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ค าน า 
 

 การเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร และ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร นั้น เป็นพันธกิจของ 
กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี ที่ต้องให้บริการด้านกระบวนการเสนอหลักสูตร โดยรับ
ข้อมูลหลักสูตรจากส่วนงาน แล้วเสนอผ่านคณะกรรมการฯ ตามล าดับ ได้แก่ ๑) คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา 2) คณะกรรมการบริหารวิชาการ (ระดับปริญญาตรี)  
๓) สภาวิชาการ ๔) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
๕) สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ และ ๖) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการ 
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ตามล าดับ  
 ดังนั้น เพ่ือให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีในการเสนอหลักสูตร ผู้เขียนจึงได้จัดท าคู่มือกระบวนการ
เสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ของตนเองสู่ผู้ปฏิบัติงาน 
และเป็นแนวทางส าหรับทุกส่วนงานในการเสนอขออนุมัติหลักสูตร 
 

ณัฐกานต์  ปัดเกษม 
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๑ 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำของกองบริกำรกำรศึกษำ 
 
 ตามที่ได้มีการตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยับูรพา พ.ศ. ๒๕๓๓ ขึ้น โดยมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง
ได้ก าหนดว่า การจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน ส านัก และศูนย์หรือหน่วยงาน  
ที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนมีฐานเทียบเท่าคณะ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงได้มีการจัดตั้งส านักงาน
อธิการบดี ตามมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยบูรพา 
ทบวงมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๔ ต่อมามหาวิทยาลัยบูรพาได้มีหนังสือที่ ทม ๒๐๐๑/๐๗๗๒ ลงวันที่ 
๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๓ ขอให้ ก.ม. พิจารณาอนุมัติแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดี ซึ่ง ก.ม. 
ได้อนุมัติแบ่งส่วนราชการในส านักงานอธิการบดีตามหนังสือที่ ทม ๐๒๐๒/๘๘๑๖ ลงวันที่ ๒ เมษายน 
๒๕๓๔ โดยแบ่งงานในกองบริการการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒. งานทะเบียนและสถิตินิสิต 
 ๓. งานส่งเสริมการวิจัยและต ารา 
 ๔. งานธุรการ 
 

 ในปี ๒๕๔๐ มหาวิทยาลัยได้เห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาจึงจัดตั้ง
งานประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นตามมติของสภามหาวิทยาลัยบูรพา ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๔๐ 
เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๔๐ ให้เป็นงานในสังกัดกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือท าหน้าที่ในการประสานการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของส่วน
งานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา และท าหน้าที่เป็นศูนย์ข้อมูลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
ของส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัยบูรพา  
 ในปี ๒๕๕๕ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน คล่องตัว และมีประสิทธิภาพมากข้ึน
งานทะเบียนและสถิตินิสิต ได้จัดตั้งขึ้นเป็นกองทะเบียนและประมวลผลการศึกษา โดยได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยเป็นหน่วยงานภายในส านักงานอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๕  
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๕ 
 ในปี ๒๕๖๑ งานส่งเสริมการวิจัยและต ารา ได้แยกเป็นกองบริหารการวิจัยและนวัตกรรม 
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการแบ่งหน่วยงานภายในส่วนงาน (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๖๑  
 ปัจจุบัน กองบริการการศึกษา จึงแบ่งงานภายในกองใหม ่ดังนี้ 
 ๑. งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๒. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๓. งานพัฒนาอาจารย์ 
 ๔. งานธุรการ  



๒ 

โครงสร้างองค์กรกองบริการการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๑ แสดงโครงสร้างองค์กรงานกองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
วิสัยทัศน ์
 มุ่งให้บริการด้านการศึกษา ด้วยคุณภาพการบริการอย่างมืออาชีพ  
 
พันธกิจ 
 ๑. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
การพัฒนาอาจารย์ และการประกันคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล 
 ๒. ให้บริการด้านการพัฒนาหลักสูตรและการสอน การพัฒนาอาจารย์ และการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผ่านระบบสารสนเทศ 
 ๓. พัฒนาระบบ กลไก ด้านหลักสูตรและการสอน การพัฒนาอาจารย์ และการประกัน
คุณภาพการศึกษา เพ่ือมุ่งสู่ความส าเร็จตามเป้าหมาย 
 
สมรรถนะหลัก  
 1. การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาได้อย่างเป็นเลิศ 
 2. มีความมุ่งมั่นในการจัดระบบพัฒนาอาจารย์ 
 3. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ค่านิยม 

ประสานบริการ สมานสามัคคี รู้งานในหน้าที่ ด าเนินงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา งานธุรการ 

ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

งานพัฒนาอาจารย ์

หัวหน้าส านักงานอธิการบด ี



๓ 

บริบทงำนพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน กองบริกำรกำรศึกษำ 
 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา  
เป็นหน่วยงานภายใต้ส่วนงานส านักงานอธิการบดี ตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๙ (๒) มีภารกิจที่เก่ียวข้องกับกระบวนการเสนอหลักสูตร การควบคุม 
คุณภาพหลักสูตร การบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การจัดโครงการเพ่ือสนับสนุนการจัด 
การเรียนการสอน การดูแลระบบสารสนเทศ ระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และการจัดท าประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวกับการศึกษา 
 
ภำรกิจงำนพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน 
 ๑. กระบวนการเสนอหลักสูตร ให้บริการด้านกระบวนการเสนอหลักสูตร โดยรับข้อมูล
หลักสูตรจากส่วนงาน ซึ่งมีข้อก าหนดส าหรับการเสนอหลักสูตรคือ หลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 มคอ. 1 (ถ้ามี) 
ข้อก าหนดของสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย แล้วเสนอ 
ผ่านคณะกรรมการฯ ตามล าดับ ดังนี้ 
  1.๑ เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา  
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.2 เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ (ระดับปริญญาตรี) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ส าหรับการเสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (ระดับบัณฑิตศึกษา) พิจารณาให้ความ
เห็นชอบนั้น อยู่ในความดูแลของบัณฑิตวิทยาลัย 
  ๑.๓ เสนอสภาวิชาการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.๔ เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  ๑.๕ เสนอสภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติ 
  ๑.๖ เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE Curriculum Online: CHECO 
 
 ซึ่งในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยบูรพา มีหลักสูตรทั้งหมด จ านวน ๒๓๕ หลักสูตร  
แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๐๙ หลักสูตร ระดับปริญญาโท จ านวน ๘๓ หลักสูตร 
และระดับปริญญาเอก จ านวน ๔๓ หลักสูตร (สรุปข้อมูล ณ วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)  



๔ 

 ๒. การควบคุมคุณภาพหลักสูตร เพ่ือให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ มคอ. ๑ (ถ้ามี) ข้อก าหนดของ 
สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ๒.๑ ก ากับติดตาม ควบคุม เกี่ยวกับจ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ผ่านคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
ที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนรับผิดชอบ 
  ๒.๒ มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร โดยจัดท าเป็นประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกในการด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมถึงระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  
ส าหรับเป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามการจัดท า มคอ. ๒ มคอ. ๓ มคอ. ๔ มคอ. ๕ มคอ. ๖  
และมคอ. ๗ 
  ๒.๓ ก ากับ ติดตาม การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา โดยมหาวิทยาลัยจะ 
สรุปข้อมูล รายชื่อหลักสูตรที่ครบรอบปรับปรุง แจ้งผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้แต่ละส่วนงานได้ทราบสถานะปัจจุบันของหลักสูตร และเป็นการกระตุ้น
ส่วนงานให้จัดเตรียมและวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันตามรอบต่อไป 
 ๓. การบริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ การวางแผนพัฒนาหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป การออกแบบหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป การประกาศใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ก ากับติดตาม
การใช้หมวดวิชาศึกษาทั่วไป การประเมินหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และการปรับปรุงหมวดวิชา 
ศึกษาทั่วไป 
 ๔. การจัดโครงการเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ จัดโครงการอบรม 
ให้ความรู้แก่ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือนักวิชาการศึกษาที่ดูแลงาน
หลักสูตรฯ 
 ๕. การดูแลระบบสารสนเทศ ระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) เพ่ือก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร และเผยแพร่ข้อมูล
อาจารย์ ข้อมูลหลักสูตร ให้สาธารณชนได้ทราบข้อมูล และการจัดท าทะเบียนหลักสูตร จัดท าสถิติ
ข้อมูลหลักสูตรสาขาวิชาทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา 
 ๖. การจัดท าประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวกับการศึกษา เพ่ือให้การจัดการศึกษา
เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ 
  



๕ 

ควำมหมำยของหลักสูตร 
 นักการศึกษาได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้มากมาย ทั้งที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน 
และแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับความคิดเห็นและประสบการณ์ที่แตกต่างกันของบุคคลนั้น ๆ ที่มีต่อ
หลักสูตร เช่น 
 ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์ (๒๕๕๙, หน้า ๓) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร  
หมายถึง มวลประสบการณ์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นแนวทางส าหรับจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ที่โรงเรียน 
จัดให้แก่ผู้เรียนเพ่ือพัฒนาให้เขามีคุณลักษณะตามที่สังคมคาดหมายไว้ 
 ธ ารง บัวศรี (๒๕๔๒, หน้า ๗) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร หมายถึง  
แผนซึ่งได้ออกแบบจัดท าข้ึนเพ่ือแสดงถึงจุดหมาย การจัดเนื้อหากิจกรรมและมวลประสบการณ์  
ในแต่ละโปรแกรมการศึกษา เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ตามจุดหมายที่ก าหนดไว้ 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ (๒๕๕๔, หน้า ๙๕) ได้กล่าวถึงความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร 
(Curriculum) มีรากศัพท์จากภาษาลาตินว่า “Race - Course” หมายถึง เส้นทางท่ีใช้วิ่งแข่งขัน 
เนื่องมาจากเป้าหมายของหลักสูตรที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนสามารถเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพและ
ประสบความส าเร็จในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมแห่งอนาคต และในปัจจุบัน ความหมายของหลักสูตร
หมายถึง มวลประสบการณ์ทางการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชา กลุ่มวิชา เนื้อหาสาระ รวมทั้ง
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กู๊ด (Carter V. Good, 1973, pp. 157) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ในพจนานุกรม
ทางการศึกษาว่า หลักสูตร คือกลุ่มรายวิชาที่จัดไว้อย่างมีระบบ หรือล าดับวิชาที่บังคับส าหรับจบ
การศึกษา หรือเพ่ือรับประกาศนียบัตรในสาขาวิชาหลักต่าง ๆ เช่น หลักสูตรสังคมศึกษา  
หลักสูตรพลศึกษา 
 ทาบา (Taba, 1962, pp. 11) กล่าวว่า หลักสูตร หมายถึงเอกสารที่จัดท าข้ึน เพ่ือระบุ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหาสาระ กิจกรรมหรือประสบการณ์เรียนรู้ และการ
ประเมินผลการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตรเป็นการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงหลักสูตรอันเดิมให้
ได้ผลดียิ่งขึ้นในด้านการวางจุดมุ่งหมาย การจัดเนื้อหาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล  
เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายใหม่ที่วางไว้ 
 บ๊อบบิท (Bobbitt, 1918, pp. 42) ได้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตรคือ
รายการของสิ่งต่าง ๆ ที่เด็กและเยาวชนต้องท าและมีประสบการณ์ ด้วยวิธีการพัฒนาความสามารถ 
ในการท าสิ่งต่าง ๆ ดังกล่าวให้ดี เพ่ือให้สามารถด ารงชีวิตในวัยผู้ใหญ่ได้ 
 จากนิยามต่าง ๆ ข้างต้น มหาวิทยาลัยบูรพาจึงได้ก าหนดความหมายของหลักสูตรไว้ ดังนี้ 
 หลักสูตร หมายถึง กรอบแนวคิดในการก าหนดสมรรถนะ (Competency) ของนิสิต
หลังจากผ่านการเรียนการสอน ได้แก่ คุณสมบัติ เป้าหมาย ระดับความสามารถและสาระการเรียนรู้
ทางสมอง ทางทักษะ ทางคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ
การประเมินผลนิสิต (คู่มือการเสนอหลักสูตร ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙, หน้า ๑) 
  



