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บทที่ 1  
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญ 
 การจัดท าหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เริ่มจัดท าหลักสูตรตั้งแต่  พ.ศ. 2549  หลัง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.
2547  โดยใน  มาตรา 7  ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของ
แผ่นดินฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่าง
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู  ภายใต้วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้
ด าเนินการพัฒนาหลักสูตต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดยปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี หรือตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้หลักสูตรทันต่อโลกยุคปัจจุบัน รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่า
ตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง  เข้าใจถึงวิธีการสอน  วิธีการเรียนรู้  ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะท าให้
มั่นใจว่าเมื่อเรียนส าเร็จแล้วจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร  ทั้งยังแสดง
ความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบในการเรียนเพื่อน าไปสู่คุณวุฒิตามที่ก าหนดในมาตรฐาน  รายละเอียด
ของหลักสูตร  จะช่วยให้นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของ
ตนเองได้ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าท างาน 
 จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่าการจัดท าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มี
ความส าคัญอย่างยิ่ง และจากความส าคัญนี้จึงต้องตรวจสอบรูปแบบการจัดท าหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามรูปแบบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  และคู่มือ
ปฏิบัติงานนี้จะเป็นแนวทางในการตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เพ่ือปู องกัน
และลดโอกาสการเกิดปัญหาต่างๆ 
 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันใช้ในการตรวจรูปเล่มหลักสูตรให้ถูกต้องตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ 

2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเปูาหมายของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานพัฒนาหลักสูตรแก่อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและบุคคลากรที่

เกี่ยวข้อง ลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อน 
4. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจว่าควรท าอะไรก่อนและหลัง 
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ขอบเขต 
 ผู้เขียนขอเขียนอธิบายเนื้อหาและรูปแบบเฉพาะหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งหลักสูตร
ในสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ อาจมีเนื้อหาแตกต่างกันออกไป  ทั้งนี้ทุกมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ 
จะต้องใช้รูปแบบตาม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรที่ถูกก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
นิยามศัพท์ 
 มคอ.2  รายละเอียดหลักสูตร  หมายถึง ค าอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนที่จะท าให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ  โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต
ที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสู่การ
ปฏิบัติในหลักสูตร  ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้อย่าง
อิสระ  เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของสถาบันฯ  โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกัน
วางแผนและจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547 
 สภาวิชาการ  หมายถึง คณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ  พ.ศ.2547  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีได้มาซึ่ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2548  
 คณะกรรมการติดตามก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
หมายถึง  คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยตั้งขึ้นเพ่ือก ากับดูแลงานด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 คณะกรรมการประจ าคณะ  หมายถึง คณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะ พ.ศ.2548 
 มคอ.1  หมายถึง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF:HEd) 
 CHECO หมายถึง ระบบสารสนเทศเพ่ือพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHE Curriculum Online : CHECO)  
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บทที่  2   
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่ง 
 ภาระหน้าที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

1. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   ระดับอุดมศึกษา 

          2. ด าเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล 
          3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป 
          4. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
 จากพันธกิจส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

1. เรื่องส่งเสริมการจัดการศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
2. การพัฒนาระบบงานการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
ภาระหน้าที่กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ เป็นกลุ่มงานด าเนินงานด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์

และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  โดยมีภาระหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
1. งานประสานการพัฒนาหลักสูตร มีหน้าที่ประสานงานพัฒนาหลักสูตร ตรวจเอกสารหลักสูตร 

ประสานงานสภาวิชาการ  คณะกรรมการติดตามก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ส่งเอกสารหลักสูตรไปส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  

2. งานวางแผนการเรียนการสอน จัดเตรียมข้อมูลรายวิชาเลือกเสรี  วิชาศึกษาทั่วไป  แผนการเรียน 
นักศึกษา จัดส่งรายการจัดสอน จัดท าตารางเรียนตารางสอนและจัดท าตารางสอบ   

3. งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอน  จัดอบรมอาจารย์ตามกรอบมาตรฐาน TQF การพัฒนา 
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง การพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป จัดการอบรมอาจารย์ใหม่จัดกิจกรรม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ Active Learning และ สหกิจศึกษา  

4. งานประเมินการจัดการศึกษา การประสานงานร่วมกับคณะอนุกรรมการวิชาการ การส่งเสริมให้การ 
ประเมินการสอนจากนักศึกษาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต การส่งเสริมให้มีการประเมินการสอน  คณาจารย์อัตรา
จ้างที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้รายวิชาศึกษาทั่วไป   การส่งเสริมใหม่การประเมินการสอน
คณาจารย์ผู้ขอผลงานทางวิชาการ  ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดการเรียนรู้รายวิชาศึกษาท่ัวไป  

5. งานบริการวิชาการ  รับค าร้องขอลงเพ่ิมรายวิชา เผยแพร่เอกสารในเว็บไชต์กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนอาคาร  14  

6. งานเอกสารหลักสูตรและคู่มือ ประสานคณะขอข้อมูลวุฒิการศึกษาและถ่ายภาพคณาจารย์ที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือจัดท าต้นฉบับ  ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลมหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ข้อมูล คณาจารย์
ข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ตรวจสอบต้นฉบับ และจัดพิมพ์คู่มือนักศึกษา 
 



4 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของ น.ส.กัญจนพร จันทร์ด า ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 1. งานประสานการพัฒนาหลักสูตร  ได้แก่  

1.1 การตรวจสอบความถูกต้องของเล่มหลักสูตร (มคอ.2)  ให้ค าปรึกษาการพัฒนาหลักสูตร  
1.2 ตรวจรูปแบบความถูกต้อง แบบปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.08)  

 2. งานวางแผนการเรียนการสอน ได้แก่ 
  2.1 งานแผนการเรียนนักศึกษา 
  2.2 งานรายการจัดสอน 
  2.3 งานหมวดศึกษาทั่วไป 
  2.4 งานหมวดวิชาเลือกเสรี 
 3. งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอน  ได้แก่ 
  3.1 งานจัดอบรมอาจารย์ 
  3.2 งาน มคอ.3  มคอ.4  มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 
  3.3 รวบรวมรายวิชาศึกษาท่ัวไป จัดท ารูปเล่มหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป และจัดประชุม 

     คณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ประจ าทุกภาคการศึกษา 
  3.4 งานขอรับรองคุณวุฒิ จาก ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 4. งานบริการวิชาการ ได้แก่ 
  4.1 รับลงทะเบียนเพ่ิมเติมรายวิชา และเปิดหมู่เรียนพิเศษ 
  4.2 บริการค าอธิบายรายวิชา 
 5. งานเอกสารหลักสูตรและคู่มือ ได้แก่   

จัดเก็บเอกสารหลักสูตรทั้งหมด ทั้งเป็นรูปเล่มเอกสารและไฟล์เอกสารบริการเป็นข้อมูล
สารสนเทศผ่านทางเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการ 
6. งานทุนอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ได้แก่ 
 ติดต่อประสานงานทุนอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดูแลนักศึกษาใน 
โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 ในคู่มือปฏิบัติงานการตรวจรูปแบบหลักสูตร ฉบับนี้ผู้ปฏิบัติงานต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป มี
หน้าที่ตรวจสอบรูปแบบเล่มหลักสูตร  มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ให้ความถูกต้องตามรูปแบบที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา 
พ.ศ.2561  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 และประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวทางการบริการเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558   ของ
หลักสูตรก่อนเข้าสภาวิชาการ และมีหน้าที่ในการประสานงานปรับแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะจากสภาวิชา 
คณะกรรมการติดตามก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  สภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงการขอรับรองคุณวุฒิจาก
ส านักงาน ก.ค.ศ. 
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โครงสร้างการบริหารจัดการ 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส านักงานผู้อ านวยการ 

