอดคล้องในระดับสถาบัน สอดคล้องกับ 
   วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบัน สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของสถาบัน) 
 
13.  ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่เปิด   
      สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)  
        อธิบายการบริหารจัดการ  แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรอ่ืนเรียนหรือไม่ ถ้ามีจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่า
รายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนิสิตในหลักสูตรอื่น 
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หมวดที่ 2   ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Expected Learning Outcomes = ELOs ,แผนพัฒนา Life-long Learning)          

          ระบุปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรโดยต้องสอดคล้องกับปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันและมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพหรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และความรู้
ความสามารถอย่างไร 
  1.1 ปรัชญาของหลักสูตร 
  1.2 ความส าคัญ 
  1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
  1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)   
   
 

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง 
 ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน 5 ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์ส าคัญท่ีต้องด าเนินการเพื่อความส าเร็จของแผนนั้นๆ 
รวมทั้งตัวบ่งชี้ความส าเร็จ โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวด 7 ด้วย 
 2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง 
 2.2 กลยุทธ์ 
 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
 

หมวดที่ 3   ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1.  ระบบการจัดการศึกษา 
     1.1  ระบบ  
   ระบุระบบการจัดการศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรว่าเป็นระบบทวิภาค ระบบ
ไตรภาค ระบบจตุรภาค เป็นต้น ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
     1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่ 
     1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  
   ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่น ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียน
การสอนให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
      2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
 ระบุช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นิสิตเรียน 

 2.2  คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
       ระบุคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรที่สอดคล้องกับระดับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา อาทิ ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส าหรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน 
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2.3  ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
    ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ต้องน ามาประกอบการพิจารณา 
เพ่ือการก าหนดหลักสูตร (เช่น นักศึกษาที่มีข้อจ ากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา คณิตศาสตร์ หรือการปรับตัวใน
การเรียน) 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 
2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

    ระบุจ านวนที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตร และจ านวนที่คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละ
ปีการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 

2.6  งบประมาณตามแผน (แยกเป็นปีการศึกษา) 
  แสดงงบประมาณ โดยจ าแนกรายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการ 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิตตามหลักสูตรนั้น 

2.7 ระบบการจัดการศึกษา  
      ค าอธิบาย ยกตัวอย่าง เช่น แบบชั้นเรียน............................ 
       แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต..................... 
       อ่ืน ๆ (ระบุ)................................................  
2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
 

3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
     ระบุจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการส าเร็จการศึกษาในแต่ละแบบที่สัมพันธ์กับการ
เลือกเรียนของนิสิต ซึ่งก าหนดเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือแบบศึกษาบางเวลา และสอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ 

3.1  หลักสูตร ให้ระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้   
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต ให้ระบุหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 

หมวดวิชาให้สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
                                   ตัวอย่าง 
                        จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร                                     120     หน่วยกิต 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                                         30     หน่วยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                                                              72     หน่วยกิต 
    - วิชาแกน                                                                          20     หน่วยกิต 
    - วิชาเฉพาะด้าน                                                                  46     หน่วยกิต 
    - วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี                                                   6      หนว่ยกิต  
3) หมวดวิชาเลือกเสรี                                                             6     หน่วยกิต 

             3.1.3 รายวิชา  
       ให้ระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาด้วย) ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
              3.1.4 แสดงแผนการศึกษา  
              3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
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3.2  ชือ่ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 
  ระบุจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ประจ า และอาจารย์พิเศษ แยกจากกัน โดยระบุรหัส

เลขประจ าตัวประชาชน รายชื่อซึ่งประกอบด้วยต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชาและสถาบันที่
ส าเร็จการศึกษา (โดยต้องสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การ
ค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา (ถ้ามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยู่แล้ว และท่ีจะมีในหลักสูตรนี้ (รายละเอียด
ทั้งหมดไว้ที่นี่หรือภาคผนวกก็ได้) 

   3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
      ระบุอาจารย์ซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนโดยให้มีคุณวุฒิและจ านวน

สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
3.2.2 อาจารยป์ระจ า 
 ระบุอาจารย์ซึ่งมีหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัย และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลาใน

สถาบันอุดมศึกษา 
3.2.3 อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 

 
4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) 
 สรุปโดยย่อเก่ียวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 

4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  
         ลงรายการส าคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ 

4.2 ช่วงเวลา  
         ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นิสิต เช่น ปี ภาคการศึกษาที่จัด 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน  
        เช่น 3 วันต่อสัปดาห์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 

ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อก าหนดในการท าโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจัยในรายวิชาอ่ืนๆ ควรแนบข้อก าหนดส าหรับการท าโครงงานด้วย 

5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  
5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้  

  ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักๆ ที่ต้องการจากการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
5.3  ช่วงเวลา  

  ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่ก าหนดให้ท าโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปี  ภาคการศึกษา 
5.4  จ านวนหน่วยกิต 
5.5  การเตรียมการ  

  อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต 
5.6  กระบวนการประเมินผล   

  อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน 
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หมวดที่ 4    ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการศึกษา และวิธีการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 ระบุลักษณะพิเศษของนิสิตที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา 
พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนิสิตหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแก้ไขปัญหา
ได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ 
หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนึกศึกษา
ที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น 
 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 อธิบายผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  

 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุใน
หมวดที่ 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไม่น าสู่มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้บางเรื่องก็ได้ (จะแสดงเป็นเอกสารแนบท้ายก็ได้ ) (แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผล
การเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) มาตรฐานผลการเรียนรู้ จากหลักสูตรสู่รายวิชา (CLO)) 

 หมายเหตุ : ระบุผลลัพธ์ในการจัดการเรียนการสอนตาม ELOs ของหลักสูตร ต่อจากตาราง 
Curriculum Mapping ตามตัวอย่างการเขียนหมวดที่ 4 ระบุผลลัพธ์ในการจัดการเรียนการสอนตาม ELOs 
ของหลักสูตร 

 3.1 แผนการเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรและคณะ/สถาบัน และสอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 3.3 กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามทึ่คาดหวังของหลักสูตรในแต่ละ
ด้าน 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 

1. กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 ถ้าสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให้ระดับ
คะแนนนิสิต โดยให้ค านึงถึงการประเมินที่สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังเป็นส าคัญ (ให้
กล่าวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้นๆ หรือแนบเอกสารดังกล่าว) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 

 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการยืนยันผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา 
เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่
แตกต่างกันหรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
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 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 

 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา 

 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้
มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตน        
รับผิดชอบสอน 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
          อธิบายถึงสิ่งที่จะด าเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา 

2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืนๆ 

 2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

  - คุณสมบัติ (คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558 หรือ 
คุณสมบัติพิเศษ (ถ้ามี)) 

  - เกณฑ์การคัดเลือก 

  - แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 

 2.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

  - คุณสมบัติ 

  - เกณฑ์การคัดเลือก 

  - แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 

 2.5 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาตรี) 

  - คุณสมบัติ (ระดับปริญญาตรี ระบุคุณสมบัติอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามคุณสมบัติตาม
อาจารย์ประจ าหลักสูตร) 

  - แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 
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 2.6 แผนการพัฒนาอาจารย์  

  - จ านวน 

  - งบประมาณ 

 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
 มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)  
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.1  การด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ.ต่าง ๆ ของหลักสูตร ให้ด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) ภาคการศึกษาต้น/ภาค
การศึกษาปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี/ ผู้อ านวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
  - จัดท าและส่ง แผนการเรียนรู้ของรายวิชา, ผลการเรียนรู้ของรายวิชา, มคอ.7(SAR) และรายงาน
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหารจัดการ
หลักสูตร TQF 
  - คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดส่ง แผนการเรียนรู้ของรายวิชา), ผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา, มคอ.7(SAR) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ ตามล าดับ 

 1.2  อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 
 1.3  อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
2.  บัณฑิต 
 อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การ
ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
3.  นิสิต 
 อธิบายกระบวนการรับเข้าศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมดูแล การให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิต 
4.  อาจารย ์
 อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบ
หลักสูตรควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  อธิบายระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง
ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
  ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีที่
ระบุไว้ในหมวดที่ 1-6 ข้างต้น เช่น จ านวนนิสิตที่จบในเวลาที่ก าหนด จ านวนนิสิตที่ตกออก (Retire) ระดับ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต การด าเนินงานตามการพัฒนา/ปรับปรุงที่ก าหนด เป็นต้น โดยตัวบ่งชี้อย่างน้อย
สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก 
  (ตามเอกสารตัวอย่าง มคอ.2 หมวดที่7 ข้อ 7 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (KPI)) 
 

 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 ควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวดที่ 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นส าคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

  อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการพัฒนาการ
เรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม 
การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการ
ประเมินของนิสิตและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบาย
กระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

  อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผน
ไว้ เช่น การประเมินของนิสิตในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้า
ภาควิชา การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนิสิตของสถาบันอ่ืนในหลักสูตร
เดียวกันการจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่ นิสิต
ต้องการ 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

 อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพ่ือจะได้ข้อมูลต่าง ๆ ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรใน
ภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1) นิสิตและบัณฑิต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/
หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
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3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่าง
น้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการ
ประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนิสิต รวมทั้งกระบวนการในการ
วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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บทที่ 3 
ตัวอย่างรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ระดับปริญญาตรี  
  การจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2552  และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  ประกอบด้วยองค์ประกอบ 8 หมวด ดังต่อไปนี้ 
   หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
   หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
   หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
      หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการศึกษา และวิธีการประเมินผล 
   หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
   หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
      หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
   หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
   ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการจัดท าหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง ในรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) เป็นไปในทิศทางเดียวกัน กองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยนเรศวร             
จึงจัดท าตัวอย่างของการจัดท าหลักสูตร เพ่ือให้คณะต่าง ๆ ได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดท าหลักสูตรในการ
น าเสนอหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย  ตัวอย่างหลักสูตรที่
จัดท าขึ้นนี้ เป็นเพียงตัวอย่างแนวทางเท่านั้น  ในบางหัวข้อคณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา สามารถเพ่ิมเติม
รายละเอียดได้เพ่ือความเหมาะสมและให้สอดคล้องกับหลักสูตรนั้น  

ในการน าเสนอพิจารณาหลักสูตรต่อท่ีประชุมต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการพิจารณาหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้  
1. คณะกรรมการวิชาการ 
  ประกอบด้วย รองอธิการบดี เป็นประธาน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ ของทุกคณะ/วิทยาลัย  
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษา  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ                      
และกองบริการการศึกษา เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที่ ดังนี้ 
             การกลั่นกรอง และการให้ความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ และหลักสูตรปรับปรุง โดยพิจารณา
ความสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และนโยบายของมหาวิทยาลัย  การเปิดรายวิชาใหม่  การ
ปรับปรุงรายวิชา  การกลั่นกรองระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  เพ่ือน าเสนอสภาวิชาการ 
2. คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
  ประกอบด้วย คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นประธาน  คณบดี/ผู้อ านวยการ ของทุกคณะ/
วิทยาลัย   ผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ และหัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าที ่ดังนี้ 
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พิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา วางนโยบายและแผนงานของบัณฑิตวิทยาลัย  วัดประเมินผลและควบคุม
มาตรฐานการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการสภาวิชาการ   
 
