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คำนำ 

คู่มือปฏิบัติงานประสานงานพัฒนาหลักสูตรและการตรวจสอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและ
ปริญญาเอก ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ทั้งหลักสูตรปรบัปรุงและหลักสูตร
ใหม่  คู่มือฉบับนี้เปรียบได้กับแผนที่ในการปฏิบัติงาน ที่บ่งบอกถึงจุดเริ่มต้นของกระบวนการปฏิบัติ ไปจนถึง
จุดสิ้นสุด  ซึ่งประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ลำดับความสำคัญทั้งก่อน-หลัง รายละเอียดของกระบวนการ การควบคุม 
รวมทั้งระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติ โดยคู่มือปฏิบัติงานนั้น หากเก่ียวข้องกับหลายบุคคล อาจก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้  จึงควรที่มีการจัดทำคู่มือซึ่งถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกัน จากความสำคัญดังกล่าว คู่มือปฏิบัติงานจึงถือเป็นส่วนสำคัญ ที่มีส่วนในการพัฒนางาน 
กระบวนการปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งเกิดจากประสบการณ์ในการปฏิบัติ   
 คู่มือฉบับนี้ มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประสานงานพัฒนาหลักสูตรระหว่างคณะและการตรวจรูปแบบ
หลักสูตร มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วย 8 หมวด ดังนี้ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2  
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวด
ที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล  หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6 
การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร  หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการ
ของหลักสูตร  และภาคผนวก  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทาง
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บทที่ 1  
บทนำ 

ความสำคัญ 
 หลักสูตรเป็นหัวใจสำคัญของการศึกษา เมื่อกล่าวถึงการจัดการศึกษาไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตาม 
จำเป็นต้องกล่าวถึงหลักสูตรควบคู่ไปด้วยเสมอ การศึกษาจะสำเร็จลุล่วงไปไม่ได้ถ้าปราศจากหลักสูตร ซึ่ง
เปรียบเสมือนเครื่องชี้แนวทางว่าควรดำเนินการจัดการศึกษาไปในแนวทางใด สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา
จึงใช้หลักสูตรเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน โดยสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรขึ้นใช้ หลักสูตรที่สร้างขึ้น
แล้วย่อมต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพของสังคมที่ เป็นอยู่และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียนและสังคมในขณะนั้น แต่การปรับปรุงหลักสูตรหลักสูตรจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยข้อมูลต่างๆ หลายด้าน
ประกอบกัน เช่น แนวโน้มของสภาพเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อมในอนาคต สภาพสังคมและความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยีและสังคมปัจจุบันและที่สำคัญคือ ผลของการประเมินการใช้หลักสูตร ซึ่งเนื่องจากจะทราบสภาพ
และผลของใช้หลักสูตรแล้วยังช่วยให้สารสนเทศว่าควรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตรงไหนและอย่างไร (บุญชม ศรี
สะอาด. 2550 : 1) การจัดทำหลักสูตรและการปรับปรุงหลักสูตรจึงจำเป็นที่จะต้องมีมาตรฐานเดียวกัน การ
บริหารจัดการหลักสูตรจึงมีประสิทธิภาพ ดังนี้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (เดิม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ได้จัดทำกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติขึ้นเพ่ือประกัน
คุณภาพบัณฑิต โดยถ่ายทอดเจตนารมณ์จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) ในเรื่องมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษาไปสู่กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ที่
สอดคล้องกันนโยบายของรัฐบาลตามข้อเสนอการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561) ในการ
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ที่กำหนดให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติเป็นมาตรการหลักในการผลิตและ
พัฒนากำลังคนไทยยุคใหม่ที่กำหนดให้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติเป็นมาตรการหักในการผลิตและพัฒนา
กำลังคนที่มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และความรู้ ความสามารถ  ซึ่งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุ่งเน้น
กลุ่มมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย  5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา 
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  หากสาขา/สาขาวิชาใดที่เน็นทักษะทางปฏิบัติต้องเพ่ิมมาตรฐานปลการเรียนรู้
ด้านทักษะพิสัย ซึ่งเป็นผลที่ได้จากการวิจัยคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสังคมไทย และการศึกษา
เปรียบเทียบกับคุณลักษณะบัณฑิตของนานาประเทศ โดบมุ่งถ่ายทอดเป้าหมายการจัดการศึกษาตามมาตรฐาน
การศึกษาของชาติที่กำหนดคุณลักษณะของคนไทยที่พ่ึงประสงค์ ทั้งในฐานะพลเมืองและพลเมืองโลก “คนไทย
เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข” ไปสู่การกำหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 5 ด้าน
ดังกล่าวข้างต้น สถาบันอุดมศึกษาสามารถเพ่ิมเติมและพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิตให้เป็นไปตาม
เอกลักษณ์ ปรัชญา วิสัยทัศน์ ของสถาบันอุดมศึกษาแต่ละแห่ง และนำไปเป็นหลักในการพัฒนาหลักสูตรได้อย่าง
หลากหลาย โดยให้มีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าที่กำหนด เพื่อให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการที่มุ่งเป้าหมายสู่มาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ดงกล่าว กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ จึงกำหนดองค์ประกอบและสิ่งที่ควรคำนึงในการจัดการศึกษา 
รวมทั้งปัจจัยสู่ความสำเร็จที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(เดิม 
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ได้จัดทำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือนำไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยความ
ร่วมมือกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้วยวงจรคุณภาพของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้งนี้ โดยมีกล
ยุทธ์การสอน การวัดและการประเมินผลการเรียนการเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ทั้งผู้สอนและผู้เรียนเกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนและการเรียนรู้ ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณและมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
มุ่งหวัง (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 2552 : คำนำ) 
ความเป็นมา 

การจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เริ่มจัดทำหลักสูตรตั้งแต่  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 การบำรุงรักษา การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทำการ
สอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี ทะนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมผลิตครูและส่งเสริมวิทยฐานะครู (สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน. 2547 : มาตรา 7) ภายใต้
วัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
โดยปรับปรุงหลักสูตรทุก 5 ปี หรือตามสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงเพ่ือให้หลักสูตรทันต่อโลกยุคปัจจุบัน
 รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่าตนต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง  เข้าใจถึงวิธีการ
สอน  วิธีการเรียนรู้  ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทำให้มั่นใจว่าเมื่อเรียนสำเร็จแล้วจะบรรลุมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร  ทั้งยังแสดงความสัมพันธ์ของหลักสูตรกับองค์ประกอบในการเรียนเพื่อ
นำไปสู่คุณวุฒิตามที่กำหนดในมาตรฐาน  รายละเอียดของหลักสูตร  จะช่วยให้นักศึกษาเลือกเรียนในหลักสูตรที่
เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้ รวมทั้งผู้ใช้บัณฑิตสามารถใช้ เป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณารับบัณฑิตเข้าทำงาน  โดยกรอบมาตรฐานคุณวุฒิประกอบไปด้วยแบบฟอร์ม มคอ.1 มคอ.
2 มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 มคอ.7 ซึ่งแบบฟอร์ม มคอ.2 เป็นรายละเอียดของหลักสูตรถือเป็นหัวใจหลักใน
การดำเนินงานหลักสูตร มคอ.2 ประกอบไปด้วย 8 หมวด คือ หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะ
ของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร หมวดที่ 4 ผลการ
เรียนรู้ กลยุทธิ์การสอนและประเมินผล หมวดที่   5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนิสิต หมวดที่ 6 การพัฒนา
อาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินก ารของ
หลักสูตร โดยการตรวจสอบหลักสูตร ผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการตรวจสอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ทุกหลักสูตรให้ไปเป็นไปตามแบบฟอร์ม มคอ.2 
 จากสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั้นแสดงให้เห็นว่าการจัดทำหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มี
ความสำคัญอย่างยิ่ง และจากความสำคัญนี้จึงต้องตรวจสอบรูปแบบการจัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ และเป็นไปตามรูปแบบที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด  ซึ่งกลุ่มงาน
ส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานกลาง มีหน้าที่หลักในการตรวจสอบ
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หลักสูตรและเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมีหน้าที่ในการประสานงานการดำเนินงาน
หลักสูตรกับทุกคณะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานหลักสูตร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรภายใน
กลุ่มงาน และคณะ จะต้องมีความรู้ความเข้าใจขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร รูปแบบหลักสูตร ตลอดจนระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือกฎเกณฑ์ที่ เกี่ยวข้องกับหลักสูตร และควรอย่างยิ่งที่จะมีมาตรฐานเดียวกันในการทำงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบหลักสูตรที่มีมาตรฐานเดียวกัน จึงได้มีการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานประสานงาน
พัฒนาหลักสูตรและการตรวจสอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ขึ้น เพ่ือใช้การดำเนินงานตรวจสอบหลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ.2 เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเพ่ือส่งเสริมสนับสนุนในการจัดทำหลักสูตรของคณะ ให้จัดทำหลักสูตรให้
ถูกต้องตามแบบฟอร์ม มคอ.2 และเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยให้มีความถูกต้องแม่นยำมากยิ่งข้ึน 
วัตถุประสงค์ของคู่มือ 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการตรวจสอบและเสนอหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ให้ทราบถึงขั้นตอนการทำงาน วิธีปฏิบัติงาน และระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
กระบวนการตรวจสอบหลักสูตรและเสนอหลักสูตร 

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานอื่น สามารถปฏิบัติงานแทนได้ 
3. เพ่ือใช้ในการศึกษาและปรับปรุงวิธีการทำงานให้ดีขึ้นต่อไป 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1. เจ้าหน้าที่คณะ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถตรวจสอบและเสนอหลักสูตรตามกรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และทราบถึงขั้นตอนการทำงาน วิธีปฏิบัติงาน และระเบียบที่
เกี่ยวข้องของกระบวนการตรวจสอบหลักสูตรและเสนอหลักสูตร 

2. บุคลากรในกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสามารถปฏิบัติงานแทน 
ได ้

3. หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ผ่านการพิจารณาความสอดคล้องกระทรวงการ 
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ขอบเขตของคู่มือ 
 การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานประสานงานพัฒนาหลักสูตรและการตรวจสอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ใช้เฉพาะหลักสูตรในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งประกอบไปด้วย 
งานประสานงานพัฒนาหลักสูตรและการตรวจสอบหลักสูตร เสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการอนุสภาวิชาการ 
สภาวิชาการ คณะกรรมการติดตามกำกับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
และสภาวิทยาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งหลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงตามวงรอบ 
นิยามศัพท์ 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หมายถึง สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ 

มหาวิทยาลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร หมายถึง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

ระเบียบ  หมายถึง ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2550  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการ
ยกเว้นรายวิชา ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550  
 มคอ.2  รายละเอียดหลักสูตร  หมายถึง คำอธิบายภาพรวมของการจัดหลักสูตร การจัดการเรียนการ
สอนที่จะทำให้บัณฑิตบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ  โดยจะถ่ายทอดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต
ที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   และมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาไปสู่การ
ปฏิบัติในหลักสูตร  ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพ่ิมเติมนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อย่าง
อิสระ  เหมาะสม ตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของสถาบันฯ  โดยคณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกัน
วางแผนและจัดทำรายละเอียดของหลักสูตร ประกอบไปด้วย 8 หมวด คือ หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป หมวดที่ 2 
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร หมวด
ที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์การประเมินผลนักศึกษา หมวดที่ 6  
การพัฒนาคณาจารย์ หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการ
ดำเนินการของหลักสูตร 
 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547 
 สภาวิชาการ  หมายถึง คณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ  พ.ศ.2547  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีได้มาซึ่ง
คณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2548  
 คณะกรรมการติดตามกำกับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลั ยราชภัฏนครสวรรค์  
หมายถึง  คณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยตั้งขึ้นเพ่ือกำกับดูแลงานด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 คณะกรรมการประจำคณะ  หมายถึง คณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งคณะกรรมการประจำคณะ พ.ศ.2548 
 คณะอนุกรรมการสภาวิชาการ หมายถึง คณะบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามมาตรา 18 (14) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์
และวิธีได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวิชาการ พ.ศ.2548 ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
โดยรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการดำรงตำแหน่งประธาน 



5 
 

 หลักสูตร หมายถึง หลักสูตรใหม่และหลักสูตรปรับปรุงที่คณะจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์จัดทำขึ้น โดยมีทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตาม
แบบฟอร์ม มคอ.2 
 การตรวจสอบหลักสูตร หมายถึง การตรวจสอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ทั้งระดับ
ปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก ตามแบบฟอร์ม มคอ.2 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หมายถึง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) พ.ศ. 
2552 ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการ
เรียนการสอน และพัฒนาการจัดคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพ่ือประโยชน์
ต่อการับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันเป็น กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเป็นผู้กำกับดูแล 
 คณะ หมายถึง หน่วยงานระดับคณะ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่มีการจัดการเรียนการ
สอนตามหลักสูตร 
 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ หมายถึง กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สังกัดสำนักงานเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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บทที่  2   
หน้าที่ความรับผิดชอบและการบริหารจัดการ 

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง 
 ผู้เขียนคู่มือปฏิบัติงานประสานงานพัฒนาหลักสูตรและการตรวจสอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ชื่อ นางสาวกัญจนพร  จันทร์ดำ 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีภาระหน้าที่รับผิดชอบ คือ 

1. งานประสานงานพัฒนาหลักสูตร 
2. งานวางแผนการเรียนการสอน  
3. งานพัฒนาคุณภาพหลักสูตรและการสอน 
4. งานบริการวิชาการ 
5. งานเอกสารหลักสูตรและคู่มือ 
6. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
1. งานประสานการพัฒนาหลักสูตร  เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับประสานงานพัฒนาหลักสูตร ตรวจ

เอกสารหลักสตูร ซึ่งมีกระบวนการที่ปฏิบัติดังนี้ 
 1.1 งานประสานการพัฒนาหลักสูตร 

1.1.1 จัดทำปฏิทินกำหนดการประชุมคณะกรรมการอนุสภาวิชาการ สภา 
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตามกำกับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษา  
   1.1.2 ประสานผู้ชี้แจงหลักสูตร ประสานทุกส่วนที่ เกี่ยวข้องในการจัดประชุม
คณะกรรมการอนุสภาวิชาการ สภาวิชาการ คณะกรรมการติดตามกำกับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษา 
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   1.1.3 จดบันทึกและสรุปมติที่ประชุมอนุกรรมการสภาวิชาการ 
   1.1.4 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอนุสภาวิชาการ สภาวิชาการ คณะกรรมการ
ติดตามกำกับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบเพื่อแก้ไขและเสนอในข้ันตอนต่อไป 
   1.1.5 อบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการใช้งานระบบสารสนเทศรับทราบ
หลักสูตร CHECO ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
   1.1.6 ตรวจสอบผลการพิจารณาจากระบบสารสนเทศรับทราบหลักสูตร CHECO ของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
   1.1.7 ติดต่อประสานงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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1.2 งานตรวจสอบเอกสารเล่มหลักสูตร เป็นการปฏิบัติงานตรวจสอบหลักสูตรที่คณะจัดทำ 
ข้อมูลเพ่ือเปิดหลักสูตรใหม่ หรือปรับปรุงหลักสูตรที่ครบวงรอบการปรับปรุง ให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม มคอ.2 
โดยให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) พ.ศ.2552 ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 รวมทั้งให้
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2550 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชา ใน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 รวมทั้งหมด 73 หลักสูตร โดยแบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 61  หลักสูตร 
หลักสูตรระดับปริญญาโท  จำนวน 7 หลักสูตร  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  จำนวน 1 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก  จำนวน 1 หลักสูตร  ซึ่งมีกระบวนงานที่ดำเนินการ ดังนี้ 

 1.2.1 จัดทำคู่มือการพัฒนาหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 1.2.2 จัดทำแบบฟอร์ม มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์ 

 1.2.3 จัดทำปฏิทินกำหนดการตรวจสอบหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับปฏิทินการ 
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 1.2.4 จัดทำบันทึกข้อความเพ่ือแจ้งให้คณะปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ 
 1.2.5 ส่งเสริมสนับสนุนข้อมูลใช้ประกอบการจัดทำหลักสูตร 
 1.2.6 ตรวจสอบหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติ 
 1.2.7 ตรวจสอบหลักสูตรให้ละเอียดและเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดและเป็นไป 

ตามรูปแบบ มคอ.2 ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กำหนด 
 1.2.8 ตรวจสอบหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  

พ.ศ.2558 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
 1.2.9 ตรวจสอบหลักสูตรให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่า 

ด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการ
ประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนและการยกเว้นรายวิชา ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 ระเบียบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
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นครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550   

 1.2.10 จัดทำบันทึกข้อความแจ้งผลการตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานไปยัง 
คณะที่เสนอหลักสูตร 

2. งานวางแผนการเรียนการสอน จัดเตรียมข้อมูลรายวิชาเลือกเสรี   วิชาศึกษาทั่วไป  แผนการเรียน 
นักศึกษา จัดส่งรายการจัดสอน จัดทำตารางเรียนตารางสอนและจัดทำตารางสอบ  โดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน
ดังนี้ 

2.1 งานแผนการเรียนนักศึกษา ภาคปกติ     
2.1.1 ดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มแผนการเรียนนักศึกษาภาคปกติตลอดหลักสูตร 

เพ่ือให้การจัดทำแผนการเรียนมีความถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตรและมีความครบถ้วนสมบูรณ์ให้นักศึกษามี
ความเข้าใจและสะดวกต่อการนำไปใช้ ใช้เป็นแบบฟอร์มเดียวกันทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษาเข้าใจ
ง่ายสะดวกกับการใช้งานและประชาสัมพันธ์ลงในเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้อาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถนำแบบฟอร์มไปพิมพ์รายวิชาเพ่ิมเติมได้สะดวก 

2.1.2 ดำเนินการจัดทำหนังสือบันทึกข้อความ ถึงคณะขอแผนการเรียนนักศึกษาทุก 
สาขาวิชาที่เปิดรับนักศึกษา โดยจะระบุเงื่อนไขในการจัดการแผนการเรียนนักศึกษาไว้ด้วย เพ่ือให้การจัด
แผนการศึกษาถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย ดังนี้  จำนวนหน่วยกิตรวม ไม่เกิน ๒๒ 
หน่วยกิตจัดวิชาศึกษาทั่วไปไว้ในภาคการศึกษาที่ ๑ – ๔ จำนวน ๘ – ๙ หน่วยกิต  ไม่จัดวิชาเลือกเสรีไว้ในภาค
การศึกษาที่ ๑ เนื่องจากวิชาเลือกเสรีนักศึกษาต้องจองวิชาล่วงหน้า ๑ ภาคการศึกษา นักศึกษาเทียบโอน(รับ
ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.) จัดวิชาในภาคฤดูร้อนได้ ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิต 

2.1.3 ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของแผนการเรียนที่คณะจัดส่ง เช่น รหัสวิชา 
ชื่อวิชาและจำนวนหน่วยกิต ในแผนการเรียนให้ถูกต้องและครบตามโครงสร้างหลักสูตร และสอดคล้องตาม
ระเบียบหรือประกาศของมหาวิทยาลัย 

2.1.4 ดำเนินการบันทึกข้อมูลแผนการเรียนนักศึกษาตลอดหลักสูตรลงในโปรแกรมจัด 
ตารางเรียน ตารางสอน เพ่ือเผยแพร่ให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ซึ่งนักศึกษาสามารถนำข้อมูลไปใช้วางแผนการศึกษาและใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 

2.1.5 ดำเนินการจัดพิมพ์ข้อมูลรายการจัดสอน ประจำภาคการศึกษา ตรวจสอบ 
เอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วนทุกรายวิชา เพ่ือส่งคณะดำเนินการจัดอาจารย์ผู้สอนได้ครบถ้วน 

2.1.6 จัดทำหนังสือบันทึกข้อความส่งรายการจัดสอนไปยังคณะวิชา เพ่ือให้คณะจัดทำ 
รายชื่อผู้สอนประจำรายวิชา 