กลุม่งานบริหารส านกังานผู้อ านวยการ 

- งานบริหารงานทัว่ไป 

- งานสารบรรณ 

- งานพสัดกุารเงิน 

- งานบคุลากร 

- งานข้อมลูสารสนเทศ 

- งานประกนัคณุภาพ งาน กพร 

- งานวางแผนงานและงบประมาณ 

- สภาเลขานกุาร สภาวิชาการและ

อนกุรรมการสภาวิชาการ 

กลุม่งานสง่เสริมวิชาการ 

- งานจดัตารางเรียนและตารางสอน 

- งานประสานงานพฒันาหลกัสตูร 

- งานวางแผนการเรียนการสอน 

- งานพฒันาคณุภาพหลกัสตูรและ

การสอน 

- งานประเมินการจดัการศกึษา 

- งานสนบัสนนุการจดัท าผลงานทาง

วิชาการ 

- งานบริการวิชาการด้านการเรียน

นอกแผน 

- งานเอกสารหลกัสตูร 

- งานคูม่ืออาจารย์และนกัศกึษา 

กลุม่งานทะเบียนและประมวลผล 

- งานรับนกัศกึษา 

- งานทะเบยีนนกัศกึษา 

- งานลงทะเบียนและ

ประมวลผลการเรียน 

- งานเอกสารหลกัฐาน

การศกึษา 

- งานตรวจสอบคณุวฒุ ิ

- งานพระราชทานปริญญาบตัร 

- งานข้อมลูสารสนเทศ

นกัศกึษา 
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โครงสร้างการบริหารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อ านวยการ 

รองผู้อ านวยการ 
คณะกรรมการประจ าส านัก 

กลุม่งานบริหารส านกังานผู้อ านวยการ 

- งานบริหารงานทัว่ไป 

- งานสารบรรณ 

- งานพสัดกุารเงิน 

- งานบคุลากร 

- งานข้อมลูสารสนเทศ 

- งานประกนัคณุภาพ งาน กพร 

- งานวางแผนงานและงบประมาณ 

- สภาเลขานกุาร สภาวิชาการและ

อนกุรรมการสภาวิชาการ 

กลุม่งานสง่เสริมวิชาการ 

- งานจดัตารางเรียนและตารางสอน 

- งานประสานงานพฒันาหลกัสตูร 

- งานวางแผนการเรียนการสอน 

- งานพฒันาคณุภาพหลกัสตูรและ

การสอน 

- งานประเมินการจดัการศกึษา 

- งานสนบัสนนุการจดัท าผลงานทาง

วิชาการ 

- งานบริการวิชาการด้านการเรียน

นอกแผน 

- งานเอกสารหลกัสตูร 

- งานคูม่ืออาจารย์และนกัศกึษา 

กลุม่งานทะเบียนและประมวลผล 

- งานรับนกัศกึษา 

- งานทะเบยีนนกัศกึษา 

- งานลงทะเบียนและ

ประมวลผลการเรียน 

- งานเอกสารหลกัฐาน

การศกึษา 

- งานตรวจสอบคณุวฒุ ิ

- งานพระราชทานปริญญาบตัร 

- งานข้อมลูสารสนเทศ

นกัศกึษา 
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โครงสร้างองค์กรกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 
 
 
 
 

อาจารย์ปราณี  เนรมิตร 
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

นายธรรมนูญ  จูทา 
รักษาการหัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

อาจารย์เอกวิทย์  สิทธิวะ 
รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

นายธรรมนูญ  จูทา 
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

นางกัญญ์ชพร  จันติวงค์ 
พนักงานพิมพ์ดีด 2 

นางสาววริศนันท์  ทัดนุ่ม 
นักวิชาการศึกษา 

นางสาวกัญจนพร  จันทร์ด า 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางวรรฒนา  ไวยมิตรา 
นักวิชาการศึกษา 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
 การตรวจรูปแบบหลักสูตรจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระเบียบดังต่อไปนี้ประกอบการตรวจ
รูปแบบหลักสูตรทุกครั้ง 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.2561 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2558  
 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

    พ.ศ.2558 
 4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
 5. รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559 
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ 

    ปริญญาตรี พ.ศ.2550 
 9. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
 10. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

     พ.ศ.2550 
 11. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย 

     ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 
วิธีการปฏิบัติงาน 
  ในการปฏิบัติงานนั้นสิ่งที่ต้องค านึกถึงมากที่สุดคือประกาศกระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ผู้ปฏิบัติงานต้องท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และจดจ าข้อความในประกาศที่
เกี่ยวข้องได้ เพ่ือถูกต้องและรวดเร็วในการตรวจรูปแบบเล่มหลักสูตร มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร  เช่น 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ.2561 ฉบับนี้มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คู่มือนี้ คือ ข้อ 4 มาตรฐานการอุดมศึกษา  ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ดังนี้ 
  (5) มาตรฐานที่ 5 ด้านการบริหารจัดการ 
  (5.1) สถาบันอุดมศึกษามีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการ
เพ่ือให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ  ทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
  (5.2) สถาบันอุดมศึกษามีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษา
ตลอดจนมีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ค านึ งความ
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หลากหลายและความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้
  (5.3) สถาบันอุดมศึกษามีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและ
พัฒนาการจัดการศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการก ากับให้การจัด
การศึกษาและการด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
สอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มาตรฐานอ่ืนๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ที่ต้องจดจ าและท าความ
เข้าใจอย่างลึกซึ้งนั้นเนื่องจากเป็นเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตร มีดังนี้ 
 - ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2558 

- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องแนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
    พ.ศ.2558 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
- รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559 
- ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 

 - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่เกี่ยวข้องแต่สามารถ
ศึกษาประกอบการพิจารณาเฉพาะเรื่องได้เนื่องจากเนื้อหาส่วนใหญ่อยู่ในระเบียบว่าด้วยการจัดการศึกษาแล้ว 
มีดังนี ้
 - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ 

  ปริญญาตรี พ.ศ.2550 
 - ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

  พ.ศ.2550 
 4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย     
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 มีส่วนที่เกี่ยวข้องในการศึกษาคือ ผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ดังนี้ จ าแนกได้ 3 กลุ่ม งานวิจัย ต ารา หนังสือ บทความทางวิชาการ 
เงื่อนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/สิ่งท่ีควรค านึงในการปฏิบัติงาน 

1. ต้องศึกษาประกาศกระทรวงศึกษาให้เข้าใจและสามารถจดจ าข้อความในประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ เพ่ือความถูกต้องในตรวจสอบเอกสาร การ
ตรวจเอกสารจะต้องระบุข้อแก้ไข และเหตุที่ต้องแก้ไขเล่มหลักสูตรให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบให้
ชัดเจน พร้อมทั้งอธิบายรายละเอียดการปรับแก้ไข เพื่อให้อาจารย์เข้าและปรับแก้เล่มหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ 

2. ในการตรวจคุณสมบัติอาจารย์นั้นจะต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบเนื่องจากหาก 
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ผิดพลาดหรือคุณสมบัติไม่ครบถ้วนหรือไม่ตรงตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะไม่รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรนั้น 

3. หลักสูตรที่มี มคอ.1 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องอ่านท าความเข้าใจใน มคอ.1 ของหลักสูตรนั้น 
ให้เข้าใจและจดจ าได้ เพื่อความถูกต้องในการตรวจเอกสาร และให้ข้อมูลเพ่ิมเติมต่อผู้ทรงคุณวุฒิในสภาวิชาการ
ได้ 