3. คณะกรรมการสภาวิชาการ 
  ประกอบด้วย อธิการบดี เป็นประธาน  ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  คณบดี/ผู้อ านวยการของทุก
คณะ/วิทยาลัย  ประธานสภาอาจารย์ เป็นกรรมการ รองอธิการบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ  ผู้อ านวยการ
ส านักงานอธิการบดี และผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที่ ดังนี้ 
  ก าหนดและก ากับคุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการของมหาวิทยาลัย  การเสนอแนะต่อสภา
มหาวิทยาลัยในการอนุมัติหลักสูตรใหม่ และหลักสูต รปรับปรุง   การยุบรวม และการปิดหลักสูตร                      
การเปิดรายวิชาใหม่  การปรับปรุงรายวิชา  การกลั่นกรองระเบียบ  ข้อบังคับต่างๆ  ฯลฯ 
 
4. คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
  ประกอบด้วย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน  อุปนายกสภามหาวิทยาลัย  ที่ปรึกษา
สภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ   อธิการบดี   กรรมการสภาประเภทผู้บริหาร  กรรมการสภา
ประเภทอาจารย์  ประธานสภาอาจารย์  รองอธิการบดีเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจหน้าที่                    
ตามมาตรา 11 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533 
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   (ตัวอย่างปกหลักสูตร)  
          ระบุ มคอ.2 ไว้มุมบนขวาเพื่อให้ทราบวา่หลักสูตรได้จัดท าตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) ขนาดตัวอักษร 18  
                                                                                                            ใช้ตวัอักษร  TH Sarabun PSK  
                 (ทั้งเล่ม ให้ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK) 

 
หลักสูตร...................................... 

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

             - ระบุชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา/หลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ............ (สกอ.ได้ให้หลักการการระบุ 
พ.ศ.หน้าปกของหลักสูตร ให้ระบุ พ.ศ. ให้ตรงกับปีที่เปิดใช้หลักสูตร หรือปีที่เร่ิมใช้ หรือก าหนดการเปิดสอนหลักสูตร
เล่มนี้ เช่น เปิดใช้ หรือปีทิ่เริ่มใช้ หรือก าหนดการเปิดสอน  ปีการศึกษา 2560 หน้าปกหลักสูตรให้ระบุให้ตรงกัน คือ
ระบุ ปี พ.ศ. 2560)                                      
  - หน้าปกหลักสูตรระบุ เป็นภาษาไทย   
  - กรณีหลักสูตรนานาชาติ ให้ระบุข้อความ (หลักสูตรนานาชาติ) จะระบุ เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
ด้วยก็ได้  
      - กรณี หลักสูตรพหุวิทยาการ ให้ระบุข้อความ (หลักสูตรพหุวิทยาการ) ด้วย 

 
 
 
 

ภาควิชา…………..  คณะ……………………. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
                       (ระบุภาควิชา/คณะ/วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยนเรศวร)  

  
 

ลักษณะปก ซ่ึงประกอบด้วย  
ปกนอก และปกใน  

มีข้อความเชน่เดียวกัน 

ขนาดตัวอักษร 30 (ตวัหนา) 
ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK 

        ขนาดตัวอักษร 30 (ตัวหนา)  ใช้ตัวอักษร TH Sarabun PSK 

มคอ.2 
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สารบัญ  

                    หน้า  
 
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป  

1. รหัสและชื่อหลักสูตร    
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา    
3. วิชาเอก    
4. จ านวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร    
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1  รูปแบบ 
5.2  ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
5.3  ภาษาท่ีใช้ 
5.4  การรับเข้าศึกษา 
5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร    
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน    
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา     
9. ชื่อ - นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง   
      และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน    
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณา    

           ในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
      11.2  สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

 

12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2  ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
          12.1  การพัฒนาหลักสูตร 
          12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน 
                                                    
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร    
      1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          1.1  ปรชัญาของหลักสูตร 
          1.2  ความส าคัญ   
 

ขนาดตัวอักษร (18)  (ตัวหนา) 
    ขนาดตัวอักษร  (16) (ตัวหนา) 

ขนาดตัวอักษร  (16) (ตัวหนา) 
2 เคาะ 

ใส่เลขหน้า 
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    หน้า 
 
          1.3  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
          1.4  ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs)    

2.  แผนพัฒนาปรับปรุง     
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร    

1. ระบบการจัดการศึกษา 
     2.   การด าเนินการหลักสูตร 

3.   หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน    
         3.1  หลักสูตร    
               3.1.1  จ านวนหน่วยกิต    
               3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร    
               3.1.3  รายวิชา    
               3.1.4  แผนการศึกษา    
               3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา    
               3.1.6  ความหมายของเลขรหัสวิชา    
         3.2  ชื่อ – นามสกุล   เลขประจ าตัวบัตรประชาชน  ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์  
               3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
               3.2.2  อาจารย์ประจ า 
               3.2.3  อาจารย์พิเศษ     

4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)   
5.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย 
 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ของหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการศึกษา และวิธีการประเมินผล    
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต   
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร 
     สู่รายวชิา (Curriculum Mapping) 
     3.1 แผนการเตรียมความพร้อมของนิสิตเพ่ือให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
     3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตรและคณะ/สถาบัน และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน  
          คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
     3.3 กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในแต่ละด้าน 
   

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต   
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)    
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต   
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
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    หน้า 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์                                          

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่    
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร    

1. การก ากับมาตรฐาน 
2. บัณฑิต 
3. นิสิต 
4. คณาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)   
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร    
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน    
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม    
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร    
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

 
 

ภาคผนวก  
      1.  ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์ฯ ศธ. พ.ศ. 2558 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ............ 
และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ............ (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
      2.  ตารางเปรียบเทียบรายวิชา และสาระการปรับปรุงหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ....... (นิยาม เป็น
หลักสูตรล่าสุดก่อนการปรับปรุงหลักสูตรนี้)  กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ......... 
      3.  ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา…………………….. พ.ศ. 25…… (มคอ.1) กับ 
โครงสร้างหลักสูตร……………………………. สาขาวิชา……….. หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25…….  (กรณีหลักสูตรใดมี 
มคอ.1 ให้คณะ/วิทยาลัย/ภาควิชา จัดท าตารางนี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของหน่วย กิต/รายวิชา ระหว่าง
หลักเกณฑ์ของมคอ.1 กับ การสร้างรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้อง หรือตอบรับกับมคอ.1 ในรายวิชาใดบ้างในแต่ละ
หมวด) 
      4.  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร    
      5.  รายงานการประชุม/สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตร 
      6.  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
      7.  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
 
 

 
 

แนบเอกสารในภาคผนวก 
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             มคอ.2 

(ตัวอย่างหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
  (ระบุข้อความ มคอ.2 หน้าแรกของเล่ม มคอ.2 ด้านขวาบน ขนาด 16)   

                                     เลขหน้าให้ระบไุว้กลาง-บนของทุกหน้า โดยเริ่มเลขหน้านี้เป็น เลข 1 
                                                   ขนาดตัวอักษร 16 (ตัวอักษร TH SarabunPSK ทั้งเล่ม) 

                  หลักสูตร………………………… (ขนาดตัวอักษร 24) 

                         สาขาวิชา……….    
                หลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ. 25…… 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :   มหาวิทยาลัยนเรศวร    (ขนาดตัวอักษร 16 ทั้งเล่มหลักสูตร (มคอ.2)) 
คณะ/ภาควิชา             :   คณะ……………….. ภาควิชา……… 
 
                              หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป  (หัวข้อแต่ละหมวดขนาดตัวอักษร 18(ตัวหนา)) 
1. รหัสและช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย :   หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา………..  (ระบุชื่อหลักสูตรภาษาไทย)            
 ภาษาอังกฤษ :   Bachelor of Science Program in …………… (ระบุชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
 
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) :   วิทยาศาสตรบัณฑิต (……….)   (ระบุชื่อเต็มปริญญาภาษาไทย)            

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :   Bachelor of Science (……………) (ระบุชื่อเต็มปริญญาภาษาอังกฤษ)      
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) :   วท.บ. (……….)   (ระบุอักษรย่อปริญญาภาษาไทย)            

 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) :   B.S. (……………)   (ระบุอักษรย่อปริญญาภาษาอังกฤษ)      
 
          (การก าหนดชื่อปริญญาให้คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา  ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน ส าหรับชื่อภาษาไทยให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อ
ส าหรับสาขาวิชา  ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 
2560) ซึ่งสอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559    

โดยหลักการการเขียนชื่อปริญญาไว้ข้างหน้าแล้วตามด้วยสาขาวิชาต่อท้ายในวงเล็บ (ถ้ามี)  
 

3.  วิชาเอก  (กรณีมีวิชาเอกให้ระบุวิชาเอกที่เปิดสอนในสาขาวิชานี้ ถ้าไม่มีวิชาเอกให้ระบุ “ไม่มี”) 
 ไม่มี  
 

4.  จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร   
4.1  ปริญญาตรีทางวิชาการ  

   - แผน 1 แบบสหกิจศึกษา  จ านวนไม่น้อยกว่า  ……….  หน่วยกิต 
    - แผน 2 แบบ WiL (Work Integrated Learning)  จ านวนไม่น้อยกว่า  ……….  หน่วยกิต 
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5.  รูปแบบของหลักสูตร 
5.1  รูปแบบ 

            หลักสูตรระดับ 2 (ระดับปริญญาตรี)  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554  (กรณีหลักสูตรใดไม่มี มคอ.1 ให้ระบุข้อความ ดังนี้......“ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552”  หากหลักสูตรใดมี มคอ.1 ให้ระบุข้อความตามมคอ.1)  

 
5.2 ประเภทของหลักสูตร (ระบุประเภทหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หรือหลักสูตรปริญญาตรี 

แบบก้าวหน้าทางวิชาการ หรือหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หรือหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า
ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ) 

       5.2.1  เป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
 

5.3  ภาษาที่ใช้ 
             ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ  
 

5.4  การรับเข้าศึกษา 
            รับทั้งนิสิตไทย และนิสิตต่างชาติ  
 

          5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  (กรณีเป็นความร่วมมือในประเทศ หรือความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลง
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550  โดยแนบ MOU ในภาคผนวก
ด้วย)     

            เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 

5.6  การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว       

 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
          6.1  ก าหนดการเปิดสอน ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ………….. เป็นต้นไป 
          6.2  เป็นหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ. .......... ปรับปรุงจากหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา.......... 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..........  (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหลักสตูรให้ระบุชื่อหลักสูตรเดิม และชื่อหลักสูตรใหม่                 
ที่เปลี่ยนแปลง)   

    6.3  คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ/อนุมัติหลักสูตรแล้ว ดังนี้ 
• คณะกรรมการวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ …......./......... เมื่อวันที่…...............................….. 
• สภาวิชาการ ในการประชุม ครั้งที่ ........./............ เมื่อวันที่ …................................................. 
• สภามหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ............................ เมื่อวันที่ ….........................……..... 

• สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (ให้ระบุตามกรณีที่ขอเปลี่ยน ตาม สมอ.08) 
ในการประชุม ครั้งที่ ............................ เมื่อวันที่ ….........................……..... 

• สภาวิชาชีพ ในการประชุม ครั้งที่........../.......... เมื่อวันที่................................... (ถ้ามี) 
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7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา ..........  (วิธีการนับให้นับหลังจากเปิด
สอนแล้วครึ่งระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร เช่น หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี เปิดสอนปีการศึกษา 2560  ครึ่งระยะเวลา
การศึกษาตามแผนการศึกษาคือ 2  ปีการศึกษา (ปี 2561) ดังนั้นเผยแพร่หลังปีการศึกษา 2561 คือปีการศึกษา 2562)   
 

(กรณีหลักสูตรที่ไม่มี มคอ.1 ให้ระบุข้อความ)  ดังนี้…..หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่ มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2552 ในปีการศึกษา ........ 
(ให้นับหลังเปิดสอนแล้วครึ่งระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร)  
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา (ระบโุดยแยกเป็นข้อๆ) 
 8.1  อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา 
          8.2  ครู  
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        ระบุจ านวนช่ัวโมงท่ีสอน ก่อนการปรับปรุง
หลักสตูรนี้  และจ านวนช่ัวโมงสอนเมื่อปรับปรุง
หลักสตูรนี้แล้ว  เป็น ชม./สปัดาห ์(นับตามจ านวน
ช่ัวโมงท่ีสอนจริง อาจเป็นปีการศกึษาใดปีการศึกษา
หนึ่งก็ได้)  

9.  ช่ือ – นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (เลขประจ าตัวบัตรประชาชน สกอ.อนุโลมไม่ระบุกไ็ด้)       
ตัวอย่าง  ตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ระดับปริญญาตรี (อย่างน้อย 5 คน) 

  * การเรียงต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน 

 
ประเทศ 

 

 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน                 
(ชม/สัปดาห์) 

ปัจจุบนั 
เมื่อเปิด               
หลักสูตร
นี้แล้ว 

1 นาย............................. 
(ให้เรียงอักษรแรกของช่ือ 
     ตามล าดับ ก – ฮ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ให้เรียงต าแหน่งทาง
วิชาการตามล าดับ  

ศาสตราจารย์ - อาจารย์ 
โดยเรียงต าแหน่งทาง
วิชาการสูงสุดก่อน) 

 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

(ให้เรียงคุณวุฒิตามล าดับ 
ป.เอก – ตรี) 

โดยเรียงคุณวุฒิสูงสุดก่อน) 

Chemistry 
เคม ี
เคม ี

(ให้ระบุ
สาขาวิชา) 

University of Bristol 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

United Kingdom 
ไทย 
ไทย 

2548 
2541 
2538 
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หมายเหตุ :  การใสล่ าดับที่อาจารย์ให้ยึดตามล าดับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงกว่า (สูงสุดก่อน) และพยญัชนะต้นของช่ือตามล าดับ กล่าวคือ หากต าแหน่งทางวิชาการต่างกันให้ใส่ชื่ออาจารย์ที่
มีต าแหน่งทางวิชาการสูงกว่าก่อน และหากต าแหน่งทางวิชาการเท่ากันให้เรียงช่ือตามล าดับพยญัชนะต้น  * การเขียนคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร กรณสี าเร็จ
การศึกษาในประเทศไทย ให้เขียนอักษรย่อปริญญาและสาขาวิชาเปน็ภาษาไทย และหากส าเร็จการศกึษาจากต่างประเทศให้เขียนช่ืออักษรย่อปริญญาและสาขาวิชาและช่ือเต็มของประเทศเป็น
ภาษาอังกฤษ  ส าหรับเลขประจ าตัวบัตรประชาชน ไมร่ะบุก็ได้     

ปริญญาเอก (สาขาวิชา) 
ปริญญาโท (สาขาวิชา) 
ปริญญาตรี (สาขาวิชา) 

เรียง 

            ระบุ  รายชื่ออาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร กรณี ระดับปรญิญาตร ี       
อย่างนอ้ย  5  คน   ซึ่งรายชื่อทั้งหมดนี้จะตรงกับ หมวด 3 ข้อ 3.2.1 ของ
เล่ม มคอ.2 หัวข้ออาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร ซึ่งต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ.2558 ก าหนด  
 
 

ศาสตราจารย ์
 

รองศาสตราจารย ์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

อาจารย ์

เรียง 
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หมายเหตุ  ค าอธิบาย  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558) 
   1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 10.1.1 และ 10.1.2) 
              จ านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
ต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง            
     กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า
วิชาเอกละ 3 คน 
   1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตร           
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 10.2.1 
และ 10.2.2) 
    จ านวนอย่างน้อย 5 คน มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์
ประจ าหลักสูตร คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และ
ต้องมีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการ
ที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง             

ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะ
ด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย  2 ใน 5 
คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา หรือ
เป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตร
นั้นร่วมกัน  แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน 
               กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหาก
จ าเป็น บุคลากรที่มาจากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทาง
วิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงาน
แห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี  
 
     กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่า
วิชาเอกละ  3 คน และหากเป็นปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฺฏิบัติเชิง
เทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน  3 
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10.  สถานที่จัดการเรียนการสอน 
         10.1 คณะ............................ มหาวิทยาลัยนเรศวร (หากมีการสอนที่วิทยาเขต หรือ นอกที่ตั้ง 

ให้ระบุด้วย) 
         10.2 นอกสถานที่ตั้ง (ถ้ามี)  (จะต้องรายงานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 

โดยให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐ พ.ศ. 2552)       

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (ความต้องการของตลาด, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, 
ศิษย์เก่า) 
        ....................................................................................................................................  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
        .................................................................................................................................... 
 
12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ 
 ของสถาบัน  
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร (ความสอดคล้องในระดบัชาติ) 
        ...................................................................................................................................  
            12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน (ความสอดคล้องในระดับสถาบัน สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พนัธกิจของสถาบัน สอดคล้องกับปรัชญาการศึกษาของสถาบัน) 

       ..........................................................................................................................  
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน (ถ้ามี) (เช่นรายวิชาที่เปิด
สอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอ่ืนหรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอ่ืน) 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอ่ืน 
  13.1.1  หมวดวิชาพื้นฐานที่เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ จ านวน.....รายวิชา ได้แก่ 
   252111   แคลคูลัสมูลฐาน 
                         Fundamental Calculus 
  13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้านที่เป็นวิชาบังคับท่ีเปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์ 
   การแพทย์ จ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ 
           411221  ชีวเคมี 
     Biochemistry 

13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นเรียน จ านวน............รายวิชา 
          256101 หลักเคมี                          

     Principle of Chemistry    
 13.3 การบริหารจัดการ 
  13.3.1 มอบหมายคณะกรรมการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา.......... ควบคุม
การด าเนินการเก่ียวกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดรายวิชา 
  13.3.2 แต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาทุกวิชา เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับภาควิชา 
อาจารย์ผู้สอน และนิสิต ในการพิจารณา ข้อก าหนดรายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการประเมินผล
การด าเนินการ 
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หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
(ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง Expected Learning Outcomes = ELOs, แผนพัฒนา Life-long Learning) 

    1.1 ปรัชญาของหลักสูตร  
                 เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางด้าน....... ทั้งทางด้านทฤษฏีและปฏิบัติเพ่ือ
น าไปสู่การวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ใหม่บนพ้ืนฐานของการมีจริยธรรมที่ดี  
           หลักการเขียนต้องเขียนให้เป็นปรัชญา ไม่ใช่วัตถุประสงค์ การเขียนหัวข้อนี้ในหลักสูตรมักจะเกิดความ
สับสนค่อนข้างมากและบ่อยครั้งที่มีการเขียนผิดไปจากที่ควรจะเป็น ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากยังขาดความเข้าใจที่
แท้จริงใน ค าว่า “ปรัชญาของหลักสูตร” (Curriculum Purpose) ดังนั้นบางครั้งจึงมีการเขียนสองสิ่งนี้เป็นสิ่ง
เดียวกัน  
         ค าว่า ปรัชญาของหลักสูตร หมายถึง พื้นฐานความเชื่อเกี่ยวกับหลักสูตรว่าหลักสูตรมีลักษณะเป็นเช่นไร 
งานที่มุ่งหวังในเชิงอุดมคติเกี่ยวกับผลผลิตหรือผู้เรียนของหลักสูตรเป็นอย่างไรหรือหลักสูตรมุ่งตอบสนองความ
ต้องการในการพัฒนาประเทศและธ ารงรักษาไว้ซึ่งลักษณะเด่นของชุมชนในเขตภาคเหนือตอนล่างอย่ างไรหรือ
เป็นหลักสูตรที่มุ่งให้เกิดความก้าวหน้าทัดเทียมแข่งขันกับนานาชาติตลอดจนเป็นหลักสูตรที่มุ่งการพัฒนา
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพื้นบ้าน เป็นต้น   
       ดังนั้น การเขียนปรัชญาของหลักสูตร จึงควรเขียนให้สะท้อนถึงความเชื่อภาพรวมของทิศทางหลักสูตรนัน้  
โดยอาจเขียนเป็นการบรรยายความแบบร้อยแก้ว หรืออาจเขียนอย่างกระชบัใช้ค าคล้องจองก็ได้  
 

1.2 ความส าคัญ (เขียนความจ าเป็นของการเปิด/ปรับปรุงหลักสูตรเขียนสั้นๆ กระทัดรัด)  
.................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................ 
          
