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รายละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
สาขาวิชา [คลิกพิมพ์]  

หลักสูตร [คลิกพิมพ์ ใหม่ หรือ ปรับปรุง]  พ.ศ. 25....... 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
คณะ     คณะ [คลิกพิมพ์]  

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 

 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตร "[คลิกพิมพ์รหัสหลักสูตร เฉพำะหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรใหม่ให้ระบุว่ำ ไม่มี]"  

ภำษำไทย หลักสูตร[คลิกพิมพ์ชื่อหลักสูตร] สำขำวิชำ[คลิกพิมพ์ชื่อสำขำวิชำ]  
 ภำษำอังกฤษ "[คลิกพิมพ์ Masterหรือ Doctor]" of [คลิกพิมพ์ชื่อหลักสูตร] Program in 
[คลิกพิมพ์ชื่อสำขำวิชำ] 
 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ภำษำไทย ชื่อเต็ม   [คลิกพิมพ์]  ([คลิกพิมพ์สำขำ] ) 
   ชื่อย่อ   [คลิกพิมพ์]  ([คลิกพิมพ์สำขำ] ) 
 ภำษำอังกฤษ ชื่อเต็ม   [คลิกพิมพ์]  ([คลิกพิมพ์สำขำ] ) 
   ชื่อย่อ   [คลิกพิมพ์]  ([คลิกพิมพ์สำขำ] ) 
 

3.  วิชาเอก  
- 

 

4.  จ านวนหน่วยกิต  
[คลิกพิมพ์] หน่วยกิต 

 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ     

หลักสูตรระดับ "[คลิกพิมพ์ ระดับปริญญำโท หรือ ระดับปริญญำเอก ]" หลักสูตร 
[คลิกพิมพ์จ ำนวน] ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้     
จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำไทย และ/หรือ ภำษำ [คลิกพิมพ์]  
 



 
 

 
 5.3 การรับเข้าศึกษา    

รับนั กศึกษำไทย และนั กศึกษำต่ ำงประเทศที่ ส ำมำรถใช้ภ ำษำไทยได้ เป็ นอย่ ำงดี 
"[คลิกพิมพ์ หำกก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะของกำรรับเข้ำศึกษำ]"  
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน    

ไม่มี "[ หรือระบุชื่อสถำบัน/องค์กรที่ลงนำมควำมร่วมมือ]"  
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ให้ปริญญำสำขำวิชำเดียว  
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  
6.1 เป็นหลักสูตร [ใหม่หรือปรับปรุง] พ.ศ. [ปีพ.ศ.] โดยปรับปรุงมำจำกหลักสูตร [ชื่อหลักสูตร] 

สำขำวิชำ[ชื่อสำขำวิชำ] หลักสูตร [ใหม่หรือปรับปรุง] พ.ศ. [ปีพ.ศ.]  
6.2 เริ่มใช้ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 25…… เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมกำรบริหำรหลักสูตร พิจำรณำหลักสูตรนี้ในกำรประชุมครั้งที่[คลิกพิมพ์] 

/[คลิกพิมพ์] เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]  
6.4 คณะกรรมกำรประจ ำคณะ พิจำรณำหลักสูตรนี้ในกำรประชุมครั้งที่[คลิกพิมพ์] /[คลิกพิมพ์] 

เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]  
6.5 คณะกรรมกำรบริหำรงำนบัณฑิตศึกษำพิจำรณำหลักสูตรนี้ในกำรประชุมครั้งที่[คลิกพิมพ์] 

/[คลิกพิมพ์] เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]  
6.6 สภำวิชำกำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบในกำรประชุมครั้งที่[คลิกพิมพ์] /[คลิกพิมพ์] เมื่อวันที่ 

[คลิกพิมพ์]  
6.7 สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติหลักสูตรในกำรประชุมครั้งที่[คลิกพิมพ์] /[คลิกพิมพ์] เมื่อวันที่ 

[คลิกพิมพ์]  
6.8 องค์กรวิชำชีพ (ถ้ำมี) รับรองหลักสูตร ตำมบันทึกที่[คลิกพิมพ์] เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]  
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  
หลักสูตรมีควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 

"[ให้ระบุตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 หรือระบุชื่อ มคอ.1ของสำขำวิชำ]" 
ในปีกำรศึกษำ "[พ.ศ. ของปีกำรศึกษำ หลังเปิดสอน 2 ปี]"  

ตัวอย่างหลักสูตรที่มี มคอ.1  
หลักสูตรมีควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมมำตรฐำนคุณวุฒิระดับ

บัณฑิตศึกษำ สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร ์พ.ศ. 2558 ในปีกำรศึกษำ 2566 

ตัวอย่างหลักสูตรที่ไม่มี มคอ.1  

หำกไม่มีองค์กรวิชำชีพ ให้ตัดข้อ 6.7 ออก 



 
 

หลักสูตรมีควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2552 ในปีกำรศึกษำ 2566  
8. อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังส าเร็จการศึกษา  

เพ่ือผลิตบัณฑิตหลักสูตร [ชื่อหลักสูตร] สำขำวิชำ[ชื่อสำขำวิชำ] สำมำรถปฏิบัติงำนหรือประกอบ
อำชีพ ที่เกี่ยวข้องได้ดังต่อไปนี้ 

8.1 ภำครัฐและภำครัฐวิสำหกิจ ได้แก่ 
1. [ระบุอำชีพ]  
2. [ระบุอำชีพ]  

8.2 ภำคเอกชน ได้แก่ 
1. [ระบุอำชีพ]  
2. [ระบุอำชีพ]  

8.3 อำชีพอิสระ ได้แก่ 
1. [ระบุอำชีพ]  
2. [ระบุอำชีพ]  

9.  ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

9.1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คุณวุฒิ
ปริญญา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
อาจารย์ รวม 

ปริญญำเอก [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ปริญญำโท [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

รวม      

 



 
 

9.2 ข้อมูลอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่
ชื่อ–สกุล 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 
(เรียงล ำดับจำกคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญำตรี) 

ผลงานทางวิชาการ 

1. [คลิกพิมพ์เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน]  
(เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 3 ตวัท้ำย ให้ใส่เป็น XXX) 
"[คลิกพิมพ์นำย, นำง, นำงสำว ชื่อ - สกุล ]"  
[คลิกพิมพ์ต ำแหน่งทำงวิชำกำร]  

[คลิกพิมพ์คุณวุฒิสูงสุดแบบย่อ] 
([คลิกพิมพ์สำขำวิชำ] ) 
[คลิกพิมพ์สถำบันกำรศึกษำ] 
([คลิกพิมพ์ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ] ) 

 

2. [คลิกพิมพ์เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน]  
(เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 3 ตวัท้ำย ให้ใส่เป็น XXX) 
"[คลิกพิมพ์นำย, นำง, นำงสำว ชื่อ - สกุล ]"  
[คลิกพิมพ์ต ำแหน่งทำงวิชำกำร]  

[คลิกพิมพ์คุณวุฒิสูงสุดแบบย่อ] 
([คลิกพิมพ์สำขำวิชำ] ) 
[คลิกพิมพ์สถำบันกำรศึกษำ] 
([คลิกพิมพ์ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ] ) 

 

3. [คลิกพิมพ์เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน]  
(เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 3 ตวัท้ำย ให้ใส่เป็น XXX) 
"[คลิกพิมพ์นำย, นำง, นำงสำว ชื่อ - สกุล ]"  
[คลิกพิมพ์ต ำแหน่งทำงวิชำกำร]  

[คลิกพิมพ์คุณวุฒิสูงสุดแบบย่อ] 
([คลิกพิมพ์สำขำวิชำ] ) 
[คลิกพิมพ์สถำบันกำรศึกษำ] 
([คลิกพิมพ์ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ] ) 

 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ อ ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ "[และ ....... (โปรดระบุ)]"  

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

[คลิกพิมพ์]  
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 

[คลิกพิมพ์]  