๖ 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
กระบวนกำร กำรเสนอหลักสูตร มหำวิทยำลัยบูรพำ 

 
๑. วัตถุประสงค ์
 ๑.๑ เพ่ือให้งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนมีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  
อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานของกิจกรรม/กระบวนการ
ต่าง ๆ ของงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหาร
คุณภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผล
หรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนการ 
 ๑.๒ เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ 
พัฒนาให้การท างานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง
แสดงหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก หรือผู้ใช้บริการ ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการที่มีอยู่เพื่อขอรับบริการที่ตรงกับความต้องการ 
 ๑.๓ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเสนอหลักสูตร 
สามารถเสนอหลักสูตรได้ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) และได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลาก่อนเปิดสอน 
 
๒. ขอบเขต 
 คู่มือการปฏิบัติงานนี้ ครอบคลุมกระบวนการ การเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
ตั้งแต่ข้ันตอนการสร้างหรือการพัฒนาหลักสูตรจากส่วนงาน การพิจารณาให้ความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน และเสนอมหาวิทยาลัยผ่านคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
การศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา คณะกรรมการบริหารวิชาการ (ระดับปริญญาตรี) คณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย (ระดับบัณฑิตศึกษา) สภาวิชาการ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกัน
คุณภาพการศึกษา สภามหาวิทยาลัย และเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
พิจารณาความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE Curriculum Online: 
CHECO ซึ่งเก่ียวข้องกับประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ส่วนงาน และ
เจ้าหน้าที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
 
๓. ค ำจ ำกัดควำม 
 หลักสูตร หมายถึง กรอบแนวคิดในการก าหนดสมรรถนะ (Competency) ของนิสิต
หลังจากผ่านการเรียนการสอน ได้แก่ คุณสมบัติ เป้าหมาย ระดับความสามารถและสาระการเรียนรู้
ทางสมอง ทางทักษะ ทางคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งแนวทางในการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และ
การประเมินผลนิสิต (คู่มือการเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙, หน้า ๑) 
 หลักสูตรใหม่ หมายถึง หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมาก่อน และ
ได้รับการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยจัดท าตามรูปแบบรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. ๒) และรายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓) (คู่มือการเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๕๙, หน้า ๑)  



๗ 

 หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที่มีการเปิดสอนอยู่แล้วและมีการปรับปรุง 
ในสาระส าคัญของหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมอย่างน้อยทุก ๆ ๕ ป ีหรือมีการปรับปรุง
รายละเอียดของหลักสูตร เช่น ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร 
โดยจัดท าตามรูปแบบรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) (คู่มือการเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัย
บูรพา, ๒๕๕๙, หน้า ๒) 
 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่มีการปรับปรุงรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่ไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร เช่น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร รหัสวิชา จ านวนรวม
หน่วยกิตในวงเล็บ ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) และแผนที่การกระจาย
ความรับผิดชอบสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) โดยจัดท าตามรูปแบบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  
(สมอ. ๐๘) (คู่มือการเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๙, หน้า ๒) 
 การยกเลิกหลักสูตร หมายถึง หลักสูตรที่ขออนุมัติยกเลิกหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบไว้แล้ว ซ่ึงการยกเลิกหลักสูตรจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนิสิตที่ก าลังศึกษาในหลักสูตรนั้น
ส าเร็จการศึกษาทั้งหมดตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย (คู่มือการเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๕๙, หน้า ๒) 
 การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสร้างและการเขียนหลักสูตรใหม่ หรือ 
การปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดแรงงาน และผู้ใช้บัณฑิต   
ให้มีความทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อสังคม สอดคล้องต่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ นโยบายของรัฐ ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา 
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตร์ของส่วนงาน โดยจัดท าตามรูปแบบรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ. ๒) ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๕๘ และสอดคล้องต่อกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ (คูม่ือการเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา, 
๒๕๕๙, หน้า ๒) 
 กระบวนการการเสนอหลักสูตร หมายถึง กระบวนการเสนอหลักสูตรใหม่  
หลักสูตรปรับปรุง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร และการยกเลิกหลักสูตร เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ และเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE Curriculum Online: CHECO 
 ระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) หมายถึง  
ระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารจัดการหลักสูตร ส าหรับบันทึกข้อมูล ได้แก่ มคอ. ๒ มคอ. ๓ 
มคอ. ๔ มคอ. ๕ มคอ. ๖ และ มคอ. ๗ เพ่ือให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
สะดวก และรวดเร็ว เป็นเครื่องมือในการก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรทุกกระบวนการ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ระบบ CHE Curriculum Online: CHECO หมายถึง ระบบสารสนเทศเพ่ือการพิจารณา
ความสอดคล้องของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งเป็นระบบที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จัดท าขึ้นเพ่ือร่วมกันก าหนดกลไกการก ากับการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา ผู้ปกครอง และ
ผู้ที่สนใจทั่วไปสามารถสืบค้นข้อมูลก่อนตัดสินใจเข้าศึกษาในหลักสูตร  



๘ 

๔. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ 
 ๔.๑ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ก ากับ ดูแล เพื่อให้กระบวนการ
เสนอหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมถึงสั่งการให้น าหลักสูตรเข้าคณะกรรมการชุดต่าง ๆ 
ซึ่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมีต าแหน่งที่เกี่ยวข้องในกระบวนการเสนอหลักสูตรได้แก่ ๑) ประธาน
อนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ๒) ประธานคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ และรองประธานคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ๓) เลขานุการและกรรมการ 
สภาวิชาการ ๔) เลขานุการและอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 ๔.๒ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษา ก ากับ ดูแล บุคลากร 
กองบริการการศึกษาที่รับผิดชอบงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
 ๔.๓ บุคลากรงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน มีหน้าที่ ให้ค าปรึกษาแนะน าส่วนงาน
เกี่ยวกับกระบวนการเสนอหลักสูตร รายละเอียดตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ก่อนเสนอคณะกรรมการชุดต่าง ๆ  
 ๔.๔ ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีหน้าที่สร้างและพัฒนาหลักสูตร 
ซึ่งประกอบด้วย ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน ๒) การก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ๓) การก าหนด
รูปแบบและโครงสร้างหลักสูตร ๔) การก าหนดจุดประสงค์ของวิชา ๕) การเลือกเนื้อหา ๖) การก าหนด
จุดประสงค์ของวิชา ๗) การก าหนดประสบการณ์เรียนรู้ ๘) การก าหนดยุทธศาสตร์การเรียนการสอน  
๙) การประเมินผลการเรียนรู้ และ ๑๐) การจัดท าวัสดุหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน (ธ ารง บัวศรี, 
๒๕๔๒, หน้า ๑๕๑-๒๙๐) นอกจากนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องบริหารจัดการหลักสูตรตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบมหาวิทาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไก 
การด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๔.๖ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา มีหน้าที่ 
ตรวจสอบ กลั่นกรองหลักสูตร ก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการหรือคณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัยพิจารณา 
 ๔.๗ คณะกรรมการบริหารวิชาการหรือคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย มีหน้าที่ 
ตรวจสอบ กลั่นกรองหลักสูตร ก่อนเสนอสภาวิชาการพิจารณา 
 ๔.๘ สภาวิชาการ มีหน้าที่ ตรวจสอบ กลั่นกรองหลักสูตร ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการ 
ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาพิจารณา 
 ๔.๙ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
มีหน้าที่ ตรวจสอบ กลั่นกรองหลักสูตร ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
 ๔.๑๐ สภามหาวิทยาลัย มีหน้าที่ตรวจสอบ กลั่นกรองหลักสูตร และอนุมัติหลักสูตร 
ก่อนส่งหลักสูตรให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) พิจารณาความสอดคล้องของ
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา ผ่านระบบ CHE Curriculum Online: CHECO 
 ๔.๑๑ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีหน้าที่ พิจารณาความสอดคล้อง
ของหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และประกาศให้สาธารณชนทราบเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตร  



๙ 

๕. กำรตรวจเอกสำร 
 ๕.๑ ข้อบังคับ ประกำศและแนวปฏิบัติ ประกอบกระบวนการเสนอหลักสูตร ที่ผู้เกี่ยวข้อง
ต้องทราบ มีดังนี้ (ที่อยู่เว็บไซต์ในภาคผนวก ข) 
  ๕.๑.๑ ประกำศและแนวปฏิบัติกระทรวงศึกษำธิกำร 
   ๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดบัปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๖) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ 
   ๗) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ๘) ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๙) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ๑๐) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
   ๑๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ๑๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ๑๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   ๑๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร ๕ ปี) 
   ๑๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๑๖) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๔  



๑๐ 

   ๑๗) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
   ๑๘) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ. ๒๕๕๖ 
   ๑๙) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๒๐) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๒๑) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ (หลักสูตรหกปี) 
   ๒๒) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา  
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๒๓) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   ๒๔) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๒๕) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๒๖) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๒๗) ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาภาษาอังกฤษ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๕.๑.๒ ประกำศและแนวปฏิบัติมหำวิทยำลัยบูรพำ 
   ๑) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของมหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๒) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร  
แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
   ๓) ระเบียบมหาวิทาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกการด าเนินการหลักสูตร 
ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 
   ๔) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๕) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
   ๖) ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  



๑๑ 

 ๕.๒ แนวปฏิบัติในกำรตรวจสอบหลักสูตร 
 กระบวนการเสนอหลักสูตร มีข้อก าหนดที่ส าคัญของกระบวนคือ หลักสูตรที่เสนอ 
เป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพ (ถ้ามี) และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลาก่อนเปิดสอน ดังนั้น เพ่ือให้การ
เสนอหลักสูตรบรรลุผลตามตัวชี้วัดของกระบวนการ จึงสร้างแนวปฏิบัติในการตรวจสอบหลักสูตร  
ไว้ดังนี้ 
  ๕.๒.๑ ปกหลักสูตร ประกอบด้วยตรามหาวิทยาลัย ชื่อหลักสูตร ชื่อส่วนงาน 
โดยหลักสูตรมี ๒ สถานะ ได้แก่ หลักสูตรใหม่ หรือ หลักสูตรปรับปรุง ในกรณีที่เป็นหลักสูตรของ
วิทยาเขตหรือสถาบันสมทบ ให้ระบุวิทยาเขตหรือชื่อสถาบันสมทบด้วย 
  ๕.๒.๒ รำยละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วยข้อมูล ๘ หมวด ดังนี้ 
หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป 
 ๑. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 รหัสหลักสูตรหมายถึงเลข ๑๔ หลัก ที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในกรณีที่เป็นหลักสูตรใหม่จะยังไม่มีเลข ๑๔ หลัก ต้องรอให้ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
รับทราบหลักสูตรก่อน หลังจากนั้นถึงจะออกเลข ๑๔ หลักให้ ซึ่งสามารถเข้าไปตรวจสอบเลข ๑๔ หลัก 
ได้ทีเ่ว็บไซต์ http://www.data3.mua.go.th/dataS/ หรือเว็บไซต์งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
http://cid.buu.ac.th 
 การตั้งชื่อหลักสูตรต้องค านึงถึงสาระของหลักสูตรและความเป็นสากล และต้องแปล 
เป็นภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกัน และถูกต้อง อาจศึกษาจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ ตาราง ISCED (International Standard 
Classification of Education) 
 การใช้ชื่อว่าหลักสูตรนานาชาติ (International Programme) ต้องมีนิสิตต่างชาติ
ลงทะเบียนเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มิเช่นนั้นต้องใช้ว่า หลักสูตรภาษาอังกฤษ  
(English Programme) 
 ๒. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ  
 ให้ระบุชื่อเต็มและอักษรย่อของปริญญาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้สอดคล้องกัน 
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชาไว้แล้ว ให้ใช้ชื่อปริญญาตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีท่ีปริญญาใดยังมิได้
ก าหนดชื่อไว้ในพระราชกฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม่มีการตราพระราชกฤษฎีกา  
ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย่อส าหรับสาขาวิชา ให้ใช้ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์ 
การก าหนดชื่อปริญญา ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 ๓. วิชำเอก 
 โครงสร้างหลักสูตรในหมวดวิชาเฉพาะ หากมีกลุ่มสาขาวิชาเอกมากกว่า ๑ กลุ่มสาขาวิชา 
และในแต่ละกลุ่มสาขาวิชามีจ านวนหน่วยกิต ไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต ในหัวข้อนี้ให้ระบุสาขา
วิชาเอกในแต่ละกลุ่มสาขาวิชาไว้ด้วย หากไม่มีกลุ่มสาขาวิชาให้ระบุว่า “ไม่มี”   