4. เงื่อนไขเรื่องของปี พ.ศ. ของหลักสูตร นั้น จะต้องตรงกับปีการศึกษาท่ีเปิดสอนจริง ทั้งนี้ 
ผู้ปฏิบัติงาน ต้องก าหนดปฏิทินสภาวิชาการไว้ล่วงหน้าและค านวณเรื่องระยะเวลาในการน าเสนอเล่มหลักสูตร
เพ่ือให้หลักสูตรเข้าสภามหาวิทยาลัยก่อนการเปิดภาคการศึกษา 

5. การติดตามการแก้ไขเล่มหลักสูตรจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นั้นข้อเสนอแนะ 
เพ่ือให้การตรวจสอบเอกสารได้รวดเร็วขึ้นคือให้อาจารย์ส่งเอกสารฉบับตรวจก่อนหน้าแล้วมาพร้อมกับเอกสาร
ชุดใหม่ที่จะขอเข้าน าเสนอสภาวิชาการ หรือคณะกรรมการติดตามก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
แนวคิด/งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง  
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ก าหนดรูปแบบ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
(Programme Specification) ประกอบไปด้วย 8 หมวดวิชา ต่อไปนี้   

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป   
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรหมวดที่  
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร   
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล  
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา  
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร   
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร และภาคผนวก ดังนี้ 
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บทที่  4  
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

แผนกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับ 

ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
ให้การจัดการเรียน การสอนให้มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาวการณ์ของสังคมและค่านิยมที่
เปลี่ยนไป ด้วยการ พัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติในการพัฒนา หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
เรียนรู้ของ ผู้เรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน 
รวมทั้งการ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์คณะต่าง ๆ ในพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน โดยมี  
เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1) เพ่ือส่งเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการด า เนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวชี้วัดผลการด าเนินงานตามเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1   
สัดส่วนของหลักสูตรที่มีการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ก าหนดกิจกรรม ดังนี้ 
1) มีการจัดท าปฏิทินก าหนดรอบระยะเวลาการน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรในแต่ละเดือนชัดเจน ดังนี้ 
ประชุมครั้งที่ วัน เดือน ปี 

ที่ประชุม 
เวลา ก าหนดส่งเอกสารบรรจุวาระ 

1 10    มกราคม 2562 9.30 น. 3    มกราคม 2562 
2 14    กุมภาพันธ์ 2562 9.30 น. 4    กุมภาพันธ์ 2562 
3 14    มีนาคม 2562 9.30 น. 4    มีนาคม 2562 
4 11    เมษายน 2562 9.30 น. 1    เมษายน  2562 
5 9     พฤษภาคม 2562 9.30 น. 29  เมษายน 2562 
6 13    มิถุนายน 2562 9.30 น. 3    มิถุนายน 2562 
7 11    กรกฎาคม 2562  9.30 น. 1    กรกฎาคม 2562 
8 8     สิงหาคม 2562 9.30 น. 29  กรกฎาคม 2562 
9 12    กันยายน 2562 9.30 น. 2    กันยายน 2562 
10 10    ตุลาคม 2562 9.30 น. 30   กันยายน 2562 
11 14    พฤศจิกายน 2562 9.30 น. 4    พฤศจิกายน 2562 
12 12    ธันวาคม 2562 9.30 น. 2    ธันวาคม 2562 

การตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรมีการวางแผนงานล่วงหน้าโดยใช้ก าหนดการจากประชุมจากสภาวิชาการ
เป็นปฏิทินหลักโดยใช้หลักการ ในการส่งตรวจแต่ละครั้งใช้เวลาในการตรวจสอบ 5 วันท าการ และส่งคืนคณะ
ปรับแก้ไขหลังการรับเอกสาร 5 วันท าการ   ดังตารางนี้ 
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ก าหนดส่งร่างหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบรูปแบบเบื้องต้น 
ในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปี พ.ศ.2562 

ประชุม
ครั้งท่ี 

ก าหนดส่งร่างหลักสตูรเพื่อตรวจรปูแบบ ส่งร่างหลักสูตร
สมบูรณ์(จ านวน 15 

ชุดเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการสภา

วิชาการ) 

ก าหนดการประชุม ส่งตรวจ ครั้งท่ี 1 
(ระยะเวลา 5  
วันท าการ) 

กลุ่มงานส่งเสรมิ
วิชาการแจ้งผลการ
ตรวจสอบ ครั้ง 1 

ระยะเวลา 5  
วันท าการ 

ส่งตรวจสอบ ครั้งท่ี 2 
(ระยะเวลา 5  
วันท าการ) 

1 10   ม.ค. 2562 - 27  ธ.ค. 2561 2   ม.ค. 2562 3   ม.ค. 2562 
2 14   ก.พ. 2562 14  ม.ค. 2562 21  ม.ค. 2562 28  ม.ค. 2562 4   ก.พ. 2562 
3 14   มี.ค. 2562 11  ก.พ. 2562 18  ก.พ. 2562 25  ก.พ. 2562 4   มี.ค. 2562 
4 11   เม.ย. 2562 11  มี.ค. 2562 18  มี.ค. 2562 25  มี.ค. 2562 1   เม.ย.  2562 
5 9    พ.ค. 2562 8  เม.ย. 2562 18  เม.ย. 2562 22  เม.ย. 2562 29  เม.ย. 2562 
6 13   มิ.ย. 2562 13  พ.ค. 2562 20  พ.ค. 2562 27  พ.ค. 2562 3   มิ.ย. 2562 
7 11   ก.ค. 2562  10  มิ.ย. 2562 17  มิ.ย. 2562 24  มิ.ย. 2562 1   ก.ค. 2562 
8 8    ส.ค. 2562 8  ก.ค. 2562 15  ก.ค. 2562 22  ก.ค. 2562 29  ก.ค. 2562 
9 12  ก.ย. 2562 9  ส.ค. 2562 19  ส.ค. 2562 26  ส.ค. 2562 2    ก.ย. 2562 
10 10  ต.ค. 2562 16  ก.ย. 2562 16  ก.ย. 2562 23  ก.ย. 2562 30  ก.ย. 2562 
11 14  พ.ย. 2562 14  ต.ค. 2562 21  ต.ค. 2562 28  ต.ค. 2562 4    พ.ย. 2562 
12 12  ธ.ค. 2562 11  พ.ย. 2562 18  พ.ย. 2562 25  พ.ย. 2562 2    ธ.ค. 2562 

 

หมายเหตุ : 1. โดยจะเว้นระยะให้คณะแก้ไขในแต่ละครั้ง  ครั้งละ 5 วันท าการ 
     2. วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

    3. การส่งเอกสารการประชุม จะต้องส่งเอกสารก่อนวันประชุมอย่างน้อย 10 วัน 
        เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีเวลาพิจารณาหลักสูตรก่อนถึงวันประชุม 
     4. ในการตรวจสอบจะจัดล าดับก่อนหลังของการน าส่งเอกสารหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรที่น าเสนอ 

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

อธิบายเพิ่มเติม : กรณีหลักสูตรที่ต้องการน าเสนอเข้าสภาวิชาการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562   
                     (1) คณะจะต้องส่งเล่มหลักสูตร(ฉบับยังไม่เข้าเล่ม) จ านวน 1 ชุด เพื่อตรวจสอบรูปแบบในวันที่  