12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  

จัดท ำหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองควำมต้องกำรด้ำน[คลิกพิมพ์]  
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ผลิตบัณฑิตให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของประเทศด้ำน[คลิกพิมพ์]  ส่งเสริมสนับสนุนด้ำน
[คลิกพิมพ์]  
 



 
 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น  
หลักสูตรนี้มีรำยวิชำที่ก ำหนดให้นักศึกษำในหลักสูตรอ่ืนเรียน ได้แก่ 
หมวดวิชำ หรือกลุ่มวิชำ [คลิกพิมพ์]  จ ำนวน[คลิกพิมพ์]  รำยวิชำ  
หมวดวิชำ[คลิกพิมพ์]   จ ำนวน[คลิกพิมพ์]  รำยวิชำ  

13.2 รายวิชาที่ต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น 
หลักสูตรนี้มีรำยวิชำที่ก ำหนดให้นักศึกษำต้องเรียนจำกคณะ/สำขำวิชำอ่ืน ได้แก่ 
หมวดวิชำ หรือกลุ่มวิชำ [คลิกพิมพ์]  จ ำนวน[คลิกพิมพ์]  รำยวิชำ  
หมวดวิชำ[คลิกพิมพ์]   จ ำนวน[คลิกพิมพ์]  รำยวิชำ  

13.3  การบริหารจัดการ  
[คลิกพิมพ์] อธิบำยกำรบริหำรจัดกำร เช่น กำรประสำนงำน กำรประชุมอำจำรย์ กำรจัด 

ตำรำงเรียน เป็นต้น 
 



 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1.  ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญา  

[คลิกพิมพ์] ระบุปรัชญำ ให้สอดคล้องกับปรัชญำกำรอุดมศึกษำ สถำบัน มำตรฐำนวิชำกำร 
วิชำชีพ คุณลักษณะบัณฑิต ฯลฯ 
 1.2  ความส าคัญ  

     [คลิกพิมพ์] อธิบำยควำมส ำคัญของหลักสูตร 
 1.3 วัตถุประสงค์  

 เพ่ือผลิตบัณฑิต หลักสูตร [คลิกพิมพ์] สำขำวิชำ [คลิกพิมพ์] ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
ดังนี้ 

 1.3.1 ....................................................................................................................... .................. 
 1.3.2 ......................................................................................................................................... 
 1.3.3 ....................................................................................................................... .................. 

 
2. แผนพัฒนาปรบัปรุง  

หลักสูตรนี้จะด ำเนินกำรแล้วเสร็จครบถ้วนในรอบกำรศึกษำ 
("[คลิกพิมพ์ 2ปี(ส ำหรับหลักสูตร2ปี)]" ) หรือ "[คลิกพิมพ์ 3ปี(ส ำหรับหลักสูตร3ปี)]"  
2.1 แผนการพัฒนาการเปลี่ยนแปลง 2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ดัชนีชี้วัด 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 



 
 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร  

      ระบบทวิภำคโดย 1 ปีกำรศึกษำม ี2 ภำคกำรศึกษำ หนึ่งภำคกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำ 15  สัปดำห์ 
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  

กรณมีีกำรจัดกำรศึกษำภำคฤดรู้อน ให้ระบุว่ำ  
มีกำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน โดยจัดกำรเรียนกำรสอน จ ำนวน 8 สัปดำห์ หรือไม่เกิน 9 

สัปดำห์ต่อภำคกำรศึกษำ และลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต 
กรณีไม่มีกำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน ให้ระบุว่ำ  
ไม่มีกำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 

 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกติในระบบทวิภาค  
ให้ เป็นไปตำมข้อบังคับของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำว่ำด้วยกำรศึกษำระดับ

บัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2560 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  

ภำคปกติ เรียนวันจันทร์-วันศุกร์  
ภำคพิเศษ เรียนวันเสำร์-อำทิตย ์
โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

- ภำคกำรศึกษำท่ี 1 ตั้งแต่ เดือนกรกฎำคม ถึง เดือนพฤศจิกำยน 
- ภำคกำรศึกษำท่ี 2 ตั้งแต่ เดือนธันวำคม ถึง เดือนเมษำยน 
- ภำคฤดูร้อน  ตั้งแต่ เดือนพฤษภำคม ถึง เดือนมิถุนำยน 

 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  

1) ส ำ เร็ จ ก ำ รศึ ก ษ ำ [ค ลิ ก พิ ม พ์ ระ ดั บ ]  ห รื อ เที ย บ เท่ ำ จ ำก ส ถ ำบั น ก ำรศึ ก ษ ำ                       
ที่กระทรวงศึกษำธิกำรรับรอง 

ระดับปริญญำโท ให้ระบุว่ำ ระดับปริญญำตรี 
ระดับปริญญำเอก ให้ระบุว่ำ ระดับปริญญำตรีหรือเทียบเท่ำที่มีผลกำรเรียนดีมำก หรือระดับ
ปริญญำโท และมีผลสอบภำษำอังกฤษได้ตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรอุดมศึกษำก ำหนด 
2) ........................................................................................................................................ 
3)  มีคุณสมบัติครบถ้วนตำมระเบียบและประกำศของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 

หำกไม่มีภำคปกติให้ลบออก 

เพ่ิมเติมตำมคุณสมบัติเฉพำะของหลักสูตร (ถ้ำมี) 



 
 

 
 
  2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

[คลิกพิมพ์]  
2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 

[คลิกพิมพ์]  
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

- ภำคปกติ ปีกำรศึกษำละ [คลิกพิมพ์] คน ห้องเรียนละ [คลิกพิมพ์] คน 
  (แผน [คลิกพิมพ์]  แบบ [คลิกพิมพ์] )  

ระดับชัน้ปี 
จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 

25… 25… 25… 25… 25… 
ชั้นปีที่ 1 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ชั้นปีที่ 2 - [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]          [คลิกพิมพ์]   
รวมจ านวนนักศึกษา [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

- [คลิกพิมพ์]  
ป.โท ให้ระบุ
ตั้งแต่ช่องนี้ 

[คลิกพิมพ์]  
ป.เอก ให้
ระบุตั้งแต่

ช่องนี้ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
- ภำคพิเศษ ปีกำรศึกษำละ [คลิกพิมพ์] คน ห้องเรียนละ [คลิกพิมพ์] คน 
  (แผน [คลิกพิมพ์]  แบบ [คลิกพิมพ์] ) 

ระดับชั้นปี 
 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
25… 25… 25… 25… 25… 

ชั้นปีที่ 1 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ชั้นปีที่ 2 - [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]          [คลิกพิมพ์]   
รวมจ านวนนักศึกษา [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะ
ส าเร็จการศึกษา 

- [คลิกพิมพ์]  
ป.โท ให้ระบุ
ตั้งแต่ช่องนี้ 

[คลิกพิมพ์]  
ป.เอก ให้
ระบุตั้งแต่

ช่องนี้ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 



 
 

กำรจัดท ำตำรำงแผนกำรรับนักศึกษำและแผนกำรเรียนตลอดหลักสูตร ต้องแยกภำคกำรเรียน และแผนให้
ชัดเจน  

ตัวอย่างเช่น หลักสูตรจัดกำรเรียนกำรสอน ภำคปกติ และภำคพิเศษ โดยเปิดสอนแผน ก แบบ ก2 และแผน ข 
จะต้องจัดท ำตำรำงแผนกำรเรียน 4 ตำรำง ได้แก ่

1. ภำคปกติ แผน ก แบบ ก2 = 1 ตำรำง 
2. ภำคปกติ แผน ข = 1 ตำรำง 
3. ภำคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 = 1 ตำรำง 
4. ภำคพิเศษ แผน ข = 1 ตำรำง  



 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
1) งบประมำณ  

ใช้งบประมำณของสำขำวิชำ [คลิกพิมพ์] คณะ[คลิกพิมพ์] ดังนี้ 
 
วิธีการค านวณแสดงใต้ตาราง 

รายการ 
งบประมาณประจ าปี 

25… 25… 25… 25… 25… 
งบด าเนินงาน [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
  - หมวดคำ่ตอบแทน [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
  - หมวดค่ำใช้สอย [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
  - หมวดค่ำวัสด ุ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
  - หมวดค่ำสำธำรณูปโภค [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]   [คลิกพิมพ์]   
งบลงทุน [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
  - หมวดครุภัณฑ์ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