         1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังนี้   
                     “วัตถุประสงค์ของหลักสูตร” นั้นจะหมายถึงคุณลักษณะของผู้เรียนที่หลักสูตร(ผู้พัฒนา
หลักสูตร) ต้องการให้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ผู้เรียน ส าเร็จการศึกษาตามข้อก าหนดของหลักสูตร  ทั้งนี้โดยทั่วไป
แล้วการเขียนความต้องการในคุณลักษณะของผู้เรียนนี้ อย่างน้อยควรจะครอบคลุม 3 ปริเขต (Domain) ได้แก่ 
พุทธิพิสัย (Cognitive Domain : Head)  ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain : Hand) และจิตพิสัย (Affective 
Domain : Heart) นอกจากนั้นแล้วก็ควรพิจารณาเขียนให้มีความสัมพันธ์กันกับปรัชญาของหลักสูตรด้วย  ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้ 
               1.3.1 มีความรู้ รักการเรียนรู้ มีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ และทักษะทาง
วิชาการในรูปขององค์รวม 
                1.3.2 มีความช านาญในการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือทาง…….และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในการท างานและการศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี 
      1.3.3 มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม  
 
 1.4 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELOs) 
      ELO1 ……………………………………… (ระบุรายละเอียดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร) 
      ELO2 ……………………………………… 
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2.  แผนพัฒนาปรับปรุง  (ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุ
เวลาคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน 5 ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์ส าคัญที่ต้องด าเนินการเพื่อความส าเร็จ
ของแผนนั้น ๆ รวมทั้งตัวบ่งชี้ความส าเร็จ โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวด 7 ด้วย) 
 
แผนการพัฒนา/ เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ ตัวบ่งชี้ 

   
   
   

 
 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 

1.  ระบบการจัดการศึกษา 
          1.1  ระบบ  (ระบุตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 6  และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 10.3) 
  ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ  1 ภาคการศึกษาปกติ 
มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคการศึกษาฤดูร้อน  

(ถ้ามี)  ถ้าไม่มี  ให้ระบุข้อความ  ไม่มี 
 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  

(ถ้ามี)  ถ้าไม่มี  ให้ระบุข้อความ  ไม่มี 
2.  การด าเนินการหลักสูตร  
 2.1  วัน – เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
   วัน - เวลาราชการปกติ                                                                                                                                                                                                                   
  ภาคการศึกษาต้น เดือน มิถุนายน – ตุลาคม 

ภาคการศึกษาปลาย เดือน พฤศจิกายน – มีนาคม 
ภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือน เมษายน – มิถุนายน (ถ้ามี) 

 
 2.2  คุณสมบัติของผู้ เข้ าศึกษา  ( ระบุตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี                     
พ.ศ. 2558 ข้อ 11.1 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2559 ข้อ 5.1) 
        

       2.2.1 ผู้เข้าศึกษาปริญญาตรีทางวิชาการ         
          1 .  เป็นผู้ ส า เ ร็ จการศึกษาระดับมั ธยมศึกษาตอนปลายหรือ เทียบเท่า                               
ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรอง 
          2. เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงอันเป็นอุปสรรคต่อ
การศึกษา 
                   3. ไม่เคยต้องโทษตามค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดที่
กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
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                   4. ไม่เคยถูกคัดชื่อออก หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ เพราะความผิด
ทางความประพฤต ิ   
 คุณสมบัติเฉพาะสาขา..............(ถ้ามี)   
 
 2.3  ปัญหาของนิสิตแรกเข้า 
      1. ............................................... (ระบุลักษณะเฉพาะของนิสิตที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่
ต้องน ามาประกอบการพิจารณาเพื่อการก าหนดหลักสูตร เช่น นิสิตมีข้อจ ากัดทางทักษะ IT หรือ ภาษา 
คณิตศาสตร์ หรือการปรับตัวในการเรียน) 
 
 2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ขัอจ ากัดของนิสิตในข้อ 2.3 
       1. .............................................. (ระบุกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาให้ตรงตามข้อย่อยแต่ละข้อตาม 
ข้อ 2.3) 
 
 2.5  แผนการรับนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  (ระบุจ านวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษา
ในหลักสูตร และจ านวนที่คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี        (ตัวอย่าง)  1.
หลักสูตร 4 ปี ให้ระบุในตารางปีการศึกษา 5 ปี  2.หลักสูตร 5 ปี ให้ระบุในตารางปีการศึกษา 5 ปี  3.หลักสูตร 6 
ปี ให้ระบุตารางปีการศึกษา 6 ปี  การระบุในตาราง ให้ระบุดังนี้  1)ปีการศึกษาที่เริ่มรับนิสิตหรือปีการศึกษาที่
เร่ิมใช้กับหลักสูตรนี้  2)ชั้นปีที่ระบุตามแผนการศึกษา 3)จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จศึกษา วิธีการนับให้นับการ
ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษา เช่น หลักสูตร 4 ปี เริ่มรับนิสิต ปีการศึกษา 2560 ให้เริ่มนับปีการศึกษา 
2560 เป็นปีที่ 1  /ปีการศึกษา 2561 เป็นปีที่ 2  /ปีการศึกษา 2562 เป็นปีที่ 3   /ปีการศึกษา 2563 เป็นปีที่  4  
เพราะฉะนั้นหลักสูตร 4 ปี ดังตัวอย่าง  จึงคาดว่านิสิตจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563) 
 
 

               ชั้นปี 
                                  ปีการศึกษา 
   25……    25……    25……    25……    25…… 

               ช้ันปีท่ี 1     100     100     100     100     100 
               ช้ันปีท่ี 2            100     100     100     100 
               ช้ันปีท่ี 3                   100     100     100 
               ช้ันปีท่ี 4                          100     100 
                รวม     100    200     300     400     400 
 จ านวนนิสิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา       -      -       -     100     100 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

  2.6.1 ประมาณการงบประมาณรายรับ  
 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

25…… 25…… 25…… 25…… 25…… 

ค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 6,400,000 

รวมรายรับ 1,600,000 3,200,000 4,800,000 6,400,000 6,400,000 
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  2.6.2 ประมาณการงบประมาณรายจ่าย 
รายละเอียดรายจ่ายสรุปได้ตามหมวดเงินไว้คร่าวๆ ดังต่อไปนี้ 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

25…… 25…… 25…… 25…… 25…… 

1. ค่าตอบแทน 300,000 600,000 900,000 1,200,000 1,200,000 
2. ใช้สอย 190,000 380,000 570,000 760,000 760,000 
3. วัสดุ 160,000 320,000 480,000 640,000 640,000 
4. ครุภัณฑ์ 900,000 1,800,000 2,700,000 3,600,000 3,600,000 

รวมรายจ่าย 1,550,000 3,100,000 4,650,000 6,200,000 6,200,000 
หมายเหตุ : งบประมาณรายรับและรายจ่ายในแต่ละปีแต่ละหมวดเป็นเพียงการประมาณคร่าวๆ เท่านั้น 

 
2.6.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน  15,500 บาท ต่อคนต่อปี 

 

รายการค่าใช้จ่าย 
ค่าใช้จ่ายต่อนิสิต 1 คน 

(บาท) 
1. ค่าใช้จ่ายรายวิชาปฏิบัติการ จ านวน 8 รายวิชา  10,035 
2. ค่าสนับสนุนในรายวิชาวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 2,000 
3. ค่าใช้จ่ายในโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของภาควิชา 1,465 
4. ค่าบริหารจัดการหลักสูตร 1,000 
5. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนิเทศรายวิชาสหกิจศึกษา 1,000 
               รวมค่าใช้จ่าย 15,500 
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2.6  งบประมาณตามแผน  (ที่ประชุมกรรมการวิชาการ และสภาวิชาการเห็นชอบในหลักการค านวณ
 แล้ว) 
 

 
              โดยให้ระบุรายละเอียด 3 หัวข้อ 

              1. งบประมาณรายรบั 
                  2. งบประมาณรายจา่ย 
                  3. ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบณัฑิต 
 

งบประมาณรายรับ-รายจ่ายประจ าปี 25…… - 25…… 
 

  

      2.6.1  ประมาณการงบประมาณรายรับ  (ตัวอย่างแบบฟอร์มการค านวณ) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

25…… 25…… 25…… 25…… 25…… 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา      
รวมรายรับ      

 
    2.6.2  ประมาณการงบประมาณรายจ่าย 

รายละเอียดรายจ่าย 
ปีงบประมาณ 

25…… 25…… 25…… 25…… 25…… 

1. ค่าตอบแทน      
2. ใช้สอย      
3. วัสด ุ      
4. ครุภัณฑ์      

รวมรายจ่าย      
 

  2.6.3  ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตบัณฑิต เป็นเงิน …………….. บาท ต่อคนต่อปี 
 

 
        
       2.7  ระบบการจัดการศึกษา 
                แบบชั้นเรียน  
                แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก  
                แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
                แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
                แบบทางไกลทางอินเตอร์เนต 
                อ่ืน ๆ (ระบุ) ....................... 
        
       2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย  (ถ้ามี)  
          เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

      ให้ระบุงบประมาณรายรับ - รายจา่ย ระยะเวลา 5 ป ี

คิดจากค่าธรรมเนียมการศึกษาตอ่ปีการศึกษา ต่อคน คูณด้วย จ านวนนิสิต                                    
ในปีการศึกษานั้น ตามแผนการรับนิสิต ข้อ 2.5  

          คิดจากรวมรายจ่ายในข้อ 2.6.2 ทั้ง 5 ปีการศึกษา หารด้วย
จ านวนนิสิตตามแผนการรับนิสิต ขอ้ 2.5 ทั้ง 5 ปีการศึกษา 

ตัวอย่าง 
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3.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร (โครงสร้างหลักสูตร ให้จัดท าตารางแสดงโครงสร้างของหลักสูตร โดยแบ่งเป็นหมวดวิชา
ให้สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 8 และ ข้อ 9) 
               3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรมีดังนี้ 

- ปริญญาตรีทางวิชาการ แผน 1 สหกิจศึกษา จ านวนไม่น้อยกว่า  ......  หน่วยกิต  
- ปริญญาตรีทางวิชาการ แผน 2 WiL     จ านวนไม่น้อยกว่า  ......      หน่วยกิต 

               3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร  (กรณีมีมคอ.1ให้ระบุเกณฑ์มคอ.1/สภาวิชาชีพในตารางด้วย)         
 

ล าดับ
ที ่ หมวดวิชา เกณฑ์ ศธ. 

พ.ศ. 2558 

มคอ.1 สาขา
วิทยาศาสตร์

และ
คณิตศาสตร์         
พ.ศ. 2554 

หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2560 
ทางวิชาการ 

แผน 1  
(สหกจิศึกษา) 

แผน 2  
(WiL) 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป               ไม่น้อยกว่า 
1.1 กลุ่มวิชาภาษา 
     วิชาบังคับ 
   - กลุ่มภาษาอังกฤษ                     ไม่น้อยกว่า 
   - กลุ่มภาษาไทย                         ไม่น้อยกว่า 
     วิชาเลือก 
     โดยเลือกจากกลุ่มภาษาอังกฤษ กลุ่มภาษาไทย 
หรือกลุ่มภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ         ไม่น้อยกว่า                                  
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                ไม่น้อยกว่า 
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                 ไม่น้อยกว่า 
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
                                               ไม่น้อยกว่า 
1.5 กลุ่มวิชาพลานามยั (บงัคับไม่นับหน่วยกิต) 
หมวดวิชาเฉพาะ                     ไม่น้อยกว่า 
2.1 วิชาแกน 
     2.1.1 วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร ์
    2.1.2 วิชาพื้นฐานเฉพาะดา้น 
2.2 วิชาเฉพาะ                              ไม่น้อยกว่า 
     2.2.1 วิชาบังคับ  
     2.2.2 วิชาเลือก                        ไม่น้อยกว่า 
2.3 วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาตรี 
2.4 สหกิจศึกษา/ฝึกอบรม หรือฝึกงานใน 
     ต่างประเทศ 
หมวดวิชาเลือกเสรี                   ไม่น้อยกว่า 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

84 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 

30 
12 
 
6 
6 
 
 
6 
6 
6 
 
6 
1 

…… 
 

…… 
 

…… 
 

…… 
…… 
…… 
…… 

 
6 

30 
12 
 
6 
6 
 
 
6 
6 
6 
 
6 
1 

…… 
 

…… 
 

…… 
 

…… 
…… 
…… 
…… 

 
6 

หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร    ไม่น้อยกว่า 120 120 …… ...... 
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                 3.1.3  รายวิชาในหมวดต่างๆ  (ให้ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวน
หน่วยกิต จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง)  เรียงหัวข้อรายวิชา
ตามตารางโครงสร้างหลักสูตรเล่ม มคอ.2 หมวด 3 ตารางข้อ 3.1.2 ส าหรับในส่วนของรายวิชาศึกษาทั่วไปและ
ค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้ Copy มาจาก file หน้าเวบไซด์ของกองบริการการศึกษา งานจัดการวิชาศึกษา
ทั่วไปมาวาง โดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่ เช่น.........) 
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า  จ านวน   30  หน่วยกิต  ก าหนดให้นิสิตเรียนตามกลุ่ม
วิชาดังต่อไปนี้ 
 

1. กลุ่มวิชาภาษา           
1.1 วิชาบังคับ                   12   หน่วยกิต 
1.1.1 กลุ่มภาษาอังกฤษ                                                     ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

  001211  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  3(2-2-5) 
    English Listening and Speaking for Communication 
  001212  การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหเ์พื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 
    English Critical Reading for Effective Communication 
  001213  การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ 3(2-2-5) 
    English Writing for Effective Communication 

............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ................................................................ 
 