     14  มกราคม  2562   
(2) ส านักส่งเสริมจะส่งเอกสารการตรวจรูปแบบคืนคณะ  ในวันที่ 21  มกราคม 2562   
(3) คณะส่งเล่มหลักสูตร(ฉบับยังไม่เข้าเล่ม) จ านวน 1 ชุด ตรวจรูปแบบครั้งที่ 2   
     ในวันที่  28  มกราคม  2562  
(4) หลังจากนั้นส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะส่งบันทึกข้อความถึงคณะเพ่ือจัดท า 
     เล่มฉบับสมบูรณ์น าเสนอต่อสภาวิชาการจ านวน 15 ชุด  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
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2) วางแผนการน าเสนองานหลักสูตรเข้าสภาวิชาการ โดยพิจารณาจากความจ าเป็นเร่งด่วน หรือ 
ตามล าดับการน าเสนอ ทั้งนี้ขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3) ตรวจทานการตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.2 โดยเสนอผ่านรองผู้อ านวยการส านักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน พิจารณา 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานประสานงานพัฒนาหลักสูตรและด าเนินการจัด
ประชุมสภาวิชาการ ประชุมคณะกรรมการติดตามก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์  และน าเสนอหลักสูตรเข้าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และน าเสนอแผนการรับสมัคร
นักศึกษาขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนประกาศรับสมัครนักศึกษา ด้วยภาระงานดังกล่าว ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนจึงมีท าแนวปฏิบัติในการน าเสนอหลักสูตรเข้าพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดังกล่าว   โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร ยกร่างหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงให้เป็นไปตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. คณะน าเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะและผ่านความเห็นชอบจากคณบดี 
3. คณะส่งร่างหลักสูตรให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  

ตรวจสอบรูปแบบ ตาม มคอ.2  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรองอธิการบดีฝุายวิชาการ เมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการส่งกลับคืนให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

4. คณะส่งหลักสูตรที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วมาที่ส านักส่งเสริมวิชาการโดยกลุ่มงาน 
ส่งเสริมวิชาการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ 

5. คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เลขานุการสภาวิชาการสรุป 
มติที่ประชุมและแจ้งให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการสภาวิชาการ แล้วเสนอคณะกรรมการติดตาม
ก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในขั้นตอนต่อไป แต่ถ้า
คณะกรรมการสภาวิชาการ ไม่ให้ความเห็นชอบ ให้เลขานุการสภาวิชาการสรุปมติที่ประชุมและแจ้งให้คณะแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 

6. คณะกรรมการติดตามก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เลขานุการสรุปมติที่ประชุมและแจ้งให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการติดตามก ากับด้านวิชาการฯ   แล้วสภามหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   ในขั้นตอนต่อไป แต่ถ้า
คณะกรรมการติดตามก ากับด้านวิชาการฯ ไม่ให้ความเห็นชอบ ให้เลขานุการสรุปมติที่ประชุมและแจ้งให้คณะ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามก ากับด้านวิชาการฯ  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการติดตามก ากับ
ด้านวิชาการฯ พิจารณาอีกครั้ง 

7. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้ความเห็นชอบ และด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
8. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วหลังสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการ 

ประชุมจะต้องด าเนินการจัดท าข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHE  Curriculum Online : CHECO)  ภายใน 7 วัน 
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ขั้นตอนการตรวจสอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

คณะกรรมการติดตามก ากับด้าน
วิชาการและคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ มอบคณะปรับแก้ไขตามมติ 

รองอธิการบดีฝุายวิชาการ 

ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

สภาวิชาการ 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ตรวจรูปแบบ
หลักสูตร 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 

ส่งคืนให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ มอบคณะปรับแก้ไขตามมติ 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 
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มรภ.นครสวรรค์ 

งาน…ประสานการพัฒนาหลักสูตร 
เล่มหลักสตูร มคอ.2 

เขียนโดย นางสาวกัญจนพร  จันทร์ด า 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

    

 1.รับบันทึกข้อความส่งเล่มหลักสูตรจากคณะ 
2.ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมอบหมาย
ให้ตรวจสอบเล่มหลักสูตร 
 
 

บันทึกข้อความจาก
คณะ 

5 นาท ี

 1. ด าเนินการตรวจสอบรา่งเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ให้ถูกต้อง 
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  ระเบียบขอ้บังคับของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์และตรวจสอบรายละเอยีดความถูกต้องในเล่ม
หลักสูตร ดังนี้ 
- ตรวจชือ่ปริญญา 
- ตรวจโครงสร้างหลักสูตร 
- ตรวจรหัสวิชา จ านวนหนว่ยกิต 
- ตรวจสอบค าอธิบายรายวิชา 
- ตรวจผลการเรียนรู้ แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ 
- ตรวจสอบ KPI 
- ตรวจสอบภาคผนวก และเอกสารประกอบอื่นๆ 
2. เสนอการแบบฟอร์มการตรวจหลักสตูร พร้อมทั้งเล่มหลักสูตร
และข้อเสนอแนะ เสนอขอความเห็นชอบจากผู้อ านวยการส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน และรองอธิการบดีฝาุยวิชาการ 
3. บันทึกข้อความแจ้งคณะ  
- กรณีไม่ถูกต้องมอบให้คณะแก้ไขปรับปรุง 
- กรณีถูกต้องแลว้มอบให้คณะจัดท าเล่มหลักสูตรจ านวน 15 เล่ม 
เพื่อเสนอต่อสภาวิชาการ 

- เล่มหลักสูตรที่
ตรวจเสร็จแล้ว 
- บันทึกข้อความ
แจ้งคณะ 

1 เล่ม ต่อ 1 วัน 

 1. ประสานงานเลขานุการสภาวิชาการขอบรรจุวาระการประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลกัสูตร 
2. ตรวจสอบเล่มหลักสูตรตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการสภา
วิชาการ กอ่นเข้าประชุมคณะอนกุรรมการฝุายวิชาการ 
 
 

เล่มหลักสูตรที่ตรวจ
เสร็จแล้ว 

1 ชั่วโมง 

  
 
 

  

 

เร่ิม 

คณะส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 

ตรวจสอบ 

คณะเสนอเล่มหลักสูตร 
เข้าสภาวิชาการ 

ตอ่ 

ผ่าน 

ไม่

ผ่าน 
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งาน…ประสานการพัฒนาหลักสูตร 
เล่มหลักสตูร มคอ.2 

เขียนโดย นางสาวกัญจนพร  จันทร์ด า 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 

   

 1. ประสานงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามก ากับดา้น
วิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ ขอบรรจุวาระการประชุมพจิารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร 
2. ตรวจสอบเล่มหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ กอ่นเข้าประชุม
สภามหาวิทยาลัย 
 

เล่มหลักสูตรที่ตรวจ
เสร็จแล้ว 

1 ชั่วโมง 

 1. ประสานงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย การขอบรรจุ
วาระการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
2. ตรวจสอบเล่มหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลยั 
ก่อนเข้าน าส่งส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 

เล่มหลักสูตรที่ตรวจ
เสร็จแล้ว 

1 ชั่วโมง 

 ด าเนินการจัดท าหนังสือบันทกึข้อความไปยังคณะเพื่อแจ้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อ
น าส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านระบบ 
CHECO  ภายใน 7 วันภายใน หลังสภามหาวิทยาลัยรับรอง
รายงานการประชุมให้ความเห็นชอบหลกัสูตร พร้อมทั้งเข้า
เล่มส่งส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้ 

- เล่มหลักสูตร (มคอ.2) จ านวน 4 เล่ม 
- แผ่น CD บันทึกข้อมูลเล่มหลักสูตรทั้งหมดและแบบ

รายงานข้อมูลหลกัสูตร จ านวน 1 แผ่น 

บันทึกข้อความ 20 นาที 

 อบรมระบบสารสนเทศการรับทราบหลกัสูตรของ
สถาบันการศึกษา CHECO แก่อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
พร้อมทั้งออก User Nameและ Password ให้อาจารย์กรอก
ข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบ 
 
 

 1 ชั่วโมง 

 
 
 

   
ตอ่ 

บันทึกข้อความแจ้งคณะส่งเล่ม
หลักสูตร มคอ.2 ส่ง สกอ. 