รวมทั้งสิ้น [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 
วิธีการค านวณ 

ระดับปริญญาโท  
สายวิทยาศาสตร์  

งบด าเนินงาน  = 90% ของ (60,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
- หมวดค่ำตอบแทน = 30% ของ (60,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
- หมวดค่ำใช้สอย = 20% ของ (60,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
- หมวดค่ำวัสดุ  = 35% ของ (60,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
- หมวดสำธำรณูปโภค =  5% ของ (60,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
งบลงทุน    
- หมวดครุภัณฑ์  = 10% ของ (60,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 

สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
งบด าเนินงาน  = 90% ของ (60,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
- หมวดค่ำตอบแทน = 30% ของ (60,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
- หมวดค่ำใช้สอย = 20% ของ (60,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
- หมวดค่ำวัสดุ  = 35% ของ (60,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
- หมวดสำธำรณูปโภค =  5% ของ (60,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
งบลงทุน    
- หมวดครุภัณฑ์  = 10% ของ (60,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 



 
 

สายสังคมศาสตร์ 
งบด าเนินงาน  = 90% ของ (54,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
- หมวดค่ำตอบแทน = 30% ของ (54,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
- หมวดค่ำใช้สอย = 20% ของ (54,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
- หมวดค่ำวัสดุ  = 35% ของ (54,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
- หมวดสำธำรณูปโภค =  5% ของ (54,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
งบลงทุน    
- หมวดครุภัณฑ์  = 10% ของ (54,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 

 
ระดับปริญญาเอก 

งบด าเนินงาน  = 90% ของ (350,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
- หมวดค่ำตอบแทน = 30% ของ (350,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
- หมวดค่ำใช้สอย = 20% ของ (350,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
- หมวดค่ำวัสดุ  = 35% ของ (350,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
- หมวดสำธำรณูปโภค =  5% ของ (350,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
งบลงทุน    
- หมวดครุภัณฑ์  = 10% ของ (350,000 บำท x จ ำนวนนักศึกษำ) 
 

2) ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยต่อหัวในกำรผลิตนักศึกษำตำมหลักสูตร 
      ระดับปริญญำโท 

"[60,000 ส ำหรับนักศึกษำสำยวิทยำศำสตร์  คลิกพิมพ์]"        บำท/คน/ป ี
"[60,000 ส ำหรับนักศึกษำสำยวิทยำศำสตร์สุขภำพ  คลิกพิมพ์]"    บำท/คน/ปี 
"[54,000 ส ำหรับนักศึกษำสำยสังคมศำสตร์  คลิกพิมพ์]"         บำท/คน/ป ี

      ระดับปริญญำเอก 
"[350,000 ส ำหรับระดับปริญญำเอก  คลิกพิมพ์]"        บำท/คน/ปี 

2.7 ระบบการศึกษา   
ใช้ระบบในชั้นเรียน  

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย 
เป็นไปตำมประกำศมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเทียบโอนผลกำรเรียน 

ระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2551 
 
 
 
 



 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

หลักสูตร[คลิกพิมพ์] สำขำวิชำ[คลิกพิมพ์] ใช้ระยะเวลำในกำรส ำเร็จกำรศึกษำไม่เกิน
[คลิกพิมพ์] ปี 
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสตูร  ไม่น้อยกว่า [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 
ก. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า [คลิกพิมพ์]   หน่วยกิต 
    [ระบุรำยวิชำ]      [คลิกพิมพ์]        หน่วยกิต 
    [ระบุรำยวิชำ]      [คลิกพิมพ์]        หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 

- วิชำบังคับ     [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 
    [ระบุรำยวิชำ]      [คลิกพิมพ์]        หน่วยกิต 
    [ระบุรำยวิชำ]      [คลิกพิมพ์]        หน่วยกิต 

- วิชำเลือก     [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 
    [ระบุรำยวิชำ]      [คลิกพิมพ์]        หน่วยกิต 
    [ระบุรำยวิชำ]      [คลิกพิมพ์]        หน่วยกิต 

  ค. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 
    [ระบุรำยวิชำ]      [คลิกพิมพ์]        หน่วยกิต 

  ง. รายวิชาเสริมพื้นฐาน  ไม่น้อยกว่า [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 
    [ระบุรำยวิชำ]      [คลิกพิมพ์]        หน่วยกิต 

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร   
1) ความหมายของเลขประจ าวิชา 

เลขประจ ำวิชำในหลักสูตร [คลิกพิมพ์] สำขำวิชำ [คลิกพิมพ์] ประกอบด้วยเลข 6 หลัก มี
ควำมหมำยดังนี้ 

ล ำดับเลขต ำแหน่งที่ 1-3  คือสำขำวิชำ ได้แก่ 
[คลิกพิมพ์เลขรหัสสำขำวิชำ 3 ตัวแรก] หมำยถึง สำขำวิชำ[คลิกพิมพ์]   

   700     หมำยถึง สำขำวิชำระดับบัณฑิตศึกษำ 
ล ำดับเลขต ำแหน่งที่ 4 หมำยถึง ชั้นปีหรือควำมยำก 

เลข 5 หมำยถึง ชั้นปีที่ 1 (ต่อเนื่องจำกระดับปริญญำตรี)  
เลข 6 หมำยถึง ชั้นปีที่ 2 (ต่อเนื่องจำกระดับปริญญำตรี)  

ล ำดับเลขต ำแหน่งที่ 5  หมำยถึง กลุ่มย่อยของสำขำวิชำ 
 เลข 0 หมำยถึง [คลิกพิมพ์]  

เลข 1 หมำยถึง [คลิกพิมพ์]  



 
 

เลข 2 หมำยถึง [คลิกพิมพ์]  
เลข 3 หมำยถึง [คลิกพิมพ์]  
เลข 4 หมำยถึง [คลิกพิมพ์]  
เลข 5 หมำยถึง [คลิกพิมพ์]  

 ล ำดับเลขต ำแหน่งที่ 6 หมำยถึง ล ำดับของวิชำในกลุ่มย่อย 
 

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
 หลักสูตร [คลิกพิมพ์] สำขำวิชำ [คลิกพิมพ์] มีรำยวิชำตำมโครงสร้ำงหลักสูตร ดังนี้  

ก. หมวดวิชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า [คลิกพิมพ์]   หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ  ไม่น้อยกว่า [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 

- วิชำบังคับ     [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 
- วิชำเลือก     [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 

  ค. วิทยานิพนธ์   ไม่น้อยกว่า [คลิกพิมพ์]  หน่วยกิต 
 



 
 

 3.1.4 แผนการศึกษา 
"[คลิกพิมพ์ ภำคปกติ/ภำคพิเศษ และประเภทของแผนกำรเรียน]"  

 
ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  
(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

สัมพันธ์ [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
[คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 

เฉพำะ [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
[คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
รวม [หน่วยกิต] (..-..-..) 

 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

สัมพันธ์ [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
[คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 

เฉพำะ [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
[คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
รวม [หน่วยกิต] (..-..-..) 

 
 

ปีท่ี 1 ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

สัมพันธ์ [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
เฉพำะ [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 

รวม [หน่วยกิต] (..-..-..) 
 
 



 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

สัมพันธ์ [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
[คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 

เฉพำะ [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
[คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
[คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
รวม [หน่วยกิต] (..-..-..) 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

สัมพันธ์ [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
[คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 

เฉพำะ [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
[คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
[คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
รวม [หน่วยกิต] (..-..-..) 

 
 

ปีท่ี 2 ภาคฤดูร้อน (ถ้ามี) 
หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต  

(ทฤษฎี-ปฏบิัต-ิศึกษาด้วยตนเอง) 

สัมพันธ์ [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
เฉพำะ [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์ชื่อวิชำ..................]  [หน่วยกิต] (..-..-..) 