๑๒ 

 ๔. จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
  ๔.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 
  ๔.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต  
  ๔.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า  
๑๘๐ หน่วยกิต 
  ๔.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
  ๔.๕ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ให้มีจ านวน
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
  ๔.๖ หลักสูตรระดับปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า  
๓๖ หน่วยกิต 
  ๔.๗ หลักสูตรระดับปริญญาเอก ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ดังนี้ 
   ๔.๗.๑ แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘ หน่วยกิต 
   ๔.๗.๒ แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
๗๒ หน่วยกิต 
   ๔.๗.๓ แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๓๖ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   ๔.๗.๔ แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า  
๔๘ หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต 
 ๕. รูปแบบของหลักสูตร 
  ๕.๑ รูปแบบ 
  ระบุรูปแบบของหลักสูตรที่เปิดสอนว่าเป็นหลักสูตรระดับคุณวุฒิใดตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ เช่น หลักสูตรปรญิญาตรี (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ป ี
หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ป ีหลักสูตรปริญญาตรี ๖ ปี หลักสูตรระดับปริญญาโท หรือหลักสูตร 
ระดับปริญญาเอก 
  ๕.๒ ประเภทของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่ให้ระบุประเภทของหลักสูตร) 
  หลักสูตรปริญญำตรีแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม 
   ๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำกำร แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
    ๑) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎี 
และภาคปฏิบัติ เน้นความรู้และทักษะด้านวิชาการ สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ในสถานการณ์จริง
ได้อย่างสร้างสรรค์ 
    ๒) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรี
ส าหรับนิสิตที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถระดับสูง โดยใช้
หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของนิสิต โดยก าหนดให้นิสิตได้ศึกษาบางรายวิชา
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และสนับสนุนให้นิสิตได้ท าวิจัยที่ลุ่มลึกทางวิชาการ  



๑๓ 

   ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำชีพหรือปฏิบัติกำร แบ่งเป็น ๒ แบบ ได้แก่ 
    ๑) หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ่งผลิตบัณฑิตให้มี 
ความรอบรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ สมรรถนะและทักษะด้านวิชาชีพตามข้อก าหนด
ของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ 
โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา หลักสูตรแบบนี้เท่านั้นที่จัดหลักสูตร
ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ได้ เพราะมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการปฏิบัติการอยู่แล้ว ให้มีความรู้ด้าน
วิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได้รับการฝึกปฏิบัติขั้นสูงเพ่ิมเติม หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ถือเป็น
ส่วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต้องสะท้อนปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปรญิญาตรีนั้น ๆ 
โดยครบถ้วน และให้ระบุค าว่า“ต่อเนื่อง” ในวงเล็บต่อท้ายชื่อหลักสูตร 
    ๒) หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเป็น 
หลักสูตรส าหรับนิสิตที่มีความสามารถพิเศษ มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ สมรรถนะทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการขั้นสูงโดยใช้หลักสูตรปกติที่เปิดสอนอยู่แล้ว ให้รองรับศักยภาพของนิสิต โดยก าหนดให้
นิสิตได้ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปิดสอนอยู่แล้ว และท าวิจัยที่ลุ่มลึกหรือได้รับการฝึก
ปฏิบัติขั้นสูงในหน่วยงานองค์กร หรือสถานประกอบการ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทาง
วิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต้องมีการเรียนรายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ไม่น้อยกว่า  
๑๒ หน่วยกิต 
  ๕.๓ ภำษำที่ใช้ 
  ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 
ภาษาใด 
  ๕.๔ กำรรับเข้ำศึกษำ 
  ระบุการรับนิสิตเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนิสิตไทยหรือต่างประเทศ หรือรับ 
ทั้งสองกลุ่มเข้าศึกษา 
  ๕.๕ ควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืน 
  ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือเป็นหลักสูตร
ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานอื่น ๆ โดยต้องระบุชื่อสถาบันการศึกษา หน่วยงานที่ท า
ความร่วมมือด้วย ส าหรับความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา หน่วยงานอื่น ๆ ในต่างประเทศต้อง
สอดคล้องต่อประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๐ (ให้แนบเอกสารที่ สกอ. 
รับทราบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับสถาบันต่างประเทศ) 
  ๕.๖ กำรให้ปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
  ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญามากกว่า ๑ สาขาวิชา  
(กรณีทวิปริญญา) หรือปริญญาอ่ืน ๆ หรือเป็นปริญญาร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพากับ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีข้อตกลงความร่วมมือ  
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 ๖. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ เห็นชอบหลักสูตร 
 ระบุว่าเป็นหลักสูตรใหม่หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ใด กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุงให้ระบุ
ว่าปรับปรุงมาจากหลักสูตรใด และเวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้ (ภาคการศึกษา และปีการศึกษา) พร้อมทั้ง
ให้ระบุวันเดือนปีที่สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยบูรพาอนุมัติ เห็นชอบหลักสูตร ในกรณีที่ได้รับ
การรับรองหลักสูตรโดยองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรอ่ืนใดด้วย ให้ระบุองค์กรที่ให้การรับรอง และ 
วันเดือนปีที่ได้รับการรับรองด้วย 
 ๗. ควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน 
 ระบุปีการศึกษาที่คาดว่าจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (อย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตรโดย 
นับจากปีที่เริ่มเปิดสอน) 
 เกณฑ์การเผยแพร่หลักสูตร ผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ใน
รายละเอียดของหลักสูตรซึ่งสอดคล้องต่อการประกันคุณภาพภายใน จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยระดับดีขึ้น
ไปต่อเนื่องกัน ๒ ป ีนับตั้งแต่เปิดสอนหลักสูตรที่ได้พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เว้นแต่หลักสูตรใดที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา สาขาวิชาได้ก าหนดตัวบ่งชี้และหรือเกณฑ์ 
การประเมินเพ่ิมเติม ผลการประเมินคุณภาพจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่มาตรฐานคุณวุฒิสาขา 
สาขาวิชานั้น ๆ ก าหนด จึงจะได้รับการเผยแพร่ กรณีหลักสูตรใดมีครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร ๑ ปี 
หรือน้อยกว่าให้พิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของปีแรกที่เปิดสอนด้วยหลักเกณฑ์เดียวกัน 
 ๘. อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 
 ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 ๙. ชื่อ นำมสกุล เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน ต ำแหน่ง และคุณวุฒิของอำจำรย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำกำร 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง จ านวนอย่างน้อย ๕ คน กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า  
๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา 
ที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน 
 กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
 หลักสูตรปริญญำตรีทำงวิชำชีพหรือปฏิบัติกำร และหลักสูตรปริญญำตรี (ต่อเนื่อง)  
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช่นเดียวกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร
คือมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าหรือมีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงาน 
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ทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
เผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  
๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง จ านวนอย่างน้อย ๕ คน ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
หรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คนต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของ
มหาวิทยาลัยบูรพา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข้อตกลงในการผลิต
บัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน  
 กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาหากจ าเป็น บุคลากรที่มา
จากหน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า ๖ ปี 
กรณีท่ีหลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า ๑ วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ ๓ คน และหากเป็นปริญญาตรี
ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วน
อาจารย์ที่มีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓ 
 กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
 หลักสูตรปริญญำโท 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
 กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
 หลักสูตรปริญญำเอก 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
 กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนักศึกษาน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
  



๑๖ 

 ๑๐. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน 
 ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน หากมีการสอนในวิทยาเขตอ่ืน ๆ หรือสอน
มากกว่า ๑ แห่ง ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน 
 ๑๑. สถำนกำรณ์ภำยนอกหรือกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องน ำมำพิจำรณำในกำรวำงแผน
หลักสูตร 
  ๑๑.๑ สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 
  อธิบายสภาพการณ์ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศไทย 
ภูมิภาค โลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมของทรัพยากรบุคคลตามหลักสูตรนี้ 
  ๑๑.๒ สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงสังคมและวัฒนธรรม 
  อธิบายสภาพการณ์ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมของประเทศไทย 
ภูมิภาค โลกในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมของทรัพยากรบุคคลตามหลักสูตรนี้ 
 ๑๒. ผลกระทบจำก ข้อ ๑๑.๑ และ ๑๑.๒ ต่อกำรสร้ำง กำรพัฒนำหลักสูตรและควำม
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
  ๑๒.๑ กำรสร้ำง กำรพัฒนำหลักสูตร 
  อธิบายความจ าเป็นที่ต้องสร้าง พัฒนาหลักสูตรนี้เพื่อการสร้างทรัพยากรบุคคลที่ต้องมี
ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม ให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรม เศรษฐกิจของประเทศไทย ภูมิภาค โลกในปัจจุบันและในอนาคต 
  ๑๒.๒ ควำมเกี่ยวข้องตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัยบูรพำ 
  อธิบายว่ามหาวิทยาลัยบูรพามีพันธกิจหลัก คือ การสร้างทรัพยากรบุคคล
ระดับอุดมศึกษาและการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม และมีวิสัยทัศน์ว่า เป็นขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคต
ของแผ่นดิน ดังนั้น หลักสูตรนี้จะสอดคล้องต่อพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาอย่างไร 
 ๑๓. ควำมสัมพันธ์ (ถ้ำมี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภำควิชำอื่นของ
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวข้อง เช่น หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นิสิตในหลักสูตรอื่นเรียนหรือก าหนดให้นิสิตหลักสูตร
นี้ต้องไปเรียนรายวิชาของหลักสูตรอื่น หรือไม่ ถ้ามีจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้มั่นใจว่ารายวิชา
ดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนิสิตในหลักสูตรอื่นหรือหลักสูตรนี้ 
 
หมวดที่ ๒ ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร 
 ๑. ปรัชญำ ควำมส ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 หลักสูตรระดับปริญญำตรี 
 ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ต้องสอดคล้องต่อปรัชญาของ 
การอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยบูรพา และมาตรฐานวิชาการ วิชาชีพหรือการสร้างบัณฑิต 
ให้มีคุณลักษณะ และความรู้ความสามารถอย่างไร 