ตอ่ 

คณะส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 
เข้าคณะกรรมการติดตามก ากับด้าน
วิชาการและคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

 

คณะส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 
เข้าสภามหาวิทยาลยั 

อบรมระบบ CHECO ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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งาน…ประสานการพัฒนาหลักสูตร 
เล่มหลักสตูร มคอ.2 

เขียนโดย นางสาวกัญจนพร  จันทร์ด า 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีด าเนินงาน เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
 
 

 
 
 
 

  

 1. ขอรายงานการประชุมจากสภามหาวทิยาลัย 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเล่มหลักสูตรก่อนระบบ 
CHECO ก่อนส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. เสนอข้อคิดเห็นและเสนอการตรวจสอบเอกสาร
หลักสูตรผ่านระบบ CHECO ต่อรองอธิการบดีฝุายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ พิจารณา 
4. รองอธิการบดีฝุายวิชาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ของหลักสูตรอีกครั้ง ถ้าผ่าน ท าการส่งออกหลักสูตรไปยัง
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากไม่ผ่าน แจ้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ไข 

- รายงานการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

- ข้อมูล
หลักสูตรใน
ระบบ 
CHECO 

1 ชั่วโมง 

 รองอธิการบดีฝุายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
กดส่งหลักสูตรไปยังส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ผา่นระบบ CHECO 
 
 

 15 นาที 

 1. ตรวจสอบสถานะการรับทราบหลักสตูรผ่านระบบ 
CHECO ทุกสัปดาห ์หากหลกัสูตรถูกส่งกลับด าเนินการ
แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรด าเนินการปรับแก้ไข 
2. แจ้งความคืบหน้าสถานการณ์รับทราบ ให้ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ และแจ้งรอง
อธิการบดีฝุายวิชาการทราบ 

 15 นาที 

 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความแจ้งคณะรับทราบ  15 นาที 

 
 
 

 
 
 
 

  

 
ขั้นตอนการตรวจรูปแบบรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.2  มีรายละเอียดดังนี้ 

 

เรียนรองอธิการบดีฝุายวิชาการ
ทราบและด าเนินการส่งข้อมูล

หลักสูตร 

จบ 

ตรวจสอบ 
ไมผ่่าน 

ผ่าน 

ตอ่ 

ตรวจสอบ 

ผ่าน 

ไมผ่่าน 

แจ้งคณะทราบ 
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสหลักสูตรและสาขาวิชา 
 ตรวจสอบเล่มหลักสูตรโดยต้องระบุรหัสหลักสูตร/ชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิด
สอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องครบถ้วน 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง ส าหรับชื่อภาษาไทย 
ให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับสาขาวิชาของสถาบัน หรือตาม
ข้อบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องตามหลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการ 
3. วิชาเอก (ถ้ามี)  ตรวจสอบจากการเปิดแขนงวิชาและการให้ปริญญา 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ตรวจสอบจากโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้องตรงกัน 
5. รูปแบบของหลักสูตร   ในการตรวจสอบรูปแบบของหลักสูตรนั้นจะต้องให้ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระบุให้ครบถ้วนตามหัวข้อและท าการตรวจสอบโดยอ่านจากเล่มหลักสูตรและท าการวิเคราะห์ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ   ดังนี้ 
 5.1 รูปแบบ  ต้องระบุว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2552 เช่น หลักสูตรมี มคอ.1 ต้องระบุชื่อ มคอ.1 ถ้าไม่มี มคอ.1 หลักสูตรปริญญาตรีให้ระบุ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  หลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา ระบุเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร (ระบุเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี)   วิเคราะห์จากเล่มหลักสูตร
หลักเกณฑ์การเขียนหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2558 โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 เล่มหลักสูตรต้องระบุประเภทของหลักสูตรไว้โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้  

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หมายถึง หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้ง 
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
จริงได้อย่างสร้างสรรค ์
 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หมายถึง ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีส าหรับผู้เรียนที่มี
ความสารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว 
ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตที่เปิดสอนอยู่แล้ว และ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หมายถึง หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือ
มีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 
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หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หมายถึง เป็นหลักสูตรส าหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรปกติ
ที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยก าหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เปิดสอนยู่แล้ว และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  ตรวจสอบเงื่อนไขในหลักสูตรว่าเป็นภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศหรือภาษาใดๆ 
 5.4 การรับเข้านักศึกษา  ตรวจสอบเงื่อนไขว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่นๆ (ถ้ามี) ต้องเขียนว่าเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
หากเป็นหลักสูตรความร่วมมือให้ระบุความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืนๆ โดยระบุชื่อที่ท าความ
ร่วมมือด้วย หากเป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ให้น าประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตก
ลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2550 มาท าการ
วิเคราะห์และตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาสกระทรวงศึกษาธิการ 
 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  ตรวจสอบว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญา
มากกว่า 1 สาขาวิชา(กรณีปริญญา) หรือปริญญาอ่ืนๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็นปริญญาร่วมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งหลักสูตรในมหาวิทยาลัย จะเป็นการให้
ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  การตรวจสอบใช้การตรวจโดยแยกเป็น
ข้อดังนี้ให้ครบถ้วน 
 6.1 ระบุเป็นหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุง  ก าหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษา ... ปีการศึกษา ..... เป็น
ต้นไป 
 6.2 คณะกรรมการประจ าคณะให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที.่.... วันที่........... 
 6.3 คณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่.....วันที่ .......... 
 6.4 คณะกรรมการติดตามก ากับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ ....... วันที่........ 
 6.5 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่...... วันที่............... 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  วิธีการตรวจสอบให้นับจากปีที่การจัดการ
เรียนการสอนครึ่งหนึ่งของหลักสูตร เช่น หลักสูตร 4 ปี  เปิดสอนปี พ.ศ.2562  ความพร้อมในการเผยแพร่
หลักสูตรจะเป็นปี พ.ศ.2565 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา  ตรวจสอบการเขียนโดยให้เขียนเป็นข้อๆให้ครบถ้วน บาง
สาขาวิชาสามารถขอใบประกอบอาชีพบุคลากรทางการศึกษาได้ให้ระบุอาชีพไว้ 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ตรวจสอบให้ครบถ้วน โดยตรวจสอบความถูกต้องคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยใช้ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.
2558 หรือถ้าเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 รวมทั้งตรวจสอบสาขาวิชาของอาจารย์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตรวจสอบการ
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จัดเรียงวุฒิการศึกษาโดยจะต้องระบุวุฒิการศึกษาสูงสุดขึ้นก่อน  ตรวจสอบความซ้ าซ้อนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยห้ามเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตรไม่ได้เช่น 
ล าดับ ชื่อ-สกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขที่ประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิ 
และสาขาวิชา 

สถาบันการศึกษา/ 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นาย.................................... 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์(.......................) 
เลขที่ประจ าตัวประชาชน 
xxxxxxxxxxxxx 

ปร.ด.(......................) 
คอ.ม.(.....................) 
ค.บ.(                  ) 

มหาวิทยาลัย..............2549 
มหาวิทยาลัย..............2545 
มหาวิทยาลัย............. .2542 

 
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน ตรวจสอบโดยระบุ “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ไม่มีศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  ในหัวข้อนี้
ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนขอให้ตอบให้ครบตามหัวข้อที่ระบุ ดังนี้ 