รวม [หน่วยกิต] (..-..-..) 
 

 
 



 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
ก. หมวดวิชาสัมพันธ ์  

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
[คลิกพิมพ์รหัสวิชา]   [คลิกพิมพ์ภาษาไทย]    [คลิกพิมพ์] (..-..-..) 

([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 
 [คลิกพิมพ์ค ำอธิบำยรำยวิชำ]  
 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ   
- วิชาบังคับ     

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
[คลิกพิมพ์รหัสวิชา]   [คลิกพิมพ์ภาษาไทย]    [คลิกพิมพ์] (..-..-..) 

([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 
 [คลิกพิมพ์ค ำอธิบำยรำยวิชำ]  

 
- วิชาเลือก      

รหัสวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
[คลิกพิมพ์รหัสวิชา]   [คลิกพิมพ์ภาษาไทย]    [คลิกพิมพ์] (..-..-..) 

([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 
 [คลิกพิมพ์ค ำอธิบำยรำยวิชำ]  

 
  ค. วิทยานิพนธ์   
รหสัวิชา  ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  น(ท-ป-ศ) 
[คลิกพิมพ์รหัสวิชา]   [คลิกพิมพ์ภาษาไทย]    [คลิกพิมพ์] (..-..-..) 

([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 
 [คลิกพิมพ์ค ำอธิบำยรำยวิชำ]  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.2 ชื่อ-สกุล เลขบัตรประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์ 
 3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร (น ารายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมากขึน้ต้นก่อนใน
ล าดับที่ 1 – 3) 

ที ่

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   
ชื่อ–สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒ ิ(สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 
(เรียงล ำดับจำกคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญำตรี) 

ผลงานทาง
วิชาการ 

ภาระงานสอน 
รหัสวิชา:จ านวนชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

ปัจจุบัน ในหลกัสูตร 

1 

[คลิกพิมพ์เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน]  
(เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 3 ตวัท้ำย ให้ใส่เป็น XXX) 
[คลิกพิมพ์นำง, นำงสำว, นำย] [คลิกพิมพ์ชื่อ-สกุล]  
[คลิกพิมพ์อำจำรย์, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์, รองศำสตรำจำรย์]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒิสูงสุดแบบย่อ] ([คลิกพิมพ์สำขำวิชำ] ) 
[คลิกพิมพ์สถำบันกำรศึกษำ] ([คลิกพิมพ์ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ] ) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

2 

[คลิกพิมพ์เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน]  
(เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 3 ตวัท้ำย ให้ใส่เป็น XXX) 
[คลิกพิมพ์นำง, นำงสำว, นำย] [คลิกพิมพ์ชื่อ-สกุล]  
[คลิกพิมพ์อำจำรย์, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์, รองศำสตรำจำรย์]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒิสูงสุดแบบย่อ] ([คลิกพิมพ์สำขำวิชำ] ) 
[คลิกพิมพ์สถำบันกำรศึกษำ] ([คลิกพิมพ์ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ] ) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

3 

[คลิกพิมพ์เลขบตัรประจ ำตัวประชำชน]  
(เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 3 ตวัท้ำย ให้ใส่เป็น XXX) 
[คลิกพิมพ์นำง, นำงสำว, นำย] [คลิกพิมพ์ชื่อ-สกุล]  
[คลิกพิมพ์อำจำรย์, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์, รองศำสตรำจำรย์]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒิสูงสุดแบบย่อ] ([คลิกพิมพ์สำขำวิชำ] ) 
[คลิกพิมพ์สถำบันกำรศึกษำ] ([คลิกพิมพ์ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ] ) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
 
 
 
 



 
 

ที ่

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   
ชื่อ–สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 
(เรียงล ำดับจำกคุณวุฒิสูงสุดถึงระดับปริญญำตรี) 

ผลงานทาง
วิชาการ 
ชื่อต ารา 
งานวิจัย 

ภาระงานสอน 
รหัสวิชา:จ านวนชั่วโมง

ต่อสัปดาห์ 

ปัจจุบัน ในหลักสูตร 

4 

[คลิกพิมพ์เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน]  
(เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 3 ตวัท้ำย ให้ใส่เป็น XXX) 
[คลิกพิมพ์นำง, นำงสำว, นำย] [คลิกพิมพ์ชื่อ-สกุล]  
[คลิกพิมพ์อำจำรย์, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์, รองศำสตรำจำรย์]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒิสูงสุดแบบย่อ] ([คลิกพิมพ์สำขำวิชำ] ) 
[คลิกพิมพ์สถำบันกำรศึกษำ] ([คลิกพิมพ์ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ] ) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

5. 

[คลิกพิมพ์เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน]  
(เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 3 ตวัท้ำย ให้ใส่เป็น XXX) 
[คลิกพิมพ์นำง, นำงสำว, นำย] [คลิกพิมพ์ชื่อ-สกุล]  
[คลิกพิมพ์อำจำรย์, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์, รองศำสตรำจำรย์]  
[คลิกพิมพ์คณุวุฒิสูงสุดแบบย่อ] ([คลิกพิมพ์สำขำวิชำ] ) 
[คลิกพิมพ์สถำบันกำรศึกษำ] ([คลิกพิมพ์ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ] ) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ 
ที ่

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   
ชื่อ–สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

สังกัด 
สาขาวชิา 

คณะ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ที่สอนในหลักสูตร 

1. [คลิกพิมพ์เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน]  
(เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 3 ตวัท้ำย ให้ใส่เป็น XXX) 
[คลิกพิมพ์นำง, นำงสำว, นำย] [คลิกพิมพ์ชื่อ-สกุล]  
[คลิกพิมพ์อำจำรย์, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์, รองศำสตรำจำรย์]  

[คลิกพิมพ์คุณวุฒิสูงสุดแบบย่อ] ([คลิกพิมพ์สำขำวิชำ] ) 
[คลิกพิมพ์สถำบันกำรศึกษำ] ([คลิกพิมพ์ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ] ) 

โปรแกรม
วิชำ
[คลิกพิมพ์] 
คณะ
[คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์..........]  
 



 
 

ล าดับ 
ที ่

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน   
ชื่อ–สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีที่ส าเร็จการศึกษา) 

สังกัด 
สาขาวชิา 

คณะ 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชา 
ที่สอนในหลักสูตร 

2. [คลิกพิมพ์เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน]  
(เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 3 ตวัท้ำย ให้ใส่เป็น XXX) 
[คลิกพิมพ์นำง, นำงสำว, นำย] [คลิกพิมพ์ชื่อ-สกุล]  
[คลิกพิมพ์อำจำรย์, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์, รองศำสตรำจำรย์]  

[คลิกพิมพ์คุณวุฒิสูงสุดแบบย่อ] ([คลิกพิมพ์สำขำวิชำ] ) 
[คลิกพิมพ์สถำบันกำรศึกษำ] ([คลิกพิมพ์ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ] ) 

โปรแกรม
วิชำ
[คลิกพิมพ์] 
คณะ
[คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์..........]  
 

3. [คลิกพิมพ์เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน]  
(เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน 3 ตวัท้ำย ให้ใส่เป็น XXX) 
[คลิกพิมพ์นำง, นำงสำว, นำย] [คลิกพิมพ์ชื่อ-สกุล]  
[คลิกพิมพ์อำจำรย์, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์, รองศำสตรำจำรย์]  

[คลิกพิมพ์คณุวุฒิสูงสุดแบบย่อ] ([คลิกพิมพ์สำขำวิชำ] ) 
[คลิกพิมพ์สถำบันกำรศึกษำ] ([คลิกพิมพ์ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ] ) 

โปรแกรม
วิชำ
[คลิกพิมพ์] 
คณะ
[คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์..........]  
 