      หลักเกณฑ์การก าหนดหน่วยกิตรายวิชา 
  การก าหนดหลักเกณฑ์การก าหนดหน่วยกิตรายวิชา (ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ในคราวประชุมคร้ังที่ 4/2552 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552) เป็นดังนี้ 
  การก าหนดจ านวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองให้แสดงไว้ในหน่วยกิตของทุกรายวิชาด้วย 
และให้หลักเกณฑ์ในการก าหนดจ านวนชั่วโมงการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองไว้ ดังนี้ คือ ค านวณจาก   2 เท่า ของ
จ านวนชั่วโมงบรรยาย บวกกับ จ านวนคร่ึงหนึ่งของจ านวนชั่วโมงปฏิบัติการ 
  ตัวอย่างหลักเกณฑ์การก าหนดหน่วยกิต (บรรยาย – ปฏิบัติการ – ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง) เช่น 
  
 ตัวอย่างที่ 1   รายวิชา  001211  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสี่อสาร    3(2-2-5) 
 ตัวอย่างที่ 2   รายวิชา  224451  สัมมนา       1(0-3-1) 
 ตัวอย่างที่ 3   รายวิชา  256431  เคมีและการประยุกต์ใช้ของธาตุทรานซิชนั   3(3-0-6) 
 ตัวอย่างที่ 4   รายวิชา  261101  ฟิสิกส์ 1         4(3-2-7)  
  
ค าอธิบาย 
ตัวอย่างที่ 1   รายวิชา  001211  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสี่อสาร    3(2-2-5)   
       หน่วยกิต   3(2-2-5)   หมายถึง 
    จ านวนหน่วยกิตรวม     3   หนว่ยกิต  ประกอบด้วย 
     - บรรยาย 2   ชั่วโมง/สัปดาห์   คิดเป็น  2  หน่วยกิต 
     - ปฏิบัติการ 2   ชั่วโมง/สัปดาห์   คิดเป็น  1  หน่วยกิต 
     - ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    5  ชั่วโมง/สัปดาห์ (ค านวณจาก 2 เท่าของ               
จ านวนชั่วโมงบรรยาย + 0.5 ของจ านวนชั่วโมงปฏบิัติการ) 
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ตัวอย่างที่ 2   รายวิชา  224451  สัมมนา     1(0-3-1) 
            หน่วยกิต  1(0-3-1)   หมายถึง 
    จ านวนหน่วยกิตรวม      1   หน่วยกิต   ประกอบด้วย  
     - บรรยาย ไม่มี   
     - ปฏิบัติการ 3   ชั่วโมง/สัปดาห์   คิดเป็น  1  หน่วยกิต 
     - ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    1  ชั่วโมง/สัปดาห์ (ค านวณจาก  0.5 ของ              
จ านวนชั่วโมงปฏบิัติการ กรณีมเีศษจากชั่วโมงปฏิบัติการให้ปัดลง) 
 
ตัวอย่างที่ 3    รายวิชา  256431 เคมีและการประยุกต์ใช้ของธาตทุรานซิชนั   3(3-0-6) 
     หน่วยกิต  3(3-0-6)  หมายถึง 
    จ านวนหน่วยกิตรวม      3   หน่วยกิต 
     - บรรยาย 3   ชั่วโมง/สัปดาห์    คิดเป็น  3  หน่วยกิต 
     - ปฏิบัติการ ไม่มี        คิดเป็น  1  หน่วยกิต 
     - ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    6  ชั่วโมง/สัปดาห์ (ค านวณจาก 2 เท่าของ              
จ านวนชั่วโมงบรรยาย + 0.5 ของจ านวนชั่วโมงปฏบิัติการ  
 
ตัวอย่างที่ 4    รายวิชา  261101  ฟิสิกส์ 1  4(3-2-7) 
     หน่วยกิต   4(3-2-7)   หมายถึง 
    จ านวนหน่วยกิต 4   หน่วยกิต  ประกอบด้วย 
     - สอนบรรยาย 3   ชั่วโมง/สัปดาห์    คิดเป็น  3  หน่วยกิต 
     - ปฏิบัติการ 2   ชั่วโมง/สัปดาห์    คิดเป็น  1  หน่วยกิต 
     - ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    7  ชั่วโมง/สัปดาห์ (ค านวณจาก 2 เท่าของ               
จ านวนชั่วโมงบรรยาย + 0.5 ของจ านวนชั่วโมงปฏบิัติการ) 
 

3.1.4  แผนการศึกษา   
               แผนการศึกษาแต่ละหลักสูตรในทุกระดับการศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวรจะเป็น
ระบบทวิภาค  โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
การศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ อาจเปิดภาคการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต
โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ                  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 6)  

          ในระดับปริญญาตรี ส่วนใหญ่เป็นปริญญาตรี 4 ปี ซึ่งแผนการศึกษาจะมี 
ทั้งสิ้น 4 ปีการศึกษา และแผนการศึกษาใน 1 ปีการศึกษาจะจัดเป็น 2 ภาคการศึกษา โดยเรียกว่า                          
ภาคการศึกษาต้น และภาคการศึกษาปลาย  

         แผนการศึกษาแต่ละหลักสูตรในแต่ละภาคการศึกษา ให้ลงทะเบียนเรียนได้ 
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็ม
เวลา และส าหรับภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 12  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวรว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 
12.6) 
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                   3.1.4.1  แผนการศึกษาส าหรับปริญญาตรีทางวิชาการ แผน 1 สหกิจศึกษา 
                   (ให้ระบุรายวิชาทั้งรหัสวชิา  ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ หน่วยกิต  รายวิชาตามโครงสร้าง
หลักสูตร โดยระบุในแตล่ะภาคการศึกษาจนครบตามหลักสูตร) 

 
ปีท่ี 1   

ภาคการศึกษาต้น 

 
รหัสวิชา 

                    
                        ชือ่วิชา 

หน่วยกิต
(บรรยาย-ปฏิบัต-ิ

ศึกษาค้นคว้า         
ด้วยตนเอง) 

001211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English Listening and Speaking for Communication 

3 ( 2 - 2 - 5 ) 

001301 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารเชิงวิชาการ  
Thai Language for Academic Communication 

3 ( 2 - 2 - 5 ) 

001xxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
 

3 ( 2 - 2 - 5 ) 

01281 กีฬาและการออกก าลังกาย (ไม่นับหน่วยกิต)  
Sports and Exercises 

1 ( 0 - 2 - 1 ) 

252111 เคมีเบื้องต้น 
Imtroductory Chemistry 

4 ( 3 - 3 - 7 ) 

258101 ชีววิทยาเบื้องต้น 
Introductory Biology 

3 ( 3  - 0 - 6 ) 

258102 ปฏิบัติการชีววิทยา 
Labboratory Biology 
 

1 ( 0 - 3 - 2 ) 

 รวม 17 หน่วยกิต 

 
 
3.1.4.2  แผนการศึกษาส าหรับปริญญาตรีทางวิชาการ แผน 2  WIL 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา  (ระบุค าอธิบายรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตร โดยระบุรหัส 
วิชา  ชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดเรียงล าดับรหัสวิชาจากน้อยไปหามาก (ไม่ต้องแยกหมวดวิชา)  
เขียนให้กระชับ รัดกุม  ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษต้องให้สอดคล้องกัน 
                  ถ้าหากจ าเป็นต้องมีเงื่อนไขรายวิชา เช่น วิชาบังคับก่อน  หรือ วิชาบังคับ ร่วม                    
ให้ระบุรหัสวิชา  ชื่อวิชานั้น  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
xxxxxx  ชื่อวิชาภาษาไทย                               x(x-x-x) 

 ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
 วิชาบังคับก่อน : (ให้ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) 

(ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย)  
............................................................................................................................................................ 

 การเขียนค าอธิบายรายวิชาให้แสดงประเด็นหลักถึงหัวข้อหรือเนื้อหารายวิชาที่สอน  เขียนเป็น
วลี  ไม่มีวงเล็บ และค าย่อ ใช้ภาษากระชับรัดกุมสะท้อนภาพรวมของรายวิชา ไม่ขึ้นต้นค าอธิบายรายวิชาด้วยค า
ว่า “ศึกษา”  “เช่น”   “ได้แก”่  “เป็นต้น”  “ฯลฯ”   
 (ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ) 
                      ............................................................................................................................................................ 

 การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ควรตรวจสอบตัวสะกดให้ถูกต้อง ใช้ตัวอักษร 
น า-ตาม และเครื่องหมายวรรคตอนต่างๆ ถูกต้องตามอักขรวิธี เมื่อแปลแล้วต้องสอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชา
ภาษาไทยถูกต้องตรงกัน  (เมื่อคณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา) ได้แปลและผ่านการวิพากษ์หลักสูตรจากคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว  ขอให้คณะ/วิทยาลัย/สาขาวิชา ท า
หนังสือส่งให้กับคณะกรรมการวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษา (ตามค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ) ตรวจสอบการ
แปลสอดคล้องกันระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ หรือไม่ ก่อนน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
 

       ตัวอย่างค าอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป ให้ Copy มาจากหน้าเว็บไซต์ของกองบริการการศึกษา 
งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป มาวางโดยไม่ต้องพิมพ์ใหม่) ดังนี้  จัดเรียงล าดับรหัสวิชาจากน้อยไปหามาก (ไม่ต้อง
แยกหมวดวิชา)   
 
001211  การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร    3(2-2-5) 
            English Listening and Speaking for Communication 
  ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร โดยเน้นที่การออกเสียง การเน้น
เสียงในระดับค าและประโยค เสียงสูงต่ าในประโยค ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม การฝึกฟังและฝึกพูดใน
หัวข้อต่างๆที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันและการท างาน 
          English Listening and speaking skills for communication   with emphasis on 
pronunciation, word and sentence stress, intonation, cross-cultural understanding, listening 
and speaking practice in everyday and job-related topics 
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001212   การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์เพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  3(2-2-5) 
       English Critical Reading for Effective Communication 
  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการอ่านเชิงวิเคราะห์ โดยเน้นที่การอ่านเพ่ือหาใจความส าคัญ
และรายละเอียดสนับสนุน การเดาความหมายจากบริบท การสรุปความ การแยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น 
การบอกจุดประสงค์ ทัศนคติ และน าเสียงของผู้เขียนการประเมินข้อมูลและแนวคิด          