11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1  และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
ในหัวข้อนี้ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนขอให้ตอบให้ครบตามหัวข้อที่ระบุ ดังนี้ 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 12.2 ความเก่ียวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
13. ความสัมพันธ์(ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอ่ืนของสถาบัน(เช่น รายวิชาเปิดสอน
เพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น) ในหัวข้อนี้ตรวจสอบความถูกต้องในการ
เขียนขอให้ตอบให้ครบตามหัวข้อที่ระบุ ดังนี้ 
 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  การตรวจสอบจะตรวจสอบจากการเขียนโดยหลักสูตร
จะต้องแยกหัวข้อย้อยเป็น  
 1.1 ปรัชญา 
 1.2 ความส าคัญ 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  ตรวจสอบจากการเขียนโดยแบ่งเป็นตาราง ดังนี้ 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1....................................... 1................................................  1............................................ 
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบ  ตรวจสอบจากการเขียนโดยหลักสูตรต้องระบุว่า “ระบบทวิภาค ใน 1 ปีการศึกษา  แบ่ง
ออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ  มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  และ
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550” 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ตรวจสอบจากการเขียนแยกเป็น 2 กรณี ถ้ามี ให้เขียนว่า “ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  หากมีการจัดภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต กรณีเปิด
ภาคฤดูร้อนมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยมีระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิตในสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ” กรณีไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี” 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ตรวจสอบจากการเขียนโดยต้องระบุว่า “ไม่มี” 
2. การด าเนินหลักสูตร 
 2.1 วัน –เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน ตรวจสอบจากการเขียนโดยต้องระบุเป็น “ภาคการศึกษา
ที่ 1 เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน  ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนธันวาคม – มีนาคม” 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา หลักสูตรระดับปริญญาตรี  ตรวจสอบจากระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 หมวด 2 ระบบการศึกษา ข้อ 8 คุณสมบัติของผู้
มีสิทธิเข้าศึกษา  

(1) หลักสูตรปริญญาตรี (4 ปี 5 ปี และไม่น้อยกว่า 6 ปี)  จะต้องเป็นผู้ส าเร็จ 
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติด้านต่างๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย  

(2) หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตร 
วิชาชีพขั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา(3 ปี) หรือเทียบเท่า ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
ทบวงมหาวิทยาลัยหรือตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญา พ.ศ. 
2548 และมีคุณสมบัติด้านต่างๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 
  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ตรวจจากระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 โดยมีเนื้อหาดังนี้ หมวด 4 การรับและรายงานตัวเข้าศึกษา ข้อ 16 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

(1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชา
พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา  
  (2) หลักสูตรปริญญาโท รับผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  (3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาพิจารณา
แล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
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  (4) หลักสูตรปริญญาเอก  รับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่นจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจ าสาขาวิชาพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  ตรวจสอบจากการเขียนอธิบายโดยมิได้เป็นการบังคับเงื่อนไขโดยตรง
แต่หลักสูตรจะต้องระบุไว้ 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  ตรวจสอบจากการ
เขียนอธิบายโดยมิได้เป็นการบังคับเงื่อนไขโดยตรงแต่หลักสูตรจะต้องระบุไว้ โดยตรวจจากข้อ 2.3 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  ตรวจสอบยอดการรับนักศึกษาหากระบุ
เป็น 35  45  55 จะต้องระบุหมายเหตุว่า 35 คน เป็น 1 ห้องเรียน  
 2.6 งบประมาณตามแผน ตรวจสอบจากรูปแบบการเขียนให้ครบถ้วนโดยจะต้องแสดงตาราง
งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) และตารางรายจ่าย(หน่วยบาท) และหมายเหตุค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (หน่วย
บาท) 
 2.7  ระบบการศึกษา ตรวจสอบจากการเขียนโดยต้องระบุข้อความนี้ ระดับปริญญาตรี“ระบบ
การศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ.2550” ระดับบัณฑิตศึกษา “แบบชั้นเรียน” 
 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย(ถ้ามี) ตรวจจากการ
เขียนข้อความดังนี้ ระดับปริญญาตรี “มีระบบเทียบโอนหน่วยกิต โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและยกเว้นรายวิชาในระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553” ระดับ
บัณฑิตศึกษา “มีระบบเทียบโอนหน่วยกิต โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550” 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน การตรวจสอบความถูกต้องของข้อ 3 มีรูปแบบการตรวจดังนี้ 
 3.1 หลักสูตร  ระบุข้อความ “หลักสูตร............... สาขาวิชา..................................................... ” 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิต  ระบุข้อความ จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า.....หน่วยกิต
(ตรวจนับจากหน่วยกิตท่ีเขียนไว้ในโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้องตรงกัน)   
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ตรวจจากการเขียนอธิบายเป็นตารางโครงสร้างหลักสูตร การตรวจ
ตารางโครงสร้างหลักสูตรหากหลักสูตรใดมี มคอ.1 จะต้องด าเนินการตรวจตามเอกสาร มคอ.1 หากหลักสูตรใด
ไม่มี มคอ.1 ให้ตรวจจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
ดังนี้ 
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หมวดวิชา/กลุ่มวิชา จ านวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
- กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

30 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาแกน / วิชาพ้ืนฐาน 
- วิชาบังคับ 
- วิชาเลือก 
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  
   
  3.1.3 รายวิชา  ตรวจตามการเขียนรายการดังนี้ 

1) ความหมายของเลขประจ าวิชาโดยต้องมีตารางการอธิบายความหมายของรหัสวิชา 
ไว้ในหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ในขั้นตอนนี้การตรวจจะด าเนินการตรวจสอบ รหัส 
วิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ให้ถูกต้องตรงกับ ค าอธิบายรายวิชา แผนการเรียนนักศึกษา แผนที่แสดงการ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา และตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ทุกส่วนต้อง
ถูกต้องตรงกัน และด าเนินการบวกจ านวนหน่วยกิตตรวจเช็คความถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตรที่เขียนไว้  
  3.1.4  แสดงแผนการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องจากโครงสร้างหลักสูตร โดยรหัสวิชา ชื่อ
วิชา และจ านวนหน่วยกิตต้องตรงกัน ตรวจสอบจ านวนหน่วยกิตรวมของแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่เกิน 22 
หน่วยกิต โดยใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
หมวด 4 การลงทะเบียนรายวิชา และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 หมวด 5 การลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ 
  3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา ตรวจสอบความถูกต้องจากโครงสร้างหลักสูตร โดยรหัสวิชา ชื่อวิชา 
และจ านวนหน่วยกิตต้องตรงกัน 
 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวประชาชน ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ การตรวจสอบจากการเขียน
โดยระบุจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์พิเศษแยกจากกัน โดยระบุรหัสเลขประจ าตัวประชาชน 
รายชื่อซึ่งประกอบด้วยต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่ส าเร็จการศึกษา (โดยต้องสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งต ารา (ถ้ามี) 
รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ (รายละเอียดทั้งหมดไว้ในภาคผนวก) ความถูกต้อง
ของข้อ  3.2  ตรวจสอบไปกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชื่อ –นามสกุล รหัสประจ าตัวประชาชน ต าแหน่ง
ทางวิชาการ คุณวุฒิทางการศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษา และ ปี พ.ศ.ที่ส าเร็จการศึกษา  



24 
 

  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตรวจการเขียนตามตารางดังนี้  
ที ่ ชื่อ – นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา) 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 2566 

1        
2        
3        
4        
5        
 
  3.2.2 อาจารย์พิเศษ  ตรวจการเขียนตามตารางดังนี้ 
ที ่ ชื่อ – นามสกุล 

ต าแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจ าตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา) 
สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 
2562 2563 2564 2565 2566 