2.1.7 ดำเนินการบันทึกชื่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาลงในโปรแกรมจัดตาราง 
เรียน ตารางสอน เพ่ือใช้จัดตารางเรียนตารางสอน และจัดทำข้อมูลการจองรายวิชาเรียนประจำภาคการศึกษา 
โดยมีเงื่อนไขการบันทึกข้อมูลดังนี้  กรณีการบันทึกชั้นเรียนร่วมกัน เช่นสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ห้อง ๑ เรียน
ร่วมกับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา ห้อง ๒ จะบันทึกข้อมูลเป็นกลุ่มเดียว   กรณีการแบ่งชั่วโมงสอนอาจารย์ 
เช่น วิชา ๒๐๐๐๑๐๕ จำนวน ๒ ชั่วโมง อาจารย์สอน ๒ คน แบ่งคนละ ๑ ชั่วโมง จะต้องบันทึกข้อมูลแบบแบ่ง
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สอนเพ่ือให้สามารถจัดตารางเรียนตารางสอนได้ตามบันทึกรายการจัดสอนของอาจารย์และการคำนวณชั่วโมง
ภาระงานสอนอาจารย์ตามที่คณะส่งข้อมูลมา 

2.2 งานวิชาเลือกเสรี 
2.2.1 ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อความสำรวจรายวิชาเลือกเสรีไปยังคณะต่างๆ พร้อม 

ทั้งสำรวจอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเลือกเสรี 
2.2.2 ตรวจสอบความถูกต้องของ รหัสวิชา ชื่อวิชาและจำนวนหน่วยกิต พร้อมทั้ง 

ตรวจสอบรายวิชาให้สอดคล้องหลักสูตรปัจจุบัน ทันสมัย  
2.2.3 บันทึกรายวิชาเลือกเสรีลงในฐานข้อมูลรายวิชาเลือกเสรีด้วยระบบโปรแกรม 

คอมพิวเตอร์และเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/ เพ่ือให้นักศึกษาเข้าจองรายวิชาเลือกเสรีตามกำหนดเวลาใน
ปฏิทินวิชาการ 

2.2.4 ดำเนินการจัดทำหนังสือบันทึกข้อความแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาตามสาขาวิชาที่ 
นักศึกษามีวิชาเลือกเสรีในแผนการเรียนและจัด ส่ง e-mail แจ้งนักศึกษารวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน แจ้งใน www.facebook.com สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบกำหนดการจองรายวิชาเรียน 

2.2.5 รวบรวมสถิติการจองวิชาเลือกเสรีเพ่ือใช้ประมวลผลการจองวิชาเลือกเสรี โดย 
คำนวณจากจำนวน นักศึกษาที่จองรายวิชาไว้ จำนวน ๒๕ คนขึ้นไป จึงจะเปิดสอนได้ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การลงทะเบียนวิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาที่จองรายวิชาไว้แล้วจำนวนคนไม่ถึงที่
กำหนดไม่สามารถเปิดสอนได้นั้น ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบผ่านเว็บไซต์การจองวิชาเลือกเสรี และ
เปิดระบบการจองวิชาเลือกเสรี รอบสองสำหรับนักศึกษากลุ่มนี้ เพ่ือให้นักศึกษาจองวิชาเลือกเสรีได้ตามแผนการ
เรียนนักศึกษาได้อย่างครบถ้วน 

2.2.6 ดำเนินการบันทึกข้อมูลวิชาเลือกเสรีที่เปิดสอนได้ลงในโปรแกรมจัดตารางเรียน 
ตารางสอน เพ่ือจัดส่งรายการจัดสอนไปคณะ และแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้รับทราบการจองวิชาเลือกเสรีของ
นักศึกษา 

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

3.1 งานการพัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
3.1.1 ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับวิชาศึกษาท่ัวไปจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  

จากสถิติการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกชั้นปี และจากอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป  เพ่ือ
ประกอบการปรับปรุงพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปได้อย่างสมบูรณ์และเป็นไปตามความต้องการของนักศึกษา 
และเป็นแนวทางการจัดทำหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

3.1.2 ดำเนินการจัดทำร่างหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้แล้วเสร็จและได้เล่ม 
หลักสูตรฉบับสมบูรณ์เพ่ือเสนอคณะกรรมการวิพากษ์เล่มหลักสูตรร่วมพิจารณา 

3.1.3 ประสานงานการจัดประชุม ดำเนินการจัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรหมวดวิชา 

http://regis.nsru.ac.th/
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ศึกษาทั่วไป โดยประกอบไปด้วย  กำหนดนัดหมายเวลาในการประชุม  บันทึกเทปการประชุม  จัดทำรายงาน
การประชุมหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
             3.1.4 ดำเนินการจัดให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงค์โดยดำเนินการดังนี้  ประสานและติดตามงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  ตามที่ประชุมได้มอบหมาย เพ่ือ
รวบรวมเอกสารข้อมูลปรับปรุงเล่มหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  วิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางจากที่ประชุม 
มติที่ประชุมวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาร่างหลักสูตรต่อไป ปรับปรุงแก้ไขเล่มหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

3.1.5 ดำเนินการประสานงานเลขานุการสภาวิชาการ อนุกรรมการฝ่ายวิชาการ และ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อนำร่างเล่มหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปนำเสนอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
นำข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ข้อมูล และปรับปรุงแก้ไขเล่มหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพ่ือให้หลักสูตรมี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ทางทางการศึกษามากที่สุด 

3.1.6 จัดทำ และตรวจทาน หนังสือราชการภายนอกส่งเล่มหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา 
ทั่วไป ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ให้ถูกต้องตามระเบียบงานสารบรรณและแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง ภายใน ๓๐ วันหลังสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร โดยตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ
ราชการภายนอกให้เป็นไปตามระเบียบงานสารบรรณเพ่ือให้การจัดทำเอกสารเป็นไปตามเวลาที่กำหนดและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อมหาวิทยาลัย เสนออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ลงนาม  

3.1.7 ศึกษาวิเคราะห์ โดยดำเนินการเก็บรวบรวมสถิติจำนวนนักศึกษาตามสาขาวิชา  
และสถิติห้องเรียน เพ่ือใช้ประกอบการคำนวณกลุ่มเรียนวิชาศึกษาทั่วไปเพ่ือจัดลงแผนการเรียนนักศึกษาแต่ละ
ชั้นปี 

3.1.8 ควบคุม วิเคราะห์ ดำเนินการคัดลอกแผนการเรียนนักศึกษาโดย แผนการเรียน 
วิชาศึกษาทั่วไปจะจัดอยู่ในภาคการศึกษาที่ ๑ – ๔  จำนวน ๗ – ๙ หน่วยกิต เพ่ือใช้ประกอบการคำนวณกลุ่ม
เรียนและจัดตารางเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปให้มีประสิทธิภาพ 

3.1.9 วิเคราะห์ และดำเนินการนำสถิติ จาก ข้อ ๖. – ข้อ ๗.  มาคำนวณกลุ่มวิชา 
ศึกษาทั่วไปโดยจะเฉลี่ยรายวิชาให้มีจำนวนกลุ่มใกล้เคียงกันทุกภาคการศึกษา เพ่ือให้การจัดห้องเรียนเหมาะสม
จำนวนนักศึกษาคณาจารย์และห้องเรียน 

3.1.10 ควบคุม กำกับ ดำเนินการบันทึกแผนการเรียนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปลงใน 
โปรแกรมจัดตารางเรียน ตารางสอน เพ่ือจัดส่งรายการจัดสอน และจัดทำเป็นข้อมูลให้นักศึกษาสามารถสืบค้น
ข้อมูลวิชาที่เปิดสอนได้ในเว็บไซต์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

3.1.11 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปทุกภาคการศึกษา เพ่ือ 
ประชุมการจัดทำ มคอ.๓ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและ มคอ.๕ หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

3.1.12 บันทึกเทป และจัดทำรายงานการประชุมหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เพ่ือใช้เป็น 
ข้อมูลเผยแพร่ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรนำ มคอ.๓ และ มคอ.๕ ไปใช้ประกอบการจัดทำ มคอ.๗ 
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3.2 งานอบรมอาจารย์ 
3.2.1 จัดทำโครงการอบรมสัมมนาอาจารย์และเสนอของบประมาณสนับสนุนจาก 

มหาวิทยาลัยดำเนินงานเตรียมการจัดอบรมดังต่อไปนี้    
- ประสานงานวิทยากรและดำเนินการจัดทำหนังสือขอเชิญเป็นวิทยากร  

จัดส่งไปตามสถานที่ ที่วิทยากรได้แจ้งไว้ หากเป็นอาจารย์สังกัดสถาบันอุดมศึกษา ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญ
ไปที่ต้นสังกัดของวิทยากรและส่งไปที่บ้านพักของวิทยากร  

- ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการโดยดำเนินการส่งหนังสือบันทึกข้อความถึง 
คณะ ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมอบรม สัมมนา และขอความอนุเคราะห์จัดส่งรายชื่ออาจารย์ที่เข้าร่วมอบรมสัมมนา
ตลอดจนประชาสัมพันธ์โครงการผ่านเว็บไซต์ 

- จัดเตรียมเอกสารและวัสดุประกอบการจัดโครงการอาทิ เช่น เอกสาร 
นำเสนอจากวิทยากร เตรียมประกาศเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตรและเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

- จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับให้แก่วิทยากรเพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วย 
ความเรียบร้อย 

3.2.2 ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
- รับไฟล์หรือเอกสาร จากวิทยากร และดำเนินการจัดทำสำเนาเอกสาร   
- จัดใส่แฟ้มเอกสารพร้อม สมุด ปากกา บริการแก่ผู้เข้ารับการอบรม เพ่ือให้ 

เกิดความพึงพอใจแก่ผู้เข้าอบรม 
3.2.3 จัดทำสมุดรับลงทะเบียน โดยมีชื่อผู้เข้ารับการอบรม สัมมนา ลงรายมือชื่อ ตาม  

วันเวลาที่เข้ารับการอบรมและจัดทำฐานข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม 
3.2.4 ดำเนินการกำกับ ดูแล การอบรม สัมมนาอาจารย์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

และมีประสิทธิภาพ 
3.2.5 นำแบบสอบถามมาทำการวิเคราะห์เพ่ือปรับปรุงงานตามข้อเสนอแนะ ให้มี 

ประสิทธิภาพต่อไป และเสนอของบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทำโครงการอบรมพัฒนาอาจารย์
ด้านหลักสูตรและการสอนในปีงบประมาณถัดไป 

4. งานบริการวิชาการ  รับคําร้องขอลงเพ่ิมรายวิชา เผยแพร่เอกสารในเว็บไชต์กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ให้บริการสื่อโสตทัศนูปกรณ์ห้องเรียนอาคาร  14  

4.1 รับคำร้องลงเพิ่มรายวิชา  
4.1.1 อธิบายขั้นตอนการลงทะเบียนเพิ่มเติมรายวิชาแก่นักศึกษา แนะนำการ 

ลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาผ่านเว็บไซต์ http://regis.nsru.ac.th/new/add_register/AddRegister/ 
4.1.2 ตรวจสอบคำร้องลงเพิ่มรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

และประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ประกาศ   
4.1.3 ดำเนินการบันทึกคำร้องนักศึกษาอนุมัติคำร้องในโปรแกรมลงเพ่ิมรายวิชา 

สำหรับเจ้าหน้าที่ 
4.1.4 อธิบายขั้นตอนการเปิดหมู่เรียนพิเศษให้นักศึกษาทราบตามประกาศของ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การเปิดสอนนักศึกษากลุ่มพิเศษนอกแผนการเรียนปกติ ตามเงื่อนไขที่
ก ำ ห น ด  แ น ะ น ำ ก า ร ล ง เ ปิ ด ห มู่ เ รี ย น พิ เ ศ ษ ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://regis.nsru.ac.th/new/add_register/AddRegister/   เพ่ือให้นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนได้อย่าง
ถูกต้องสะดวกรวดเร็ว 

4.1.5 ลงความเห็นลงในคำร้องเปิดหมู่เรียนพิเศษเพ่ือเสนอรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค์พิจารณา เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียน หรือไม่อนุญาตให้
นักศึกษาลงทะเบียน 

5. งานเอกสารหลักสูตรและคู่มือ ประสานคณะขอข้อมูลวุฒิการศึกษาและถ่ายภาพคณาจารย์ที่เป็น 
ปัจจุบัน เพ่ือจัดทําต้นฉบับ  ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลมหาวิทยาลัย ระเบียบ ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ข้อมูล คณาจารย์
ข้อมูลหลักสูตรต่าง ๆ ตรวจสอบต้นฉบับ และจัดพิมพ์คู่มือนักศึกษา 
  5.1 งานเอกสารหลักสูตร 

5.1.1 บันทึกข้อมูลเอกสารหลักสูตรไว้ในเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน 
ทะเบียนเพ่ือบริการข้อมูลเอกสารหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม  สามารถดาวน์โหลดได้หน้าเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบริการให้ยืมคัดสำเนา 
แก่อาจารย์ นักศึกษาเพ่ือสืบค้นง่าย สะดวก รวดเร็ว นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5.1.2 บันทึกข้อมูล สมอ.08 ไว้ในเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ให้บริการเผยแพร่เอกสารการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร(สมอ.๐๘) ที่ผ่านการรับทราบจากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ผ่านทางเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนที่สามารถดาวน์โหลดได้ 
เปิดให้บริการยืม คัดสำเนา แก่อาจารย์ นักศึกษา โดยการเผยแพร่เอกสารหลักสู ตรในเว็บไซต์เพ่ือสืบค้นง่าย 
สะดวก รวดเร็ว นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 6. งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

6.1 งานเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ 
ตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

6.1.1 รวบรวมข้อมูล บันทึกข้อความถึงคณะ เรื่องขอให้คณะทบทวนส่ง(ร่าง) พระราช 
กฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำ
ตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในสาขาวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรที่ยังไม่ได้ขอพระราชกฤษฎีกาชุด
ครุยปริญญาไว้ 

6.1.2 ศึกษาวิเคราะห์ หลักการเขียน (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาฯลฯ เสนออาจารย์ 
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและแจ้งคณะนำร่างที่จัดทำเสร็จแล้วเข้าประชุมคณะกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบ
คณะจัดทำบันทึกข้อความส่ง (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา 
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มายังสำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน เพ่ือเสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการวิชาการ 

6.1.3 ควบคุม ตรวจสอบ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษร 

http://regis.nsru.ac.th/new/add_register/AddRegister/
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ย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ที่คณะเสนอเข้ามา โดยตรวจสอบจากหลักการเขียน การใช้คำ ตามกฎหมาย และจากสีชุดครุยปริญญาต้องไม่ซ้ำ
กับสาขาวิชาที่มีในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบัน เพ่ือความถูกต้องและไม่ซ้ำซ้อน 

6.1.4 เสนอ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ 
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าสภา
วิชาการ 

6.1.5 เสนอ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ 
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าประชุม
คณะอนุกรรมการกฎหมาย 

6.1.6 เสนอ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ 
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าสภา
มหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ หากมีข้อเสนอแนะให้ปรับแก้ไขจะต้องกลับเข้าไปยังที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
กฎหมาย อีกครั้งก่อนเสนอเข้าสภามหาวิทยาลัยใหม่ 

6.1.7 สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ(ร่าง)พระกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาใน 
สาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ ดำเนินการจัดทำและจัดส่งเอกสารไปยังสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายการ
ต่อไปนี้ 

- (ร่าง) พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับ 
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

- หลักการและเหตุผลในการขอตราพระราชกฤษฎีกาฯลฯ 
- ตารางเปรียบเทียบพระราชกฤษฎีกา 
- รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
- แผ่น CD ไฟล์ทั้งหมด 

6.1.8 สำนักคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประสานให้จัดทำสำเนาเอกสารเข้าประชุม 
จำนวน ๑๒๐ ชุด จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ด่วน EMS หรือดำเนินการจัดส่งเอกสารด้วยตนเองในกรณีเร่งด่วน  
เพ่ือให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงมีการกำกับตรวจสอบทุกขั้นตอน 
 
โครงสร้างหน่วยงาน 
 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 
ตามโครงสร้างของพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู โดยมีชื่อว่า “ฝ่ายทะเบียนและวัดผล”ต่อมามีภารกิจเพ่ิมขึ้น จึงได้
จัดตั้งเป็น “สำนักส่งเสริมวิชาการ” ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ตาม มาตรา 7 และ
เมื่อมีพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2538 และประกาศสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การแบ่ง ส่วนราชการสถาบันราชภัฏ ประกาศ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2538 สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์ ขึงได้แบ่งส่วนราชาการเป็น “สำนักส่งเสริมวิชาการ” ในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการยกฐานะ และ
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เปลี่ยนแปลงสถานภาพจากสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ มา เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จึงมีการแบ่งส่วน
ราชการใหม่เป็น “สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน” ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2548 ซึ่งปรากฏในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่  20 ก วันที่  8 มีนาคม 2548 และมีการแบ่งส่วนราชการเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบ่งส่วน ราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2549 โดยให้แบ่งส่วน
ราชการเป็นสำนักงานผู้อำนวยการ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 ปรากฏในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 
123 ตอนที่  74 ง วันที่ 3 สิงหาคม 2549 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่  
12/2549 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27 ธันวาคม 2549 เห็นชอบโครงสร้างการแบ่ง
ส่วนราชการ ภายในมหาวิทยาลัยของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ 
กลุ่ม งานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ และ 
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ในการรับผิดชอบงานรับนักศึกษา งานทะเบียน งานประมวลผล งาน หลักสูตร 
งานแผนการเรียน และบัณฑิตศึกษาเป็นต้น โดยขึ้นตรงกับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  มีโครงสร้างการ
บริหารงานภายใน ตามมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่  12/2549 วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2549 และครั้งที่ 13/2549 วันที่ 27 ธันวาคม 2549 ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 สภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ มีมติเห็นชอบประกาศให้จัดตั้ง “บัณฑิตวิทยาลัย” เป็นส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยที่มีฐานะ
เทียบเท่าคณะ แยกออกจากสำนักส่งเสรมวิชาการและงานทะเบียน ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 26 
มีนาคม 2558 ซึ่งเป็นไปตามประกาศ คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดตั้งส่วนงานภายใน
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยส่วนงานภายในที่จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ พ.ศ. 2554 จากมติสภามหาวิทยาลัย ส่งผลให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีโครงสร้าง
การแบ่งส่วนราชการ และโครงสร้างการบริหารงาน ในปัจจุบัน 3 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานบริหารสำนักงาน
ผู้อำนวยการ กลุ่มงาน ส่งเสริมวิชาการ และกลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล ปี พ.ศ. 2561 สภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ มีมติยุบเลิกบัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2561 จากมติสภามหาวิทยาลัยฯ ดังกล่าว โดยให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน รับโอนงานทรัพย์สิน 
บุคลากรและอัตรากำลัง รวมถึงงานด้านการเงิน และงบประมาณ ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ทำหน้าที่ส่งเสริม และ สนับสนุนการดำเนินงานตามพันธกิจ และนโยบายการ
ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มี คุณภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดั่งปรัชญาของ มหาวิทยาลัยที่ว่า “มหาวิทยาลัย ที่เป็นพลังของแผ่นดิน ในการพัฒนา
ท้องถิ่น” 

ปรัชญา/ปณิธาน ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยใจ  
วิสัยทัศน์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นองค์กรที่ทันสมัยให้บริการถูกต้อง รวดเร็ว  
พันธกิจ  
1.ส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา  
2.พัฒนาระบบการให้บริการวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ภารกิจ  
1. ส่งเสริมการจัดการหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ระดับอุดมศึกษา  
2. ดำเนินงานด้านงานทะเบียนและประมวลผล  
3. ให้บริการด้านวิชาการแก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป  
4. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
เอกลักษณ์ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิชาการ

และ งานบริการ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว กระชับ ฉับไว เทคโนโลยีทันสมัยในด้านวิชาการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ปีงบประมาณ 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีการวาง

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา หน่วยงาน และสอดคล้องกับการส่งเสริมการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่าน
ยุทธศาสตร์ทั้ง 3 ประเด็น  ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้การจัดการเรียน การ 

สอนให้มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาวการณ์ของสังคมและค่านิยมที่เปลี่ยนไป ด้วยการ พัฒนา
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติในการพัฒนา หลักสูตรที่
มหาวิทยาลัยกำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจากสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
แห่งชาติ การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเรียนรู้ของ  ผู้เรียน พัฒนา
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งการ  สร้างความรู้ความ
เข้าใจให้แก่คณาจารย์คณะต่าง ๆ ในพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอน โดยมี  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  

1. มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการพัฒนางานบริการของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  
จากภารกิจของหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา การให้บริการวิชาการ มุ่งเน้น 

ความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ ซึ่งในการพัฒนางานให้บริการนั้นจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร กระบวนการให้บริการ ตลอดไปจนถึงการจัดหาสิ่งสนับสนุนการให้บริการ  เช่น ระบบ
สารสนเทศ อุปกรณ์สนับสนุนการให้บริการ การดำเนินงานในยุทธศาสตร์นี้ มุ่งเน้นการพัฒนา ระบบสารสนเทศ
ด้านงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา ด้านหลักสูตรและแผนการเรียน และด้านการ บริหารงานวิชาการ ให้
มีระบบสนับสนุนการดำเนินงานที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง บุคลากรมีความสามารถ  ในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มาสนับสนุนการดำเนินงาน โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. ระบบให้บริการมีความถูกต้อง รวดเร็ว ได้มาตรฐาน สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานและเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
หน่วยงานเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบริหารงานขององค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตามแนว  
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ปฏิบัติที่กำหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 
เพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้เสียทุกระดับ และ  เกิด
ผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า และมีการพัฒนาหน่วยงาน  อย่างสม่ำ 
เสมอ ซึ่งจากความคาดหวังดังกล่าว หน่วยงานมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1. การบริหารหน่วยงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  
2. พัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้สอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0 และทำงาน อย่าง

มีความสุข 
1. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 1 แสดงโครงสร้างสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สำนักงานผู้อำนวยการ 

กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานสารบรรณ 

- งานพัสดุการเงิน 

- งานบุคลากร 

- งานข้อมูลสารสนเทศ 

- งาน กพร 

- งานประกันคุณภาพ 

- งานวางแผนงานและงบประมาณ 

- งานเลขานุการ สภาวิชาการและ
อนุกรรมการสภาวิชาการ 

กลุ่มงานส่งเสรมิวิชาการ 

- งานประสานงานพัฒนาหลักสตูร 

- งานวางแผนการเรยีนการสอน 

- งานพัฒนาคุณภาพหลักสตูรและการ
สอน 

- งานประเมินการจัดการศึกษา 

- งานบริการวิชาการ 

- งานเอกสารหลักสตูรและคูม่ือ 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

- งานรับนักศึกษา 

- งานทะเบียนนักศึกษา 

- งานลงทะเบียนและ
ประมวลผลการเรียน 

- งานเอกสารหลักฐานการศึกษา 

- งานตรวจสอบคณุวุฒิ 

- งานพระราชทานปรญิญาบตัร 

- งานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา 
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2. โครงสร้างการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 แสดงโครงสร้างการบริหารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการ 

รองผู้อำนวยการ 

คณะกรรมการประจ าส านกั 

กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ 

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานสารบรรณ 

- งานพัสดุการเงิน 

- งานบุคลากร 

- งานข้อมูลสารสนเทศ 

- งาน กพร 

- งานประกันคุณภาพการ 

- งานวางแผนงานและงบประมาณ 

- งานเลขานุการ สภาวิชาการและ
อนุกรรมการสภาวิชาการ 

กลุ่มงานส่งเสรมิวิชาการ 

- งานประสานงานพัฒนาหลักสตูร 

- งานวางแผนการเรยีนการสอน 

- งานพัฒนาคุณภาพหลักสตูรและการ
สอน 

- งานประเมินการจัดการศึกษา 

- งานบริการวิชาการ 

- งานเอกสารหลักสตูรและคูม่ือ 

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

- งานรับนักศึกษา 

- งานทะเบียนนักศึกษา 

- งานลงทะเบียนและ
ประมวลผลการเรียน 

- งานเอกสารหลักฐานการศึกษา 

- งานตรวจสอบคณุวุฒิ 

- งานพระราชทานปรญิญาบตัร 

- งานข้อมูลสารสนเทศนักศึกษา 

 



18 
 

3. โครงสร้างการบริหารงานภายในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 3 แสดงโครงสร้างการบริหารงานสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ผศ.ปราณี  เนรมิตร 

 

รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ 
สำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

นายธรรมนญู  จูทา 

 

รองผู้อำนวยการงานบริหารสำนักงาน 
ผศ.ดร.ณัฐชัย นิ่มนวล 

รองผู้อำนวยการงานทะเบียนและประมวลผล 
อาจารย์ธนพัฒน์  วัฒนชัยธรรม 

รองผู้อำนวยการ งานส่งเสรมิวิชาการ 
ผศ.ดร.ภริตา พิมพันธ์ุ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสำนักงาน 

น.ส.ขนิษฐา พวงมณีนาค 

หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล 

น.ส.ธิติยา หงษ์เวียงจันทร ์

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

นายธรรมนญู จูทา 

- น.ส.สุทธิลักษณ์ ศรสีวัสดิ ์
- น.ส.ณฤนรรณ เอี่ยมม ี

- น.ส.วรางคณา เขียวแก้ว 

- น.ส.อรอุมา ยองคำกาด 

- นางศิราณี  จตุรทิศ 

- นายนิโครธ ช่างชัย 

- นายเสรี ขุนจำนงค ์

- น.ส.สิริพร อรามรุณ 

- น.ส.อภิญญาศิริ กวางแก้ว 

- น.ส.อำภาพร กอนตน 

- นายวิศรุต  พัฒนพงษ์ 

- นางกัญญ์ชพร จันติวงค์ 
- น.ส.กัญจนพร  จันทรด์ำ 

- นางวรรฒนา ไวยมิตรา 

- น.ส.วิลัยลักษณ์ ถ้ำทองพัฒนา 
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4. โครงสร้างการปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาระหน้าท่ีของหน่วยงาน 

- งานบริการวิชาการ 

 

 

ภาพประกอบ 4 แสดงโครงสร้างการปฏิบัติงานกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
 

 

 

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 

ผศ.ปราณี  เนรมิตร 

รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสรมิวิชาการและงาน
ทะเบียน งานส่งเสริมวิชาการ 

ผศ.ดร. ภรติา  พิมพันธ์ุ 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมวิชาการ 

นายธรรมนญู  จูทา 

- งานประสานงานพัฒนาหลักสตูร 

น.ส.กัญจนพร  จันทร์ดำ 

 

- งานวางแผนการเรยีนการสอน 

     จัดตารางเรียน ตารางสอบและแผนการศึกษา 

นางกัญญ์ชพร จันติวงค ์

นางวรรฒนา ไวยมติรา 

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและหมวดวิชาเลือกเสร ี

น.ส.กัญจนพร จันทร์ดำ 

 

- งานพัฒนาคุณภาพหลักสตูรและการสอน 

     จัดอบรมอาจารย ์

น.ส.กัญจนพร จันทร์ดำ 

     สหกิจศึกษา และ Cwie 

น.ส.วิลัยลักษณ์  ถ้ำทองพัฒนา 

- งานประเมินการจัดการศึกษา 

     นายธรรมนูญ จูทา 

      

- งานบริการวิชาการ 

นายธรรมนญู จูทา 

นางกัญญ์ชพร จันติวงค ์

น.ส.กัญจนพร จันทร์ดำ 

นางวรรฒนา ไวยมติรา 

น.ส.วิลัยลักษณ์  ถ้ำทองพัฒนา 

- งานเอกสารหลักสตูรและคูม่ือ 

     งานเอกสารหลักสตูร 

น.ส.กัญจนพร  จันทร์ดำ 

     งานคู่มือนักศึกษา 

นายธรรมนญู จูทา 
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ข้อมูลอัตรากำลังของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 บุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีทั้งหมด 18 คน จำแนกตามประเภทของบุคลากรวุฒิ
การศึกษา และกลุ่มงาน รายละเอียดปรากฏดังตาราง 1-3 
 ตาราง 1 แสดงจำนวนบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามประเภทบุคลากร
และวุฒิการศึกษา 
ประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
พนักงานปฏิบัติการ 13 3 16 
พนักงานราชการ - 1 1 
ลูกจ้างประจำ 1 - 1 

รวม 14 4 18 
 
ตาราง 2 แสดงรายชื่อบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

นายธรรมนูญ จูทา นักวิชาการศึกษา             ปฏิบัติการ 
นางศิราณี จตุรทิศ นักวิชาการศึกษา             ปฏิบัติการ 
นายเสรี ขุนจำนงค์ นักวิชาการศึกษา             ปฏิบัติการ 
น.ส.ณฤนรรณ เอ่ียมมี นักวิชาการศึกษา             ปฏิบัติการ 
นางวรรฒนา ไวยมิตรา นักวิชาการศึกษา             ปฏิบัติการ 
น.ส.วลิัยลักษณ์  ถ้ำทองพัฒนา นักวิชาการศึกษา             ปฏิบัติการ 
นายวิศรุต  พัฒนพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์     ปฏิบัติการ 
น.ส.ธิติยา หงษ์เวียงจันทร ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
น.ส.ขนิษฐา พวงมณีนาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
นายนิโครธ  ช่างชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
น.ส.สิริพร อรามรุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
น.ส.อภิญญาศิริ  กวางแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
น.ส.อำภาพร กอนตน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
น.ส.สุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
น.ส.วรางคณา เขียวแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ปฏิบัติการ 
น.ส.กัญจนพร จันทร์ดำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ปฏิบัติการ 

พนักงานราชการ น.ส.อรอุมา  ยองคำกาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป     
ลูกจ้างประจำ นางกัญญ์ชพร  จันติวงค์ พนักงานพิมพ์ดีด 2 
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ตาราง 3 แสดงชื่อบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จำแนกตามกลุ่มงาน 
สังกัดงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

กลุ่มงานบริหารสำนักงาน 

น.ส.ขนิษฐา พวงมณีนาค เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ปฏิบัติการ 
น.ส.สุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ปฏิบัติการ 
น.ส.ณฤนรรณ เอ่ียมมี นักวิชาการศึกษา              ปฏิบัติการ 
น.ส.วรางคณา เขียวแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ปฏิบัติการ 
น.ส.อรอุมา  ยองคำกาด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป    

กลุ่มงานทะเบียนและ
ประมวลผล 

น.ส.ธิติยา หงษ์เวียงจันทร ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ปฏิบัติการ 
นางศิราณี จตุรทิศ นักวิชาการศึกษา              ปฏิบัติการ 
นายนิโครธ  ช่างชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ปฏิบัติการ 
นายเสรี ขุนจำนงค์ นักวิชาการศึกษา              ปฏิบัติการ 
น.ส.สิริพร อรามรุณ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ปฏิบัติการ 
น.ส.อภิญญาศิริ  กวางแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ปฏิบัติการ 
นายวิศรุต  พัฒนพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์      ปฏิบัติการ 
น.ส.อำภาพร กอนตน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ปฏิบัติการ 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

นายธรรมนูญ จูทา นักวิชาการศึกษา              ปฏิบัติการ 
น.ส.กัญจนพร จันทร์ดำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ปฏิบัติการ 
นางวรรฒนา ไวยมิตรา นักวิชาการศึกษา              ปฏิบัติการ 
น.ส.วลิัยลักษณ์  ถ้ำทองพัฒนา นักวิชาการศึกษา              ปฏิบัติการ 
นางกัญญ์ชพร  จันติวงค์ พนักงานพิมพ์ดีด 2 

 
ข้อมูลอัตรากำลังกลุมส่งเสริมวิชาการ มีทั้งหมด 5 คน จำแนกตามประเภทของบุคลากร และวุฒิการศึกษา 
รายละเอียดปรากฏดังตาราง 4-6 
 ตาราง 4 แสดงจำนวนบุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ จำแนกประเภทบุคลากรและวุฒิการศึกษา 
ประเภทบุคลากร วุฒิการศึกษา รวม 

ปริญญาตรี ปริญญาโท 
พนักงานมหาวิทยาลัย 4 - 4 
ลูกจ้างประจำ 1 - 1 
รวม 5 - 5 
 
 ตาราง 5 แสดงราชื่อบุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ จำแนกตามประเภทบุคลากร 
ประเภทบุคลากร ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 

พนักงานมหาวิทยาลัย 

นายธรรมนูญ จูทา นักวิชาการศึกษา              ปฏิบัติการ 
น.ส.กัญจนพร จันทร์ดำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   ปฏิบัติการ 
นางวรรฒนา ไวยมิตรา นักวิชาการศึกษา              ปฏิบัติการ 
น.ส.วลิัยลักษณ์  ถ้ำทองพัฒนา นักวิชาการศึกษา              ปฏิบัติการ 

ลูกจ้างประจำ นางกัญญ์ชพร  จันติวงค์ พนักงานพิมพ์ดีด 2 
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 ตาราง 6 แสดงรายชื่อบุคลากรกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ จำแนกตามภาระงาน 
สังกัดงาน ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง 
- งานประสานงานพัฒนาหลักสตูร 

 
น.ส.กันจนพร  จันทร์ดำ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 

- งานวางแผนการเรยีนการสอน 

 
นางกัญญ์ชพร จันติวงค์ 
นางวรรฒนา ไวยมิตรา 

พนักงานพิมพ์ดีด 2 
นักวิชาการศึกษา            ปฏิบัติการ 

- งานพัฒนาคุณภาพหลักสตูรและ
การสอน 

น.ส.กัญจนพร  จันทร์ดำ 
น.ส.วลิัยลักษณ์  ถ้ำทองพัฒนา 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
นักวิชาการศึกษา            ปฏิบัติการ 

- งานประเมินการจัดการศึกษา 

 
นายธรรมนูญ จูทา นักวิชาการศึกษา            ปฏิบัติการ 

- งานบริการวิชาการ 

 
น.ส.กัญจนพร  จันทร์ดำ 
น.ส.วลิัยลักษณ์  ถ้ำทองพัฒนา 
นางกัญญ์ชพร จันติวงค์ 
นางวรรฒนา ไวยมิตรา 
นายธรรมนูญ จูทา 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
นักวิชาการศึกษา            ปฏิบัติการ 
พนักงานพิมพ์ดีด 2 
นักวิชาการศึกษา            ปฏิบัติการ 
นักวิชาการศึกษา            ปฏิบัติการ 

- งานเอกสารหลักสตูรและคูม่ือ 

 
น.ส.กัญจนพร  จันทร์ดำ 
นายธรรมนูญ จูทา 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 
นักวิชาการศึกษา            ปฏิบัติการ 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการปฏิบัติงาน 

หลักเกณฑ์การปฏิบัติงาน 
การปฏิบัติงาน การประสานงานพัฒนาหลักสูตรและการตรวจรูปแบบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่ต้องถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง ประกอบไปด้วยประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ในการปฏิบัติงานได้แก่ 
 1. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
  วัตถุประสงค์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 เพ่ือเป็นกรอบ
มาตรฐานให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพ่ือประโยชน์ต่อการรับรองมาตรฐาน
คุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา 
  ระดับคุณวุฒิการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน TQF มี 6 ระดับ ประกอบไปด้วย ระดับที่ 1 
อนุปริญญา (3 ปี) ระดับที่ 2 ปริญญาตรี ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ระดับที่ 4 ปริญญาโท ระดับที่ 5 
ประกาศนียบัตรชั้นสูง และระดับที่ 6 ปริญญาเอก ซึ่งคุณภาพของบัณฑิตทุกระดับต้องเป็นไปตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ต้องครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ (1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (2) ด้านความรู้ (3) ด้านทักษะทาง
ปัญญา (4) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (รายละเอียดปรากฏ
ในภาคผนวก ก) 
 2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2558  
  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มีรายละเอียดเนื้อหาสาระที่สำคัญในการ
จัดทำหลักสูตรใหม่ หรือการปรับปรุงหลักสูตรเก่าที่ครบวงรอบ ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย คุณสมบัติของ
อาจารย์ ปรัชญาและวัตถุประสงค์ ระบบการจัดการศึกษา การคิดหน่วยกิต จำนวนหน่วยกิตและระยะเวลา
การศึกษา โครงสร้างหลักสูตร จำนวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ คุณสมบัติของผู้เข้าศึ กษา โครงสร้าง
หลักสูตร จำนวน คุณวุฒิและคุณสมบัติของอาจารย์ คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียน เกณฑ์การวัดผล
และการสำเร็จการศึกษา ชื่อปริญญา การประกันคุณภาพหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร 
  ในการทำหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงระดับปริญญาตรี จะต้องดำเนินการให้สอดคล้อง
และเป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 อย่าง
เคร่งครัด และไม่มีการยกเว้น โดยเฉพาะในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพของหลักสูตร มีองค์ประกอบ
ในการประกันคุณภาพอย่างน้อยจะต้องดำเนินการให้ครบ 6 ด้านคือ (1) การกับมาตรฐาน (2)  บัณฑิต (3) 
นักศึกษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข) 
 3. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
 ตามประกาศฉบับนี้ ได้กล่าวถึงคำจำกัดความของอาจารย์ ปรัชญา และวัตถุประสงค์ระบบการจัด
การศึกษา การคิดหน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตร การรับและเทียบโอนหน่วยกิต จำนวนคุณวุฒิและคุณสมบัติของ
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อาจารย์ ภาระงานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา การลงทะเบียนเรียนและ
ระยะเวลาการศึกษา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ชื่อประกาศนียบัตรและชื่อปริญญา การประกันคุณภาพของ
หลักสูตร ซึ่งกำหนดไว้ว่า การประกันคุณภาพของหลักสูตรมีองค์ประกอบในการประกันคุณภาพอย่างน้อย 6 
ด้าน (1) การกำกับมาตรฐาน (2)บัณฑิต (3) นักศึกษา (4) คณาจารย์ (5) หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน (6) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และการพัฒนาหลักสูตร 
 ในการทำหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงระดับบัณฑิตศึกษา จะต้องดำเนินการให้สอดคล้อง และ
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 อย่าง
เคร่งครัด และไม่มีข้อยกเว้น (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ค) 
 4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ.2559 
  ตามประกาศฉบับนี้ ได้กล่าวถึงการกำหนดชื่อปริญญาตามคุณวูมิสาขาวิชา ที่แสดงถึงการมี
ความรู้ตามหลักการพ้ืนฐานของศาสตร์ที่ครอบคลุมสาขาวิชา โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ปริญญาประเภทวิชาการ 
ปริญญาประเภทวิชาชีพ ปริญญาประเภทก่ึงวิชาชีพและปฏิบัติการ 
  ในการทำหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงทั้งระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาต้อง
ดำเนินการกำหนดชื่อปริญญาให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อ
ปริญญา พ.ศ.2559  ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้ดำเนินการตามประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์(หลักสูตรสี่ปี) พ.ศ.2562 (รายละเอียด
ปรากฏในภาคผนวก ง) 
 7. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
 เป็นระเบียบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ซึ่งทุกคณะต้องถือปฏิบัติ โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญประกอบไปด้วย ความมุ่งหมาย ระบบการศึกษา หลักสูตร การ
ลงทะเบียนรายวิชา การประเมินผลการศึกษา การสำเร็จการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา 

ในการทำหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงทั้งระดับปริญญาตรีจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 (รายละเอียด
ปรากฏในภาคผนวก จ) 
 8. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ 

    ปริญญาตรี พ.ศ.2550 
เป็นระเบียบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดทำขึ้นเพ่ือใช้ในการประเมินผลการศึกษาระดับ

อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญประกอบไปด้วย ระบบค่าระดับคะแนน  เกณฑ์การ
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  

ในการทำหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงทั้งระดับปริญญาตรีจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2550 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ฉ) 
 9. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
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 เป็นระเบียบที่ครอบคลุมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 
หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญประกอบไปด้วย ระบบการศึกษา การควบคุม
คุณภาพการศึกษา การรับและรายงานตัวเข้าศึกษา การลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ การสำเร็จการศึกษา 
การลาพัก การรักษาสถานภาพ การลาออก และการพ้นสภาพของนักศึกษา 

 ในการทำหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงทั้งระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องดำเนินการให้เป็นไป
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ช) 
 10. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

     พ.ศ.2550 
เป็นระเบียบทีค่รอบคลุมเป็นระเบียบที่ครอบคลุมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและหลักสูตร 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตข้ันสูง หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรปริญญาเอก โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญประกอบไปด้วย 
ระบบให้ค่าระดับคะแนน การสอบประเภทต่างๆ 

ในการทำหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงทั้งระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องดำเนินการให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ซ) 
 11. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560 

 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560  ใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องคุณสมบัติ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา เรื่องผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
(รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ฌ) 
 