 



 
 

3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

 
ที ่

ชื่อ–สกุล 
ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิสูงสุด (สาขาวิชา) 
สถาบันการศึกษา (ปีทีส่ าเร็จการศึกษา) 

สังกัด
หน่วยงาน 

 

รหัสชื่อ
รายวิชาที่

สอน 
ในหลักสูตร 

1. [คลิกพิมพ์นำง, นำงสำว, นำย] [คลิกพิมพ์ชื่อ-สกุล]  
[คลิกพิมพ์อำจำรย์, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์, รองศำสตรำจำรย์, ศำสตรำจำรย์]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒิสูงสุดแบบย่อ] ([คลิกพิมพ์สำขำวิชำ] ) 
[คลิกพิมพ์สถำบันกำรศึกษำ] ([คลิกพิมพ์ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ] ) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 

2. [คลิกพิมพ์นำง, นำงสำว, นำย] [คลิกพิมพ์ชื่อ-สกุล]  
[คลิกพิมพ์อำจำรย์, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์, รองศำสตรำจำรย์, ศำสตรำจำรย์]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒิสูงสุดแบบย่อ] ([คลิกพิมพ์สำขำวิชำ] ) 
[คลิกพิมพ์สถำบันกำรศึกษำ] ([คลิกพิมพ์ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ] ) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 

3. [คลิกพิมพ์นำง, นำงสำว, นำย] [คลิกพิมพ์ชื่อ-สกุล]  
[คลิกพิมพ์อำจำรย์, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์, รองศำสตรำจำรย์, ศำสตรำจำรย์]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒิสูงสุดแบบย่อ] ([คลิกพิมพ์สำขำวิชำ] ) 
[คลิกพิมพ์สถำบันกำรศึกษำ] ([คลิกพิมพ์ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ] ) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 

4. [คลิกพิมพ์นำง, นำงสำว, นำย] [คลิกพิมพ์ชื่อ-สกุล]  
[คลิกพิมพ์อำจำรย์, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์, รองศำสตรำจำรย์, ศำสตรำจำรย์]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒิสูงสุดแบบย่อ] ([คลิกพิมพ์สำขำวิชำ] ) 
[คลิกพิมพ์สถำบันกำรศึกษำ] ([คลิกพิมพ์ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ] ) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 

5. [คลิกพิมพ์นำง, นำงสำว, นำย] [คลิกพิมพ์ชื่อ-สกุล]  
[คลิกพิมพ์อำจำรย์, ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์, รองศำสตรำจำรย์, ศำสตรำจำรย์]  
[คลิกพิมพ์คุณวุฒิสูงสุดแบบย่อ] ([คลิกพิมพ์สำขำวิชำ] ) 
[คลิกพิมพ์สถำบันกำรศึกษำ] ([คลิกพิมพ์ปีที่ส ำเร็จกำรศึกษำ] ) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม การฝึกงาน  
 [คลิกพิมพ์] สรุปย่อเกี่ยวกับกำรภำคสนำม กำรฝึกปฏิบัติงำน ที่ก ำหนดไว้ในหลักสูตร  
หำกไม่มีให้ระบุว่ำ ไม่มี และตัดข้อ 4.1 – 4.3 ออก 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม  

[คลิกพิมพ์] หำกไม่มีให้ระบุว่ำ ไม่มี 
 4.2 ช่วงเวลาที่จัดประสบการณ์  

ภำคกำรศึกษำ [คลิกพิมพ์] ชั้นปีที่ [คลิกพิมพ์]  หำกไม่มีให้ระบุว่ำ ไม่มี 



 
 

 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

จัดเต็มเวลำใน 1 ภำคกำรศึกษำ 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรือวิจัย 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 

[คลิกพิมพ์]  
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  

[คลิกพิมพ์]  
 5.3 ช่วงเวลา  

ภำคกำรศึกษำ[คลิกพิมพ์] ชั้นปีที่[คลิกพิมพ์]  
 5.4 จ านวนหน่วยกิต  

[คลิกพิมพ์] หน่วยกิต หรือ จ ำนวนชั่วโมง [คลิกพิมพ์] ชั่วโมง 
 5.5 การเตรียมการ 

[คลิกพิมพ์]   
 5.6 กระบวนการประเมินผล 

[คลิกพิมพ์]  
 



 
 

หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ/คุณสมบัติที่พึงประสงค์ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1 หมวดวิชาเฉพาะ ก ำหนดผลกำรเรียนรู้ (Learning Outcomes) 5 ด้ำน ดังนี้ 
       2.1.1 ผลการเรียนรู้การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม 

   1.   …………………………………………….. 
   2.   …………………………………………….. 
   3.   …………………………………………….. 

        2.1.2 ผลการเรียนรู้การพัฒนาด้านความรู้ 
   1.   …………………………………………….. 
   2.   …………………………………………….. 
   3.   …………………………………………….. 
              2.1.3 ผลการเรียนรู้ทักษะทางปัญญา 
   1.   …………………………………………….. 
   2.   …………………………………………….. 
   3.   …………………………………………….. 
             2.1.4 ผลการเรียนรู้ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   1.   …………………………………………….. 
   2.   …………………………………………….. 
   3.   …………………………………………….. 
               2.1.5 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   1.   …………………………………………….. 
   2.   …………………………………………….. 
   3.   …………………………………………….. 
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2.2  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หมวดเฉพาะหลักสูตร [คลิกพิมพ์] สาขาวิชา [คลิกพิมพ์]  (Curriculum Mapping) 
   ผลการเรียนรู้ 

 
 
 

รายวิชา 

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 
3. ทักษะทาง

ปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
หมวดวชิาสัมพันธ ์
xxxxxx ……………………………………..                        

xxxxxx ……………………………………..                        

หมวดวชิาเฉพาะ 
xxxxxx ……………………………………..                        

xxxxxx ……………………………………..                        

xxxxxx ……………………………………..                        

xxxxxx ……………………………………..                        

xxxxxx ……………………………………..                        

วิทยานิพนธ์ 

xxxxxx ……………………………………..                        

xxxxxx ……………………………………..                        

xxxxxx ……………………………………..                        

รายวิชาเสรมิ (ไม่นับหน่วยกติ) 

xxxxxx ……………………………………..                        

xxxxxx ……………………………………..                        
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 ควำมรับผิดชอบหลัก  ควำมรับผิดชอบรอง 

20 
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3. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLOs)  
 

PLO 1 : [คลิกพิมพ์ภาษาไทย] ([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 
1A. [คลิกพิมพ์]  
1B. [คลิกพิมพ์]  
1C. [คลิกพิมพ์]  

PLO 2 : [คลิกพิมพ์ภาษาไทย] ([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 
2A. [คลิกพิมพ์]  
2B. [คลิกพิมพ์]  
2C. [คลิกพิมพ์]  

PLO 3 : [คลิกพิมพ์ภาษาไทย] ([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 
3A. [คลิกพิมพ์]  
3B. [คลิกพิมพ์]  
3C. [คลิกพิมพ์]  

PLO 4: [คลิกพิมพ์ภาษาไทย] ([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 
4A. [คลิกพิมพ์]  
4B. [คลิกพิมพ์]  
4C. [คลิกพิมพ์]  

PLO …:  
. 
. 
. 
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4. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ 
PLO 1 : [คลิกพิมพ์ภาษาไทย] ([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 
1A. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
1B. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
1C. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
PLO 2 : [คลิกพิมพ์ภาษาไทย] ([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 
2A. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
2B. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
2C. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
PLO 3 : [คลิกพิมพ์ภาษาไทย] ([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 
3A. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
3B. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
3C. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
PLO 4 : [คลิกพิมพ์ภาษาไทย] ([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 
4A. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
4B. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
4C. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
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5. Rubrics การวัดผล PLOs  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
Rubrics การวัดผล PLOs 

ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 
PLO 1 : [คลิกพิมพ์ภาษาไทย] ([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 
1A. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
1B. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
1C. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
PLO 2 : [คลิกพิมพ์ภาษาไทย] ([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 
2A. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
2B. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
2C. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
PLO 3 : [คลิกพิมพ์ภาษาไทย] ([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 
3A. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
3B. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
3C. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
PLO 4 : [คลิกพิมพ์ภาษาไทย] ([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 
4A. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
4B. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
4C. [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ระดับการวัดผล 
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 ระดับ 1 = รับรู้ เข้ำใจ (Under Stand) 
 ระดับ 2 = อธิบำย น ำไปใช้ วิเครำะห์ และสังเครำะห์ (Demonstrated)  
 ระดับ 3 = ประเมิน ประยุกต์ใช้ และสร้ำงสรรค์ (Mastered) 
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6. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
 