English language skills for critical reading with emphasis on reading for 
main ideas and supporting details, guessing meaning form contexts, making inferences, 
distinguishing facts and opinions, identifying the author’s purpose, attitude and tone of 
voice, evaluating information and ideas 
 
001213  การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอย่างประสิทธิภาพ   3(2-2-5) 
            English Writing for Effective Communication 
  ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการเขียนให้สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นที่การฝึกการ
เขียนประโยคและย่อหน้าที่มีการใช้ค าศัพท์ ไวยากรณ์ โครงสร้างและการจัดเรียง ได้อย่างเหมาะสมและ
ถูกต้อง 
            English language skills for effective written communication with emphasis 
on practice in writing sentences and paragraphs with proper and correct use of vocabulary, 
grammar, structure and organization 
         ........................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
             ค าอธิบายรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา  ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ (ถ้ามี) 
ให้ระบุ รหัสวิชา  ชื่อวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  หน่วยกิต  และค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ   

 
3.1.6  ความหมายของเลขรหัสรายวิชา มีความหมาย ดังนี้  (ให้เขียนอธิบายความหมายของ

การก าหนดรหัสวิชาและหมวดหมู่ และหลักการก าหนดเลขตวัที่ 4 (หลักร้อย)  
หลักการก าหนดเลขตัวที่ 4 (หลักร้อย)  

ตามมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 16/2545 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2545 วาระที่ 6.16 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการก าหนดเลขตัวที่ 4 ในรายวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาตามที่กองบริการการศึกษา
เสนอ 

หลักการการก าหนดเลขตัวที่ 4  ในรายวิชาของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเมื่อจะจัดท าหลักสูตรมี
หลักการ ดังนี้ 

1. เลขรหัสสาขาวิชา 3 ตัวหน้า ให้คณะขอข้อมูลจากกองบริการการศึกษา เม่ือจะจัดท าหลักสูตร 
2. เลขรหัสหลักร้อยที่แสดงชั้นปีการศึกษาที่ควรเรียนก าหนด ดังนี้ 
    2.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ที่เป็นหลักสูตร 4 ปี ให้ก าหนดตัวเลขล าดับหลักร้อย                  เปน็ 

1, 2, 3, 4 ตามชั้นปี  
        * ส าหรับ ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เร่ิมตัวเลขหลักร้อยเป็นเลข 5 
   2.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ที่เป็นหลักสูตร 5 ปี ให้ก าหนดตัวเลขล าดับหลักร้อย เป็น 1, 2, 3, 4, 

5 ตามชั้นปี  
       * ส าหรับ ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เร่ิมตัวเลขหลักร้อยเป็นเลข 6 
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   2.3 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ที่เป็นหลักสูตร 6 ปี ให้ก าหนดตัวเลขล าดับหลักร้อย เป็น 1, 2, 3, 4, 
5, 6 ตามชั้นปี  

       * ส าหรับ ระดับบัณฑิตศึกษา ให้เร่ิมตัวเลขหลักร้อยเป็นเลข 7 
 
     (ตัวอย่าง) 

       3.1.6.1 ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 1 คือ รหัส 3 ตัวแรก 
           ตัวเลขประจ าสาขาวิชา 
            001 หมายถึง  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
                              256 หมายถึง  สาขาวิชาเคมี 
          3.1.6.2  ความหมายของเลขรหัสชุดที่ 2 คือ รหัส 3 ตัวหลัง  
            เลขหลักหน่วย    :  หมายถึง    อนุกรมของรายวิชา  (ก าหนดได้ตั้งแต่เลข 0 – 9) 
            เลขหลักสิบ        :  หมายถึง    หมวดหมู่ในสาขาวิชา (ก าหนดได้ตั้งแต่เลข 0 – 9) 
      0   หมายถึง    ............................................... 
      1 หมายถึง    ............................................... 
          เลขหลักร้อย    :   หมายถึง  ชั้นปีและระดับ 
 
 
(ตัวอย่าง) 
  
  256   2  21  เคมีอินทรีย์ 1    4(3-3-7) 
   Organic chemistry I 
 
 

   หมายถึง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
   หมายถึง ระดับชั้นปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 
   หมายถึง หมวดวิชาเคมีอินทรีย์  รายวิชาที่ 1 
 
 ทั้งนี้รายวิชานี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 4 หน่วยกิต  แบ่งเป็นชั่วโมงบรรยาย 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ และ 
ชั่วโมงปฏิบัติ 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ และศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 7 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
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ระบ ุ จ านวนชั่วโมงที่สอนกอ่นการปรับปรุงหลักสูตรนี้              
และจ านวนชั่วโมงสอนเมือ่ปรับปรุงหลกัสูตรนี้แลว้  เป็น ชม./
สัปดาห์ (นับตามจ านวนชัว่โมงที่สอนจริง อาจเป็นปีการศกึษา
ใด ปีการศกึษาหนึ่งก็ได้)  

   3.2  ชื่อ - นามสกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ 
      3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ไม่จ ากัดจ านวน) (ให้เรียงตาม ต าแหน่งวิชาการ คณุวุฒิสงูสุด ให้เรียงอักษรแรกของช่ือตามล าดับตัวอักษร ก-ฮ) 

 ตัวอย่าง  ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตร (แบบฟอร์มเช่นเดียวกันตารางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในหมวด 1 ข้อ 9)   
  * การเรียงต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา  

 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

 
ประเทศ 

 

 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

ภาระการสอน  (ชม/.สปัดาห์) 

ปัจจุบัน 
เมื่อเปิดหลักสูตร

น้ีแล้ว 
1* นาย................................ 

 
(ให้เรียงอักษรแรกของชื่อ 

ตามล าดับ ก – ฮ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

(ให้เรียงต าแหน่งทาง
วิชาการตามล าดับ  

ศาสตราจารย์ - อาจารย ์
โดยเรียงต าแหน่งทาง
วิชาการสูงสุดก่อน) 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

(ให้เรียงคุณวุฒิตามล าดับ 
ป.เอก – ตรี) 

โดยเรียงคุณวุฒิสูงสุด
ก่อน 

Chemistry 
เคม ี
เคม ี

(ให้ระบุสาขาวิชา) 

University of Bristol 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

United Kingdom 
ไทย 
ไทย 

2548 
2541 
2538 

8         10 

หมายเหต ุ * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  (ให้ใส่  หมายเหต ุ  * หมายถึง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร ใต้ตารางอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วย)   อนึ่ง  การใส่ล าดับทีอ่าจารย์ใหย้ึดตามล าดับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงกว่า  
(สูงสุดก่อน) และพยัญชนะต้นของชื่อตามล าดับ กล่าวคือ หากต าแหน่งทางวิชาการต่างกันให้ใส่ชื่ออาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงกว่าก่อน และหากต าแหน่งทางวิชาการเท่ากันให้เรียงชื่อตามล าดับพยัญชนะต้น   
*โดยใหแ้นบประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรในภาคผนวก ตามแบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยระบุผลงานทางวิชาการในรอบ  5 ปยี้อนหลัง และเป็นไปตามเกณฑ์ ก.พ.อ.  ส าหรับเลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน ไม่ระบุก็ได ้

ระบุ รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ซ่ึง Copy รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร จากหมวด 1 ข้อ 9 จ านวนอย่างน้อย 5 คน มาวางไว้ด้วย และเพิ่มรายชื่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้โดยไม่จ ากัดจ านวน โดยรายชื่อทั้งหมดน้ีจะต้องเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ก าหนด  
 
 

ศาสตราจารย ์
 

รองศาสตราจารย ์
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์
 

อาจารย ์

เรียง 

ปริญญาเอก (สาขาวิชา) 
ปริญญาโท (สาขาวิชา) 
ปริญญาตรี (สาขาวิชา) 

เรียง 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า  (ให้เรียงตาม ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิสูงสุด ให้เรียงอักษรแรกของช่ือตามล าดับตัวอักษร ก-ฮ) 

ตัวอย่าง  ตารางอาจารย์ประจ า 

  * การเรียงต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษา  
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒิ 

การศึกษา 
สาขาวชิา ส าเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

 
ประเทศ 

 

 
ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 นาย........................................ 
 

(ให้เรียงอักษรแรกของช่ือ 
ตามล าดับ ก – ฮ) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

(ให้เรียงต าแหน่งทางวิชาการ
ตามล าดับ  

ศาสตราจารย์ - อาจารย ์
โดยเรียงต าแหน่งทางวิชาการ

สูงสุดก่อน) 

Ph.D. 
วท.ม. 
วท.บ. 

(ให้เรียงคุณวุฒิตามล าดับ 
ป.เอก – ตรี) 

โดยเรียงคุณวุฒิสูงสุดกอ่น 

Chemistry 
เคม ี
เคม ี

(ให้ระบุสาขาวิชา) 

University of Bristol 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

United Kingdom 
ไทย 
ไทย 

2548 
2541 
2538 

อนึ่ง  การใส่ล าดับที่อาจารย์ให้ยึดตามล าดับต าแหน่งทางวิชาการที่สูงกว่า (สูงสุดก่อน) และพยัญชนะต้นของชื่อตามล าดับ กล่าวคือ หากต าแหน่งทางวิชาการต่างกันให้ใส่ชื่ออาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการสูงกว่าก่อน และหาก
ต าแหน่งทางวิชาการเท่ากันให้เรียงชื่อตามล าดับพยัญชนะต้น  *การเขียนคุณวุฒิของอาจารย์ประจ า กรณีส าเร็จการศึกษาในประเทศไทย ให้เขียนอักษรย่อปริญญาและสาขาวิชาเป็นภาษาไทย และหากส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศให้
เขียนชื่ออักษรย่อปริญญาและสาขาวิชาและชื่อเต็มของประเทศเป็นภาษาอังกฤษ  ส าหรับเลขประจ าตัวบัตรประชาชน ไม่ระบุก็ได้ 

 

ศาสตราจารย ์
 

รองศาสตราจารย ์
 

ผูช้่วยศาสตราจารย ์
 

อาจารย ์

เรียง 

ปริญญาเอก (สาขาวิชา) 
ปริญญาโท (สาขาวิชา) 
ปริญญาตรี (สาขาวิชา) 

เรียง 
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หมายเหตุ  ค าอธิบาย  (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558) 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร  (ไม่จ ากัดจ านวน) 

1.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 10.1.1)  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง   

1.2 หลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ   
(ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 10.2.1)  มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการ  ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง         
        ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน้นทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของ
มาตรฐานวิชาชีพ อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ  
           กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอ่ืนที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น บุคลากรที่ มาจาก
หน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ แต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรอื
เทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
  2.  อาจารย์ประจ า 
      อาจารย์ประจ า หมายถึง บุคคลที่ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของ
การอุดมศึกษา และปฏิบัติหน้าที่เต็มเวลา 
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3.2.3 อาจารย์พิเศษ (ให้เรียงตาม ต าแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์ – อาจารย์ คุณวุฒิ ตัวอักษร ก-ฮ) 
 

ล าดับ ชื่อ - นามสกุล 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 
คุณวุฒกิารศึกษา สาขาวิชา 

1 นาย........................... 
(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

ศาสตราจารย์ Ph.D. ………….. 
วท.ม. ………….. 
วท.บ. ………….. 