วิธีการปฏิบัติงาน 
 1. การประสานงานพัฒนาหลักสูตร 
  1.1 การประสานพัฒนาหลักสูตร ในการเสนอหลักสูตรเข้าประชุมระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และคณะกรรมการอนุสภาวิชาการ สภาวิชาการ และคณะกรรมการติดตามกำกับด้านวิชาการและ
คุณภาพการศึกษา และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
  1.2 อบรมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในการใช้ระบบสารสนเทศการรับทราบหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา  CHECO 
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2. การตรวจสอบหลักสูตร 
  2.1 การปฏิบัติงานในการตรวจสอบหลักสูตร เมื่อ ได้รับเล่มหลักสูตรจากคณะ จะต้อง
ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศ ระเบียบและแนวปฏิบัติอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องไว้ข้างต้น และจะต้องปฏิบัติ
โดยเคร่งครัด 
  2.2 การตรวจสอบหลักสูตรจะต้องถูกต้อง แม่นยำ และยึดถือความถูกต้องตามประกาศ 
ระเบียบที่เก่ียวข้อง และให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม มคอ.2 เท่านั้น 
  2.3 มีความรวดเร็วในการตรวจสอบหลักสูตร เนื่องจากมีหลากหลายหลักสูตรที่จัดทำหลักสูตร
ใหม่และหลักสูตรปรับปรุงที่ครบตามวงรอบ เพื่อให้ทันระยะเวลาในการเปิดทำการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่
หลักสูตรระบุไว้ในปกหลักสูตร 
  
ข้อควรระวัง/ข้อสังเกต/สิ่งท่ีควรคำนึงในการปฏิบัติงาน 
 สิ่งที่ควรคำนึงในการปฏิบัติงานการตรวจสอบหลักสูตรมากที่สุด คือ ความถูกต้อง ความแม่นยำในกฎ 
ระเบียบ หลักเกณฑ์และประกาศที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่ผู้บริหาร 
บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลทั่วไปเพ่ือนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะสะท้อนให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อไป ข้อควรระวังและสิ่งที่ควรคำนึงถึงในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ 
 1. ก่อนดำเนินการใดๆ ผู้ปฏิบัติงานต้องศึกษาถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกาศที่เกี่ยวข้อง ให้ชัดเจน 
รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเอกสารหากพบข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดให้แจ้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขเอกสารให้ถูกต้อง 
 2. ผู้ปฏิบัติงานควรดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ถูกต้อง รวดเร็วและสมารถตรวจสอบได้ ตามหลักธรร
มาภิบาล ตรวจสอบหลักสูตรตามลำดับก่อน-หลังที่ส่งตรวจสอบ ตลอดจนรวบรวมข้อเสนอแนะ มติที่ประชุม
คณะกรรมการอนุสภาวิชาการ สภาวิชาการ คณะกรรมการติดตาม กำกับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 3. ทำความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา เพ่ือลำดับความสำคัญก่อนหลังหรือ
วิเคราะห์ความเร่งด่วนของงาน 
 4. ผู้ปฏิบัติงานต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้งโดยหลักสูตรที่ส่ง
มาตรวจสอบต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะเรียบร้อยแล้วและต้องมีบันทึกข้อความนำส่ง
ลงนามโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณบดี 

5. ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการเตรียมการและวางแผนให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยคำนึงถึงทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้องในการดำเนินงาน 

6. ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่เลือกปฏิบัติต่อคนอ่ืนเนื่องจากความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ 
ศาสนา เพศ อายุ การศึกษา หรืออ่ืนใดที่ส่งผลให้ผู้รับบริการเกิดความเสียหาย 

7. ผู้ปฏิบัติงานควรรับฟังปัญหาหรือ ข้อคำถามของผู้มาติดต่อ ด้วยความเยือกเย็นและมีสติ พร้อมที่จะชี้
แจ้งแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
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8. ผู้ปฏิบัติงานต้องเรียนรู้ ขยันหมั่นเพียร ใช้ทักษะ สมรรถะของตนอย่างเต็มที่และหมั่นศึกษาหาความรู้ 
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
 
แนวคิด/งานวิเคราะห์ – วิจัยท่ีเกี่ยวข้อง/กรณีศึกษา 
 1. ความหมายของหลักสูตร 
 สำนักมาตรฐานอุดศึกษา (2547 : 13) ได้ให้ความหมายของคำว่า curriculum ไว้ในประมวลศัพท์
บัญญัติอุดมศึกษาไว้ว่า หมายถึง หลักสูตร โดยคำว่า curriculum มีรากศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “currere” 
ซึ่งหมายถึงช่องทางสำหรับวิ่ง (a racingchariot, from which is derived a racetrack, or a course to be 
run) ซึ่งนำมาใช้กับความหมายในทางการศึกษาก็หมายถึง แนวทางสำหรับการเรียนรู้ (a course of study) ที่
เป็นดังนี้ เพราะการเรียนที่ประสบความสำเร็จจะต้องดำเนินไปตามแนวทางและลำดับขั้นตอน อันเหมาะสมที่ได้
กำหนดไว้ซึ่งราชบัณฑิตยสถาน (2556 : 1314) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร หมายถึงประมวล
รายวิชาและกิจกรรมต่างๆ ที่กำหนดไว้ในการศึกษาเพ่ือวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ศิริพร ไสยรัตน์และคณะ (2550 : 8) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตรเป็นแผนการเรียน
การสอน ซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์ โครงสร้างเนื้อหาวิชาของหลักสูตร ตลอดจนคุณลักษณะของอาจารย์ ผู้
เข้าศึกษา วัสดุการศึกษา ตำราเรียน สถานที่เรียน การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล ปละการบริหาร
หลักสูตร 
 โรชินี ทุ่นทอง (2556 : 11) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรว่า หลักสูตร หมายถึง เอกสารที่อธิบาย
ถึงสาระของหลักสูตรโดยตรงอย่างละเอียดเพ่ือให้การนำหลักสูตรไปใช้ได้ตามความมุ่งหมาย และ/หรือ เอกสาร 
ที่การจัดทำเป็นแผนการจัดสภาพการเรียนรู้หรือโครงการจัดการศึกษา โดยมีการกำหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ 
เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลการเรียนรู้ตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายที่หลักสูตรกำหนดไว้ 
 โดยสรุป หลักสูตร หมายถึง แผนหรือแนวทางการจัดการเรียนการสอน ซึ่ งประกอบไปด้วย 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เนื้อหาหลักสูตร หลักเกณฑ์ในการวัดและ
ประเมินผล การพัฒนาคณาจารย์ การประกันคุณภาพหลักสูตร ตลอดจนกิจกรรมการดำเนินการหลักสูตร และ
กระบวนการบริหารหลักสูตรและประเมินหลักสูตร โดยมีการกำหนดวิธีการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผล
การเรียนรู้ตามจุดประสงค์หรือจุดมุ่งหมายตามที่หลักสูตรกำหนดไว้ดังนั้น หลักสูตรจึงเป็นเอกสารซึ่งเป็น
แผนการหรือโครงการจัดการศึกษาที่ระบุแนวทางการจัดมวลประสบการณ์เป็นส่วนกำหนดคุณภาพการศึกษา
ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานำไปปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณภาพทางการศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษาที่หลักสูตรกำหนดไว้ 
 2. ประเภทของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2553 : 145-148)  ได้แบ่งประเภทของหลักสูตรเป็น 
3 ประเภท ไว้ในแนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษาต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ดังนี้ 
  2.1 หลักสูตรใหม่ คือ หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมาก่อนโดยหลักสูตร
ที่เปิดสอนควรสอดคล้องนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศ และความต้องการกำลังคนของตลาดแรงงาน
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และสังคม ซึ่ งหลักสูตรที่จะเปิดสอนควรผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากคณะกรรมการระดับคณะ 
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบันหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน 
และหลักสูตรที่สนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันก่อนเปิดสอน และหลักสูตร
ที่เปิดสอน ต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด รวมทั้ง
สอดคล้องกับนโยบายและ/หรือเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการกำหนด(ถ้ามี) ตลอดทั้งสถาบันอุดมศึกษาควรมี
ศักยภาพและความพร้อมในการเปิดดำเนินการหลักสูตร ทั้งด้านอาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน
และปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆ ทั้งนี้หลักสูตรที่เสนอต้องมีหัวข้อและรายละเอียดการจัดทำเอกสารหลักสูตรตามที่
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) กำหนด หาก
มีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึงอาทิ ระเบียบหรือข้อบังคับ ให้จัดทำเป็นเอกสารผนวกแนบท้าย 
 2.2 หลักสูตรปรับปรุง 
  2.2.1 ปลักสูตรปรับปรุง คือหลักสูตรที่มีการปรับปรุงในสาระสำคัญของหลักสูตร อาทิ 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสำคัญในหมวดวิชาเฉพาะ
และระบบการศึกษา โดยหลักสูตรฉบับปรับปรุงควรผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จากคณะกรรมการระดับคณะ 
คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบันหรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่พิจารณาแต่เรียกชื่อเป็นอย่าง
อ่ืน และหลักสูตรฉบับปรับปรุงก่อนเสนอสำนักส่งคณะกรรมการการอุดมศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ซึ่งหลักสูตรฉบับปรับปรุง ต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด หลักสูตรที่เสนอต้องมีหัวข้อและรายละเอียดการจัดทำ
เอกสารหลักสูตรตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) กำหนด และจัดทำตารางเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง หากมี
เอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง อาทิระเบียบหรือข้อบังคับ ให้จัดทำเป็นเอกสารผนวกแนบท้าย 
  2.2.2 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย คือ หลักสูตรที่มีการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิการเปลี่ยน
ชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสวิชา การเพ่ิมรายวิชาเลือก และการปรับคำอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้าง
หลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะโดยหลักสูตรปรับปรุง ควรผ่านการพิจารณากลั่นกรอง จาก
คณะกรรมการประจำคณะ คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหน้าที่
พิจารณาแต่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนและหลักสูตรที่มีปรับปรุงก่อนเสนอสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)  ต้องได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ทั้งนี้เอกสารที่เสนอต้องมีหัวข้อและรายละเอียดสาระของหลักสูตรในส่วนที่ต้องการ
ปรับปรุงแก้ไขตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม) กำหนด ซึ่งกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง ให้รวบรวมและสรุปจัดทำเป็นเอกสาร
ฉบับเดียว 
 อนึ่ง การับทราบหรือรับรองหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง จะเป็นไปภายใต้เงื่อนไขที่ว่า 
มหาวิทยาลัย/สถาบันได้จัดทำหลักสูตรสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรนโยบาย และ/หรือหลักเกณฑ์ที่
กำหนดท่านั้น หากมิได้เป็นไปตามเงื่อนไขดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กระทรวงการ
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อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ไม่อาจส่งหลักสูตรดังกล่าวไปสำนักงาน ก.พ. พิจารณารับรอง
คุณวุฒิผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร เพ่ือประโยชน์ในการบรรจุและการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนรวมทั้ง
กำหนดเงินเดือนที่ควรได้รับและระดับแต่งตั้งท่ีควรแต่งตั้ง 
 3. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
 ในการพัฒนาหลักสูตร ควรคำนึงถึงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่สอดคล้องตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552 : 4-6) กล่าวถึงคุณลักษณะบัณฑิตไว้ 
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ตามที่คณะกรรมการการ
อุดมศึกษากำหนดกรอบมาตรฐานคุณวุฒิเป็นเครื่องมือเพ่ือนำนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัด
การศึกษา ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติ และมาตรฐานการอุดมศึกษา ไปสู่การปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาให้เป็น
รูปธรรมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งประกอบไปด้วย ระดับคุณวุฒิ การแบ่งสายวิชา ความเชื่อมโยงต่อเนื่องจาก
คุณวุฒิระดับหนึ่งไปสู่ระดับที่สูงขึ้น มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแต่ละระดับคุณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของ
คุณวุฒิ ลักษณะของหลักสูตรในแต่ละระดับคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้ การเปิด
โอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งระบบแล ะ
กลไกท่ีให้ความมั่นใจในประสิทธิภาพผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของ
สถาบันอุดมศึกษาว่าสามารถผลิตบัณฑิตให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา แบ่งสายวิชาเป็น 2 สาย คือ สายวิชาการและสายวิชาชีพ โดยสายวิชาการ เน้นศาสตร์บริสุทธิ์
ทางด้านศิลปะศาสตร์หรือด้านวิทยาศาสตร์ โดยมุ่งศึกษาสาระและวิธีการของศาสตร์สาขาวิชานั้นๆเป็นหลัก 
ไม่ได้สัมพันธ์โดยตรงกับการประกอบอาชีพ สำหรับสายวิชาชีพจะมุ่งเน้นการศึกษาในลักษณะของศาสตร์เชิง
ประยุกต์เพ่ือให้นิสิตมีความรู้และทักษะระดับสูงซึ่งจำเป็นต่อการประกอบอาชีพ และนำไปสู่การปฏิบัติตาม
มาตรฐานวิชาชีพ คุณวุฒริะดับอุดมศึกษา มี 6 ระดับ ดังนี้ 
  ระดับท่ี 1 อนุปริญญา (3 ปี) 
  ระดับท่ี 2 ปริญญาตรี 
  ระดับท่ี 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  ระดับท่ี 4 ปริญญาโท 
  ระดับท่ี 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง 
  ระดับท่ี 6 ปริญญาเอก 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติกำหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอย่างน้อย 5 
ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วนตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต ใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรม ทั้งในเรื่องส่วนตัวและสังคม  
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 2) ด้านความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิดและการนำเสนอข้อมูล 
การวิเคราะห์และจำแนกข้อเท็จจริงในหลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่างๆ และสามารถเรียนรู้ด้วย
ตนเองได ้
 3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ และ
ใช้ความรู้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการต่างๆ ในการคิดวิเคราะห์และการปัญหา เมื่อ
ต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน 
 4) ด้ านทักษะความสัม พันธ์ระหว่างบุ คคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and 
Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม การแสดงถึงภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ ต่อ
ตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ของตนเอง 
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical Anlysis, 
Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการสื่อสารทั้งการพูด การเขียน และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านนี้ บางสาขาวิชาต้องการทักษะทางกายภาพสูง เช่น เต้นรำ ดนตรี การ
วาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษา การแพทย์ และวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงต้องเพ่ิมการเรียนรู้ทางด้านทักษะ
พิสัย (Domain of Psychomotor Skill)   

นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2552 : 9-15) ยังอธิบายถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้
แต่ละด้านสำหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนี้ 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิระดับปริญญาตรี อย่างน้อยต้องเป็นดังนี้ 
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม 
ความรู้สึกของผู้อ่ืน ค่านิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื้อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบย่างที่ดี เข้าใจผู้อ่ืน และเข้าใจโลก เป็น
ต้น 
 2) ด้านความรู้ 
  มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎี ในองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านในสาขา 
และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้ ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่
เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ ์
 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
  สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูลแนวคิด และหลักฐานใหม่ๆ 
จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ปัญญาและงานอ่ืนๆ ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่
ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์โดยคำนึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี 
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ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจสามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอันถ่องแท้ใน
เนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับหลักสูตรวิชาชีพ นิสิตสามารถใช้วิธีการปฏิบัติงานประจำและหา
แนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้นำหรือสมาชิกของ
กลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในสถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มี
ความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม รับผิดชอบในการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สามารถศึกษาและทำความเข้าใจในประเด็น สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
คณิตศาสตร์ที่ เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูลประมวลผล แปลความหมายและนำเสนอข้อมูลสารสนเทศอย่าง
สม่ำเสมอ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการ
นำเสนอท่ีเหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกันได้ 
  มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒริะดับปริญญาโท อย่างน้อยต้องเป็นดังนี้ 
  1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
 สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม  จริยธรรมที่ซับซ้อนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพ โดยคำนึกถึงความรู้สึก
ของผู้อ่ืน และเมื่อไม่มีข้อมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่
เกิดขึ้น ก็สามารถวินิจฉัยอย่างผู้รู้ด้วยความยุติธรรมและชัดเจนมีหลักฐาน และตอบสนองปัญหาเหล่านั้นตาม
หลักการ เหตุผล และค่านิยมอันดีงาน ให้ข้อสรุปของปัญหาด้วยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
ริเริ่มในการยกปัญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยู่เพ่ือการทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้การ
วินิจฉัยทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้ อ่ืน 
แสดงออกซ่ึงภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรม ในสภาพแวดล้อมของ
การทำงานในชุมชนที่กว้างขวางข้ึน 
 2) ด้านความรู ้
  มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชาตลอดจนหลักการและ
ทฤษฎีที่สำคัญและนำมาประยุกต์ในการศึกษาค้นคว้าทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเข้าใจทฤษฎี 
การวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งในวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้า มีความเข้าใจ ใน
วิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกต์ ตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีต่อองค์ความรู้ใน
สาขาวิชาและต่อการปฏิบัติในวิชาชีพตระหนักในระเบียบข้อบังคับที่ใช้อยู่ในสภาพแวดล้อมของระดับชาติและ
นานาชาติที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพ รวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ ไม่คาดคิดทางวิชาการและวิชาชีพ 
และพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสร้างสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปัญหาสามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจใน
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สถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ สามารถสังเคราะห์และใช้ผลงานวิจัย สิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ หรือรายงานทาง
วิชาชีพ และพัฒนาความคิดใหม่ โดยการบูรณาการให้เข้ากับองค์ความรู้เดิมหรือเสนอเป็นความรู้ใหม่ท้าทาย 
สามารถใช้เทคนิคทั่วไป หรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ประเด็นหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้ง
พัฒนาข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและดำเนินการโครงการ
สำคัญหรือโครงการวิจัยค้นคว้าทางวิชาการได้ด้วยตนเอง โดยการใช้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอด
ถึงการใช้เทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณ์ซึ่งขยายองค์ความรู้หรือแนวทางการปฏิบัติในวิชาชีพที่มีอยู่เดิม
ได้อย่างมีนัยสำคัญ 
 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 สามารถแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน หรือความยุ่งยากระดับสูงทางวิชาชีพได้ด้วยตนเอง สามารถ
ตัดสินใจในการดำเนินงานด้วยตนเองและสามารถประเมินตนเองได้ รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเองให้มี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ มีความรับผิดชอบในการดำเนินงานของตนเอง และร่วมมือกับผู้อ่ืน
อย่างเต็มที่ในการจัดการข้อโต้แย้งและปัญหาต่างๆ แสดงออกทักษะการเป็นผู้นำอย่างเหมาะสมตามโอกาสและ
สถานการณ์เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการทำงานกลุ่ม 
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าปัญหา สรุปปัญหาและ
เสนอแนะการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ สามารถสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ 
ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งชุมชนทั่วไป โดยการนำเสนอรายงาน ทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่
เป็นทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ 
 มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของคุณวุฒิปริญญาเอก อย่างน้อย ต้องเป็นดังนี้ 
 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  สามารถจัดการเกี่ยวกับปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรมที่ซับซ้อนในบริบททางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ในกรณีที่ไม่มีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไม่มีระเบียบข้อบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้ ก็
สามารถใช้ดุลยพินิจอย่างผู้รู้ ด้วยความยุติธรรม ด้วยหลักฐาน ด้วยหลักการที่มี เหตุผลและค่านิยมอันดีงาน 
แสดงออกหรือสื่อสารข้อสรุปของปัญหาโดยคำนึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบ ริเริ่ มชี้ให้เห็น
ข้อบกพร่องของจรรยาบรรณที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน เพ่ือทบทวนและแก้ไข สนับสนุนอย่างจริงจังให้ผู้อ่ืนใช้ดุลยพินิจ
ทางด้านคุณธรรม จริยธรรมในการจัดการกับความขัดแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น แสดงออก
ซึ่งภาวะผู้นำในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในที่ทำงานและในชุมชนที่
กว้างขวาง 
 2) ด้านความรู้ 
 สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่
เป็นแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งข้อมูลเฉพาะทางทฤษฎีหลักการและแนวคิดที่เป็นรากฐาน มีความรู้
ที่เป็นปัจจุบันในสาขาวิชา รวมทั้งประเด็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้น รู้เทคนิคการวิจัยละพัฒนาข้อสรุป ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในสาขาวิชาได้อย่างชาญฉลาดสำหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพ จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและ
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กว้างขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ การพัฒนาสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีผลกระทบต่อสาขาที่ศึกษาค้นคว้า 
 3) ด้านทักษะทางปัญญา 
 สามารถใช้ความเข้าใจอันถ่องแท้ในทฤษฎีและเทคนิคการแสวงหาความรู้ในการวิเคราะห์ประเด็นและ
ปัญหาสำคัญได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ สามารถสังเคราะห์ผลงานการ
วิจัยและทฤษฎีเพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจใหม่ที่สร้างสรรค์โดยบูรณาการแนวคิดต่างๆ ทั้งจากภายในและ
ภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูงสามารถออกแบบและดำเนินการโครงการวิจัยที่สำคัญในเรื่องซับซ้อนที่
เกี่ยวกับพัฒนาองความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพอย่างมีนัยสำคัญ 
 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 มีความสามารถสูงในการแสดงความเห็นทางวิชาการและวิชาชีพ สามารถวางแผนวิเคราะห์และ
แก้ปัญหา ที่ซับซ้อนสูงมากด้วยตนเอง รวมทั้งวางแผนในการปรับปรุงตนเอง และองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างปฏิสัมพันธ์ในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และแสดงออกถึงความโดดเด่น ในการเป็นผู้นำในทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ และสังคมที่ซับซ้อน 
 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถคัดกรองข้อมูลทางคณิตศาสตร์และสถิติเพ่ือนำมาใช้ในการศึกษาค้นคว้าในประเด็นปัญหาที่
สำคัญและซับซ้อน สรุปปัญหาและเสนอแนะแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถ
สื่อสารอย่างประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลต่างๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้ง
ชุมชนทั่วไป โดยการนำเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการผ่านสิ่งตีพิมพ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธ์หรือโครงการค้นคว้าที่สำคัญ 
 ปัจจัยสู่ความสำเร็จที่จำเป็นต่อการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านมีดังนี้ 
 1) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 การพัฒนาด้านนี้เกี่ยวข้องกับการผสมผสานความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสมและปฏิบัติตนอย่าง
ถูกต้องตามกาลเทศะ ทัศนคติ และวุฒิภาวะในการตัดสินใจยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการพัฒนาจะรวมถึงการเป็น
แบบอย่างที่ดีการวิเคราะห์และสะท้อนพฤติกรรมของตนเองและของผู้อ่ืนในสถานการณ์ต่างๆ ในการอภิปราย
เป็นกลุ่มในเรื่องความขัดแย้งทางความคิดอย่างง่ายๆ และที่ซับซ้อนมากขึ้นจะช่วยให้นิสิตเห็นค่านิยมของตนเอง
ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นและเกิดความคิด โดยใช้หลักการทั่วไปว่าสิ่งที่ตนเชื่อควรเป็นแนวทางการกำหนดพฤติกรรมของ
ตนเองได้ หลักในการถ่ายทอดการเรียนรู้จะต้องมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เป็นไปได้ต่างๆ รวมทั้ง
สถานการณ์ที่นิสิตจะต้องเผชิญในชีวิตภายหน้าและการทำงานแม้ว่าผลการเรียนรู้ด้านนี้ อาจถูกจัดเป็นรายวิชา
ใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ควรใช้ทุกโอกาสในการเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ในทุกรายวิชาที่สอนรวมทั้ง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
 2) การแสวงหาความรู้ 
 ปัจจัยสำคัญคือการจัดภาพรวมอย่างกว้างๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสร้างและเนื้อหาสาระในการเรียนการ
สอนไว้ล่วงหน้าและเมื่อมีข้อมูลใหม่เพ่ิมขึ้นควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จัดไว้นั้นและเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของ
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นิสิตเพ่ือให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและนำมาใช้การใช้เครื่องมือช่วยจำและการทบทวนเนื้อหาที่สำคัญเป็น
ระยะๆ จะช่วยให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในความทรงจำได้ในระยะยาว 
 3) การพัฒนาทักษะทางปัญญา 
 ปัจจัยสู่ความสำเร็จคือการพัฒนาความคิดรวบยอดรวมทั้งหลักการทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติการ
วิเคราะห์สถานการณ์และแก้ไขปัญหาต่างๆ เป็นลำดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว้และต้องฝึกปฏิบัติในหลาย
สถานการณ์ รวมทั้งที่คล้ายคลึงกับสถานการณ์ที่คาดว่าจะได้ใช้ในอนาคตเพ่ือช่วยในการถ่ายทอดความรู้ และ
นำไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆ ตามความเหมาะสมการพัฒนาความสามารถในการกำหนดและใช้ทักษะทางปัญญา
ในการแก้ไขปัญหาใหม่ๆ ที่ไม่คาดคิดมาก่อนจำเป็นต้องมีการทำงานในการแก้ปัญหาแบบปลายเปิด โดยให้ความ
ช่วยเหลือในการจำแนกแยกแยะและการประยุกต์ใช้ความรู้ความเข้าใจ เ พ่ือเป็นการพัฒนาความสามารถในการ
คิดและแก้ปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ นิสิตควรถูกฝึกให้สามารถสะท้อนกระบวนการคิดของตนเองเมื่อพบกับงาน
ใหม่ๆ ที่ท้าทาย และสามารถพัฒนาการจัดการกลยุทธ์ในการคิดของตนเองเมื่อต้องแก้ไขประเด็นปัญหาใน
ลักษณะต่างๆ 
 4) การพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ คือการมีโอกาสในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและได้รับข้อมูลป้อนกลับต่อผลการ
ทำงานที่สร้างสรรค์ ข้อมูลป้อนกลับดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพสูงสุดถ้านิสิตได้วิเคราะห์พฤติกรรมของตนเอง ใน
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสามารถพัฒนาเป็นหลักในการแสดงพฤติกรรมของตนเอง การพัฒนาความสามารถและ
ความรับผิดชอบสำหรับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องมอบหมายงานให้นักศึกษาที่จะพัฒนาและกระตุ้น
ความสามารถเหล่านั้นด้วยความมุ่งหวังให้มีผลงานที่ก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ 
 5) การพัฒนาทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ปัจจัยสู่ความสำเร็จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติเป็นลำดับขั้นตอนตามที่วางแผนไว้พร้อมทั้งให้
ข้อมูลย้อนกลับและคำแนะนำในการปรับปรุงทักษะที่จำเป็นทางด้านการคำนวณอย่างง่ายๆ แก่นิสิตเพ่ือปรับปรุง
ทักษะที่จำเป็นทางคณิตศาสตร์อย่างง่ายๆ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นิสิตที่เข้าเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาอาจมีความสามารถต่างกันในการใช้ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขและการสื่อสาร ซึ่งบางคนต้อง
ได้รับการสอนเป็นพิเศษทั้งนี้อาจทำให้โดยการสอนโดยตรงร่วมกับการฝึกปฏิบัติ และควรให้ความช่วยเหลือใน
การพัฒนาทักษะเหล่านี้ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามลำดับ 
 สรุปว่า หลักสูตรของแต่ละคุณวุฒิควรมีลักษณะอย่างน้อย ดังนี้ 
 1) หลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
  หลักสูตรระดับปริญญา ต้องเป็นหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ความเข้าใจ ใน
สาขาวิชาอย่างกว้างขวาง ๆ เน้นให้รู้ลึกในบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์การพัฒนาและผลการวิจัยล่าสุด 
นิสิตควรตระหนักถึงความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิขั้นพ้ืนฐาน
สำหรับการเข้าสู่อาชีพในสาขาต่างๆ ที่ใช้ทักษะความชำนาญสูงและการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นหลักสูตร
จะต้องพัฒนาผู้ เรียนทั้งคุณธรรม จริยธรรม ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติในวิชาชีพ แล ะพ้ืน
ฐานความรู้ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎี และการวิจัยที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อด้วย 
 2) หลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาโท 
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 หลักสูตรปริญญาโทมีจุดมุ่งหมายที่จะให้มีคุณธรรม จริยธรรม คววามรู้และทักษะทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพในระดับที่สูงมากแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความ
ชำนาญด้านการวิจัยหรือพัฒนาความชำนาญระดับสูงทางวิชาชีพ หลักสูตรจึงอาจเน้นการค้นคว้าวิ จัยที่นำไปสู่
การทำวิทยานิพนธ์ หรืออาจจะผสมผสานระหว่างการศึกษารายวิชากับวิทยานิพนธ์ หรือการศึกษารายวิชาและ
การค้นคว้าอิสระ 
 3) หลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 
  หลักสูตรปริญญาเอกเป็นหลักสูตรที่เน้นให้นิสิตมีคุณธรรม จริยธรรม และมีการศึกษาค้นคว้าที่
ลุ่มลึกระดับสูงอย่างมีอิสระ มีความเชี่ยวชาญในพัฒนาการล่าสุดขององค์ความรู้ในสาขา/สาขาวิชา ที่ศึกษา
ค้นคว้า ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกต์ใช้ความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาเนื้อหาสาระของรายวิชาของ
สาขา/ สาขาวิชาและวิชาชีพ หลักสูตรอาจจะเน้นการค้นคว้าวิจัยที่นำไปสู่การทำวิทยานิพน์ เพ่ือเพ่ิมพูนองค์
ความรู้ที่มีอยู่ หรืออาจผสมผสานระหว่างวิทยานิพนธ์กับการศึกษารายวิชาระดับสูง ในสาขาวิชาชีพหรือสาขา/
สาขาวิชาประยุกต์ 
 กล่าวสรุป กระบวนการตรวจสอบหลักสูตรเป็นขั้นตอนหนึ่งในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นกระบวนการที่ทำให้หลักสูตรที่ได้มาตรฐาน เป็นไปตามแบบฟอร์ม มคอ.2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2558  
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บทที่  4  
เทคนิคในการปฏิบัติงาน 

 คู่มือการปฏิบัติงานการประสานการพัฒนาหลักสูตรและการตรวจหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในบทนี้ผู้เขียนนำเสนอตามลำดับหัวข้อดังนี้ 
 1. แผนกลยุทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
 2. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Flow chat) 
 3. วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 4. วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 4. จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน 
แผนกลยุทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส่งเสริมการจัดการศึกษาทั้ง 
ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นส่งเสริมการจัดการศึกษา ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย ให้การจัดการเรียน การสอนให้มีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย ตามสภาวการณ์ของสังคมและ
ค่านิยมที่เปลี่ยนไป ด้วยการ พัฒนาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส่งเสริมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ให้เป็นไปตาม
แนวปฏิบัติในการพัฒนา หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยกำหนด และสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรจาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการเรียนรู้ของ ผู้เรียน พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ได้
มาตรฐาน รวมทั้งการ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณาจารย์คณะต่าง ๆ ในพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการ
สอน โดยม ีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1) เพ่ือส่งเสริมการหลักสูตรการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มีการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 1   
สัดส่วนของหลักสูตรที่มีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

กำหนดกิจกรรม ดังนี้ 
 1)  มีการจัดทำปฏิทินกำหนดรอบระยะเวลาการนำเสนอที่ประชุมอนุสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรในแต่ละเดือนชัดเจน ดังนี้ 
ประชุมครั้งที่ วัน เดือน ปี 

ที่ประชุม 
เวลา กำหนดส่งเอกสารบรรจุวาระ 

1 14  มกราคม 2564 13.30 น. 1    มกราคม 2564 
2 18  กุมภาพันธ์ 2564 13.30 น. 1    กุมภาพันธ์ 2564 
3 18  มีนาคม 2564 13.30 น. 1    มีนาคม 2564 
4 8    เมษายน 2564 13.30 น. 1    เมษายน  2564 
5 13  พฤษภาคม 2564 13.30 น. 1    พฤษภาคม 2564 
6 17  มิถุนายน 2564 13.30 น. 1    มิถุนายน 2564 
7 15  กรกฎาคม 2564  13.30 น. 1    กรกฎาคม 2564 



37 
 
 

ประชุมครั้งที่ วัน เดือน ปี 
ที่ประชุม 

เวลา กำหนดส่งเอกสารบรรจุวาระ 

8 19  สิงหาคม 2564 13.30 น. 1  กรกฎาคม 2564 
9 16  กันยายน 2564 13.30 น. 1  กันยายน  2564 
10 14  ตุลาคม 2564 13.30 น. 1  กันยายน 2564 
11 18  พฤศจิกายน 2564 13.30 น. 1  พฤศจิกายน 2564 
12 16  ธันวาคม 2564 13.30 น. 1  ธันวาคม 2564 

 
2) มีการจัดทำปฏิทินกำหนดรอบระยะเวลาการนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตรในแต่ละเดือนชัดเจน ดังนี้ 

ประชุมครั้งที่ วัน เดือน ปี 
ที่ประชุม 

เวลา กำหนดส่งเอกสารบรรจุวาระ 

1 7     มกราคม 2564 13.30 น. 27  ธันวาคม 2563 
2 11   กุมภาพันธ์ 2564 13.30 น. 1    กุมภาพันธ์ 2564 
3 11   มีนาคม 2564 13.30 น. 1    มีนาคม 2564 
4 8     เมษายน 2564 13.30 น. 28  มีนาคม  2564 
5 6     พฤษภาคม 2564 13.30 น. 29  เมษายน 2564 
6 10   มิถุนายน 2564 13.30 น. 1    มิถุนายน 2564 
7 8     กรกฎาคม 2564  13.30 น. 28  มิถุนายน 2564 
8 5     สิงหาคม 2564 13.30 น. 25  กรกฎาคม 2564 
9 9     กันยายน 2564 13.30 น. 30  สิงหาคม 2564 
10 7     ตุลาคม 2564 13.30 น. 27  กันยายน 2564 
11 11   พฤศจิกายน 2564 13.30 น. 1    พฤศจิกายน 2564 
12  9    ธันวาคม 2564 13.30 น. 28   พฤศจิกายน 2564 

การตรวจสอบรูปแบบหลักสูตรมีการวางแผนงานล่วงหน้าโดยใช้กำหนดการจากประชุมจากสภาวิชาการ
เป็นปฏิทินหลักโดยใช้หลักการ ในการส่งตรวจแต่ละครั้งใช้เวลาในการตรวจสอบ 5 วันทำการ และส่งคืนคณะ
ปรับแก้ไขหลังการรับเอกสาร 5 วันทำการ   ดังตารางนี้ 
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กำหนดส่งร่างหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบรูปแบบเบื้องต้น 
ในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี พ.ศ.2564 

ประชุม
ครั้งท่ี 

กำหนดส่งร่างหลักสตูรเพื่อตรวจรปูแบบ ส่งร่างหลักสูตร
สมบูรณ์(จำนวน 15 

ชุดเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการสภา

วิชาการ) 

กำหนดการประชุม ส่งตรวจ ครั้งท่ี 1 
(ระยะเวลา 5  
วันทำการ) 

กลุ่มงานส่งเสรมิ
วิชาการแจ้งผลการ
ตรวจสอบ ครั้ง 1 

ระยะเวลา 5  
วันทำการ 

ส่งตรวจสอบ ครั้งท่ี 2 
(ระยะเวลา 5  
วันทำการ) 

1 7   ม.ค. 2564 12 ธ.ค. 2563 17 ธ.ค. 2563 22 ธ.ค. 2563 27  ธ.ค. 2563 
2 11 ก.พ. 2564 16 ม.ค. 2564 21 ม.ค. 2564 26 ม.ค. 2564 1    ก.พ. 2564 
3 11 มี.ค 2564 14 ก.พ. 2564 19 ก.พ. 2564 24 ก.พ. 2564 1    มี.ค. 2564 
4 8   เม.ย. 2564 13 มี.ค. 2564 18 มี.ค. 2564 23 มี.ค. 2564 28  มี.ค.  2564 
5 6   พ.ค. 2564 9 เม.ย. 2564 19 เม.ย. 2564 24 เม.ย. 2564 29  เม.ย. 2564 
6 10 มิ.ย. 2564 17 พ.ค. 2564 22 พ.ค. 2564 27 พ.ค. 2564 1    มิ.ย. 2564 
7 8   ก.ค. 2564  13 มิ.ย. 2564 18 มิ.ย. 2564 23 มิ.ย. 2564 28  มิ.ย. 2564 
8 5   ส.ค. 2564 8 ก.ค. 2564 13 ก.ค. 2564 18 ก.ค. 2564 23  ก.ค. 2564 
9 9   ก.ย. 2564 15 ส.ค. 2564 20 ส.ค. 2564 25 ส.ค. 2564 30  ส.ค. 2564 
10 7   ต.ค. 2564 12 ก.ย. 2564 17 ก.ย. 2564 22 ก.ย. 2564 27  ก.ย. 2564 
11 11 พ.ย. 2564 16 ต.ค. 2564 21 ต.ค. 2564 26 ต.ค. 2564 1    พ.ย. 2564 
12  9  ธ.ค. 2564 13 พ.ย. 2564 18 พ.ย. 2564 23 พ.ย. 2564 28   พ.ย. 2564 

หมายเหตุ : 1. โดยจะเว้นระยะให้คณะแก้ไขในแต่ละครั้ง  ครั้งละ 5 วันทำการ 
     2. วันเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

    3. การส่งเอกสารการประชุม จะต้องส่งเอกสารก่อนวันประชุมอย่างน้อย 10 วัน 
        เพ่ือให้คณะกรรมการสภาวิชาการได้มีเวลาพิจารณาหลักสูตรก่อนถึงวันประชุม 
     4. ในการตรวจสอบจะจัดลำดับก่อนหลังของการนำส่งเอกสารหลักสูตรของแต่ละหลักสูตรที่นำเสนอ 

อธิบายเพิ่มเติม : กรณีหลักสูตรที่ต้องการนำเสนอเข้าสภาวิชาการในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564   
                     (1) คณะจะต้องส่งเล่มหลักสูตร(ฉบับยังไม่เข้าเล่ม) จำนวน 1 ชุด เพื่อตรวจสอบรูปแบบในวันที่  

     14  มกราคม  2564   
(2) สำนักส่งเสริมจะส่งเอกสารการตรวจรูปแบบคืนคณะ  ในวันที่ 21  มกราคม 2564   
(3) คณะส่งเล่มหลักสูตร(ฉบับยังไม่เข้าเล่ม) จำนวน 1 ชุด ตรวจรูปแบบครั้งที่ 2   
     ในวันที่  28  มกราคม  2564  
(4) หลังจากนั้นสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะส่งบันทึกข้อความถึงคณะเพ่ือจัดทำ 
     เล่มฉบับสมบูรณ์นำเสนอต่อสภาวิชาการจำนวน 15 ชุด  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 

1) วางแผนการนำเสนองานหลักสูตรเข้าสภาวิชาการ โดยพิจารณาจากความจำเป็นเร่งด่วน หรือ 
ตามลำดับการนำเสนอ ทั้งนี้ขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

2) ตรวจทานการตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ.2 โดยเสนอผ่านรองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม 
วิชาการและงานทะเบียน พิจารณา 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน(Flow chat) 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานประสานงานพัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัด

ประชุมสภาวิชาการ ประชุมคณะกรรมการติดตามกำกับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์  และนำเสนอหลักสูตรเข้าสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และนำเสนอแผนการรับสมัคร
นักศึกษาขออนุมัติต่อสภามหาวิทยาลัยก่อนประกาศรับสมัครนักศึกษา ด้วยภาระงานดังกล่าว สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนจึงมีทำแนวปฏิบัติในการนำเสนอหลักสูตรเข้าพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ดังกล่าว   โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร ยกร่างหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุงให้เป็นไปตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

2. คณะนำเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจำคณะและผ่านความเห็นชอบจากคณบดี 
3. คณะส่งร่างหลักสูตรให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ  

ตรวจสอบรูปแบบ ตาม มคอ.2  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เมื่อตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการส่งกลับคืนให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

4. คณะส่งหลักสูตรที่แก้ไขตามข้อเสนอแนะแล้วมาที่สำนักส่งเสริมวิชาการโดยกลุ่มงาน 
ส่งเสริมวิชาการเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการอนุสภาวิชาการ 

5. คณะกรรมการอนุสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เลขานุการสภาวิชาการ 
สรุปมติที่ประชุมและแจ้งให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการอนุสภาวิชาการ แล้วเสนอคณะกรรมการ
สภาวิชาการในขั้นตอนต่อไป 

6. คณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เลขานุการสภาวิชาการสรุป 
มติที่ประชุมและแจ้งให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการสภาวิชาการ แล้วเสนอคณะกรรมการติดตาม
กำกับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในขั้นตอนต่อไป แต่ถ้าคณะกรรม 
การสภาวิชาการ ไม่ให้ความเห็นชอบ ให้เลขานุการสภาวิชาการสรุปมติที่ประชุมและแจ้งให้คณะแก้ไขตามข้อ 
เสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ แล้วเสนอต่อคณะกรรมการสภาวิชาการพิจารณาอีกครั้ง 

7. คณะกรรมการติดตามกำกับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครสวรรค์ พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เลขานุการสรุปมติที่ประชุมและแจ้งให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการติดตามกำกับด้านวิชาการฯ   แล้วสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   ในขั้นตอนต่อไป แต่ถ้า
คณะกรรมการติดตามกำกับด้านวิชาการฯ ไม่ให้ความเห็นชอบ ให้เลขานุการสรุปมติที่ประชุมและแจ้งให้คณะ
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามกำกับด้านวิชาการฯ  แล้วเสนอต่อคณะกรรมการติดตามกำกับ
ด้านวิชาการฯ พิจารณาอีกครั้ง 

8. สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้ความเห็นชอบ และดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 
9. หลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วหลังสภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการ 

ประชุมจะต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลหลักสูตรเข้าสู่ระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
(CHE  Curriculum Online : CHECO)  ภายใน 7 วัน 
 
 



40 
 

ขั้นตอนการตรวจสอบหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

คณะกรรมการติดตามกำกับด้าน
วิชาการและคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ มอบคณะปรับแก้ไขตามมติ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

คณะกรรมการสภาวิชาการ 

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ตรวจรูปแบบ
หลักสูตร 

คณะกรรมการประจำคณะ 

คณะกรรมการยกร่างหลักสูตร 

ส่งคืนให้คณะแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ มอบคณะปรับแก้ไขตามมติ 

ไม่ผา่น 

ผ่าน 

ปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

คณะกรรมการอนุสภาวิชาการ 
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มรภ.นครสวรรค์ 

งาน…ประสานการพัฒนาหลักสูตร 
เล่มหลักสตูร มคอ.2 

เขียนโดย นางสาวกัญจนพร  จันทร์ดำ 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีดำเนินงาน เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

    

 1.รับบันทึกข้อความส่งเล่มหลักสูตรจากคณะ 
2.ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมอบหมาย
ให้ตรวจสอบเล่มหลักสูตร 
 

บันทึกข้อความจาก
คณะ 

5 นาท ี

 1. ดำเนินการตรวจสอบรา่งเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ให้ถูกต้อง 
สอดคล้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558  ระเบียบขอ้บังคับของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์และตรวจสอบรายละเอยีดความถูกต้องในเล่ม
หลักสูตร ดังนี้ 
- ตรวจชือ่ปริญญา 
- ตรวจโครงสร้างหลักสูตร 
- ตรวจรหัสวิชา จำนวนหนว่ยกิต 
- ตรวจสอบคำอธิบายรายวิชา 
- ตรวจผลการเรียนรู้ แผนที่การกระจายความรับผิดชอบ 
- ตรวจสอบ KPI 
- ตรวจสอบภาคผนวก และเอกสารประกอบอื่นๆ 
2. เสนอผลการตรวจหลักสูตร พร้อมทั้งเล่มหลักสูตรและ
ข้อเสนอแนะ เสนอขอความเห็นชอบจากผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน และรองอธิการบดีฝา่ยวิชาการ 
3. บันทึกข้อความแจ้งคณะ  
- กรณีไม่ถูกต้องมอบให้คณะแก้ไขปรับปรุง 
- กรณีถูกต้องแลว้มอบให้คณะจัดทำเล่มหลักสูตรจำนวน 7 เล่ม 
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการอนุสภาวิชาการ 

- เล่มหลักสูตรที่
ตรวจเสร็จแล้ว 
- บันทึกข้อความ
แจ้งคณะ 

1 เล่ม ต่อ 1 วัน 

 
 
 
 

1. ประสานงานเลขานุการคณะกรรมการอนุสภาวิชาการขอ
บรรจุวาระการประชุมพจิารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
2. จดบันทึกข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการอนุสภาวิชาการแจ้ง
คณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรดำเนินการแก้ไขกอ่นเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการ 

เล่มหลักสูตรที่ตรวจ
เสร็จแล้ว 

1 ชั่วโมง 

 
 
 

   

เร่ิม 

คณะส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 

ตรวจสอบ 

ผ่าน 

ไม่

ผ่าน 

ต่อ 

คณะเสนอเล่มหลักสูตร 
เข้าคณะกรรมการอนุสภาวิชาการ 
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งาน…ประสานการพัฒนาหลักสูตร 
เล่มหลักสตูร มคอ.2 

เขียนโดย นางสาวกัญจนพร  จันทร์ดำ 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 

แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีดำเนินงาน เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 
 

   

 
 
 
 
 

1. ประสานงานเลขานุการสภาวิชาการขอบรรจุวาระการ
ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสตูร 
2. ตรวจสอบเล่มหลักสูตรตามข้อเสนอแนะคณะกรรมการ
สภาวิชาการ ก่อนเขา้ประชุมคณะกรรมการติดตามกำกับ
ด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

เล่มหลักสูตรที่ตรวจ
เสร็จแล้ว 

1 ชั่วโมง 

 1. ประสานงานเลขานุการคณะกรรมการติดตามกำกับดา้น
วิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั
นครสวรรค์ ขอบรรจุวาระการประชุมพจิารณาให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร 
2. ตรวจสอบเล่มหลักสูตรตามข้อเสนอแนะ กอ่นเข้าประชุม
สภามหาวิทยาลัย 
 

เล่มหลักสูตรที่ตรวจ
เสร็จแล้ว 

1 ชั่วโมง 

 1. ประสานงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย การขอบรรจุ
วาระการประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
2. ตรวจสอบเล่มหลักสูตรตามข้อเสนอแนะสภามหาวิทยาลยั 
ก่อนเข้านำส่งสำนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 
 

เล่มหลักสูตรที่ตรวจ
เสร็จแล้ว 

1 ชั่วโมง 

 ดำเนินการจัดทำหนังสือบันทกึข้อความไปยังคณะเพื่อแจ้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดทำเอกสารดังต่อไปนี้ เพื่อ
นำส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านระบบ 
CHECO  ภายใน 7 วันภายใน หลังสภามหาวิทยาลัยรับรอง
รายงานการประชุมให้ความเห็นชอบหลกัสูตร พร้อมทั้งเข้า
เล่มสง่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดังนี้ 

- เล่มหลักสูตร (มคอ.2) จำนวน 4 เล่ม 
- แผ่น CD บันทกึข้อมูลเล่มหลักสูตรทั้งหมดและแบบ

รายงานข้อมูลหลกัสูตร จำนวน 1 แผ่น 

บันทึกข้อความ 20 นาที 

 อบรมระบบสารสนเทศการรับทราบหลกัสูตรของ
สถาบันการศึกษา CHECO แกอ่าจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร
พร้อมทั้งออก User Nameและ Password ให้อาจารย์กรอก
ข้อมูลหลักสูตรผ่านระบบ 
 

 1 ชั่วโมง 

 
 
 

   

ต่อ 

ต่อ 

บันทึกข้อความแจ้งคณะส่งเล่ม
หลักสูตร มคอ.2 ส่ง สกอ. 

คณะส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 
เข้าคณะกรรมการติดตามกำกับด้าน
วิชาการและคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

 

คณะส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 
เข้าสภามหาวิทยาลยั 

อบรมระบบ CHECO ให้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

คณะเสนอเล่มหลักสูตร 
เข้าสภาวิชาการ 
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งาน…ประสานการพัฒนาหลักสูตร 
เล่มหลักสตูร มคอ.2 

เขียนโดย นางสาวกัญจนพร  จันทร์ดำ 
กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 
แผนภูมิสายงาน 
(Flow Chart) 

ขั้นตอน / วิธีดำเนินงาน เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ระยะเวลา
ดำเนินการ 

 
 
 

 
 
 
 

  

 1. ขอรายงานการประชุมจากสภามหาวทิยาลัย 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเล่มหลักสูตรก่อนระบบ 
CHECO ก่อนส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. เสนอข้อคิดเห็นและเสนอการตรวจสอบเอกสาร
หลักสูตรผ่านระบบ CHECO ต่อรองอธกิารบดีฝ่ายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ พิจารณา 
4. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ของหลักสูตรอีกครั้ง ถ้าผ่าน ทำการส่งออกหลักสูตรไปยัง
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา หากไม่ผ่าน แจ้ง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ไข 

- รายงานการ
ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

- ข้อมูล
หลักสูตรใน
ระบบ 
CHECO 

1 ชั่วโมง 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
กดส่งหลักสูตรไปยังสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ผา่นระบบ CHECO 
 
 

 15 นาที 

 1. ตรวจสอบสถานะการรับทราบหลักสตูรผ่านระบบ 
CHECO ทกุสัปดาห ์หากหลกัสูตรถูกส่งกลับดำเนินการ
แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตรดำเนินการปรับแก้ไข 
2. แจ้งความคืบหน้าสถานการณ์รับทราบ ให้ผู้อำนวยการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทราบ และแจ้งรอง
อธิการบดีฝ่ายวิชาการทราบ 

 15 นาที 

 
 
 
 
 
 

บันทึกข้อความแจ้งคณะรับทราบ  15 นาที 

 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
 

เรียนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ทราบและดำเนินการส่งข้อมูล

หลักสูตร 

จบ 

ตรวจสอบ 
ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ต่อ 

ตรวจสอบ 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

แจ้งคณะทราบ 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม มคอ.2 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 

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

สาขาวิชา............................................. 
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ............... 

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

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสหลักสูตรและสาขาวิชา 
 รหัสหลักสูตร ..................................................... 
 ภาษาไทย ..................................................... 

ภาษาอังกฤษ ..................................................... 

 
ภาพที่ 1 ตัวอย่างการเขียน ข้อ 1 รหัสหลักสูตรและสาขาวิชา 

 ตรวจสอบเล่มหลักสูตรโดยต้องระบุรหัสหลักสูตร/ชื่อหลักสูตรและสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่เปิด
สอนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องครบถ้วน  
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม(ไทย)  : …………………………….. 
 ชื่อย่อ(ไทย) : …………………………….. 
 ชื่อเต็ม(อังกฤษ)  : …………………………….. 
 ชื่อย่อ(อังกฤษ) : …………………………….. 

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการเขียน ข้อ 2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้อง สำหรับชื่อภาษาไทย 

ให้ใช้ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยชื่อปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชาของสถาบัน หรือตาม
ข้อบังคับของสถาบันฯ ซึ่งสอดคล้องตามประกาศทระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา 
พ.ศ.2559 
3. วิชาเอก (ถ้ามี)  กรณีที่มีวิชาเอกหรือแขนงวิชาต้องระบุ หากไม่มี ระบุ “ไม่มี”  ตรวจสอบจากการเปิดแขนง
วิชาและการให้ปริญญา 
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  ตรวจสอบจากโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้องตรงกัน 

ปีหลักสตูรจะเป็นปีท่ีสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์เห็นชอบให้เปดิสอน เช่น 
สภามหาวิทยาลยั ให้ความเห็นชอบเปิดสอน
ในภาคการศึกษาที่ 1/2562  ปกหลักสูตร
เป็นปี 2562 
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5. รูปแบบของหลักสูตร   ในการตรวจสอบรูปแบบของหลักสูตรนั้นจะต้องให้ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ระบุให้ครบถ้วนตามหัวข้อและทำการตรวจสอบโดยอ่านจากเล่มหลักสูตรและทำการวิเคราะห์ตามประกาศ
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 (ระบุเฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรีเท่านั้น หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาไม่
ต้องเขียนข้อ 5.2 )  วิเคราะห์จากเล่มหลักสูตรหลักเกณฑ์การเขียนหลักสูตรตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 โดยมีเนื้อหาดังนี้ 
 เล่มหลักสูตรต้องระบุประเภทของหลักสูตรไว้โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้  

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ หมายถึง หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่าง
สร้างสรรค ์
 หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ หมายถึง ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู้เรียนที่มี
ความสารถพิเศษ  มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้  ความสามารถระดับสูง โดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว 
ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน  โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตที่เปิดสอนอยู่แล้ว และ
สนับสนุนให้ผู้เรียนได้ทำวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ 
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หมายถึง หลักสูตรที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือ
มีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ โดยผ่านการฝึกงานในสถาน
ประกอบการ หรือสหกิจศึกษา 

หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ หมายถึง เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เรียนที่มี
ความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรปกติ
ที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของผู้เรียน โดยกำหนดให้ผู้เรียนได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษา
ที่เปิดสอนยู่แล้ว และทำวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ 
 5.3 ภาษาที่ใช้  ตรวจสอบเงื่อนไขในหลักสูตรว่าเป็นภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศหรือภาษาใดๆ 
 5.4 การรับเข้านักศึกษา  ตรวจสอบเงื่อนไขว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติ 
 5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืนๆ (ถ้ามี) ต้องเขียนว่าเป็นหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
หากเป็นหลักสูตรความร่วมมือให้ระบุความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอ่ืนๆ โดยระบุชื่อที่ทำความ
ร่วมมือด้วย หากเป็นสถาบันการศึกษาต่างประเทศ ให้นำประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตก
ลงร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2550 มาทำการ
วิเคราะห์และตรวจสอบให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
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 5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  ตรวจสอบว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญา
มากกว่า 1 สาขาวิชา(กรณีปริญญา) หรือปริญญาอ่ืนๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็นปริญญาร่วมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ ซึ่งหลักสูตรในมหาวิทยาลัย จะเป็นการให้
ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร  การตรวจสอบใช้การตรวจโดยแยกเป็น
ข้อดังนี้ให้ครบถ้วน 
 6.1 ระบุเป็นหลักสูตรใหม่หรือปรับปรุง  กำหนดการเปิดสอนในภาคการศึกษา ... ปีการศึกษา ..... เป็น
ต้นไป 
 6.2 คณะกรรมการประจำคณะให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที.่.... วันที่........... 
 6.3 คณะกรรมการอนุสภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่.... วันที่........ 
 6.4 คณะกรรมการสภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตร  ในการประชุมครั้งที่.....วันที่ .......... 
 6.5 คณะกรรมการติดตามกำกับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้ง
ที่ ....... วันที่........ 
 6.6 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในการประชุมครั้งที่...... วันที่............... 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  วิธีการตรวจสอบให้นับจากปีที่การจัดการ
เรียนการสอนครึ่งหนึ่งของหลักสูตร เช่น หลักสูตร 4 ปี  เปิดสอนปี พ.ศ.2562  ความพร้อมในการเผยแพร่
หลักสูตรจะเป็นปี พ.ศ.2565  
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา  ตรวจสอบการเขียนโดยให้เขียนเป็นข้อๆให้ครบถ้วน บาง
สาขาวิชาสามารถขอใบประกอบอาชีพบุคลากรทางการศึกษาได้ให้ระบุอาชีพไว้ 
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
ตรวจสอบให้ครบถ้วน โดยตรวจสอบความถูกต้องคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยใช้ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ.
2558 หรือถ้าเป็นหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาใช้ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 รวมทั้งตรวจสอบสาขาวิชาของอาจารย์ให้สอดคล้องกับหลักสูตร ตรวจสอบการ
จัดเรียงวุฒิการศึกษาโดยจะต้องระบุวุฒิการศึกษาสูงสุดขึ้นก่อน  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยห้ามเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตรไม่ได้เช่น 
ตารางท่ี 1 ฟอร์มตารางคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ลำดับ ชื่อ-สกุล 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขที่ประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิ 
และสาขาวิชา 

สถาบันการศึกษา/ 
ปีที่สำเร็จการศึกษา 

1 นาย.................................... 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์(.......................) 
เลขที่ประจำตัวประชาชน 
xxxxxxxxxxxxx 

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

มหาวิทยาลัย..............2549 
มหาวิทยาลัย..............2545 
มหาวิทยาลัย............. .2542 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน ตรวจสอบโดยระบุ “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” เนื่องจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ไม่มีศูนย์การศึกษานอกท่ีตั้ง 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร  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 
 
 
 
 

เกณฑ์ที่ควรรู ้
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ประจำหลักสตูร มภีาระหน้าที่ในการบริหาร/พัฒนาหลักสูตร และควบคมุคุณภาพ
การจัดการเรยีนการสอน 
ระดับปริญญาตร ี จำนวน : อย่างน้อย 5 คน 
  คุณวุฒิ : ขั้นต่ำปรญิญาโทหรือเทยีบเท่าหรือมตีำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  
  ผลงาน : อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา) 
ระดับปริญญาโท จำนวน : อย่างน้อย 3 คน 
  คุณวุฒิ : ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือข้ันต่ำปรญิญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

 ผลงาน : อย่างน้อย 3 รายการ โดยอย่างน้อย 1รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ผลงานรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา) 

ระดับปริญญาเอก จำนวน : อย่างน้อย 3 คน 
  คุณวุฒิ : ปริญญาเอกหรือเทียบเทา่ หรือข้ันต่ำปรญิญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีตำแหน่งศาสตราจารย์ 

ผลงาน : อย่างน้อย 3 รายการ โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ผลงานรอบ 5 ปีย้อนหลัง
(ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา) 

ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งทาง
วิชาการเป็นผลงานร่วมกับผู้อื่นได ้
 สำหรับการนำข้อมูลใส่ตามตารางที่ 1 ฟอร์มตารางคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะต้องตรงกันกับข้อมูล
ประวัติในภาคผนวกของเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ด้วย 
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  การตรวจสอบจะตรวจสอบจากการเขียนโดยหลักสูตร
จะต้องแยกหัวข้อย้อยเป็น  
 1.1 ปรัชญา 
 1.2 ความสำคัญ 
 1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง  ตรวจสอบจากการเขียนโดยแบ่งเป็นตาราง ดังนี้ 

ตารางที่ 7  แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1....................................... 1................................................  

2................................................  
1............................................ 
2............................................ 

2....................................... 1................................................  
2................................................  

1................................................  
2................................................  