๑๗ 

 ปรัชญาของหลักสูตร คือ คุณค่าของหลักสูตรนี้ที่จะมีต่อวิชาการ วิชาชีพ และสังคม 
หมายถึง ลักษณะจ าเพาะของหลักสูตรที่ผู้สร้างหลักสูตร เชื่อว่าจะสร้างทรัพยากรบุคคลผู้มีคุณค่าและ
เป็นประโยชน์ทางวิชาการอะไรบ้างต่อวิชาชีพและสังคมอย่างทันสมัย 
 รปูแบบการเขียน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายจ าเพาะและเหตุผล ซึ่งปรัชญาของหลักสูตรจะ
ใช้เป็นต้นแบบในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
 ความส าคัญของหลักสูตร คือ รายละเอียดหรือข้อมูลที่ต้องสะท้อนให้เห็นจุดเน้นหรือ
ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของหลักสูตร และต้องสอดคล้องต่อปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ ผลสัมฤทธิ์ของสมรรถนะ (Competency Achievement) 
ของนิสิตที่คาดว่าจะบังเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว เรียกว่า 
วัตถุประสงค์การศึกษา คือ ผลการเรียนรู้ หรือ ผลสัมฤทธิ์ ทางสมอง ทางทักษะ และคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตที่ต้องการให้เกิดข้ึนหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรแล้วให้ค านึงถึง
จุดมุ่งหมายที่ระบุไว้ในกรอบมาตรฐานฯ ว่าผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยทั่วไปจะมีความรู้
ความสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้ 
 ๑) ความรู้ที่ครอบคลุม สอดคล้อง และเป็นระบบในสาขา สาขาวิชาที่ศึกษา 
ตลอดถึงความเข้าใจในทฤษฎีและหลักการที่เก่ียวข้อง 
 ๒) ความสามารถที่จะตรวจสอบปัญหาที่ซับซ้อนและพัฒนาแนวทางในการแก้ปัญหาได้
อย่างสร้างสรรค์จากความเข้าใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
โดยอาศัยค าแนะน าแต่เพียงเล็กน้อย 
 ๓) ความสามารถในการค้นหา การใช้เทคนิคทางคณิตศาสตร์และสถิติที่เหมาะสม 
ในการวิเคราะห์ และแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ตลอดจนการเลือกใช้กลไกท่ีเหมาะสมในการสื่อผลการ
วิเคราะห์ต่อผู้รับข้อมูลข่าวสารกลุ่มต่าง ๆ 
 ๔) ในกรณีของหลักสูตรวิชาชีพ สิ่งส าคัญคือ ความรู้และทักษะที่จ าเป็นต่อการ 
ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในวิชาชีพนั้น ๆ 
 หลักสูตรระดับปริญญำโท 
 หลักสูตรระดับปริญญาโท มีจุดมุ่งหมายท่ีให้ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 
ในกระบวนการสร้างและประยุกต์ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนางานและสังคม หลักสูตรต้องมุ่งให้มี
ความสัมพันธ์สอดคล้องต่อแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา 
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยบูรพา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนา
นักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัย
เพ่ือให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่างมีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและบูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่าง
ต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 
 ปรัชญาของหลักสูตร คือ คุณค่าของหลักสูตรนี้ที่จะมีต่อวิชาการ วิชาชีพ และสังคม 
หมายถึง ลักษณะจ าเพาะของหลักสูตรที่ผู้สร้างหลักสูตร เชื่อว่าจะสร้างทรัพยากรบุคคลผู้มีคุณค่าและ
เป็นประโยชน์ทางวิชาการอะไรบ้างต่อวิชาชีพและสังคมอย่างทันสมัย    



๑๘ 

 รูปแบบการเขียน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายจ าเพาะและเหตุผล ซึ่งปรัชญาของหลักสูตร 
จะใช้เป็นต้นแบบในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
 ความส าคัญของหลักสูตร คือ รายละเอียดหรือข้อมูลที่ต้องสะท้อนให้เห็นจุดเน้นหรือ
ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของหลักสูตร และต้องสอดคล้องต่อปรัชญาและวัตถุประสงค์ 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ ผลสัมฤทธิ์ของสมรรถนะ (Competency Achievement) 
ของนิสิตที่คาดว่าจะบังเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว เรียกว่า 
วัตถุประสงค์การศึกษา คือ ผลการเรียนรู้ หรือ ผลสัมฤทธิ์ ทางสมอง ทางทักษะ และคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตที่ต้องการให้เกิดข้ึนหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรแล้ว 
ให้ค านึงถึงจุดมุ่งหมายที่ระบุไว้ในกรอบมาตรฐานฯ ว่าผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยทั่วไป 
จะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้ 
 ๑) ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ ในทฤษฎี ผลการวิจัยและพัฒนาการล่าสุดในระดับแนวหน้า
ทางวิชาการหรือการปฏิบัติในวิชาชีพ และสิ่งที่เก่ียวข้องกับพัฒนาการเหล่านี้ต่อองค์ความรู้ 
ในสาขาวิชา 
 ๒) ความรอบรู้และความสามารถในการใช้เทคนิคการวิจัย เพื่อศึกษาค้นคว้าในระดับสูง
เพ่ือใช้ในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใช้เทคนิคเหล่านี้ในการด าเนินการวิจัยที่ส าคัญ
หรือท าโครงการค้นคว้าในวิชาชีพ 
 ๓) ความสามารถในการสังเคราะห์ และประยุกต์ผลของการวิจัย และพัฒนาการใหม่ ๆ  
ในการปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะห์ พัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนว
ทางการแก้ไขปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
 ๔) ความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาค้นคว้าและการวิจัย โดยการเผยแพร่ 
ในรูปแบบของสื่อต่าง ๆ ต่อกลุ่มนักวิชาการ นักวิชาชีพ และบุคคลอ่ืน ๆ ในชุมชน 
 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ในแต่ละระดับจะต้องมีความลุ่มลึก
ต่างกัน ไล่ระดับไปตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก 
 หลักสูตรระดับปริญญำเอก 
 หลักสูตรปริญญาเอก มุ่งให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องต่อแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานวิชาการ
และวิชาชีพที่เป็นสากล เน้นการพัฒนานักวิชาการและนักวิชาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถระดับสูง 
ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดยกระบวนการวิจัยเพื่อให้สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ได้อย่าง 
มีอิสระ รวมทั้ง มีความสามารถในการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ เชื่อมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อ่ืนได้อย่างต่อเนื่อง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วิชาการและวิชาชีพ มุง่ให้มีความสามารถในการค้นคว้าวิจัยเพื่อสรรค์สร้างองค์ความรู้ใหม่หรือ
นวัตกรรม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน สังคม และประเทศ 
 ควรก าหนดกรอบความคิดสาขาวิชาก่อน ได้แก่ ปรัชญา ความส าคัญและวัตถุประสงค์ 
ของหลักสูตร โดยต้องสอดคล้องต่อปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของมหาวิทยาลัยบูรพาและ
มาตรฐานวิชาการ/ วิชาชีพหรือการสร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และความรู้ความสามารถอย่างไร  
ตรงความต้องการอะไรของประเทศโดยเฉพาะ Thailand 4.0  



๑๙ 

 ปรัชญาของหลักสูตร คือ คุณค่าของหลักสูตรนี้ที่จะมีต่อวิชาการ วิชาชีพ และสังคม 
หมายถึง ลักษณะจ าเพาะของหลักสูตรที่ผู้สร้างหลักสูตร เชื่อว่าจะสร้างทรัพยากรบุคคลผู้มคีวามรู้
ความสามารถระดับสูง มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ทางวิชาการอะไรบ้างต่อ
วิชาชีพและสังคมอย่างทันสมัย 
 รูปแบบการเขียน ประกอบด้วย จุดมุ่งหมายจ าเพาะและเหตุผล ซึ่งปรัชญาของหลักสูตร 
จะใช้เป็นต้นแบบในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
 ความส าคัญของหลักสูตร คือ รายละเอียดหรือข้อมูลที่ต้องสะท้อนให้เห็นจุดเน้นหรือ
ลักษณะเฉพาะที่ส าคัญของหลักสูตร และต้องสอดคล้องต่อปรัชญาและวัตถุประสงค์ ความต้องการ
ของสังคมและประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อประเทศอย่างไร ตรงความต้องการอะไรของประเทศ
โดยเฉพาะ Thailand 4.0 
 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คือ ผลสัมฤทธิ์ของสมรรถนะ (Competency Achievement) 
ของนิสิตที่คาดว่าจะบังเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว เรียกว่า 
วัตถุประสงค์การศึกษา คือ ผลการเรียนรู้ หรือ ผลสัมฤทธิ์ ทางสมอง ทางทักษะ และคุณธรรม
จริยธรรมของนิสิตที่ต้องการให้เกิดข้ึนหลังจากผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรแล้ว 
ให้ค านึงถึงจุดมุ่งหมายที่ระบุไว้ในกรอบมาตรฐานฯ ว่าผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก โดยทั่วไป
จะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อยต่อไปนี้ 
 ๑) มีความเข้าใจอันถ่องแท้ในองค์ความรู้ระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
 ๒) มีความคุ้นเคยกับประเด็นปัญหาที่ก าลังเกิดข้ึนในระดับแนวหน้าของสาขาวิชา 
การหรือวิชาชีพ รวมทั้งความท้าทายของประเด็นปัญหาเหล่านั้นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน และ 
ต่อข้อสรุปที่เป็นที่ยอมรับกันอยู่แล้ว 
 ๓) ศึกษาค้นคว้าระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ทฤษฎีและการวิจัยในสาขาวิชา 
ที่เก่ียวข้อง รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และแปลความหมายขององค์ความรู้ใหม่ทางการวิจัยที่มี
ลักษณะสร้างสรรค์โดยเฉพาะ หรือการใช้ทฤษฎีและการวิจัยที่ก่อให้เกิดคุณประโยชน์ที่ส าคัญต่อ 
การปฏิบัติในวิชาชีพ 
 ๔) มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเทคนิคการวิจัยที่สามารถประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
 ๕) มีความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธ์ หรือจากรายงานผลของ
โครงการและจากสิ่งตีพิมพ์หรือสื่อต่าง ๆ ที่อ้างอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 
 ๒. แผนพัฒนำปรับปรุง 
 ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่เสนอในหลักสูตรนี้ พร้อมระบุเวลา 
คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน ๕ ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์ส าคัญท่ีต้องด าเนินการเพื่อ
ความส าเร็จของแผนนั้น ๆ รวมทั้งตัวบ่งชี้ความส าเร็จ โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน
ในหมวด ๗ ด้วย อาจน าเสนอในรูปแบบตาราง 
  



๒๐ 

หมวดที่ ๓ ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร 
 ๑. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 
  ๑.๑ ระบบ 
  มหาวิทยาลัยบูรพาใช้ระบบการจัดการศึกษา คือ ระบบทวิภาค โดย ๑ ปีการศึกษา 
แบ่งออกเป็น ๒ ภาค การศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ 
ในกรณีที่เปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ให้ก าหนดระยะเวลาและจ านวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ (มหาวิทยาลัยก าหนดไว้ที่ ๘ สัปดาห์) 
  หากจะด าเนินการจัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให้ถือแนวทาง ดังนี้ 
  ระบบไตรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๒ สัปดาห์ 
  ระบบจตุรภาค ๑ ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค การศึกษา
ปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า ๑๐ สัปดาห์ 
  ๑.๒ กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 
  ระบุว่ามีการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนหรือไม่ หากมีให้ระบุภาคละ ๘ สัปดาห์ 
  ๑.๓ กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 
  ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่น ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการ
จัดการเรียนการสอน ให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน 
 ๒. กำรด ำเนินกำรหลักสูตร 
  ๒.๑ วัน - เวลำในกำรด ำเนนิกำรเรียนกำรสอน 
  ระบุช่วงเวลาการจัดการเรียนการสอนที่ให้นิสิตเรียน หากมีการเรียนการสอนนอกวัน 
เวลา ราชการ ให้ระบุด้วย 
  ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
   ๒.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี ๕ ปี และไม่น้อยกว่า ๖ ปี) จะต้องเป็น 
ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
   ๒.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเท่า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ปี) หรือเทียบเท่า 
ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข้าศึกษา 
   ๒.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพ 
หรือปฏิบัติการ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้า ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ ทุกภาค 
การศึกษา อนึ่ง ในระหว่างการศึกษาในหลักสูตรแบบก้าวหน้า หากภาคการศึกษาใด 
ภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ ากว่า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
จะถือว่าผู้เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก้าวหน้า 
   ๒.๒.๔ ประกาศนียบัตรบัณฑิต จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับ 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   ๒.๒.๕ ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หรือปริญญาโท หรือเทียบเท่า 