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

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

................. 
2 นาง........................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 
รองศาสตราจารย์ ปร.ด. ………….. 

วท.ม. ………….. 
วท.บ. ………….. 

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

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

................. 
3 นางสาว..................... 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 
................. 
................. 

4 นาย......................... 
(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 

อาจารย์ วท.ม. ………….. 
วท.บ. ………….. 

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

................. 
5 .................................. 

(ให้เรียงอักษร ก-ฮ) 
อาจารย์ วท.ม. ………….. 

วท.บ. ………….. 
................. 
................. 

 
           อาจารย์พิเศษ   หมายถึง  ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  อาจารย์ที่เกษียณอายรุาชการแล้วไมไ่ดต้่ออายุราชการหรือจ้างต่อ หรือจา้งต่อแตม่ีสัญญาจ้างต่ ากว่า 1 ปี   
ค าอธิบาย   อาจารย์พิเศษ   (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 10.2.3)  

ในกรณีของอาจารย์พิเศษอาจไดร้บัการยกเว้นคณุวุฒิปรญิญาโท แตท่ั้งนี้ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปรญิญาตรหีรือเทียบเท่า และมีประสบการณก์ารท างานท่ีเกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า 6 ปี   ทั้งนี้อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา  โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รบัผิดชอบรายวิชานั้น หากรายวิชาใดมีความจ าเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ภายนอกมากกว่าร้อยละ 50 สถาบันอุดมศึกษาก็สามารถด าเนินการไดเ้พื่อให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์สงูสุด แต่ต้องมีอาจารย์ประจ าร่วมรับผิดชอบกระบวนการเรียนการสอนและพัฒนานิสติตลอดการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชานั้น ๆ ด้วย โดยต้องไดร้ับความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษา  
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) สรุปโดยย่อ 
     เก่ียวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  ลงรายการส าคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ 
 4.2  ช่วงเวลา 
   ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นิสิต เช่น ปี  ภาคการศึกษาที่จัด 
          4.3  การจัดเวลาและตารางสอน  
   เช่น 3 วันต่อสัปดาห์ หรือ 1 ภาคการศึกษา 
 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)  
 5.1  ค าอธิบายโดยย่อ  

          ............................................................................................................................................ 
     5.2  มาตรฐานผลการเรียนรู้ (ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักๆ ที่ต้องการจากการท าโครงงาน  
หรืองานวิจัย) 
       ............................................................................................................................................. 
    5.3  ช่วงเวลา (ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่ก าหนดให้ท าโครงงานหรืองานวิจัย  เช่น ปี  
ภาคการศึกษา)   

  ................................................................................................................................................. 
     5.4  จ านวนหน่วยกิต  

   ..................................................................................................................................................  
    5.5  การเตรียมการ (อธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือทางด้าน
วิชาการแก่นิสิต) 

    ................................................................................................................................................ 
      5.6  กระบวนการประเมินผล (อธิบายเก่ียวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกส าหรับการทวน
สอบมาตรฐาน) 

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

หมวดที ่4   ผลการเรียนรูข้องหลักสูตร กลยุทธ์การจัดการศึกษา  
และวิธีการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 ระบุคุณลักษณะพิเศษของนิสิตที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทัว่ๆ ไป ที่สถาบัน คณะ/วิทยาลยั 
หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนิสิตหลักสูตรนี้ เช่น บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะใน
การแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในความเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการ
ให้บริการสาธารณะ หรือมีทักษะทาง IT ในระดับสูงในแต่ละคุณลักษณะดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอน
และกิจกรรมนิสิตที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น) 
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        คุณลักษณะพิเศษ  (ตัวอย่าง)            กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนิสิต 
1.1 มีกระบวนการคิดอย่างมีเหตุมีผล          

 
1.2 มีภาวะผู้น า มีความรับผิดชอบและมี
วินัยในตนเอง 

 
 

1.3 มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  
 

  
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน   กรณีหลักสูตรระดับปริญญาตรี การก าหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรูใ้หร้วมหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะเข้าด้วยกัน  โดยสามารถดูรายละเอียดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้จากเว็บไซต์ของกองบริการการศึกษา งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป และรายละเอียด
ในมาตรฐานแต่ละด้านให้เป็นตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จากเว็บไซต์ของกองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร 
 2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
         ................................................................................................................. 
                     2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                             ............................................................................................................................... 

2.1.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
................................................................................................................ 

 
2.2  ความรู้ 

2.2.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        ............................................................................................................... 

  2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
                            .............................................................................................................. 
  2.2.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
                    .............................................................................................................. 
 
 2.3  ทักษะทางปัญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
                ................................................................................................................. 

      2.3.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา                                                                    
              ................................................................................................................ 

         2.3.3  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
                            ............................................................................................................... 
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 2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
                     ................................................................................................................ 

2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง 
                  บุคคลและความรับผิดชอบ                                                        
                            ................................................................................................................. 

2.4.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
                            และความรับผิดชอบ                                                        
                            ................................................................................................................. 
 
 2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้       
                            เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                            ............................................................................................................... 

2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์  
                            เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                            ............................................................................................................... 

2.5.3 วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  
                            การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
                            ................................................................................................................. 
 

2.6 ทักษะพิสัย (ถ้ามี) 
 2.6.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
              ................................................................................................................. 

      2.6.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทกัษะพิสัย 
                            ................................................................................................................. 
     2.6.3 วิธีวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
                            .................................................................................................................. 
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
 

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)  
        ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

(แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2)  
โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง                                                                                                                                                                             

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) รวมเป็น 1 ตาราง คือ 1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ 2) หมวดวิชาเฉพาะ 

   
 

  

 

  

    

            

ผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ELO…. ELO…. ELO…. ELO…. ELO…. 
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวชิาภาษา 
กลุ่มภาษาอังกฤษ 
001211 การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                   
001212 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหเ์พื่อการสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 
   

              

001213 การเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ                   

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป สามารถดูรายละเอียดมาตรฐานผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้   
                           จากเว็บไซต์ของกองบริการการศึกษา งานจัดการวิชาศึกษาทั่วไป 
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 หมายเหตุ   ตามหนังสือแจ้งเวียนของ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เลขที่ ศธ 0506(1)/ว 1383 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558  
                         “สถาบันอุดมศึกษาควรก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้มีครบทั้ง 5 ด้าน แต่อาจไม่ครบทุกหัวข้อย่อยในแต่ละด้านก็ได้ ส าหรับกรณีที่การจัดการศึกษาใน                    
บางหลักสูตรอาจไม่สามารถก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาได้ครบทั้ง 5 ด้านนั้น ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะอนุกรรมการส่งเสริมและติดตามด าเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเห็นควรให้มีการก าหนดแต่ละรายวิชาในทุก ๆ  หมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้านอย่างน้อย ร้อยละ 50    ส่วนแต่ละรายวิชาท่ีเหลืออีก                      
ร้อยละ 50 ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย 3 ด้าน คือด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา และรวมทั้งหลักสูตรต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน” 
     ในส่วนมหาวิทยาลัยทางคณะกรรมการวิชาการ ได้ก าหนดให้ระบุเฉพาะความรับผิดชอบหลักในแต่ละรายวิชา เนื่องจากสามารถด าเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ใน
แต่ละด้านได้มากกว่าความรับผิดชอบรอง 
     ในส่วนหัวตารางจะระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีตามที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) ที่สอดคล้องกบัผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552  
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ผลลัพธ์ในการจัดการเรียนการสอนตาม ELOs ของหลักสูตร 
 

ชั้นป ี ภาคการศึกษา กิจกรรมการจัดการเรียน 
การบรรลุผลการเรียน 

ที่คาดหวัง(ELOs) 
1 ต้น ศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพ้ืนฐานทาง

วิทยาศาสตร์ 
ELO…… 

ปลาย ศึกษารายวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์ รายวิชาพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์
การแพทย์  

ELO…… 

 
 ระบุผลลัพธ์ในการจัดการเรียนการสอนตาม ELOs ของหลักสูตรตามการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร โดย
ระบุให้ครบทุกชั้นปีการศึกษา ทุกภาคการศึกษา และเป็นไปตามแผนการเรียนของแต่ละหลักสูตร   
(กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ให้ระบุให้ครบทุกแผน ทุกแบบที่เปิดรับนิสิต ซึ่งจะสอดคล้องกับแผนการรับนิสิต
และผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี) 
 สามารถเข้าไปดูตัวอย่างการเขียนผลลัพธ์ในการจัดการเรียนการสอนตาม ELOs ของหลักสูตรได้ที่หน้า
เว็บไซต์ กองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตร https://www.acad.nu.ac.th/devcourse/ (หัวข้อการเสนอ
หลักสูตรเข้าที่ประชุม/เอกสารตัวอย่างการจัดท าหลักสูตร(มคอ.2)....) 
 
3.1 แผนการเตรียมความพร้อมของนิสิตเพื่อให้บรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่หวัง 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs) แผนการเตรียมความพร้อม 

ELO1 ……………………………………………………….. 1. ………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………….. 

ELO2 ……………………………………………………….. 1. ………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………….. 

ELO3 ……………………………………………………….. 1. ………………………………………………………………….. 
2. ………………………………………………………………….. 

 
 ระบุแผนการเตรียมความพร้อมของหลักสูตรที่มีต่อนิสิต ว่าจะด าเนินการอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุตามผลลัพธ์
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (ELOs)  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.acad.nu.ac.th/devcourse/
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3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรและคณะ/สถาบัน และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน  
     คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  
 
     3.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
     ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
        ELO…..  …………………………………………………….. 
     ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
        1. …………………………………………………………………………  
        2. …………………………………………………………………………  
 
     3.2.2 ด้านความรู้ 
     ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังของหลักสูตร (ELOs) 
        ELO…..  …………………………………………………….. 
        ELO…..  …………………………………………………….. 
     ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
        1. …………………………………………………………………………  
        2. …………………………………………………………………………  
      
 เป็นการน าเอารายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในหัวตารางแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) มาแสดงถึงความสัมพันธ์กันตามผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
(ตามหัวข้อย่อยของผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน) ตามที่หลักสูตรได้ระบุไว้ในหมวดที่ 4 ข้อที่ 2  
 
3.3 กลยุทธ์การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังของหลักสูตรในแต่ละด้าน 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (ELOs) 

กลยุทธ์การจัดการศึกษา วิธีการประเมินผล 

ELO1 ………………………………… 1. ………………………………………….. 1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 

ELO2 ………………………………… 1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 

1. …………………………………………. 

ELO3 ………………………………… 1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 

1. …………………………………………. 
2. …………………………………………. 

 
 ระบุกลยุทธ์การจัดการศึกษา พร้อมทั้งวิธีการประเมินผล แยกตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(ELOs) 
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หมวดที ่5  หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต 
 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 
         เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  
          ถ้าสถาบันอุดมศึกษา วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบาย หรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให้ระดับ
คะแนนนิสิต โดยให้ค านึงถึงการประเมินที่สะท้อนให้เห็นผลลัพธ์การเรียนรู้ตามที่คาดหวังเป็นส าคัญ (ให้กล่าวถึง
นโยบาย หรือกฎ ระเบียบนั้น ๆ หรือแนบเอกสารดังกล่าว)  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
 อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละ
รายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่าง
กัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
 
         2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนิสิตยังไม่ส าเร็จการศึกษา 
                 ............................................................................................................................. ......... 
         2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนิสิตส าเร็จการศึกษา 
                ......................................................................................................................................  