 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ 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 โดยมีระยะเวลาและจำนวนหน่วยกิตในสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาปกติ” กรณีไม่มี ให้ระบุ “ไม่มี” 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค  ตรวจสอบจากการเขียนโดยต้องระบุว่า “ไม่มี” 
2. การดำเนินหลักสูตร 
 2.1 วัน –เวลาในการดำเนินการเรียนการสอน ตรวจสอบจากการเขียนโดยต้องระบุเป็น  

ภาคการศึกษาท่ี 1 เดือนมิถุนายน – ตุลาคม   
ภาคการศึกษาท่ี 2 เดือนพฤศจิกายน – มีนาคม  
ภาคฤดูร้อน เดือนเมษายน-พฤษภาคม (กรณีเขียนในข้อ 1.2 มีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน) 

 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)  จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าและมีคุณสมบัติด้านต่างๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัย  

(2) หลักสูตรปริญญาตรี(ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
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ขั้นสู งหรือเทียบเท่า 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 รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 
เทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชา
พิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา  
  (2) หลักสูตรปริญญาโท รับผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่
สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  (3) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ชั้นสูง รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาพิจารณา
แล้วเห็นสมควรรับเข้าศึกษา 
  (4) หลักสูตรปริญญาเอก  รับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่มีผลการเรียนดีเด่นจาก
สถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวิทยาลัยรับรองและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประจำสาขาวิชาพิจารณาแล้ว
เห็นสมควรรับเข้าศึกษา 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  ตรวจสอบจากการเขียนอธิบายโดยมิได้เป็นการบังคับเงื่อนไขโดยตรง
แต่หลักสูตรจะต้องระบุไว้ 
 2.4 กลยุทธ์ในการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจำกัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 ตรวจสอบจากการ
เขียนอธิบายโดยมิได้เป็นการบังคับเงื่อนไขโดยตรงแต่หลักสูตรจะต้องระบุไว้ โดยตรวจจากข้อ 2.3 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  ตรวจสอบยอดการรับนักศึกษาหากระบุ
เป็น 35  45  55 จะต้องระบุหมายเหตุว่า 35 คน เป็น 1 ห้องเรียน  
 ตารางที่ 8 แผนการรับนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา 
จำนวนนักศึกษา จำนวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

25..... 25..... 25..... 25..... 25..... 
ชั้นปีที่ 1      
ชั้นปีที่ 2      
ชั้นปีที่ 3      
ชั้นปีที่ 4      
รวม      
คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา      
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 2.6 งบประมาณตามแผน  ตรวจสอบจากรูปแบบการเขียนให้ครบถ้วนโดยจะต้องแสดงตาราง
งบประมาณรายรับ (หน่วยบาท) และตารางรายจ่าย(หน่วยบาท) และหมายเหตุค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา (หน่วย
บาท) 

ตารางที่ 9 งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 
รายการ ปีงบประมาณ 

25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 
1. ค่าลงทะเบียน      
2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล      
รวมรายรับ      

ตารางที่ 11 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย บาท) 
รายการ ปีงบประมาณ 
งบดำเนินการ 25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 
1. ค่าวัสดุ      
2. ค่าใช้สอย      
รวมรายรับ      

 ค่าใช้จ่ายนักศึกษาต่อคนต่อปีการศึกษา ......... บาท (นำมาจากค่าบำรุงการศึกษาต่อปีการศึกษา) 
 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 จำนวนหน่วยกิต  ระบุข้อความ จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า.....หน่วยกิต
(ตรวจนับจากหน่วยกิตท่ีเขียนไว้ในโครงสร้างหลักสูตรให้ถูกต้องตรงกัน)   
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร ตรวจจากการเขียนอธิบายเป็นตารางโครงสร้างหลักสูตร การตรวจ
ตารางโครงสร้างหลักสูตรหากหลักสูตรใดมี มคอ.1 จะต้องดำเนินการตรวจตามเอกสาร มคอ.1 หากหลักสูตรใด
ไม่มี มคอ.1 ให้ตรวจจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
ดังนี้ 
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ตารางที่ 12  โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา จำนวนหน่วยกิต 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
- กลุ่มภาษาและการสื่อสาร 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 

30 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
6 หน่วยกิต 
9 หน่วยกิต 

หมวดวิชาเฉพาะ 
- วิชาแกน / วิชาพ้ืนฐาน 
- วิชาบังคับ 
- วิชาเลือก 
- วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

 

หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 
จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  

ตารางที่ 13  โครงสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต 

แผน ก แบบ..... แผน ข 
1. วิชาพ้ืนฐาน   
2. วิชาเฉพาะด้าน   
    - วิชาบังคับ   
    - วิชาบังคับเฉพาะ   
    - วิชาเลือก   
3. วิทยานิพนธ์   
4. วิชาเสริม   
รวมทั้งหมด   
  3.1.3 รายวิชา  ตรวจตามการเขียนรายการดังนี้ 

1) ความหมายของเลขประจำวิชาโดยต้องมีตารางการอธิบายความหมายของรหัสวิชา 
ไว้ในหลักสูตรทุกหลักสูตร 

2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร ในขั้นตอนนี้การตรวจจะดำเนินการตรวจสอบ รหัส 
วิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต ให้ถูกต้องตรงกับ คำอธิบายรายวิชา แผนการเรียนนักศึกษา แผนที่แสดง การ
กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา และตารางเปรียบเทียบหลักสูตร ทุกส่วนต้อง
ถูกต้องตรงกัน และดำเนินการบวกจำนวนหน่วยกิตตรวจเช็คความถูกต้องตามโครงสร้างหลักสูตรที่เขียนไว้  
  3.1.4  แสดงแผนการศึกษา ตรวจสอบความถูกต้องจากโครงสร้างหลักสูตร โดยรหัสวิชา ชื่อ
วิชา และจำนวนหน่วยกิตต้องตรงกัน ตรวจสอบจำนวนหน่วยกิตรวมของแต่ละภาคการศึกษาต้องไม่เกิน 22 
หน่วยกิต โดยใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
หมวด 4 การลงทะเบียนรายวิชา และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 หมวด 5 การลงทะเบียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ ไม่เกิน 15 หน่วยกิต 

จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 

- ประกาศนียบัตรบณัฑิตและประกาศนียบัตรบณัฑติ
ช้ันสูง  ไม่น้อยกว่า 24 หน่วยกิต 

- ปริญญาโท  ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต  
- ปริญญาเอก  จบ ป.โท ไม่น้อยกว่า  48 หน่วยกิต 

                   จบ ป.ตรี ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 

 

- ป.บัณฑิต  -ไมร่ะบุช่อง
ตารางนี ้
- ป.โท ใช้คำว่า “แผน” 
เช่น แผน ก 
- ป.เอก ใช้คำว่า “แบบ” 
เช่น แบบ 1.1 
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ตารางที ่  14 แผนการเรียนนักศึกษา 
ชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต หมายเหตุ 
วิชาที่ต้องศึกษาก่อน 

    
    
    
    

รวม    
  3.1.5  คำอธิบายรายวิชา ตรวจสอบความถูกต้องจากโครงสร้างหลักสูตร โดยรหัสวิชา ชื่อวิชา 
และจำนวนหน่วยกิตต้องตรงกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 3.2  ชื่อ สกุล เลขประจำตัวประชาชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ การตรวจสอบจากการเขียน
โดยระบุจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์พิเศษแยกจากกัน โดยระบุรหัสเลขประจำตัวประชาชน 
รายชื่อซึ่งประกอบด้วยตำแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาและสถาบันที่สำเร็จการศึกษา (โดยต้องสอดคล้อง
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา) ผลงานทางวิชาการ การค้นคว้า วิจัย หรือการแต่งตำรา(ถ้ามี) 
รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ (รายละเอียดทั้งหมดไว้ในภาคผนวก) ความถูกต้อง
ของข้อ  3.2  ตรวจสอบไปกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ชื่อ –นามสกุล รหัสประจำตัวประชาชน ตำแหน่ง
ทางวิชาการ คุณวุฒิทางการศึกษา สถาบันการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา และ ปี พ.ศ.ที่สำเร็จการศึกษา  
  3.2.1 อาจารย์ประจำหลักสูตร  ตรวจการเขียนตามตารางดังนี้  
ที ่ ชื่อ – นามสกุล 

ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา) 
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 
25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 

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

ตำแหน่งทางวิชาการ 
เลขประจำตัวประชาชน 

คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา) 
สถาบันที่สำเร็จการศึกษา 
ปีที่สำเร็จการศึกษา 

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห์) 
(ปีการศึกษา) 
25.... 25.... 25..... 25.... 25.... 

1        
2        
3        
4        
5        
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถ้ามี) หัวข้อนี้ตรวจสอบการ
เขียนอธิบายของอาจารย์ เนื่องจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องจัดการศึกษาไว้ในหลักสูตรทุกหลักสูตร 
ตรวจสอบการตอบคำถามตามหัวข้อย้อย 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
 4.2 ช่วงเวลา 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย(ถ้ามี) หัวข้อนี้ตรวจสอบการเขียนอธิบายของอาจารย์ 
เนื่องจากบางหลักสูตรอาจไม่มีวิชาโครงงานหรืองานวิจัย  ตรวจสอบการตอบคำถามตามหัวข้อย้อย  หากไม่มี
ต้องระบุ “ไม่มี” 
 5.1 คำอธิบายโดยย่อ 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
 5.3 ช่วงเวลา 
 5.4 จำนวนหน่วยกิต 
 5.5 การเตรียมการ 
 5.6 กระบวนการประเมินผล 
 

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 และตรวจโดยใช้คำอธิบายจากสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เขียนไว้ดังนี้ 

(1) คำอธิบายทั่วๆ ไปเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและระดับของ 
ความรู้และทักษะนั้นๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้นๆ กำหนดอย่างน้อย (ดู
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้นๆข้อ 5 มาตรฐานผล
การเรียนรู้)  กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่จะพัฒนา/
ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาทำความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/
ปรับปรุงจากคำอธิบายในส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 วิธีที่ 2 

(2) คำอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และ 
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ทักษะเหล่านั้น (ควรอธิบายทั่วๆ ไปของวิธีที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสำคัญ แต่ถ้ามีความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกำหนดให้มีในรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะให้แสดงไว้ด้วย) 

(3) วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการ 
เรียนรู้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง (ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์หรือวิธีการในระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เห็นด้วย 
ตัวอย่างเช่น กิจกรรมต่างๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนำในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูง
ขึ้นใช้ความรู้และทักษะที่กำหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา 
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  ตรวจรูปแบบจากการตรวจรหัสวิชา ชื่อวิชาให้ตรงโครงสร้างหลักสูตร เช็คจำนวนหัวข้อตาราง 
Curriculum Mapping  ให้ครบตามข้อ 2. (1) 
 

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน(เกรด) ตรวจจากการเขียน “การวัดผลและการสำเร็จ
การศึกษาเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2550 และระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ.2550” 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  ตรวจสอบจากการเขียน อธิบายกระบวนการที่ใช้
ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจาก
คะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสำหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสำหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน  แยกออกเป็น 2 ส่วน คือการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษา
ยังไม่สำเร็จการศึกษา และ การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ ขณะนักศึกษาสำเร็จการศึกษา ดังนี้ 
 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สำเร็จการศึกษา 
 2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสำเร็จการศึกษา 
3. เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  ตรวจสอบจากการเขียน โดยอ้างอิงระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2550 
 

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. เตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ ตรวจจากคำอธิบายกระบวนการที่ใช้สำหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการ
แนะนำอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ ที่สอน
ในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ ตรวจจากการอธิบายถึงสิ่งที่จะดำเนินการเพ่ือช่วยให้คณาจารย์
ได้พัฒนา โดยแบ่งเป็น 2  ข้อดังนี้ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ 
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การกำกับมาตรฐาน  อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
ประกาศใช้และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา  ตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
2. บัณฑิต  อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ผลลัพธ์การเรียนรู้  การ
ทำหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษา 
3. นักศึกษา  อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  การควบคุมการดูแล 
การให้คำปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสำเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
4. อาจารย์  อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์  ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก
อาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  การออกแบบหลักสูตรควบคุม กำกับการจัดทำรายวิชา การวางระบบผู้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การกำกับให้มีการประเมินตามสภาพจริง  
มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดำเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  อธิบายระบบการดำเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำ
หลักสูตร 
7. ตังบ่งชี้ผลการดำเนินงาน (Key Performance Indicators) ระบุตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ใช้ในการ
ติดตาม  ประเมินและรายงานคุณภาพของหลักสูตรประจำปีตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรพัฒนาขึ้นเองโดยครอบคลุมหมวด 1- หมวด 6 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย ปีการศึกษา 
25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุม เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน
หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

x x x x X 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X x x x x 

4. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบของการ

x x x x x 
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จัดทำ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทกรายวิชา 
5.จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตรตามแบบของการทำ 
มคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x X 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

x x x x x 

8. อาจารย์ใหม่(ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

x x x x x 

10. จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x X 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มี
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - x X 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - - x 

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 10 11 12 
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 
ตัวบ่งชี้ที่ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 8 9 10 
* ข้อควรรู้ในการตรวจ  ดังนี้  

1. ตัวบ่งชี้ที่ 2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ................(ถ้าไม่มี มคอ.1 
ให้ระบุ  “กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552”  ถ้ามี มคอ.1 ให้ระบุ “มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขา........... พ.ศ. .......”) 

2. ตัวบ่งชี้ที่ 7  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการ
เรียนรู้จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว ถ้าเป็นหลักสูตรปรับปรุง ต้องประเมินในปี
แรกด้วย 

3. ตัวบ่งชี้ที่ 11 และ 12 ระดับความพึงพอใจ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า  3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0  
 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน   
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผน
ไว้สำหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลัง
การเข้ารับการอบรม การนำกลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เก่ียวข้อง  
และอธิบายกระบวนการที่จะนำผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผลกลยุทธ์การสอน 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน  อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการ
ประเมินทักษะคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ เช่น การประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา  
การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาใน
หลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน  การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการใน
การพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากท่ีสุดที่นักศึกษาต้องการ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพ่ือจะได้ข้อมูลต่างๆ ย้อนกลับในการประเมิน
คุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1) นักศึกษาและ
บัณฑิต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ 
3. การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุใน
หมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชา
เดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน) 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง  อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จาก
อาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
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. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นรายวิชาใน
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553 
 ในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบไปด้วย  
 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
 2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการวัดและการประเมิ นผลการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2550 
ภาคผนวกที่ 2 ขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร  ซึ่งจะประกอบไปด้วย  

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร และคำสั่งวิพากษ์หลักสูตร ซึ่งประกอบไปด้วยกรรมการ
อย่างน้อย 7  คน โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชียวชาญในสาขา/
สาขาวิชา... ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการด้วยอย่างน้อย 1 คน เพ่ือดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับ.... สาขา/
สาขาวิชา....โดยมีหัวข้อของหลักสูตรอย่างน้อยตามที่กำหนดไว้ในแบบ มคอ.2 รายละเอียดหลักสูตร 
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 2. ขั้นตอนการการพัฒนาหลักสูตร  ประกอบไปด้วย บรรยายการพัฒนาหลักสูตรตั้งแต่เริ่มแรก จนถึง
การนำเสนอเข้าสภาวิชาการ รายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร(ถ้ามี) หรือข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิในการ
วิพากษ์ 

3. สรุปผลการประเมินหลักสูตร ใช้เฉพาะหลักสูตรปรับปรุงเป็นแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่ใช้หลักสูตรปัจจุบัน ถ้าเป็นหลักสูตรใหม่ จะเป็นวิจัยทางการตลาดหรือข้อมูลนักศึกษาที่สนใจเข้า
ศึกษาในสาขาวิชานั้นๆ 
ภาคผนวกที่ 3 ตารางสรุปรายการปรับปรุงหลักสูตร  ซึ่งต้องมีเนื้อรายวิชาทั้งหลักสูตรเดิมและปรับปรุงใหม่ให้
ครบถ้วนทั้งโครงสร้างหลักสูตรและรายวิชาที่ปรับปรุงแก้ไขพร้อมระบุเหตุผลในการปรับแก้ไข ผู้ปฏิบัติงานต้อง
อ่านข้อความทั้งหมดและตรวจสอบว่าถูกต้องตามท่ีระบุไว้ในเล่มหลักสูตรหรือไม ่
ภาคผนวกที่ 4 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร  ตรวจสอบจากหลักฐานงานตีพิมพ์เผยแพร่โดย
ใช้เกณฑ์จากประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย     
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ.2560  กรณีเผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสาร
ทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พอ. กำหนด ตรวจสอบจากเว็บไซต์ 
http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php   
 หลักการตรวจสอบผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำหลักสูตร  มีนิยามดังนี้ 
  4.1 งานวิจัย การเผยแพร่ เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  โดยต้องแสดงหลักฐานว่าได้ผ่าน
การประเมินคุณภาพโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มา
จากหลากหลายสถาบัน ดังนี้ 
  1) เผยแพร่ในรูปของบทความวิจัยในวารสารทางวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด 
ทั้งนี้เอกสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์ หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  2) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความวิจัย 
  3) นำเสนอเป็นบทความวิจัยต่อที่ประชุมทางวิชาการที่เป็นฉบับเต็มของการประชุมระดับชาติ
หรือระดับนาชาติ โดยต้องมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ใน
วงการวิชาการนั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องทำหน้าที่คัดสรรกลั่นกรอง รวมถึงตรวจสอบความถูกต้อง การใช้
ภาษา และแก้ไขถ้อยคำหรือรูปแบบการนำเสนอที่ถูกต้องก่อนการเผยแพร่ในหนังสือประมวลบทความในการ
ประชุมทางวิชาการ (proceedings) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจเผยแพร่ก่อนหรือ
หลังการประชุมได้ ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่ 
อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เก่ียวข้องจากหลากหลายสถาบัน 
  4) เผยแพร่ในรูปของรายการวิจัยฉบับสมบูรณ์ พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการ
และวิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางตามที่สภาสถาบันอุดมศึกษากำหนด ทั้งนี้ 
คณะผู้ทรงคุณวุฒิ (peer reviewer) จะต้องไม่ใช่คณะกรรมการตรวจรับทุนหรือตรวจรับงานจ้างเพ่ือให้งานวิจัย
นั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือข้อกำหนดของสัญญาจ้างเท่านั้น 
  5) เผยแพร่ในรูปของหนังสือ (monograph) พร้อมหลักฐานว่าได้เผยแพร่ไปยังวงวิชาการและ
วิชาชีพในสาขาวิชานั้นและสาขาวิชาที่เก่ียวข้องอย่างกว้างขวางตามท่ีสถาบันอุดมศึกษากำหนด 

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/general_search.php
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  4.2 ตำรา 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 โดยสำนักพิมพ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 
  การเผยแพร่ดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นไปอย่างกว้างขวางมากกว่าการใช้ในการเรียนการสอนวิชา
ต่างๆ ในหลักสูตรเท่านั้น จำนวนพิมพ์เป็นดัชนีหนึ่งที่อาจแสดงการเผยแพร่อย่างกว้างขวางได้ แต่อาจใช้ดัชนีอ่ืน
วัดความกว้างขวางในการเผยแพร่ได้เช่นกัน 
  ทั้งนี้ต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่จากคณะกรรมการของสถาบันอุดมศึกษา
คณะหรือสถาบันทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้องกับสาขาวิชานั้น 
  4.3 บทความทางวิชาการ การเผยแพร่  เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  โดยต้องแสดง
หลักฐานว่าได้ประเมินโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิในสาขานั้นๆ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง (peer reviewer) ที่มาจาก
หลากกลายสถาบัน ดังนี้  
  1) เผยแพร่ในรูปของบทความในวารสารทางวิชาการท่ีอยู่ในฐานข้อมูลที่ ก.พ.อ. กำหนด ทั้งนี้ 
วารสารทางวิชาการนั้นอาจเผยแพร่เป็นรูปเล่มสิ่งพิมพ์หรือเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
  2) เผยแพร่ในหนังสือรวมบทความในรูปแบบอ่ืนที่มีการบรรณาธิการ โดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิใน
สาขาวิชานั้นๆ  (peer reviewer) ประเมินคุณภาพ 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งผลการตรวจสอบหลักสูตร 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                      

ที ่         /๒๕๖๓      วันที่            ๒๙  กรกฎาคม   ๒๕๖๓   

เรื่อง    ส่งคืนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑ 

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    เล่มหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  
                     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
 ตามท่ี คณะได้เสนอหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้ดำเนินการตรวจสอบ
เอกสารหลักสูตรแล้วมีข้อสังเกตบางประการ  จึงขอแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาปรับแก้ไขเอกสาร
ดังกล่าว  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 ๑. ลบผลการเรียนรู้ของหลักสูตร Program learning Outcomes (PLO) หน้า ๗๗-๗๙  

๒. หน้า ๑๐๕ ข้อ ๗. ตังบ่งชี้การดำเนินงาน (Key Performance Indicators) เพ่ิมข้อความ “ผลการ
ดำเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง ๒ ปี การศึกษาเพ่ือติดตามการดำเนินการ
ตาม TQF ต่อไป ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดำเนินงานตามข้อ ๑-๕ และอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของ
ตัวบ่งชี้ผลการดำเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี” 

๓. ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขอให้ปรับใหม่ดังตัวอย่างที่แนบไป
ด้วยนี้ 

๔. โปรดแนบหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ เช่น บทความที่
เผยแพร่ในวารสารตามฐานข้อมูล TCI, Scopus ฯลฯ แต่หากเป็นหนังสือ ตำรา แนบหลักฐานหนังสือตอบรับการ
เผยแพร่ สำหรับ proceedings แนบหนังสือตอบรับ หน้าปก สารบัญ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ peer reviewer 

๕. รายละเอียดอื่นๆ ตามข้อแนะนำในเอกสารเล่มหลักสูตร 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอให้คณะปรับแก้ไขตามข้อสังเกต  จากนั้นนำส่งเอกสาร

หลักสูตรแบบไม่เข้าเล่ม จำนวน ๑ ชุด พร้อมเล่มหลักสูตรชุดเดิมที่ส่งกลับไปด้วยนี้ ภายในวันที่ ๗ สิงหาคม 
๒๕๖๓  มายังสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบอีกครั้ง 

 

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดำเนินการ 
(อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
โทร  ๐๕๖ ๒๑๙๑๐๐-๒๙  ตอ่  ๑๒๐๘ 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งผลการตรวจสอบหลักสูตร 
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                      

ที ่       ๔๒๑/๒๕๖๓      วันที่            ๔  สิงหาคม   ๒๕๖๓   

เรื่อง    ส่งคืนหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง  ครั้งที่ ๒ 

เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    เล่มหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง  
                     (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
 ตามท่ี คณะได้เสนอหลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง  (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้ดำเนินการตรวจสอบ
เอกสารหลักสูตรแล้วมีข้อสังเกตบางประการ  จึงขอแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาปรับแก้ไขเอกสาร
ดังกล่าว  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. โปรดแนบหลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ เช่น บทความที่
เผยแพร่ในวารสารตามฐานข้อมูล TCI, Scopus ฯลฯ แนบหลักฐานหนังสือตอบรับการเผยแพร่ สำหรับ 
proceedings แนบหนังสือตอบรับ หน้าปก สารบัญ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ peer reviewer (หากยังมิได้ตีพิมพ์
เผยแพร่จะขาดคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร) 

๒. รายละเอียดอื่นๆ ตามข้อแนะนำในเอกสารเล่มหลักสูตร 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ขอให้คณะปรับแก้ไขตามข้อสังเกต  จากนั้นนำส่งเอกสาร

หลักสูตรแบบไม่เข้าเล่ม จำนวน ๑ ชุด พร้อมเล่มหลักสูตรชุดเดิมที่ส่งกลับไปด้วยนี้ มายังสำนักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ตรวจสอบอีกครั้ง 

 

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ 
 

(อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
โทร  ๐๕๖ ๒๑๙๑๐๐-๒๙  ตอ่  ๑๒๐๘ 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งผลการตรวจสอบหลักสูตร 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                      

ที ่       ๖๐๐/๒๕๖๓      วันที่            ๑๘  พฤศจิกายน   ๒๕๖๓   

เรื่อง    ส่งคืนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ครั้งที่ ๒ 

เรียน คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
สิ่งที่ส่งมาด้วย    เล่มหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
 ตามท่ี คณะได้เสนอหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) กลุ่มงานส่งเสริม
วิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักสูตรแล้วมีข้อสังเกตบาง
ประการ  จึงขอแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาปรับแก้ไขเอกสารดังกล่าว  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑.  ทบทวนรหัสวิชา ชื่อวิชาภาษาอังกฤษให้ตรงกันทุกส่วน โครงสร้างหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา แล 
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 

๒.  โปรดแนบภาคผนวก ง ผลงานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร และ
หลักฐานการเผยแพร่ผลงานวิชาการที่สามารถตรวจสอบได้ผ่านเว็บไซต์ เช่น บทความที่เผยแพร่ในวารสารตาม
ฐานข้อมูล TCI, Scopus ฯลฯ แต่หากเป็นหนังสือ ตำรา แนบหลักฐานหนังสือตอบรับการเผยแพร่ สำหรับ 
proceedings แนบหนังสือตอบรับ หน้าปก สารบัญ รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ peer reviewer (หากยังมิได้ตีพิมพ์
เผยแพร่จะขาดคุณสมบัติเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร) 

๓.  รายละเอียดอื่นๆ ตามข้อแนะนำในเอกสารเล่มหลักสูตร 
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้ตรวจสอบเอกสารหลักสูตรแล้ว  ขอให้คณะแจ้งอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นำส่งเอกสารหลักสูตรแบบเข้าเล่ม  จำนวน  ๗  ชุด  พร้อมไฟล์ pdf  หลักสูตรทั้งหมด
(รวม ๑ ไฟล์)  ส่งภายในวันที่  ๒๓  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  และขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เข้า
นำเสนอหลักสูตรต่อคณะกรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ในวันพุธ ที่  ๒  ธันวาคม  
๒๕๖๓  เวลา ๙.๓๐ น. ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  อาคาร ๑๔  ชั้น ๘ 

 
จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ 
 

(อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
โทร  ๐๕๖ ๒๑๙๑๐๐-๒๙  ตอ่  ๑๒๐๘ 

 



63 
 

ตัวอย่างแบบรายงานผลการดำเนินงาน 
แบบรายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ...................................... 

ในคราวประชุมคร้ังท่ี ..................  วัน............. ที่ ...................พ.ศ. ............... 
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๔) 

 

ลำดับ 
ที ่

ข้อเสนอแนะ 

สถานะการดำเนินการ 

แก้ไข 
(✓) 

รายละเอียดการแกไ้ข (ระบุ
หน้า) 

ไม่
แก้ไข 
() 

เหตุผลที่ไม่แก้ไข 

๑ หน้า ๒ แก้ไข ข้อ ๕.๓ การรับเข้านักศึกษา 
เดิม “เข้าใจภาษาไทยหรือภาษาองักฤษได้
เป็นอย่างดี” แก้ไขเป็น “ใช้ภาษาไทยหรือ
ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี” และ ข้อ ๕.๔ 
ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน ให้ตัด ข้อความ 
“หรืออาจมีความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ” ออก 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความขอให้คณะส่งเล่มหลักสูตร 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                        

ที ่         /๒๕๖๔ วันที่             ๒๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๔   

เรื่อง   ขอให้คณะส่งเล่มหลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๖๔  

เรียน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

เนื่องจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับปรุงหลักสูตรปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้ดำเนินการ
เสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ แล้วนั้น สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอให้คณะนำส่งเล่ม
หลักสูตรที่ผ่านสภามหาวิทยาลัย ดังนี้  

๑. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
๒. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี(๔ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๔) 
ทั้งนี้ขอให้คณะส่งหลักสูตร จำนวนหลักสูตรละ ๑ เล่ม พร้อมไฟล์ word  เพ่ือสำนักส่งเสริม 

วิชาการและงานทะเบียนจะดำเนินการจัดทำคู่มือนักศึกษา ฐานข้อมูลรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาในระบบ
สารสนเทศ และจัดเก็บเอกสารเป็นเล่มหลักสูตรในการจัดการศึกษาต่อไป 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดำเนินการ 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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ตัวอย่างบันทึกข้อความแจ้งผลหารพิจารณาหลักสูตรจากกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ    สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                                        

ที ่     ว๐๔๓ /๒๕๖๔  วันที่           ๒๒  มกราคม  ๒๕๖๔   

เรื่อง   แจ้งผลการพิจารณาหลักสูตรจากระบบพิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา   

          (CHE Curriculum Online : CHECO)  
เรียน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 เนื่องด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แจ้งผลการพิจารณา
หลักสูตรผ่านระบบ CHECO  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) โดยให้อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการแก้ไขหลักสูตรตามข้อเสนอแนะเพ่ือให้หลักสูตรผ่านการรับรองความสอดคล้อง
ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้องต่อไป   

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนขอแจ้งให้คณะทราบเพ่ือดำเนินการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตาม
ข้อเสนอแนะจากสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษาฯ  ทั้งนี้  ข้อเสนอแนะอยู่ในระบบ CHECO อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถดำเนินการเข้ารหัสผ่านตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดให้ไว้แล้ว ๑ รหัส ต่อ ๑ หลักสูตร
  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ 
 

(อาจารย์ปราณี  เนรมิตร) 
         ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/ความสำเร็จ 
1. ตรวจสอบร่างเล่มหลักสูตร(มคอ.2) ให้สำเร็จโดยใช้เวลา 1 เล่ม ต่อ 1 วัน ตามปริมาณเล่มหลักสูตร 

ตรวจสอบความถูกต้องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการและประกาศมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของ
ข้อมูลและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิดความพึงพอใจ 

2. จัดทำหนังสือแจ้งคณะขอเอกสาร ล่วงหน้าภายใน 2 สัปดาห์หลังสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ 
3. ตรวจสอบเอกสารก่อนส่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก่อนนำส่ง

ภายใน 30 วันหลังสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ  
4. ติดต่อประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม) และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปรับแก้ไขเล่มหลักสูตรให้ถูกต้องสมบูรณ์ 
5. หลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับการรับทราบจากสำนักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาทุกหลักสูตรทันตามกำหนดเวลา 
6. จัดเก็บเอกสารเล่มหลักสูตรที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างเป็น

ระบบโดยจัดเก็บไว้ในตู้เอกสารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและจัดเก็บในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถ
ดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อให้สามารถสืบค้นได้ง่ายและบริการยืม คืน 
สำหรับอาจารย์และนักศึกษาได้สะดวกสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ 
 
วิธีการให้บริการกับผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 
 1. ให้บริการด้วยใจ มีความกระตือรือร้นในการให้บริการแก่อาจารย์ นิสิตนักศึกษาและผู้รับบริการทุก
ระดับให้บริการอย่างเป็นมิตรและเสมอภาค มีความพร้อมในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ ทุกระดับได้อย่างถูกต้อง 
 2. ต้องมีความรู้ในงานที่ให้บริการ ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ในงานที่ตนรับผิดชอบที่สามารถตอบข้อ 
ซักถามจากผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและแม่นยํา ในเรื่องของเนื้อหาของงานที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อมิให้เกิด 
ความผิดพลาดเสียหายและต้องขวนขวายหาความรู้จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพิ่มข้ึนอย่างสม่ำเสมอ 

3. มีความช่างสังเกต ผู้ทํางานบริการจะต้องมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นคนมีความช่างสังเกต เพราะหาก มี
การรับรู้ว่าบริการอย่างไรจึงจะเป็นที่พอใจของผู้รับบริการก็จะพยายามนํามาคิดสร้างสรรค์ ให้เกิดบริการ ที่ดี 
ยิ่งขึ้น เกิดความพอใจและตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้ มากยิ่งขึ้น 

4. ต้องมีกิริยาวาจาสุภาพ กิริยาวาจาเป็นสิ่งที่แสดงออกจากความคิด ความรู้สึกและส่งผลให้เกิด 
บุคลิกภาพที่ดี ดังนั้นเพ่ือให้ผู้รับบริการมีความสบายใจที่จะติดต่อขอรับบริการ 

5. ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้ งานบริการเป็นงานที่ให้ความช่วยเหลือจากผู้อื่น ต้องพบปะผู้คน 
มากมายหลายชนชั้นมีการศึกษาท่ีต่างกัน ดังนั้นกิริยามารยาทจากผู้รับบริการจะแตกต่างกัน เมื่อผู้รับบริการ 
ไม่ได้ตั้งใจ อาจจะถูกตําหนิ พูดจาก้าวร้าวกิริยามารยาทไม่ดี ซึ่งผู้ให้บริการต้องสามารถควบคุมสติอารมณ์ได้ เป็น
อย่างดี 
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6. ต้องมีสติในการแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะติดต่อขอความช่วยเหลือตามปกติ แต่ บาง
กรณีผู้ขอรับบริการที่มีปัญหาเร่งด่วน ผู้ให้บริการจะต้องสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและคิดหาวิธีในการ แก้ไข
ปัญหาอย่างมีสติ อาจจะเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดจากหลายทางเลือกในการให้บริการแก่ผู้ขอรับบริการ 

กล่าวโดยสรุปควรปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักค่านิยมขององค์กรที่ให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ถือปฏิบัติในการปฏิบัติหน้าที่ ดังที่ว่า ส่งเสริมวิชาการ รักษามาตรฐาน บริการด้วยใจ  
 
จรรยาบรรณ/คุณธรรม/จริยธรรม/สมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

 1. ยึดถือปฏิบัติตามข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537 ให้ไว้ ณ 
19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2537 ข้อบังคับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป เล่ม 111 ตอนที่ 19 ง ลง
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2537 
  ข้อ 1 ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการ 
  ข้อ 2 ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย ความซื่อสัตย์ และไม่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพ กำหนดไว้ ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
  ข้อ 3 ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการทำงานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
  ข้อ 4 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
  ข้อ 5 ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ 
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ 
  ข้อ 6 ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้ เวลา ราชการให้เป็น
ประโยชน์ ต่อทางราชการเต็มที่ 
  ข้อ 7 ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อย่างประหยัด คุ้มค่า
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อสัตย์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบโดยปฏิบัติราชการอย่างสุจริตไม่
มุ่งหวังหรือแสวงหาประโยชน์อันมิควรจากการปฏิบัติงานในตำแหน่งหรือหน้าที่โดยใช้วิชาความรู้และปฏิบัติงาน
ด้วยความเอาใจใส่ ขยันหมั่นเพียร อดทนในการแก้ปัญหาเพ่ือให้งานประสบความสำเร็จ 
 3. มีทัศนคติที่ดีในการทำงานและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้
ความสามารถและทักษะในการทำงานเพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผล
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีความรูสึกที่ดี และมีความภาคภูมิใจที่ดีได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย 
 4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและปราศจากอคติปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องบนพ้ืนฐานของความ
สุจริตไม่พยายามหลีกเลี่ยงหรือแสวงหาช่องโหว่ของกฎหมาย กฎระเบียบเพ่ือกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและให้บริการ
แก่ผู้ขอรับบริการอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 



68 
 

 5. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร มีเหตุมีผลโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญทำงานในหน้าที่ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนรวดเร็วทันการด้วยวิจารณญาณที่ดี
มีจิตสำนึกและหลักการในการรักษาประโยชน์ของทางราชการและเอ้ือประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 6. ปฏิบัติเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
รักษาเวลาและอุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการอย่างเต็มความสามารถเม่ือมีงานต้องทำเพ่ิมข้ึนต้องทำงานจนแล้ว
เสร็จ  
 7. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า พึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของทาง
ราชการเช่นเป็นทรัพย์สินของตนเองโดยไม่ปล่อยปละละเลยให้เสียหายหรือชำรุดทรุดโทรมหากทรัพย์สิน
บางอย่างสามารถนำมาหมุนเวียนใช้ได้อีกก็ควรประทำเช่นการนำกระดาษที่พิมพ์หรือถ่ายเอกสารหน้าเดียวมาทำ
เป็นบันทกึข้อความหรือกระดาษสำเนาเป็นต้น 
 8. มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกับเพ่ือนร่วมงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
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บทที่  5 
ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการแก้ไขและพัฒนางาน 

ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. วิเคราะห์ ควบคุม ตรวจสอบ ร่างเล่มหลักสูตร (มคอ.2) มีปัญหาเรื่องการตีความในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ จึงเกิดปัญหาการเข้าใจไม่ตรงกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงเกิดการถกเถียงและนำมา
ซึ่งการไม่แก้ไขเล่มหลักสูตร(มคอ.2) ตามข้อเสนอแนะ 
 2. การตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร โดยดำเนินการ
ตรวจสอบจากเล่มหลักสูตรเทียบเคียงข้อมูลที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เป็นไปด้วย
ความยุ่งอยากเนื่องจากจะต้องทำการตรวจสอบจากเอกสารสัญญาจ้างและคุณวุฒิที่แนบสัญญาจ้างอาจารย์จาก
เอกสารในแฟ้ม กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
 3. การควบคุม กำกับ ตรวจสอบเอกสารเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ก่อนการนำเสนอเข้าสภาวิชาการ 
คณะกรรมการติดตามกำกับด้านวิชาการและคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เป็นที่มีความยุ่งอยากจากการตรวจสอบเอกสารซ้ำซ้อนหลายครั้งและแต่ละครั้งจะใช้เวลาในการ
ตรวจค่อนข้างมาก 
 4. คณะส่งหลักสูตรเข้ามาตรวจเป็นจำนวนมากทำให้ตรวจสอบเอกสารไม่ทัน ต้องเร่งรีบในการตรวจ
เพ่ือให้ทันกับวันประชุมสภาวิชาการทำให้เกิดตรวจสอบเอกสารหลักสูตรไม่ละเอียด 
 5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแก้ไขตามข้อเสนอแนะไม่ครบถ้วน ทำให้การตรวจหลักสูตรเป็นซ้ำหลาย
รอบจึงทำให้เสียเวลาในการตรวจหลักสูตรเล่มอ่ืน 
 6. การติดตามเล่มหลักสูตร (มคอ.2) เกิดจากการประสานงานขอเอกสารเล่มหลักสูตรจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรส่งเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาในบันทึก
ข้อความแจ้งเรื่องเวลาส่งเอกสาร 
 7. การกำกับ ติดตามการเสนอเล่มหลักสูตร (มคอ.2) ซึ่งอยู่ระหว่างการเสนอเพ่ือรับทราบให้ความ
เห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จะใช้ระยะเวลานานโดยไม่ได้รับการตอบกลับ 
 8. ค้นหาเอกสารเกิดความล่าช้าและใช้เวลานาน 
แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
 1. ศึกษา วิเคราะห์ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ อย่างละเอียด สืบค้นจากเว็บไซต์สำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สอบถามจากผู้เชียวชาญในสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เสนอความ
คิดเห็นและตัดสินเป็นกรณีไป  พร้อมทั้งเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวจึงดำเนินการจัดทำเล่มคู่มือการพัฒนา
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   เล่มคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ  จะ
รวบรวมข้อคิดเห็นในประเด็นต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำเป็นแนวปฏิบัติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการ
จัดทำหลักสูตรตามคู่มือ ทั้งนี้คู่มือการพัฒนาหลักสูตรฯ จะเข้าพิจารณาขอความเห็นชอบโดยคณะกรรมการ
วิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ก่อนจะดำเนินการ
เผยแพร่จัดส่งไปยังคณะและอาจารย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตร ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อรับทราบ
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และปฏิบัติตาม หากมีข้อคิดเห็นนอกเหนือจากเล่มคู่มือพัฒนาหลักสูตรฯแล้วให้นำเรื่องเข้าหารืออธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นผู้ตัดสิน เป็นอันสิ้นสุด 
 2. ขอสำเนาวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคน เพ่ือเข้าตรวจสอบคุณวุฒิอาจารย์ใน
เบื้องต้นก่อนโดยตรวจสอบให้ตรงกับเล่มหลักสูตร และสอบถามไปยังกลุ่มการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี 
 3. แสกนเอกสารเฉพาะหน้าที่แก้ไขเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์  เพ่ือไม่ต้องเสียเวลาในการตรวจซ้ำซ้อน และ
ยังสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงการตรวจสอบผิดพลาดได้ โดยใช้เวลาในตรวจเอกสารเล่มหลักสูตร 1 เล่ม 
ตรวจสอบ 4 ครั้ง 1 ครั้งใช้เวลา 2 ชั่วโมง 
 4. กระจายงานการตรวจเอกสารหลักสูตร มคอ.2 ให้เจ้าหน้าในกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ สำนักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนโดยอบรมการตรวจเอกสารหลักสูตรตามคู่มือปฏิบัติงานการตรวจรูปแบบหลักสูตร 
มคอ.2 กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
 5. ตรวจเอกสารและแจ้งให้อาจารย์ปรับแก้ไขจนกว่าเอกสารจะถูกต้องครบถ้วน หากยังมีข้อผิดพลาด
บันทึกข้อความแจ้งเลื่อนการนำเสนอหลักสูตรจนกว่าเอกสารจะถูกต้อง 
 6. ติดตาม ทวงถามทางโทรศัพท์และบันทึกข้อความไปยังคณะ ให้ช่วยติดตามหลักสูตร(มคอ.2) และ
ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่ประจำคณะให้ช่วยติดตามทวงเอกสารส่งตามกำหนดและทันเวลา 
 7. ดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าทางโทรศัพท์ และจัดทำหนังสือภายนอก ติดตาม ทวงถาม ไปยังสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา(กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)เป็นระยะ รอบ 6 เดือน 
และ 12 เดือน เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใช้เวลาตรวจเล่มหลักสูตร 180 วันจึงต้องรอเวลา
จึงจะติดตามเอกสารได้ 
 8.นำระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรอย่างเป็นระบบ 
โดยการแสกนเอกสารหลักสูตรแล้วจัดเก็บเป็นข้อมูลดิจิตอลในรูปแบบฐานข้อมูล เพื่ออำนวยความสะดวก 
รวดเร็วในการค้นหาและเรียกใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
ข้อเสนอแนะ 

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องพัฒนาตัวเอง แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ศึกษาค้นคว้าในเรื่องหลักสูตร และเปิดใจยอมรับ
ความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมสภาวิชาการ ที่ประชุมคณะกรรมการติดตามกำกับด้านวิชาการและ
คุณภาพการศึกษา และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อมีการประชุมพิจารณาหลักสูตร จะต้องเข้าร่วมการ
ประชุมทุกครั้งและดำเนินการจดบันทึกข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ือนำมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตรวจสอบ
รูปแบบหลักสูตรและนำมาใช้ในการให้คำแนะนำอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ยังไม่ได้นำเสนอเข้าสภาวิชาการ 
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพและเกิดประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ประวัติผู้เขียน 

 
ชื่อ – นามสกุล  นางสาวกัญจนพร  จันทร์ดำ 
ที่อยู ่    98/112 หมู่ 4 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ 
   จังหวัดนครสวรรค์   60000 
ตำแหน่งปัจจุบัน  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ 
   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ.2546 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