๒๑ 

   ๒.๒.๖ ปริญญาโท จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   ๒.๒.๗ ปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ 
เทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบภาษาอังกฤษ 
ได้ตามเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
   ในกรณีที่มีเกณฑ์คุณสมบัติเพ่ิมเติมต้องระบุให้ครบและชัดเจน ในหัวข้ออ่ืน ๆ 
  ๒.๓ ปัญหำของนิสิตแรกเข้ำ 
  ระบุลักษณะเฉพาะของผู้ที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตร ที่ต้องน ามาประกอบการ
พิจารณาในการเรียนให้ส าเร็จตามหลักสูตร (เช่น ข้อจ ากัดทางความรู้พ้ืนฐาน ทักษะ IT ภาษา 
คณิตศาสตร์ หรือการปรับตัวในการเรียน ปัญหาสุขภาพ ปัญหาทางเศรษฐานะ) 
  ๒.๔ กลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ ข้อจ ำกัดของนิสิตในข้อ ๓.๒.๓ 
  ระบุวิธีการที่จะใช้แก้ไขปัญหา ข้อจ ากัดของนิสิต 
  ๒.๕ แผนกำรรับนิสิตและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระยะ ๕ ปี 
  หลักสูตรระดับปริญญำตรี 
  ระบุจ านวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจ านวนที่คาดว่าจะมีผู้ส าเร็จ
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษาในระยะเวลา ๕ ปี จ านวนนสิิตต้องสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นไปตามเกณฑ์สัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าต่อจ านวนนิสิตรวมทุกชั้นปี
ตลอดหลักสูตร อัตราส่วนอาจารย์ต่อนิสิตเต็มเวลาระดับปริญญาตรี แยกตามกลุ่มสาขา (เกณฑ์ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗) 
  ศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ ๑ : ๓๐ 
  สังคมศาสตร์/มนุษยศาสตร์ ๑ : ๒๕ 
  ศิลปกรรมศาสตร์/วิจิตรศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาทัศนศิลป์) ไม่เกิน ๑ : ๑๕ 
  ศิลปกรรมศาสตร์/วิจิตรศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาดุริยางคศิลป์) ไม่เกิน ๑ : ๑๒ 
  ศิลปกรรมศาสตร์/วิจิตรศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดง) ไม่เกิน ๑ : ๑๕ 
  ศิลปกรรมศาสตร์/ประยุกต์ศิลป์ (กลุ่มสาขาวิชาออกแบบ) ไม่เกิน ๑ : ๒๐ 
  นิติศาสตร์ ๑ : ๕๐ 
  บริหารธุรกิจ พาณิชยศาสตร์ บัญชี การจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ ๑ : ๒๕ 
  วิทยาศาสตร์กายภาพ  ๑ : ๒๐ 
  วิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑ : ๘ 
  วิศวกรรมศาสตร์ ๑ : ๒๐ 
  สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ๑ : ๘ 
  เกษตร ป่าไม้และประมง ๑ : ๒๐ 
  ในกรณีสาขาวิชาที่มีสภาวิชาชีพซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ให้ใช้อัตราส่วนอาจารย์ต่อ
นิสิตในการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติตามที่สภาวิชาชีพก าหนด (มคอ.๑) 
  หมำยเหตุ: กลุ่มสาขาวิชาทางด้านศิลปกรรมศาสตร์ ก าหนดสัดส่วนตามทีส่ภาคณบดี 
ทางศิลปะแห่งประเทศไทยขอไปที่ สกอ. และสกอ. เห็นชอบ (ศธ ๐๕๐๖/ ๔๒๒๘ ลงวันที่ ๒๖ 
เมษายน ๒๕๖๑ เรื่อง การขอก าหนดสัดส่วนจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่า)  



๒๒ 

  หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ 
  จ านวนนิสิตต้องสอดคล้องกับแผนการผลิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นไปตามเกณฑ์
สัดส่วนจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระได้ 
  คุณสมบัติของอาจารย์ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและจ านวนนิสิต ดังนี้ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ 
นิสิตปริญญาโทและปริญญาเอกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
  กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ 
ไม่เกิน ๕ คน ต่อภาคการศึกษา กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และ
ด ารงต าแหน่งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมคีุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นิสิตระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไม่เกิน ๑๐ คนต่อภาคการศึกษา 
  กรณีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และด ารง 
ต าแหน่งศาสตราจารย์และมีความจ าเป็นต้องดูแลนิสิตเกินกว่าจ านวนที่ก าหนดให้เสนอต่อ 
สภามหาวิทยาลัยบูรพาพิจารณาแต่ท้ังนี้ต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจ าเป็นต้อง
ดูแลนิสิตมากกว่า ๑๕ คนให้ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๑ คน ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระของ 
นิสิตปริญญาโทได้ไม่เกิน ๑๕ คน หากเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  
ให้คิดสัดส่วนจ านวนนิสิตที่ท าวิทยานิพนธ์ ๑ คน เทียบได้กับจ านวนนิสิตที่ค้นคว้าอิสระ ๓ คน  
แต่ทั้งนี้รวมแล้วต้องไม่เกิน ๑๕ คนต่อภาคการศึกษา 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องท าหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ/ หรือ 
อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และ/ หรืออาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรนั้นด้วย 
  ๒.๖ งบประมำณตำมแผน 
  แสดงงบประมาณทั้งรายรับ (รวมงบประมาณแผ่นดินด้วย) และรายจ่าย โดยจ าแนก
รายละเอียดตามหัวข้อการเสนอตั้งงบประมาณ รวมทั้งประมาณการค่าใช้จ่าย (ทุนทั้งหมดรวมที่ได้รับ
สนับสนุนจากงบประมาณแผ่นดินด้วย ทั้ง อาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ วัสดุ) ต่อหัวในการผลิตบัณฑิต
ตามหลักสูตรนั้น 
  ๒.๗ ระบบกำรศึกษำ 
  ให้เลือกระบบการศึกษาที่หลักสูตรจะใช้ในการจัดการเรียนการสอน ได้แก่  
แบบชั้นเรียน แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) แบบทางไกลทางอินเทอร์เนต อ่ืน ๆ (ระบุ) 
  ๒.๘ กำรเทียบโอนหน่วยกิต รำยวิชำและกำรลงทะเบียนเรียนข้ำมมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี) 
  เป็นไปตามประกาศ มหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การเทียบโอนผลการเรียนฯ 
  (หากมีการโอนหน่วยกิต ต้องให้ความส าคัญต่อการเทียบวิชารับโอนที่ต้องมี 
การเรียนในเนื้อหาสาระที่ก าหนดในรายวิชาของหลักสูตรอย่างครอบคลุมครบถ้วน)  



๒๓ 

 ๓. หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน 
  ๓.๑ หลักสูตร ให้ระบุรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
   ๓.๑.๑ จ ำนวนหน่วยกิต ให้ระบุหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร 
   ระบุจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรและระยะเวลาการส าเร็จการศึกษา 
ในแต่ละแบบที่สัมพันธ์ตามการเลือกเรียนของนิสิต ซึ่งก าหนดเป็นหลักสูตรแบบศึกษาเต็มเวลาหรือ
แบบศึกษาบางเวลาและสอดคล้องต่อเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาในแต่ละระดับ 
   หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หน่วยกิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
   หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต 
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๑๕ ปีการศึกษา 
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
   หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า  
๑๘๐ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน 
๑๘ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
   หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกติ
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ๔ ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา
ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เต็มเวลา 
   หลักสูตรปริญญาโท ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต  
ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน ไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
   แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
   แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได้โดย 
ไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิตและ 
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต 
   แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์แต่ 
ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
   หลักสูตรปริญญาเอก 
   ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ 
นักวิชาชีพชั้นสูง คือ 
  ๑) แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ 
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้  



๒๔ 

   แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ 
หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษา ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษา
ในหลักสูตร 
   แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ 
หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษา
ในหลักสูตร 
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
   ๒) แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษา ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
   แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 
นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
   ๓.๑.๒ โครงสร้ำงหลักสูตร 
   ระดับปริญญำตรี 
   ให้แสดงโครงสร้างหรือองค์ประกอบของหลักสูตร โดยแบ่งเป็นหมวดวิชาให้
สอดคล้องตามที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างหลักสูตร 
ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีสัดส่วนจ านวน
หน่วยกิตของแต่ละหมวดวิชา ดังนี้ 
   หมวดวิชำศึกษำทั่วไป หมำยถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
ให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
ธรรมชาติ ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมี
คุณธรรมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
มหาวิทยาลัยอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ 
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ภาษาและกลุ่มวิชา
วิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ในสัดส่วนที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
   อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาท่ัวไปส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) อาจได้รับการ
ยกเว้นรายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ 
จ านวนหน่วยกิตของรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพ่ิมเติมใน
หลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต 
   หมวดวิชำเฉพำะ หมำยถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและ
วิชาชีพที่มุ่งหมายให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้ โดยให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ดังนี้  



๒๕ 

   หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาการ ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต 
   หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวด
วิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๗๒ หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพ
ก าหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพก าหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต และ
ทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต  หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า ๔๒ หน่วยกิต ในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฏีไม่น้อยกว่า ๑๘ หน่วยกิต 
   หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า ๙๐ 
หน่วยกิต 
   หลักสูตรปริญญาตรี (ไม่น้อยกว่า ๖ ปี) ให้มีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม 
ไม่น้อยกว่า ๑๐๘ หน่วยกิต 
   อาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู่ หรือวิชาเอกและวิชาโท 
ก็ได้ โดยวิชาเอกต้องมีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และวิชาโทต้องมีจ านวนหน่วยกิต 
ไม่น้อยกว่า ๑๕ หน่วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู่ต้องเพ่ิมจ านวนหน่วยกิตของวิชาเอกอีก
ไม่นอ้ยกว่า ๓๐ หน่วยกิต และให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีแบบก้าวหน้า นิสิตต้องเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาในหมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ๑๒ 
หน่วยกิต 
   หมวดวิชำเลือกเสรี หมำยถึง วิชาที่มุ่งให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ ตามท่ีตนเอง
ถนัดหรือสนใจ โดยเปิดโอกาสให้นิสิตเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให้มี
จ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต 
   อาจยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชาเฉพาะ  
และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้นิสิตที่มีความรู้ความสามารถ ทีส่ามารถวัดมาตรฐานได้ ทั้งนี้นิสิต 
ต้องศึกษาให้ครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดี
เกี่ยวกับการเทียบโอน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
   ระดับปริญญำโท  
   ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาไม่เกิน  
๕ ปีการศึกษา โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
   แผน ก เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ ดังนี้ 
   แบบ ก ๑ ท าเฉพาะวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๓๖ หน่วยกิต 
มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืนเพ่ิมข้ึนก็ได้โดย 
ไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   แบบ ก ๒ ท าวิทยานิพนธ์ซึ่งมีค่าเทียบได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิตและ 
ศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หนว่ยกิต 
   แผน ข เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการศึกษางานรายวิชา โดยไม่ต้องท าวิทยานิพนธ์แต่ 
ต้องมีการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๓ หน่วยกิต และไม่เกิน ๖ หน่วยกิต  