รายวิชา 

PLO 1 : 
[คลิกพิมพ์ภาษาไทย] 

([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ]  

PLO 2 : 
[คลิกพิมพ์ภาษาไทย] 

([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ]  

PLO 3 : 
[คลิกพิมพ์ภาษาไทย] 

([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 

PLO 4 : 
[คลิกพิมพ์ภาษาไทย] 

([คลิกพิมพ์ภาษาอังกฤษ] ) 

1A
[ค

ลิก
พิม

พ์]
  

1B
 

[ค
ลิก

พิม
พ์]

  

1C
 

[ค
ลิก

พิม
พ์]

  

2A
 

[ค
ลิก

พิม
พ์]

  

2B
 

[ค
ลิก

พิม
พ์]

  

2C
 

[ค
ลิก

พิม
พ์]

  

3A
 

[ค
ลิก

พิม
พ์]

  

3B
 

[ค
ลิก

พิม
พ์]

  

3C
 

[ค
ลิก

พิม
พ์]

  

4A
 

[ค
ลิก

พิม
พ์]

  

4B
 

[ค
ลิก

พิม
พ์]

  

4C
 

[ค
ลิก

พิม
พ์]

  

[คลิกพิมพ์ชื่อหมวดวิชา/กลุ่มวิชา]  
[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]              
[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]              
[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]              
[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]              
[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]              
[คลิกพิมพ์ชื่อหมวดวิชา/กลุ่มวิชา]  
[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]              
[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]              
[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]              
[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]              
[คลิกพิมพ์ชื่อหมวดวิชา/กลุ่มวิชา]  
[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]              
[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]              
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[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]              
[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]              
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7. ตารางแสดงค าอธิบายรายวิชา กับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLO) 
 

รายวิชา ค าอธิบายรายวิชา วัตถุประสงค์ วิธีการสอน/วิธีการประเมินผล 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา 

(CLO) 
[คลิกพิมพ์ชื่อหมวดวิชา/กลุ่มวิชา]  
[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  วิธีกำรสอน [คลิกพิมพ์]  

วิธีกำรประเมิน [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  

[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  วิธีกำรสอน [คลิกพิมพ์]  
วิธีกำรประเมิน [คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  

[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  วิธีกำรสอน [คลิกพิมพ์]  
วิธีกำรประเมิน [คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์ชื่อหมวดวิชา/กลุ่มวิชา]  
[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  วิธีกำรสอน [คลิกพิมพ์]  

วิธีกำรประเมิน [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  

[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  วิธีกำรสอน [คลิกพิมพ์]  
วิธีกำรประเมิน [คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  

[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  วิธีกำรสอน [คลิกพิมพ์]  
วิธีกำรประเมิน [คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์ชื่อหมวดวิชา/กลุ่มวิชา]  
[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  วิธีกำรสอน [คลิกพิมพ์]  

วิธีกำรประเมิน [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  

[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  วิธีกำรสอน [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
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วิธีกำรประเมิน [คลิกพิมพ์]  
[รหัสวิชำ]  [ชื่อวิชำ]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  วิธีกำรสอน [คลิกพิมพ์]  

วิธีกำรประเมิน [คลิกพิมพ์]  
[คลิกพิมพ์]  

8. ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) กับ NRRU Student QF และผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (PLO) 

NRRU Student QF 
ผลการ
เรียนรู้ 5 
ด้านของ 

TQF 
หรือ 

มคอ.1 

ส านึกดี 
(Virtuous) 

มีความรู้ 
(Knowledgeable) 

พร้อมสู้งาน 
(Conscientious) 

คว
าม

รับ
ผิด

ชอ
บ 

(R
es

po
ns

ib
ilit

y)
 

คว
าม

มีเ
มต

ตา
 

กร
ุณ

า 
(H

um
an

iza
tio

n)
 

คว
าม

รู ้
(K

no
wl

ed
ge

) 

คว
าม

เป
น็ม

ืออ
าช

ีพ 
(P

ro
fe

ss
io

na
l 

Sk
ill

) 

คว
าม

คิด
สร

้าง
สร

รค
 ์

(T
hi

nk
in

g 
Sk

ill
) 

ทัก
ษะ

กา
รเร

ียน
รู ้

(L
ea

rn
in

g 
Sk

ill
) 

ทัก
ษะ

กา
รจ

ัดก
าร

 
(M

an
ag

em
en

t 
Sk

ill
) 

ทัก
ษะ

กา
รส

ื่อส
าร

 
(C

om
m

un
ica

tio
n 

Sk
ill

) 

กา
รป

รบั
ตัว

 
(A

da
pt

ab
ilit

y)
 

ภา
วะ

ผู้น
 า 

(L
ea

de
r S

hi
p)

 

PLO 1 PLO 1 [คลิกพิมพ์]  
1A. [คลิกพิมพ์]  
1B. [คลิกพิมพ์]  
1C. [คลิกพิมพ์]  

          น ำ 
Learning 
Outcomes 
ในหมวดที่ 4 
ข้อ 2.3มำใส่  

PLO 2 PLO 2 [คลิกพิมพ์]  
2A. [คลิกพิมพ์]  
2B. [คลิกพิมพ์]  
2C. [คลิกพิมพ์]  

           

PLO 3 PLO 3 [คลิกพิมพ์]  
3A. [คลิกพิมพ์]  
3B. [คลิกพิมพ์]  
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3C. [คลิกพิมพ์]  
PLO 4 PLO 4 [คลิกพิมพ์]  

4A. [คลิกพิมพ์]  
4B. [คลิกพิมพ์]  
4C. [คลิกพิมพ์]  

           

 
ผลการเรียนรู้ 5 ด้านของ TQF ไดแ้ก่  
ด้ำนที่ 1. ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม ด้ำนที่ 2. ด้ำนควำมรู้ ด้ำนที่ 3. ด้ำนทักษะทำงปัญญำ ด้ำนที่ 4. ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ  
และด้ำนที่ 5. ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
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9. ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา  
- ให้ระบุควำมคำดหวังผลลัพธ์กำรเรียนรู้เมื่อสิ้นปีกำรศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ เพ่ือให้ผู้เรียนและ

อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสำมำรถตรวจสอบได้ว่ำเมื่อเรียนจบในแต่ละชั้นปีแล้วบรรลุผลลัพธ์กำรเรียนรู้
ตำมท่ีหลักสูตรระบุไว้หรือไม ่ 

- ต้องสะท้อนได้ว่ำนักศึกษำมีควำมรู้ควำมสำมำรถและสมรรถนะในแต่ละชั้นปีกำรศึกษำ ส ำหรับ
เป็นข้อมูลสะท้อนกลับให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้น ำไปพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน                   
เพ่ือประโยชน์ของนักศึกษำที่จะเลือกเข้ำศึกษำ ต่อไป 

- ควำมคำดหวังผลลัพธ์กำรเรียนรู้ ควรสะท้อนถึงสมรรถนะของนักศึกษำที่ศึกษำในหลักสูตร
ดังกล่ำว มีสมรรถนะอย่ำงไร มีควำมรู้ควำมสำมำรถอะไรได้ในแต่ละปีกำรศึกษำที่สะสมมำจนส ำเร็จ
กำรศึกษำ 
ชัน้ปีท่ี ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิน้ปีการศึกษา  

1  
2  

3 (ถา้มี)  
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3.  
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
ต้องเป็นไปตำมข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 

พ.ศ. 2560  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 [คลิกพิมพ์]  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
[คลิกพิมพ์]  
 

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

3.1  นักศึกษำจะต้องมีเวลำเรียนที่มหำวิทยำลัยไมนอยกวำ [คลิกพิมพ์] ปกำรศึกษำ และมี
ระยะเวลำศึกษำตำมท่ีหลักสูตรก ำหนดใหใชเวลำศึกษำไมเกิน [คลิกพิมพ์] ปีกำรศึกษำ 