1        
2        
3        
4        
5        
 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) หัวข้อนี้ตรวจสอบการ
เขียนอธิบายของอาจารย์ เนื่องจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องจัดการศึกษาไว้ในหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ตรวจสอบการตอบค าถามตามหัวข้อย้อย 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.2 ช่วงเวลา 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย(ถ้ามี) หัวข้อนี้ตรวจสอบการเขียนอธิบายของอาจารย์ 
เนื่องจากบางหลักสูตรอาจไม่มีวิชาโครงงานหรืองานวิจัย  ตรวจสอบการตอบค าถามตามหัวข้อย้อย  หากไม่มี
ต้องระบุ “ไม่มี” 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 5.3 ช่วงเวลา 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล 
1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  ตรวจรูปแบบจากการเขียน  เช่น 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
มีความตระหนักและทัศนคติที่ดีต่อจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพ 

การสอดแทรกในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

  
  
 
2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน  ตรวจจากมาตรฐานการเขียนโดยต้องอธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
ต้องมี 2 ส่วน คือ ผลการเรียนรู้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน นอกเหนือจาก 2 
ส่วนนี้ไม่สามารถเพ่ิมเติมหรือแบ่งส่วนได้อีก และตรวจโดยใช้ค าอธิบายจากส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เขียนไว้ดังนี้ 

(1) ค าอธิบายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและระดับของ 
ความรู้และทักษะนั้นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้นๆ ก าหนดอย่างน้อย (ดู
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้นๆข้อ 5 มาตรฐานผล
การเรียนรู้)  กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่จะพัฒนา/
ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาท าความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/
ปรับปรุงจากค าอธิบายในส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 วิธีที่ 2 

(2) ค าอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และ 
ทักษะเหล่านั้น (ควรอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ แต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะก าหนดให้มีในรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะให้แสดงไว้ด้วย) 

(3) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการ 
เรียนรู้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์หรือวิธีการในระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เห็นด้วย 
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมต่างๆ ในการเตรียมการหรือการแนะน าในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูง
ขึ้นใช้ความรู้และทักษะที่ก าหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  ตรวจรูปแบบจากการตรวจรหัสวิชา ชื่อวิชาให้ตรงโครงสร้างหลักสูตร เช็คจ านวนหัวข้อตาราง 
Curriculum Mapping  ให้ครบตามข้อ 2. (1) 
 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) ตรวจจากการเขียน “การวัดผลและการส าเร็จ
การศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2550 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2550” 
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2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  ตรวจสอบจากการเขียน อธิบายกระบวนการที่ใช้
ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน  แยกออกเป็น 2 ส่วน คือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษา
ยังไม่ส าเร็จการศึกษา และ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ตรวจสอบจากการเขียน โดยอ้างอิงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 
 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. เตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ตรวจจากค าอธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการ
แนะน าอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอน
ในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ตรวจจากการอธิบายถึงสิ่งที่จะด าเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์
ได้พัฒนา โดยแบ่งเป็น 2  ข้อดังนี้ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน  อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  ตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
2. บัณฑิต  อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ผลลัพธ์การเรียนรู้  การ
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. นักศึกษา  อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  การควบคุมการดูแล 
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
4. อาจารย์  อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก
อาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  การออกแบบหลักสูตรควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง  
มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  อธิบายระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
7. ตังบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ระบุตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ใช้ในการ
ติดตาม  ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1- หมวด 6 
 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน   
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผน
ไว้ส าหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลัง
การเข้ารับการอบรม การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน 
การวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง  
และอธิบายกระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผลกลยุทธ์การสอน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการ
ประเมินทักษะคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  
การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผลการเรียนรู้ของนั กศึกษาใน
หลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการใน
การพัฒนาความรู้และทักษะที่มปีระสิทธิภาพมากท่ีสุดที่นักศึกษาต้องการ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพ่ือจะได้ข้อมูลต่างๆ ย้อนกลับในการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1) นักศึกษาและ
บัณฑิต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา
เดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จาก
อาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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ภาคผนวก มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร 
การตรวจเอกสารประกอบภาคผนวก จะตรวจเอกสารที่แนบมาดังต่อไปนี้  

ภาคผนวกที่ 1 ประกอบไปด้วย ระเบียบ 3 ระเบียบในระดับปริญญาตรี ได้แก่ 
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2550 
 3. ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นรายวิชาใน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 
 ในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบไปด้วย  
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
ภาคผนวกที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งจะประกอบไปด้วย  

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และค าสั่งวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 7  คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชียวชาญในสาขา/
สาขาวิชา... ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการด้วยอย่างน้อย 1 คน เพ่ือด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.... สาขา/
สาขาวิชา....โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่ก าหนดไว้ในแบบ มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร(ภาคผนวก) 
 2. ขั้นตอนการการพัฒนาหลักสูตร  ประกอบไปด้วย บรรยายการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่เริ่มแรก จนถึง
การน าเสนอเข้าสภาวิชาการ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร(ถ้ามี) หรือข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการ
วิพากษ์ 

3. สรุปผลการประเมินหลักสูตร ใช้เฉพาะหลักสูตรปรับปรุงเป็นแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ใช้หลักสูตรปัจจุบัน ถ้าเป็นหลักสูตรใหม่ จะเป็นวิจัยทางการตลาดหรือข้อมูลนักศึกษาที่สนใจเข้า
ศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ 
ภาคผนวกที่ 3 ตารางสรุปรายการปรับปรุงหลักสูตร  ซึ่งต้องมีเนื้อรายวิชาทั้งหลักสูตรเดิมและปรับปรุงใหม่ให้
ครบถ้วนทั้งโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่ปรับปรุงแก้ไขพร้อมระบุเหตุผลในการปรับแก้ไข ผู้ปฏิบัติงานต้อง
อ่านข้อความทั้งหมดและตรวจสอบว่าถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในเล่มหลักสูตรหรือไม ่
ภาคผนวกที่ 4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ตรวจสอบจากหลักฐานงานตีพิมพ์เผยแพร่โดย
ใช้เกณฑ์จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย     
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560  กรณีเผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสาร
ทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พอ. ก าหนด ตรวจสอบจากเว็บไซต์ 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php   
 หลักการตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีนิยามดังนี้ 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php


29 
 

  4.1 งานวิจัย การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่าน
การประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มา
จากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
  1) เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด 
ทั้งนีเ้อกสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  2) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย 
  3) น าเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุมระดับชาติ
หรือระดับนาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ใน
วงการวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องท าหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้
ภาษา และแก้ไขถ้อยค าหรือรูปแบบการน าเสนอที่ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจเผยแพร่ก่อนหรือ
หลังการประชุมได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที ่
อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 
  4) เผยแพร่ในรูปของรายการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการ
และวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษาก าหนด ทั้งนี้  
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพ่ือให้งานวิจัย
นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อก าหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น 
  5) เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางตามท่ีสถาบันอุดมศึกษาก าหนด 
  4.2 ต ารา และหนังสือ การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง โดยต้องแสดงหลักฐาน
ว่าได้ผ่านการประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มา
จากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
  1) การเผยแพร่ด้วยวิธีการพิมพ์ หรือ 
  2) การเผยแพร่โดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์อ่ืนๆ เช่น การเผยแพร่ในรูปของซีดีรอม , e-learning, 
online learning 
  3) การเผยแพร่เป็น e-book โดยส านักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
  การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จ านวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืน
วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
  ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะหรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 
  4.3 บทความทางวิชาการ การเผยแพร่  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  โดยต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากกลายสถาบัน ดังนี้  
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  1) เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. ก าหนด ทั้งนี้ 
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  2) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ  (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ 
 
วิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

1. ตรวจสอบร่างเล่มหลักสูตร(มคอ.2) ให้ส าเร็จโดยใช้เวลา 1 เล่ม ต่อ 1 วัน ตามปริมาณเล่มหลักสูตร 
ตรวจสอบความถูกต้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของ
ข้อมูลและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิดความพึงพอใจ 