๒๖ 

   ระดับปริญญำเอก 
   ปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเน้นการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิชาการและ 
นักวิชาชีพชั้นสูง คือ 
  ๑) แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่ 
ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้เรียนรายวิชาเพ่ิมเติมหรือท ากิจกรรมทางวิชาการอ่ืน
เพ่ิมข้ึนก็ได้โดยไม่นับหน่วยกิต แต่จะต้องมีผลสัมฤทธิ์ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ดังนี้ 
   แบบ ๑.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๔๘ 
หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษา ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษา
ในหลักสูตร 
   แบบ ๑.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๗๒ 
หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษา
ในหลักสูตร 
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๑.๑ และแบบ ๑.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
   ๒) แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการท าวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพสูง
และก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ และศึกษางานรายวิชาเพ่ิมเติม ดังนี้ 
   แบบ ๒.๑ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาโท จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๓๖ 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๑๒ หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษา ไม่เกิน ๖ ปีการศึกษา 
นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
   แบบ ๒.๒ ผู้เข้าศึกษาที่ส าเร็จปริญญาตรี จะต้องท าวิทยานิพนธ์ ไม่น้อยกว่า ๔๘ 
หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า ๒๔ หน่วยกิต ใช้เวลาการศึกษา ไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา 
นับจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตร 
   ทั้งนี้ วิทยานิพนธ์ตามแบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒ จะต้องมีมาตรฐานและคุณภาพ
เดียวกัน 
   ๓.๑.๓ รำยวิชำ 
   ให้ระบุรหัสรายวิชา ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต  
จ านวนชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
   รหัสวิชา คือ กลุ่มหมายเลขที่ก าหนดเฉพาะส าหรับแต่ละรายวิชา มี ๘ หลัก 
ประกอบด้วย 
   เลขรหัสวิชาหลักท่ี ๑-๓ หมายถึง เลขรหัสวิชาของส่วนงาน  
   เลขรหัสวิชาหลักที่ ๔ หมายถึง ชั้นปีที่เปิดสอน  
   เลขรหัสวิชาหลักที่ ๕-๖ หมายถึง หมวดวิชา กลุ่มวิชา และล าดับที่ของรายวิชา 
   เลขรหัสวิชาหลักที่ ๗-๘ หมายถึง ปีที่สร้างรายวิชา 
  



๒๗ 

ตารางที่ ๑  เลขรหัสวิชาหลักท่ี ๑ -๓ ของส่วนงานต่าง ๆ  
 

เลขรหัสวิชำ ส่วนงำน เลขรหัสวิชำ ส่วนงำน 
๑๐๐-๑๔๙  คณะพยาบาลศาสตร ์ ๑๕๐-๑๙๙  คณะอัญมณ ี 

(จันทบุรี) 
๒๐๐-๒๖๙  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ ๒๗๐-๒๙๙  คณะวิทยาศาสตร์และศลิปศาสตร ์

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

(สระแก้ว) 
๗๖๐-๗๖๙  คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

(สระแก้ว)   
๗๗๐-๗๗๙  คณะดนตรีและการแสดง 

๗๘๐-๗๘๙  โครงการจดัตั้งคณะพาณิชยศาสตร์ 
และบรหิารธุรกจิ (สระแก้ว)  

๗๙๐-๗๙๙ คณะเภสัชศาสตร ์

๘๐๐-๘๔๙  คณะเทคโนโลยีทางทะเล  
(จันทบุรี) 

๘๕๐-๘๗๔  คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา  

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

ระดับกำรศึกษำ ตัวเลขหลักที่สี่ 
ระดับปริญญาตรี (๔ ปี) ๑-๔ 

ระดับปริญญาตรี (๕ ปี) ๑-๕ 

ระดับปริญญาตรี (๖ ปี) ๑-๖ 

 
ตารางที่ ๓  เลขรหัสวิชาหลักท่ี ๔ ชั้นปีที่เปิดสอน ระดับปริญญาโท 
 

ระดับกำรศึกษำ ตัวเลขหลักที่สี่ 
ระดับปริญญาโท ๕-๖ 

  



๒๘ 

ตารางที่ ๔  เลขรหัสวิชาหลักท่ี ๔-๖ รายวิชางานนิพนธ์และวิทยานิพนธ์ 
 

รำยวิชำ ตัวเลขหลักท ี่ ๔-๖ 
ระดับปริญญำโท 
วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก ๑) 

 
๖๙๗ 

วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก ๒) ๖๙๙ 
การค้นคว้าอิสระหรืองานนิพนธ์ (แผน ข) ๖๙๘ 

 
ตารางที่ ๕  เลขรหัสวิชาหลักท่ี ๔  ชั้นปีที่เปิดสอน ระดับปริญญาเอก 
 

ระดับกำรศึกษำ ตัวเลขหลักที่สี่ 
ระดับปริญญาเอก ๗-๙ 

 
ตารางที่ ๖  เลขรหัสวิชาหลักท่ี ๔-๖  รายวิชาดุษฎีนิพนธ์  
 

รำยวิชำ ตัวเลขหลักท ี่ ๔-๖ 
ระดับปริญญำเอก 
ดุษฎีนิพนธ์ (แบบ ๑.๑) 

 
๘๙๘ 

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

 
   การก าหนดชื่อรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ควรระบุชื่อรายวิชาที่แสดง
สาระส าคัญของรายวิชานั้น มิใช่วิธีการจัดการเรียนรู้ 
   ในการใช้ค าว่า“เบื้องต้น ขั้นต้น ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นมูล ขั้นแนะน า ขั้นสูง ขั้นก้าวหน้าฯ” 
ควรพิจารณาให้ชัดเจนโดยมีเหตุผล และแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกัน (basic, fundamental, 
elementary, introduction, advance, primary, etc) 
   การคิดหน่วยกิต 
   การคิดหน่วยกิตและชั่วโมงเรียน ในแต่ละรายวิชา ให้ระบุจ านวนชั่วโมง บรรยาย - 
ปฏิบัติ - ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพ่ือความสมบูรณ์ในการเรียนการสอนที่ต้องให้นิสิตปฏิบัติ และ
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นในการค้นคว้าหาความรู้นอกชั้นเรียน เพ่ือเพ่ิมพูนความ 
รอบรู้ให้กว้างขวางมากข้ึน แต่ละรายวิชาไม่ควรมีจ านวนหน่วยกิตเกิน ๔ หน่วยกิต 
   ๑)  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า  
๑๕ ชั่วโมง ต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   ๒)  รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า ๓๐ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค  



๒๙ 

   ๓)  การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   ๔)  สหกิจศึกษา มีจ านวนหน่วยกิตไม่น้อยกว่า ๖ หน่วยกิต โดยมีระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า ๑๖ สัปดาห์ ตามมาตรฐานและการประกัน 
คุณภาพการด าเนินงานสหกิจศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสมาคม 
สหกิจศึกษาไทย, ๒๕๕๒) 
   ๕)  การท าโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาท า
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ  
๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   ๖) งานนิพนธ์ (การค้นคว้าอิสระ) ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อ 
ภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   ๗) วิทยานิพนธ์ ที่ใช้เวลาศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า ๔๕ ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
ให้มีค่าเท่ากับ ๑ หน่วยกิตระบบทวิภาค 
   รูปแบบการเขียนจ านวนหน่วยกิต ใช้ระบบตัวเลขจ านวน ๔ ตัว คือ n (x-y-z)  
   โดย n = จ านวนหน่วยกิต  
   x = ชั่วโมงบรรยาย/ สัปดาห ์
   y = ชั่วโมงปฏิบัติ/ สัปดาห์   
   z = ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง/ สัปดาห์   
   การแปลงหน่วยกิตเป็นชั่วโมง 
   ก. การบรรยาย ๑ หน่วยกิต = ๑ ชั่วโมง/ สัปดาห ์
   ข. การปฏิบัติ ๑ หน่วยกิต = ๒-๓ ชั่วโมง/ สัปดาห ์
   ค. การฝึกงาน/ ภาคสนาม/ โครงงาน ๑ หน่วยกิต = ๓ ชั่วโมง/ สัปดาห ์
   ง. งานนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ ๑ หน่วยกิต = ๓ ชั่วโมง/ สัปดาห ์
   การเทียบจ านวนชั่วโมงการบรรยายและการปฏิบัติเป็นชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 
   ก. การบรรยาย ๑ ชั่วโมง/ สปัดาห์ = ศึกษาด้วยตนเอง ๒ ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
   ข. การปฏิบัติ ๑ ชั่วโมง/ สัปดาห์ = ศึกษาด้วยตนเอง ๑/๒ ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
   ค. การฝึกงาน/ภาคสนาม/โครงงาน ๑ ชั่วโมง/ สัปดาห์ = ศึกษาด้วยตนเอง 
๑/๒ ชั่วโมง/ สัปดาห์ 
   ง. งานนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ดุษฎีนิพนธ์ ๑ ชั่วโมง/ สัปดาห์ = ศึกษาด้วยตนเอง ๑/๒ 
ชั่วโมง/ สัปดาห ์
   ทั้งนี้จ านวนชั่วโมงรวมในวงเล็บจะเท่ากับ ๓ เท่าของจ านวนหน่วยกิต ยกเว้นการคิด 
หน่วยกิตรายวิชาที่มีเฉพาะชั่วโมงปฏิบัติ 
   ตัวอย่าง 
   ๓ (๓-๐-๖) หมายความว่า รายวิชานี้เป็นรายวิชาภาคทฤษฎี มีค่ารายวิชาเท่ากับ  
๓ หน่วยกิต  ใช้เวลาศึกษาในห้องเรียนสัปดาห์ละ ๓ ชั่วโมงและนิสิตต้องศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติมอีก
สัปดาห์ละ ๖ ชั่วโมงนิสิตต้องใช้เวลาส าหรับการศึกษารายวิชานี้รวมทั้งสิ้น ๙ ชั่วโมงต่อสัปดาห์   



๓๐ 

   ๓ (๒-๒-๕) หมายความว่า รายวิชานี้เป็นรายวิชาทั้งภาคปฏิบัติและภาคทฤษฎีมีค่า
รายวิชาเท่ากับ ๓ หน่วยกิต ใช้เวลาศึกษาภาคทฤษฎีในห้องเรียนสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง และใช้เวลา
ฝึกหัดหรือปฏิบัติการสัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง และนิสิตต้องศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติมอีกสัปดาห์ละ ๕ ชั่วโมง 
นิสิตต้องใช้เวลาส าหรับการศึกษารายวิชานี้รวมทั้งสิ้น ๙ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
   ๖ (๐-๑๘-๙) หมายความว่า รายวิชานี้เป็นรายวิชาการฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม 
มีค่ารายวิชาเท่ากับ ๖ หน่วยกิต ใช้เวลาฝึกหัดหรือปฏิบัติการสัปดาห์ละ ๑๘ ชั่วโมง และนิสิตต้อง
ศึกษาด้วยตนเองเพ่ิมเติมอีกสัปดาห์ละ ๙ ชั่วโมง นิสิตต้องใช้เวลาส าหรับการศึกษารายวิชานี้รวม
ทั้งสิ้น ๒๕ ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
   ในการก าหนดจ านวนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษานั้น ต้องค านึงถึงเวลาที่นิสิต
ต้องใช้ในการเรียนรู้รวมทุกรายวิชาในแต่ละสัปดาห์ 
  ๓.๑.๔ แสดงแผนกำรศึกษำ 
  ระดับปริญญำตรี 
  ให้จัดแผนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้ครบถ้วน เรียงตามล าดับ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเห็นแผนการสอนอย่างชัดเจน หากในภาคใด
ไม่มีแผนตามกลุ่มให้เพ่ิมลดได้  
  ภำคกำรศึกษำปกติ ให้จัดแผนกำรศึกษำได้ไม่เกิน ๒๒ หนว่ยกิต และภำคฤดูร้อน 
ให้จัดแผนกำรศึกษำได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต วิชาใดไม่นับหน่วยกิตในช่องหน่วยกิตให้ระบุว่า  
“ไม่นับหน่วยกิต” โดยไม่ต้องน าหน่วยกิตไปรวม ในช่องรวม  
  ส าหรับวิชาเลือกในกรณีที่ไม่ได้ระบุรายวิชา ในช่องหน่วยกิตให้ระบุเพียงจ านวน 
หน่วยกิต ไม่ต้องระบุจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ 
  ระดับปริญญำโท 
  ให้จัดแผนการสอนรายวิชาใน หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือก รวมถึงวิทยานิพนธ์ 
ให้ครบถ้วน เรียงตามล าดับ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเห็นแผนการสอนอย่างชัดเจน หากในภาคใด
ไม่มีแผนตามกลุ่มให้เพ่ิมลดได้ 
  ภำคกำรศึกษำปกติ ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต วิชาใดไม่นับหน่วยกิตในช่อง
หน่วยกิตให้ระบุว่า “ไม่นับหน่วยกิต” โดยไม่ต้องน าหน่วยกิตไปรวม ในช่องรวม 
  ส าหรับวิชาเลือกในกรณีที่ไม่ได้ระบุรายวิชา ในช่องหน่วยกิตให้ระบุเพียงจ านวน 
หน่วยกิต ไม่ต้องระบุจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ 
  ระดับปริญญำเอก 
  ให้จัดแผนการสอนรายวิชาใน หมวดวิชาเฉพาะ หมวดวิชาเลือก รวมถึงดุษฎีนิพนธ์ 
ให้ครบถ้วน เรียงตามล าดับ อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้เรียนเห็นแผนการสอนอย่างชัดเจน หากในภาคใด
ไม่มีแผนตามกลุ่มให้เพ่ิมลดได้ 
  ภำคกำรศึกษำปกติ ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต วิชาใดไม่นับหน่วยกิตในช่อง
หน่วยกิตให้ระบุว่า “ไม่นับหน่วยกิต” โดยไม่ต้องน าหน่วยกิตไปรวม ในช่องรวม  
  ส าหรับวิชาเลือกในกรณีทีไ่ม่ได้ระบุรายวิชา ในช่องหน่วยกิตให้ระบุเพียงจ านวน 
หน่วยกิต ไม่ต้องระบุจ านวนชั่วโมงในวงเล็บ  