3.2  มีควำมซื่อสัตย มีจริยธรรมและจรรยำบรรณทำงวิชำกำร โดยสรำงสรรคผลงำนที่มีควำมชอบ
ธรรมและชอบดวยกฎหมำย เปนไปตำมควำมเปนจริงที่ปรำศจำกอคติ ไมตกแตงหรือสรำงขอมูลเท็จ         
ไมละเมิดสิทธิผูอ่ืน ไมโจรกรรม ไมคัดลอก ไมลอกเลียน ไมสรำงผลงำนซ้ ำ 
 3.3 ใหเ้ลือกแผนการเรียนที่เกี่ยวข้อง และระบุ ดังนี้  

ปริญญาโท  
แผน ก แบบ ก 1 เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำ ขั้นสุดท้ำย โดยคณะกรรมกำร

ที่สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ ส ำหรับผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับ  กำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำร
ระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศคณะกรรมกำร กำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำร
พิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 

แผน ก แบบ ก 2 ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ย
ไม่ต่ ำกว่ำ 3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ พร้อมทั้ง เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำนกำรสอบ
ปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำรที่สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำ
รับฟังได้ ผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์  หรืออย่ำงน้อยได้รับกำร
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือระดับนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศ คณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ ผลงำนทำงวิชำกำร หรือ
น ำเสนอต่อที่ประชุมวิชำกำรโดยบทควำมที่น ำเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับกำรตีพิมพ์ในรำยงำน
สืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร (Proceedings) ดังกล่ำว 
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แผน ข ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมที่ก ำหนดในหลักสูตร โดยจะต้อง ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 
3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ และสอบผ่ำนกำรสอบ ประมวลควำมรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปำกเปล่ำในสำขำวิชำนั้น พร้อมทั้งเสนอรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระ
และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดยคณะกรรมกำร ที่สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้ง โดยเป็นระบบ
เปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ และรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระ หรือส่วนหนึ่งของรำยงำนกำรค้นคว้ำอิสระต้อง
ได้รับกำรเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้  
 
ปริญญาเอก 

แบบ 1 สอบผ่ำนกำรสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท ำ
วิทยำนิพนธ์ เสนอวิทยำนิพนธ์ และสอบผ่ำนกำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำย  โดยคณะกรรมกำรที่
สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยใน และภำยนอกสถำบันและต้อง
เป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้ ส ำหรับผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำร
ตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศ 
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ ผลงำน
ทำงวิชำกำร อย่ำงน้อย 2 เรื่อง  

แบบ 2 ศึกษำรำยวิชำครบถ้วนตำมท่ีก ำหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ 
3.00 จำกระบบ 4 ระดับคะแนนหรือเทียบเท่ำ สอบผ่ำนกำรสอบวัด คุณสมบัติ (Qualifying Examination) 
เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท ำวิทยำนิพนธ์ เสนอวิทยำนิพนธ์และสอบผ่ำน  กำรสอบปำกเปล่ำขั้นสุดท้ำยโดย
คณะกรรมกำรที่สถำบันอุดมศึกษำนั้นแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจำกภำยในและภำยนอก
สถำบันและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ำรับฟังได้  ส ำหรับผลงำนวิทยำนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของ
วิทยำนิพนธ์ต้องได้รับกำรตีพิมพ์ หรืออย่ำงน้อยได้รับกำรยอมรับให้ตีพิมพ์ในวำรสำรระดับชำติหรือ
นำนำชำติที่มีคุณภำพตำมประกำศ คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร 



 38 

หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่  

[คลิกพิมพ์]  
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์  

[คลิกพิมพ์]  
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 
1.  การก ากับมาตรฐาน 
 หลักสูตร[คลิกพิมพ์] สำขำวิชำ[คลิกพิมพ์] มีกำรตรวจสอบคุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำ                   
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรและอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง 
เกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2558 และยังมีกำรตรวจสอบควำมคงอยู่ของอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำ หำกไม่เป็นไปตำมเกณฑ์ หลักสูตร[คลิกพิมพ์] 
สำขำวิชำ[คลิกพิมพ์] ต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข ตำมแบบรำยงำนกำรปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08) 
เสนอต่อมหำวิทยำลัยเพื่อขออนุมัติ 
 

2. บัณฑิต 
 หลักสูตร[คลิกพิมพ์] สำขำวิชำ[คลิกพิมพ์] .มีกำรประเมินคุณภำพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเนื้อหำ
สำระในกำรประเมินเป็นไปตำมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตำมที่หลักสูตรก ำหนดไว้ใน มคอ.2                 
ซึ่งครอบคลุมผลกำรเรียนรู้อย่ำงน้อย 5 ด้ำน คือ 1) ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้ำนควำมรู้  3) ด้ำนทักษะ
ทำงปัญญำ 4) ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ และ 5) ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์
เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และมีกำรติดตำมภำวะกำรมีงำนท ำของบัณฑิต
ภำยในระยะเวลำหนึ่งปีนับจำกวันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
 

3. นักศึกษา 
 หลักสูตร[คลิกพิมพ์] สำขำวิชำ[คลิกพิมพ์] ได้จัดท ำเกณฑ์กำรคัดเลือกผู้ที่จะเข้ำศึกษำที่สอดคล้อง
กับคุณสมบัติที่ก ำหนดในหลักสูตร รวมทั้งรูปแบบกำรคัดเลือกเฉพำะทำงที่ต้องใช้ทักษะของผู้ที่จะเข้ำศึกษำ
ให้แก่มหำวิทยำลัยโดยผ่ำนคณะ……………………………… เพ่ือมหำวิทยำลัยจะได้จัดระบบและกลไกกำรรับ
นักศึกษำในภำพรวม มีกำรจัดอำจำรย์ประจ ำให้เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำทำงวิชำกำรและแนะแนวแก่นักศึกษำ
ทุกหมู่เรียน มีกำรจัดกิจกรรมเตรียมควำมพร้อมในรูปแบบต่ำง ๆ ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ เพ่ือให้มี
ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้ในมหำวิทยำลัยได้อย่ำงมีควำมสุข อัตรำกำรลำออกกลำงคันน้อย มีระบบกำร
ป้องกันหรือกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของนักศึกษำ เพ่ือให้สำมำรถส ำเร็จกำรศึกษำได้ตำมระยะเวลำที่
หลักสูตรก ำหนด 
 

4. อาจารย์ 
หลักสูตร[คลิกพิมพ์] สำขำวิชำ[คลิกพิมพ์] มีกระบวนกำรบริหำรและพัฒนำคณำจำรย์ กรณีกำรรับ

อำจำรย์ใหม่มีกำรก ำหนดคุณสมบัติอำจำรย์ประจ ำให้มีคุณวุฒิทำงกำรศึกษำที่ตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตร
เสนอต่อมหำวิทยำลัย หลักสูตรมีกำรส่งเสริมและพัฒนำศักยภำพอำจำรย์ประจ ำทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำง
วิชำกำร และ/หรือวิชำชีพอย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง สนับสนุนให้มีกำรพัฒนำตนเองให้มีศักยภำพทำงวิชำกำร
ที่สูงขึ้น 