 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร    
 (ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 13  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่า
ด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 ข้อ 19) 

เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร 
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  

 
ข้อ 19 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 
 19.1 ในภาคการศึกษาสุดท้ายที่นิสิตจะส าเร็จการศึกษา นิสิตจะต้องยื่นใบรายงาน คาดว่าจะส าเร็จ
การศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อมหาวิทยาลัยภายในระยะเวลา 1 เดือน นับจากวันเปิดภาคเรียน ทั้งนี้
นิสิตต้องมีสถานภาพการเป็นนิสิตในภาคการศึกษาท่ียื่นใบรายงาน 
  19.2 นิสิตที่ได้รับการเสนอให้ได้รับปริญญาตรี ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
  19.2.1 เรียนรายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตรและเงื่อนไขของสาขาวิชานั้น และ ไม่มีรายวิชา
ใดได้รับอักษร I หรืออักษร P โดยใช้เวลาเรียน ดังนี้ 
   19.2.1.1 การศึกษาเพ่ือปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาปกติ ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่
เต็มเวลา 
  19.2.2 นิสิตที่ขอเทียบโอนรายวิชาต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยนเรศวรอย่างน้อย 1 
ปีการการศึกษา 
  19.2.3 มีค่าระดับข้ันสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00 
  19.2.4 ได้รับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และความรู้ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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 19.3 นิสิตที่จะได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม นอกจากเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ก าหนด
ไว้ในข้อ 19.2 แล้ว ต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ 
          19.3.1 มีค่าระดับขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป จะได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง แต่
ถ้ามีค่าระดับขัน้สะสมเฉลี่ยตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 3.25 ถึง 3.49 จะได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
 19.3.2 ไม่เคยได้รับระดับข้ัน F หรืออักษร U และต้องไม่ลงทะเบียนเรียนซ้ าในรายวิชาใด  
 19.3.3 กรณีเป็นนิสิตที่มีการขอเทียบโอนผลการเรียน จ านวนหน่วยกิต ต้องไม่เกิน 1 ใน 6 ของ
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
 
 (ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา ให้ใช้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 14  และ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 และ (แก้ไขเพิ่มเติม) ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561 ข้อ 27 กับ ข้อ 28) 

 
หมวดที ่6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 อธิบายกระบวนการที่ใชส้ าหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารยพ์ิเศษให้มั่นใจ
ได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวชิาทีต่นรับผิดชอบสอน) 
   1.1 อาจารย์ใหม่ 
 - คุณสมบัติ 
 - เกณฑ์การคัดเลือก 
 
2. การพัฒนาความรู้ และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
    อธิบายสิ่งที่จะด าเนินการเพื่อช่วยให้คณะจารย์ได้พฒันา 
   2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
         ............................................................................................................................. ......... 
   2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
         ............................................................................................................................. ......... 
   2.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 - คุณสมบัติ (คุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ.2558 หรือคุณสมบัติพิเศษ) 
 - เกณฑ์การคัดเลือก 
 - แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 
 
   2.4 อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  
 - คุณสมบัติ 
 - เกณฑ์การคัดเลือก 
 - แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 
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   2.5 อาจารยท์ี่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรระดบับัณฑติศึกษาและรายวิชาวิทยานิพนธร์ะดับปริญญาตรี)  
 - คุณสมบัติ (ระดับปริญญาตรี ระบุคุณสมบตัิอาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานพินธ์ตามคุณสมบัติอาจารย์ 
             ประจ าหลักสูตร) 
 - แนวทางการพัฒนาสมรรถนะ 
 
   2.6 แผนการพัฒนาอาจารย์ 
 - จ านวน 
 - งบประมาณ 
 

 
หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร  

 
1.  การก ากับมาตรฐาน   
 มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)  
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1.1  การด าเนินการจัดท าและติดตาม มคอ.ต่าง ๆ ของหลักสูตร ให้ด าเนินการตามแผนการบริหาร
จัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd) ภาคการศึกษาต้น/ภาค
การศึกษาปลาย โดยให้มีการก ากับติดตามโดยคณบดี/ ผู้อ านวยการวิทยาลัย รายละเอียดดังนี้ 
  - จัดท าและส่ง แผนการเรียนรู้ของรายวิชา ), ผลการเรียนรู้ของรายวิชา, มคอ.7(SAR) และ
รายงานตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยอัพโหลดผ่านระบบบริหาร
จัดการหลักสูตร TQF 
  - คณะ/กองบริการการศึกษา รายงานการจัดส่ง แผนการเรียนรู้ของรายวิชา , ผลการเรียนรู้ของ
รายวิชา, มคอ.7(SAR) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ ตามล าดับ 

 1.2  อาจารย์และภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชา ต้องจัดการเรียนการสอน และประเมินผลการเรียนให้
เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในรายวิชา 

 1.3  อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องควบคุมการจัดการเรียนการสอน
วิทยานิพนธ์และการประเมินผลการเรียน ให้เป็นไปตามคุณภาพของการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ข้อนี้ส าหรับ
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
 
2.  บัณฑิต 
 อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การ
ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 
 
3.  นิสิต 
 อธิบายกระบวนการรับเข้าศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมดูแล การให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิต 
 
 



66 

 

4.  อาจารย ์
 อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ 
คุณสมบัติ ความรู้ ความเชียวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 
5.  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
  อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบ
หลักสูตรควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละ
รายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
  
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
  อธิบายระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้ง
ความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือ
ต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ระดับปริญญาตรี 

มีการก ากับมาตรฐานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF : HEd)  
และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

7.1 การก ากับตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  
มีการก ากับตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีเกณฑ์การประเมิน จ านวน 5 ข้อ 
 

ข้อ เกณฑ ์ รายละเอียดการประเมิน 
ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 

25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 

1 จ านวนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

- ไม่น้อยกว่า 5 คน 
- เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร

เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้ และ
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลา
ที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
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ข้อ เกณฑ ์ รายละเอียดการประเมิน 
ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 

25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 

2 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ประเภทวิชาการ 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 

- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 
ประเภทวิชาชีพ/ปฏบิัติการ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 

- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร 
จ านวน 2 ใน 5 คน ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านการ
ปฏิบัติการ 

     

3 คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่สอน 

- มีผลงานทางวชิาการอย่างน้อย 1 
รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง 

- ไม่จ ากัดจ านวนและประจ าได้
มากกว่าหนึ่งหลักสูตร 
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ข้อ เกณฑ ์ รายละเอียดการประเมิน 
ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 

25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 

4 คุณสมบัติของ
อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจ า 
- คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือ

เทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ย
ศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานั้น 
หรือสาขาวิชชาที่สัมพนัธ์กันหรอื
สาขาวชิาของรายวชิาที่สอน 

- หากเป็นอาจารย์ผูส้อนก่อน
เกณฑ์นี้ประกาศใช้ อนโุลม
คุณวุฒิระดับปริญญาตรไีด ้
อาจารย์พิเศษ 

- คุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือ
คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
และ 

- มีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้อง
กับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ป ี

- ทั้งนี้ มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ 
50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์
ประจ าเปน็ผู้รับผิดชอบรายวชิา
นั้น 
 

     

5 การปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ต้องไม่เกิน 5 ปี ตามรอบ
ระยะเวลาของหลักสูตร หรือ
อย่างน้อยทุก ๆ 5 ป ี

     

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

การก ากับตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบรหิาร
จัดการหลักสูตรตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  
เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

  
ผ่าน   
 
ไม่

ผ่าน 

  
ผ่าน   
 
ไม่

ผ่าน 

  
ผ่าน   
 
ไม่

ผ่าน 

  
ผ่าน   
 
ไม่

ผ่าน 

  
ผ่าน   
 
ไม่

ผ่าน 

 
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี  และบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ในส่วนของมหาวิทยาลัยนเรศวร สามารถ Download ได้ที่  
https://www.acad.nu.ac.th/devcourse/) 
 
 
 
 
 

https://www.acad.nu.ac.th/devcourse/
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   7.2 ตัวบ่งช้ีหลัก (Core KPIs) ระดับปริญญาตรี 
การประกันคุณภาพหลักสูตรและการจัดการการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตมีคุณภาพอย่างน้อยตาม

มาตรฐาน  ผลการเรียนรู้ที่ก าหนด โดยมีตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

 
ข้อ 

 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 

25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

     

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

     

3 มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 
(แผนการเรียนรู้ของรายวิชา) อย่างน้อยก่อนการเปิดภาค
เรียนให้ครบทุกรายวิชา 

     

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และมคอ.6 (ผลการเรียนรู้ของรายวิชา) 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ 
มคอ.7 หรือเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดภายใน 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 

     

6 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (แผนการเรียนรู้
ของรายวิชา)อยา่งน้อย ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7 มีการพัฒนา/ปรบัปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการด าเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 หรือเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาทีม่หาวิทยาลยัก าหนดปีที่
ผ่านมา 

     

8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
ค าแนะน าดา้นการจัดการเรียนการสอน 

     

9 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

10 จ านวนบุคลากรสนบัสนุนการเรียนการสอน (ถา้มี) ได้รบั
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชพีไมน่้อยกว่าร้อยละ 
50 ต่อปี 
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ข้อ 
 

ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
 

ปีที่1 ปีที่2 ปีที่3 ปีที่4 ปีที่5 
25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 

11 ระดบัความพึงพอใจของนสิิตปีสุดท้าย/บัณฑติใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

     

12 ระดับความพงึพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่  
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

 
หมวดที ่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
 ควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวดที่ 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็น
ส าคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการประเมินคุณภาพและ
มาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับการพัฒนาการเรี ยนรู้ใน
ด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม การน ากลยุทธ์การ
สอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิตและ
หลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่ เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่
ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 

 
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

      อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น 
การประเมินของนิสิตในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาคการทดสอบ
ผลการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนิสิตของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกันการจัดอันดับเกี่ยวกับ
กระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นิสิตต้องการ 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
 อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ข้อมูลต่าง ๆ ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวม
และการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1) นิสิตและบัณฑิต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมิน
ภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ 
 

3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน 
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการ
ประกันคุณภาพภายใน) 
 

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
 อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนิสิต รวมทั้งกระบวนการในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก 
 

1. ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .......... และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ........... (กรณี
หลักสูตรปรับปรุง) 

2. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .......... และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. .............. พรอม
ทั้งสาระการปรับปรุง (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

3. ตารางเปรียบเทียบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา…………………………… (มคอ.1) กับรายวิชา
ในหลักสูตร………………. 

4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
5. สรุปประเด็นการวิพากษ์หลักสูตร 
6. ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนเรศวร ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี/บัณฑิตศึกษา พ.ศ. .................. 
8. เอกสารอ่ืน ๆ 
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