๓๑ 

  ๓.๑.๕ ค ำอธิบำยรำยวิชำภำษำไทยและภำษำอังกฤษ 
  ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) หมายถึง สาระที่ส าคัญพอสังเขปของ
รายวิชาหนึ่งวิชาใด ไม่ว่าประชานพิสัย (Cognitive Domain) จลนพิสัย (Psychomotor Domain) 
รวมทั้งเจตคติพิสัย (Affective Domain) ที่นิสิตสามารถทราบถึงเนื้อหาในภาพรวมของรายวิชานั้น 
การสร้างค าอธิบายรายวิชา ต้องสร้างจากสาระของวัตถุประสงค์ที่ได้แยกแยะแล้ว 
  หลักการในการเขียนค าอธิบายรายวิชา สรุปเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) การเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี มิใช่เขียนเป็นประโยค มิใช่วิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้หรือการประเมินผล  
  ๒) เขียนให้กระชับ มีเฉพาะเนื้อหา (หัวข้อในรายวิชา) โดยไม่ต้องมีส่วนของ 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ เงื่อนไข สื่อ (ไม่ต้องระบุกรณีศึกษาฯ) ตัวอย่าง (จึงไม่ต้องมีค าว่า เช่น อาทิ 
เป็นต้น ได้แก่ ฯ) การวัดผล และไม่ต้องมีค าว่า “ศึกษำ…..” และ “ประยุกต์ใช้ ...”  
  ๓) ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ให้มีเนื้อความสอดคล้องกัน   
  ๔) การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
  ๕) การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ให้เขียนเป็นนามวลี (Noun Phrase) 
และมีเนื้อหาที่สอดคล้องตามค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย โดยขึ้นต้นอักษรแรกของค าอธิบายรายวิชา
ด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น ชื่อเฉพาะ และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลี 
ที่มีเนือ้หาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ถ้าเป็นกลุ่มเนื้อหาเดียวกันให้ค่ันด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,)  
เมื่อสิ้นสุดกลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) จบค าอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมี
เครื่องหมายมหัพภาค (.) 
 ๓.๒ ชื่อ สกุล ต ำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์ผู้สอน 
  ๓.๒.๑ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญำตรี จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๕ คน กรณีมีกลุ่ม
สาขาวิชา ให้มีกลุ่มสาขาวิชาละ ๓ คน ผลงานทางวิชาการ (เขียนเสนอตามระบบ American 
Psychological Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท  
การเผยแพร่ เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.) 
  อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๓ คน กรณีมี
กลุ่มสาขาวิชา ให้มีกลุ่มสาขาวิชาละ ๓ คน ผลงานทางวิชาการ (เขียนเสนอตามระบบ American 
Psychological Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท  
การเผยแพร่ เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.) 
  ๓.๒.๒ อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับปริญญาตรี ไม่จ ากัดจ านวน แต่คุณวุฒิต้องเป็น 
ไปตามเกณฑ์ฯ และต้องมีผลงานทางวิชาการ (เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๑ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท การเผยแพร่  
เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.)  



๓๒ 

  อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ไม่จ ากัดจ านวน แต่คุณวุฒิต้องเป็น 
ไปตามเกณฑ์ฯ และต้องมีผลงานทางวิชาการ (เขียนเสนอตามระบบ American Psychological 
Association- APA) ต้องมีอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง (ประเภท การเผยแพร่  
เป็นไปตามเกณฑ์การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ของ ก.พ.อ.) 
  ๓.๒.๓ อำจำรย์พิเศษ  
  อาจารย์บางส่วนเวลา 
  อาจารย์พิเศษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา 
  ระบชุื่อ นามสกุล ต าแหน่งทางวิชาการ (ถ้ามี) คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จ 
การศึกษา ปี (พ.ศ.) ที่ส าเร็จการศึกษา ภาระการสอน (ชั่วโมงสอน ชื่อรายวิชา) ทั้งที่มีอยู่แล้ว และ 
ที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
 
ตารางที่ ๗  จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาตรี 
 

ระดับกำรศึกษำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ปริญญำตรี 
 

จ ำนวน ไม่น้อยกว่า ๕ คน ตามเกณฑไ์ม่ได้ระบ ุ
คุณสมบัติ ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำหรือด ำรง

ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และต้องมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปน็ผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อย ๑ รายการ  
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำหรือด ำรง
ต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ และต้องมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปน็ผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อย ๑ รายการ  
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 

 หมำยเหตุ 
 ๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีจ านวนไม่น้อยกว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรด้วย 
 ๒. กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชำเอกมำกกว่ำ ๑ วิชำเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน ไม่น้อยกว่ำวิชำเอกละ ๓ คน 
(จ านวนหน่วยกิตในกลุ่มวิชาเอกต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต) 
 ๓. กรณีหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติ 
เชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ ใน ๕ คน ต้องมี
ประสบการณ์ในด้านการปฏิบัติการ โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัย หรือเป็นบุคลากร
ของหน่วยงานที่ไม่ใช่มหาวิทยาลัย ซึ่งมีข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน ๒ คน 
(รายละเอียดเพ่ิมเติมในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐) 
  



๓๓ 

ตารางที่ ๘  จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาโท 
 

ระดับกำรศึกษำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ปริญญำโท 

จ ำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ คน ตามเกณฑไ์ม่ได้ระบุ  
คุณสมบัติ คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือ 

ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มี
ต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ และมผีลงาน
ทางวชิาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา และเป็นผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพรต่าม
หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อย ๓ รายการ  
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย  
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ และ 
มีผลงานทางวิชาการทีไ่ม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปน็ผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อย ๓ รายการ  
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างนอ้ย  
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

 

 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย  
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนิสิตน้อยกว่า ๑๐ คน ต้องเสนอจ านวนและคุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
 อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑) อำจำรย์ท่ีปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลักและกำรค้นคว้ำอิสระ ต้องเป็นอาจารย์ประจ า
หลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่ง 
รองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญาและเป็น
ผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 
 ๒) อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ



๓๔ 

ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า ๑๐ เรื่อง 
 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยั 
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 อำจำรย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอนและต้องมี
ประสบการณ์ด้านการสอนและมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและ
เป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคล
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมี 
ชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
 
ตารางที่ ๙ จ านวน คุณวุฒ ิและคุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ระดับปริญญาเอก 
 

ระดับกำรศึกษำ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ปริญญำเอก 

จ ำนวน ไม่น้อยกว่า ๓ คน ตามเกณฑไ์ม่ได้ระบุ  
คุณสมบัติ คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ

หรือขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำ 
ที่มตี ำแหน่งศำสตรำจำรย์ และมี
ผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการทีไ่ด้รับการ
เผยแพรต่ามหลักเกณฑ์ฯ อย่างนอ้ย 
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

คุณวุฒิปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำหรือ 
ขั้นต่ ำปริญญำโทหรือเทียบเท่ำที่มีต ำแหน่ง 
รองศำสตรำจำรย์ และมีผลงานทางวิชาการ
ที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับ
การเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ฯ อย่างน้อย  
๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง  
โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็น
ผลงานวิจัย 

 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือ 
รับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณา
แต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลังโดยอย่างน้อย  
๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวนอย่างน้อย ๓ คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า 
หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ และมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ท่ี
ก าหนดในการพจิารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ ในรอบ ๕ ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 



๓๕ 

 กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับสาขาวิชาที่ไม่สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรครบตามจ านวน หรือมีจ านวนนิสิตน้อยกว่า ๑๐ คน มหาวิทยาลัยต้องเสนอจ านวนและ
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเป็นรายกรณี 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
 ๑) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์และมีผลงานทาง
วิชาการท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ 
ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการ 
ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 
 ๒) อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้ 
 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคุณวุฒิและผลงาน 
ทางวิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก 
 ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง 
 กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการตามที่ก าหนดข้างต้น 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงมากเป็นที่ยอมรับ  
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและแจ้ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ 
 อาจารย์ผู้สอน ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษ ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน หรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและ 
มีผลงานทางวิชาการ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ี
ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
อย่างน้อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง 
 ในกรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ท าหน้าที่อาจารย์
ผู้สอนได ้ทั้งนี้ อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย์ประจ าเป็น
ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  



๓๖ 

 ๔. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบกำรณ์ภำคสนำม (กำรฝึกงำน ปฏิบัติงำนคลินิก  
สหกิจศึกษำ) 
  ๔.๑ ค ำอธิบำยโดยย่อ ค าอธิบายโดยย่อ ประกอบด้วย ชื่อ รหัส และค าอธิบายรายวิชา 
  ๔.๒ มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้แก่วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ 
(สมรรถนะที่ต้องการทั้งคุณธรรม จริยธรรม ปัญญา ทักษะพิสัย) 
  ๔.๓ จ ำนวนหน่วยกิต ระบุรายวิชา ชื่อ รหัส และจ านวนหน่วยกิต 
  ๔.๔ ช่วงเวลำ ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นิสิต เช่น  
ชั้นปี ภาคการศึกษา 
  ๔.๕ สถำนที ่ 
  ๔.๖ กำรจัดเวลำและตำรำงสอน การจัดเวลาและตารางสอน เช่น ๓ วันต่อสัปดาห์
เป็นเวลา ๔ สัปดาห์ หรือจัดเต็มเวลาใน ๑ ภาคการศึกษา 
  ๔.๗ กำรเตรียมกำร การเตรียมการ การปฐมนิเทศ (สาระอะไร) การแนะน าอาจารย์พิเศษ 
พ่ีเลี้ยง ผู้บังคับบัญชาฯ การให้ค าแนะน าและการช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต 
  ๔.๘ กระบวนกำรประเมินผล กระบวนการประเมินผล ประเมินอะไร โดยวิธีการและ
เครื่องมืออะไร อย่างไร โดยใคร เมื่อไร กลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน 
 ๕. ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำโครงงำนหรืองำนวิจัย (ถ้ำมี) 
  ๕.๑ ค ำอธิบำยโดยย่อ ค าอธิบายโดยย่อ ประกอบด้วย ชื่อ รหัส และค าอธิบายรายวิชา  
  ๕.๒ มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ มาตรฐานผลการเรียนรู้ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของรายวิชานี้ 
(สมรรถนะที่ต้องการทั้งคุณธรรม จริยธรรม ปัญญา ทักษะพิสัย) 
  ๕.๓ ช่วงเวลำ ช่วงเวลา ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณ์ภาคสนามให้นิสิต 
เช่น ชั้นปี ภาคการศึกษา 
  ๕.๔ จ ำนวนหน่วยกิต ระบุรายวิชา ชื่อ รหัส และจ านวนหน่วยกิต 
  ๕.๕ กำรเตรียมกำร การเตรียมการ การปฐมนิเทศ (สาระอะไร) การแนะน าอาจารย์พิเศษ 
พ่ีเลี้ยง ผู้บังคับบัญชาฯ การให้ค าแนะน าและการช่วยเหลือทางด้านวิชาการแก่นิสิต 
  ๕.๖ กระบวนกำรประเมินผล กระบวนการประเมินผล ประเมินอะไร โดยวิธีการและ
เครื่องมืออะไร อย่างไร โดยใคร เมื่อไร กลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน 
 