 40 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 หลักสูตร[คลิกพิมพ์] สำขำวิชำ[คลิกพิมพ์] มีกำรศึกษำวิเครำะห์สำระของรำยวิชำในหลักสูตรเพ่ือให้
มีเนื้อหำที่ก้ำวทันวิทยำกำรที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ หำกมีข้อผิดพลำดหรือบกพร่องของรำยวิชำต้องท ำ
กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร ตำมแบบรำยงำนกำรปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ. 08) และด ำเนินตำม
ขั้นตอนในคู่มือพัฒนำและปรับปรุงหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ ฉบับแก้ไข
ปรับปรุง ครั้งที่ 3 มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ มีกำรด ำเนินกำรประเมินหลักสูตรเพ่ือกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงในระยะเวลำไม่เกินห้ำปี และปรับปรุงให้แล้วเสร็จเพ่ือประกำศใช้ในปีที่หก มีกำรพิจำรณำก ำหนด
อำจำรย์ผู้สอนโดยค ำนึงถึงควำมรู้ควำมสำมำรถและควำมเชี่ยวชำญในวิชำที่สอน อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
ประสำนอำจำรย์ผู้สอนหรืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำที่เปิดสอนแต่ละภำคกำรศึกษำให้จัดท ำเอกสำร
รำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภำคกำรศึกษำหนึ่งสัปดำห์ กรณีมีรำยวิชำหรือ
กิจกรรมที่นักศึกษำต้องออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ ออกฝึกภำคสนำม หรือสหกิจศึกษำ ให้อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบรำยวิชำหรือคณะกรรมกำรที่รับผิดชอบกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ หรือสหกิจศึกษำ จัดท ำ
เอกสำรรำยละเอียดประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.4) (ถ้ำมี) ให้แล้วเสร็จก่อนเปิด ภำคกำรศึกษำหรือก่อน
กำรฝึกภำคสนำมสองสัปดำห์  
 หลักสูตร จัดให้มีคณะกรรมกำรผู้รับผิดชอบก ำกับและติดตำมกำรสอน และวัดผลกำรเรียนรู้ตำม
เอกสำรรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) โดยมีกลไกกำรด ำเนินงำน ได้แก่ กำรบันทึกปัญหำ ข้อสังเกตจำก
กำรสอนตำมเอกสำรรำยละเอียดของรำยวิชำ (มคอ.3) กำรจดบันทึกกำรประชุม มีกำรด ำเนินกำรทวนสอบ
มำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้  
 อำจำรย์ผู้สอนหรืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบรำยวิชำจัดท ำเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรรำยวิชำ 
(มคอ.5) และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์ภำคสนำม (มคอ.6) (ถ้ำมี) เมื่อกระบวนกำรวัดและ
ประเมินผล กำรเรียนรู้ของรำยวิชำเสร็จสิ้นในแต่ละภำคกำรศึกษำให้แล้วเสร็จภำยในสิบสี่วันนับถัดจำกวัน
ถึงก ำหนดส่งผลกำรเรียนถึงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
 ในปีกำรศึกษำที่จะมีผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรจะต้องน ำข้อคิดเห็นที่เกี่ยวกับกำร
ด ำเนินงำนหลักสูตรของนักศึกษำที่ก ำลังจะส ำเร็จกำรศึกษำ อำจำรย์ผู้สอน และบุคคลภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
มำวิเครำะห์ สังเครำะห์และเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนหลักสูตร และน ำผลดังกล่ำวจัดท ำเป็น
รำยงำนอยู่ในภำคผนวกแนบท้ำยเอกสำรรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร (มคอ.7)  
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

หลักสูตร[คลิกพิมพ์] สำขำวิชำ[คลิกพิมพ์]  มีกำรตรวจสอบควำมพร้อมของอุปกรณ์กำรเรียนกำร
สอน ห้องสมุด หนังสือ ต ำรำ สิ่งพิมพ์ วำรสำร ฐำนข้อมูลเพ่ือกำรสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ฯลฯ สภำพห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ที่พักของนักศึกษำหำกพบว่ำอยู่ในสภำพไม่เอ้ือต่อกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนให้แจ้งมหำวิทยำลัยโดยผ่ำนคณะเพ่ือปรับปรุงแก้ไข 
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7. ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
หลักสูตร[คลิกพิมพ์] สำขำวิชำ[คลิกพิมพ์] มีตัวบ่งชี้ที่ 1-5 ต้องมีผลด ำเนินกำรบรรลุตำมเป้ำหมำย

ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 2 ปี และมีจ ำนวนตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 6-12) ที่มีผลด ำเนินกำรบรรลุเป้ำหมำยไม่น้อย
กว่ำ 80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจำรณำจำกจ ำนวนตัวบ่งชี้บังคบัและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี ดังนี้  
 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
หลักฐาน 

25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 
1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อยละ 80 มี 
ส่วนร่วมในกำรประชุมเพ่ือวำงแผน ติดตำม และ
ทบทวนกำรด ำเนินงำน หลักสูตร 

X X X X X 
 

2. มีรำยละเอียดของหลักสตูรตำมแบบ มคอ.2 ที่ 
สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ. 2552 หรือมำตรฐำนสำขำ/สำขำวิชำ
(ถ้ำมี) ................................ 

X X X X X 

 

3. มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และรำยละเอียดของ 
ประสบกำรณ์ภำคสนำม(ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ  
มคอ.4 อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำค
กำรศึกษำให้ครบทุกรำยวิชำ 

X X X X X 

 

4. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของรำยวิชำ และ 
รำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของประสบกำรณ์
ภำคสนำม(ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภำยใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

X X X X X 

 

5. จัดท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของหลักสูตรตำม 
แบบ มคอ. 7 ภำยใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ 

X X X X X 
 

6. มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำตำม 
มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดใน มคอ. 3 และ 
มคอ. 4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อยละ 25 ของรำยวิชำที่
เปิดสอนในแต่ละปีกำรศึกษำ 

X X X X X 

 

7. มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กลยุทธ์กำรสอน หรือกำรประเมินผลกำรเรียนรู้จำก
ผลกำรประเมินกำรด ำเนินงำนที่รำยงำนใน มคอ.7   
ปีที่แล้ว 
 

X 
กรณี

หลักสูตร
ใหม่ไม่

ต้องระบุ
ช่องน้ี 

X X X X 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
หลักฐาน 

25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 
8. อำจำรย์ใหม่ทุกคน(ถ้ำมี) ได้รับกำรปฐมนิเทศหรือ 
ค ำแนะน ำด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 

X X X X X  

9. อำจำรย์ประจ ำทุกคนได้รับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร 
และ/หรือวิชำชีพอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 

X X X X X  

10. จ ำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
(ถ้ำมี) ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพไม่
น้อยกว่ำร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X  

11. ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปีสุดท้ำย/ 
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 
3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

   X X  

12. ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต 
ใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.51 จำกคะแนนเต็ม 5.0 

    X  

13. [คลิกพิมพ์..........] เพ่ิมเติมตัวบ่งชี้       
14. [คลิกพิมพ์..........] เพ่ิมเติมตัวบ่งชี้       
15. [คลิกพิมพ์..........] เพ่ิมเติมตัวบ่งชี้       
รวมตัวบ่งชี้บังคับที่ต้องด าเนินการ(ข้อ 1-5)  
ในแต่ละป ี

5 5 5 5 5  

รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 9 10 10 11 12  
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หมวดที ่8 การประเมินและปรบัปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

[คลิกพิมพ์]  
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 

[คลิกพิมพ์]  
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 [คลิกพิมพ์]  
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  
 [คลิกพิมพ์]  
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  

[คลิกพิมพ์]  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 44 

ภาคผนวก 
 
ภาคผนวก ก  การด าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร 

- ข้อมูลควำมต้องกำรก ำลังคนของตลำดแรงงำนและสังคม รวมถึงท้องถิ่น (เฉพำะหลักสูตรใหม)่ 
- ผลกำรประเมินหลักสูตรจำกผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (เฉพำะหลักสูตรปรับปรุง) 
- ค ำสั่งกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรร่ำงหลักสูตร 
- ค ำสั่งกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรปรับปรุง/พัฒนำหลักสูตร  

 
ภาคผนวก ข  ตารางเปรียบเทยีบขอ้แตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิม และหลักสูตรฉบับปรับปรุง  
(เฉพำะหลักสูตรปรับปรุง) 
 
ภาคผนวก ค  ข้อบังคับและประกาศที่เกี่ยวข้อง 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ว่ำด้วย กำรศึกษำระดบับัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 
2560 

- ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ว่ำด้วย กำรจัดกำรศึกษำระบบคลังหน่วยกิต  
พ.ศ. 2563 

 