2. จัดท าหนังสือแจ้งคณะขอเอกสาร ล่วงหน้าภายใน 2 สัปดาห์หลังสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
3. ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนน าส่ง

ภายใน 30 วันหลังสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  
4. ติดต่อประสานงานกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับ

แก้ไขเล่มหลักสูตรให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
5. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาทุกหลักสูตรทันตามก าหนดเวลา 
6. จัดเก็บเอกสารเล่มหลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็น

ระบบโดยจัดเก็บไว้ในตู้เอกสารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถ
ดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อให้สามารถสืบค้นได้ง่ายและบริการยืม คืน 
ส าหรับอาจารย์และนักศึกษาได้สะดวกสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
 ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537 ให้ไว้ ณ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2537 ข้อบังคับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม 111 ตอนที่ 19 ง ลงวันที่ 8 มีนาคม 
พ.ศ. 2537 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 ข้อ 1 ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
 ข้อ 2 ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความซื่อสัตย์ และไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพ ก าหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
 ข้อ 3 ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
 ข้อ 4 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
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 ข้อ 5 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงผลประโยชน์ ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
 ข้อ 6 ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้ เวลา ราชการให้เป็นประโยชน์ ต่อทาง
ราชการเต็มท่ี 
 ข้อ 7 ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อย่างประหยัด คุ้มค่าโดย
ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
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บทที่  5 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 

 
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

1. วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ ร่างเล่มหลักสูตร 
(มคอ.2) มีปัญหาเรื่องการตีความในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงเกิดปัญหาการเข้าใจไม่ตรง
กับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงเกิดการถกเถียง
และน ามาซึ่งการไม่แก้ไขเล่มหลักสูตร(มคอ.2) ตาม
ข้อเสนอแนะ 

ศึกษา วิเคราะห์ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ อย่าง
ละเอียด สืบค้นจากเว็บไซต์ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา สอบถามจากผู้เชียวชาญในส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอความคิดเห็นและ
ตัดสินเป็นกรณีไป  พร้อมทั้งเพ่ือเป็นการแก้ปัญหา
ดังกล่าวจึงด าเนินการจัดท าเล่มคู่มือการพัฒนาหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์   เล่มคูม่ือการพัฒนาหลักสูตรฯ  จะรวบรวม
ข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งจัดท าเป็นแนวปฏิบัติ
ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการจัดท าหลักสูตร
ตามคู่มือ ทั้งนี้คู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ จะเข้าพิจารณา
ขอความเห็นชอบโดยคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ และสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  ก่อนจะด าเนินการเผยแพร่จัดส่งไปยังคณะ
และอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตร ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อรับทราบและปฏิบัติตาม หากมี
ข้อคิดเห็นนอกเหนือจากเล่มคู่มือพัฒนาหลักสูตรฯแล้วให้
น าเรื่องเข้าหารืออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์เป็นผู้ตัดสิน เป็นอันสิ้นสุด 

2.การตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดย
ด าเนินการตรวจสอบจากเล่มหลักสูตรเทียบเคียง
ข้อมูลที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี เป็นไปด้วยความยุ่งอยากเนื่องจากจะต้อง
ท าการตรวจสอบจากเอกสารสัญญาจ้างและคุณวุฒิ
ที่แนบสัญญาจ้างอาจารย์จากเอกสารในแฟูม กลุ่ม
งานการเจ้าหน้าที่ 

ในขั้นตอนนี้แก้ปัญหาโดยจะขอสิทธิการเข้าถึงข้อมูลจาก
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ NSRU 
MIS จากกลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ เพื่อเข้าตรวจสอบคุณวุฒิ
อาจารย์ในเบื้องต้นก่อนโดยตรวจสอบให้ตรงกับเล่ม
หลักสูตร หากข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกันจะด าเนินการขอดู
คุณวุฒิในแบบเอกสารคุณวุฒิแนบสัญญาจ้างเป็น
รายบุคคล เพ่ือความถูกต้องของข้อมูลและลดขั้นตอนการ
ตรวจจากเอกสารสัญญาจ้างโดยตรง 

3. การควบคุม ก ากับ ตรวจสอบเอกสารเล่ม
หลักสูตร (มคอ.2) ก่อนการน าเสนอเข้าสภาวิชาการ 
คณะกรรมการติดตามก ากับด้านวิชาการและ
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นที่มีความยุ่ง
อยากจากการตรวจสอบเอกสารซ้ าซ้อนหลายครั้ง
และแต่ละครั้งจะใช้เวลาในการตรวจค่อนข้างมาก 

จึงแก้ปัญหาด้วยการแสกนเอกสารเฉพาะหน้าที่แก้ไขเก็บ
ไว้ในคอมพิวเตอร์  เพื่อไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจ
ซ้ าซ้อน และยังสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงการ
ตรวจสอบผิดพลาดได้ โดยใช้เวลาในตรวจเอกสารเล่ม
หลักสูตร 1 เล่ม ตรวจสอบ 4 ครั้ง 1 ครั้งใช้เวลา 2 ชั่วโมง 
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ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
4. การก ากับติดตาม รายงานการประชุมสภา 
มหาวิทยาลัย เกิดความล่าช้า 

แก้ปัญหาโดยการติดตาม ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของ
รายงานการประชุมจากส านักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
อ านวยความสะดวกแก้ผู้จัดท ารายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยและให้ได้รายงานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยทันตามก าหนดส่งเอกสารไปยังส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายใน 30 วัน 

5. การติดตามเล่มหลักสูตร (มคอ.2) เกิดจากการ 
ประสานงานขอเอกสารเล่มหลักสูตรจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ส่งเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ไม่เป็นไปตามก าหนดเวลา
ในบันทึกข้อความแจ้งเรื่องเวลาส่งเอกสาร 

แก้ปัญหาโดยติดตาม ทวงถามทางโทรศัพท์และบันทึก
ข้อความไปยังคณะ ให้ช่วยติดตามหลักสูตร(มคอ.2) และ
ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ประจ าคณะให้ช่วยติดตามทวง
เอกสารส่งตามก าหนดและทันเวลา 
 

6. การก ากับ ติดตามการเสนอเล่มหลักสูตร (มคอ.2) 
ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเพ่ือรับทราบให้ความ
เห็นชอบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
จะใช้ระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการตอบกลับ 

ด าเนินการติดต่อเจ้าหน้าทางโทรศัพท์ และจัดท าหนังสือ
ภายนอก ติดตาม ทวงถาม ไปยังส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาเป็นระยะ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
เนื่องจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้เวลา
ตรวจเล่มหลักสูตร 180 วันจึงต้องรอเวลาจึงจะติดตาม
เอกสารได้ 

7. ค้นหาเอกสารเกิดความล่าช้าและใช้เวลานาน น าระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยใน
การจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรอย่างเป็นระบบ โดยการแสกน
เอกสารหลักสูตรแล้วจัดเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอลในรูปแบบ
ฐานข้อมูล เพ่ืออ านวยความสะดวก รวดเร็วในการค้นหา
และเรียกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องพัฒนาตัวเอง แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ศึกษาค้นคว้าในเรื่องหลักสูตร และเปิดใจยอมรับ
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสภาวิชาการ ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามก ากับด้านวิชาการและ
คุณภาพการศึกษา และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อมีการประชุมพิจารณาหลักสูตร จะต้องเข้าร่วมการ
ประชุมทุกครั้งและด าเนินการจดบันทึกข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
รูปแบบหลักสูตรและน ามาใช้ในการให้ค าแนะน าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ยังไม่ได้น าเสนอเข้าสภาวิชาการ 
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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