หมวดที่ ๔ ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล 
 ๑. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนิสิต 
 ระบุลักษณะพิเศษของนิสิตที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังตามผลการเรียนรู้ในข้อ ๒  
ทีม่หาวิทยาลัย คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนิสิตหลักสูตรนี้เป็นพิเศษ เช่น 
ตระหนักถึงการด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง รักษาสุขภาพ อาสาสมัครกิจกรรมสาธารณะ  
มีคุณลักษณะนิสัย ๑๐ ประการ มีค่านิยมของคนไทย ๑๒ ประการ 
 ในแต่ละคุณลักษณะพิเศษดังกล่าว ให้แสดงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมที่จะใช้ในการ
พัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น  



๓๗ 

 ๒. กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน 
  ๒.๑ ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน (วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม) เป็นการก าหนดผลสัมฤทธิ์
ของความรู้หรือทักษะและระดับของความรู้และทักษะของหลักสูตรที่ต้องการให้เกิดขึ้นแก่นิสิต 
เมื่อส าเร็จการศึกษา ต้องสอดคล้องตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา สาขาวิชานั้น ๆ ก าหนด 
เป็นอย่างน้อย (ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา 
สาขาวิชานั้น ๆ ข้อ ๕ มาตรฐานผลการเรียนรู้) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้ประกาศมาตรฐาน
สาขา สาขาวิชาของหลักสูตรที่จะพัฒนา ปรับปรุง ให้ผู้รับผิดชอบท าความเข้าใจมาตรฐานผลการ
เรียนแต่ละด้านของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา ตามเล่มกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 
  ๒.๒ กลยุทธ์การสอน หมายถึงวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และ 
ทักษะของนิสิต ซึ่งต้องสอดคล้องตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน และถูกต้องตามหลักการศึกษาและ
เหมาะสมตามสถานการณ์ โดยใช้การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  
  ๒.๓ วธิีการประเมินผล (การวัดผลและการตัดสินผล) หมายถึงเครื่องมือและวิธีการ 
ในการวัดผลและการตัดสินผลการเรียนรู้ของนิสิตซึ่งต้องถูกต้องและเหมาะสมตามหลักการศึกษา และ
สอดคล้องตามผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
 ๓. แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตร 
สู่รำยวิชำ  (Curriculum Mapping)  
 

 แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง 
(ตามที่ระบุในหมวดที่ ๔ ข้อ ๒) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  
 ทั้งนี้ ทุกวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ (จุดด า) ๓ ด้านแรก และครึ่งหนึ่งของวิชาทั้งหมดต้องเพ่ิม
ผลการเรียนรู้ด้านที่ ๔-๕ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, ๒๕๕๙, หน้า ๑๑) 
 
หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนิสิต 
 ๑. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ระดับปริญญาตรีเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา
ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 หากคณะ วิทยาลัย ภาควิชา หรือหลักสูตรมีนโยบายหรือกฎ ระเบียบ เกี่ยวกับการให้
ระดับคะแนน (เกรด) นิสิต ให้กล่าวถึงนโยบายหรือ กฎ ระเบียบนั้น ๆ หรือแนบเอกสารดังกล่าว  



๓๘ 

 ๒. กระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนิสิต 
  ๒.๑ เมื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตเสร็จ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ตรวจสอบความถูกต้องของการให้คะแนนและการให้เกรดแต่ละรายวิชา ความยากง่ายของ
แบบทดสอบ ในกรณีที่พบปัญหา จะพิจารณาร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนในรายวิชานั้น ๆ 
  ๒.๒ เมื่อสอบเสร็จ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต 
ในรายวิชานั้นว่าบรรลุตามวัตถุประสงค์ของรายวิชามากน้อยเพียงใด ในระดับใด และน าเสนอต่อ
ภาควิชา ประธานสาขาวิชาเพ่ือพิจารณา 
  อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน 
ผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการ
อาจจะต่างกันไปส าหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือส าหรับมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 
 ๓. เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร  
 ระดับปริญญำตรี 
 ๑) เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 ๒) ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า 
 ๓) เกณฑ์อ่ืนๆ เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. ๒๕๕๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระดับปริญญำโท 
 นิสิตต้องมีคุณสมบัติครบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 แผน ก แบบ ก ๑ 
 เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วน
หนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 แผน ก แบบ ก ๒  
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดในหลักสูตรโดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ 
ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการ 
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน 
ทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) 
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) ดังกล่าว  



๓๙ 

 แผน ข  
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ด้วยข้อเขียนและ/ หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้นพร้อมทั้งเสนอ
รายงานการค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และรายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายงาน 
การค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 ระดับปริญญำเอก 
 นิสิตต้องมีคุณสมบัติครบตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ดังนี้ 
 แบบ ๑ 
 สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท า 
ดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยและ
ต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้อง
ได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย ๒ เรื่อง 
 แบบ ๒ 
 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 
๓.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือเทียบเท่า สอบผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying 
Examination) เพ่ือเป็นผู้มีสิทธิขอท าดุษฎีนิพนธ์ เสนอดุษฎีนิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่า 
ขั้นสุดท้ายโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัยและต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ ส าหรับผลงานดุษฎีนิพนธ์หรือ
ส่วนหนึ่งของดุษฎีนิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 เกณฑ์อ่ืน ๆ เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
  



๔๐ 

หมวดที่ ๖ กำรพัฒนำคณำจำรย์ 
 ๑. กำรเตรียมกำรส ำหรับอำจำรย์ใหม่ 
 อำจำรย์ใหม่ มหาวิทยาลัยมีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่โดยการบรรยาย สัมมนา ประชุม
เชิงปฏิบัติการ กลุ่มสัมพันธ์ เพ่ือให้อาจารย์ใหม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของมหาวิทยาลัย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและประโยชน์ตอบแทนอาจารย์ การพัฒนา
ต าแหน่งทางวิชาการ วินัย จรรยาบรรณของอาจารย์ และท าความรู้จักผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานอื่น 
นอกจากนี้ยังมีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการศึกษาและการประเมินผล 
 ในส่วนของคณะ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ให้ค าแนะน าก่อนปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของคณะ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการคณะ 
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของอาจารย์ อาคารสถานที่ ระเบียบปฏิบัติ ท าความรู้จักผู้บริหาร
คณะ/ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ รายวิชา ท าความเข้าใจรายละเอียดภาระงานที่ตนรับผิดชอบ 
ในหลักสูตรและรายวิชาและความเชื่อมโยงรายวิชาอ่ืน มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา/ ประธาน
สาขาวิชาเป็นผู้ดูแลในระยะต้น 
 อำจำรย์พิเศษ คณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมาย ให้ค าแนะน าก่อนปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของคณะ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย แผนยุทธศาสตร์ บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
และประโยชน์ตอบแทนของอาจารย์พิเศษ การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการ ท าความรู้จักผู้บริหารคณะ
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ รายวิชา อาคารสถานที่ ท าความเข้าใจรายละเอียดภาระงานที่ตน
รับผิดชอบในหลักสูตรและรายวิชา มอบหมายให้หัวหน้าภาควิชา/ ประธานสาขาวิชาเป็นผู้ดูแล 
 อธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรับการปฐมนิเทศ และ/ หรือการแนะน าอาจารย์ใหม่และ
อาจารย์พิเศษให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอน 
ในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน 
 ๒. กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้แก่คณำจำรย์ 
  ๒.๑ กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผล 
  คณะจัดให้อาจารย์ทุกคนได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับ ทักษะอาจารย์ด้านการจัด
การศึกษา การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร/ รายวิชา/ ประมวลรายวิชา/ แผนการเรียนการสอน 
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ ของเทคนิคการจัดการเรียนรู้  
การประยุกต์จิตวิทยาการเรียนรู้ การสร้าง/ การเลือกใช้/ การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพ  
ของสื่อการเรียนรู้ การวัดผล การตัดสินผล การประเมินคุณภาพข้อสอบก่อนน าไปใช้ การจัดการสอบ 
การวิเคราะห์ข้อสอบหลังสอบเสร็จ การสะท้อนผลการเรียนรู้แก่นิสิต การพัฒนานิสิตตามพัฒนาการ
การเรียนรู้ การประเมินประสิทธิผล-ประสิทธิภาพของรายวิชา/ หลักสูตร  
  ๒.๒ กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนอ่ืน ๆ 
  สนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม การประชุมวิชาการ ทางวิชาการ วิชาชีพ  
การวิจัย การสร้างผลงานทางวิชาการ การพัฒนานิสิต และการด ารงชีวิต 
  ส่งเสริมการท าวิจัย การสร้างต ารา หนังสือ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานทางวิชาการอ่ืนที่เทียบ
ได้เท่ากับผลงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ทุนการวิจัย การสร้างต ารา สื่อการศึกษา 
ให้แรงจูงใจในการเผยแพร่งานวิจัย สนับสนุนให้น าผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการไปสร้างมูลค่าเพ่ิมในทาง
ทรัพย์สินทางปัญญา ส่งเสริมการเป็นวิทยากร ร่วมกิจกรรมพันธกิจต่อสังคม 
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หมวดที่ ๗ กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 ๑. กำรก ำกับมำตรฐำน 
  ๑.๑ มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้ 
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าวทุกประการ 
  ๑.๒ อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 ๒. บัณฑิต 
  ๒.๑ คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
โดยพิจารณาจากผลลัพธ์การเรียนรู้ 
  ๒.๒ บัณฑิตมงีานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
  ๒.๓ ผลงานวิจัยของนิสิตและผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ๒.๔ อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 ๓. นสิิต เช่น 
  ๓.๑ การรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  ๓.๒ มีการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต 
  ๓.๓ มีกระบวนการหรือแสดงผลการด าเนินงาน (การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา  
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต) 
  ๓.๔ อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 ๔. อำจำรย์ เช่น 
  ๔.๑ มีการบริหารและพัฒนาอาจารย์ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ 
  ๔.๒ มีกลไกการคัดเลือกอาจารย์ที่เหมาะสม โปร่งใส 
  ๔.๓ อาจารย์ในหลักสูตรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ 
ทางสาขาวิชา และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.๔ อ่ืน ๆ (ระบุ) 
 ๕. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินนิสิต มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง เช่น 
  ๕.๑ มีการออกแบบหลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชาต่าง ๆ ให้มีเนื้อหา 
ที่ทันสมัย 
  ๕.๒ มีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
  ๕.๓ มีการประเมินนิสิต ก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมิน 
ที่หลากหลาย 
  ๕.๔ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ๕.๕ มีผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๕.๖ อ่ืน ๆ (ระบุ)  
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 ๖. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ เช่น 
  ๖.๑ มีระบบการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพื่อความพร้อมของ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ทั้งความพร้อมทางกายภาพ และความพร้องของอุปกรณ์เทคโนโลยีและ 
สิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
  ๖.๒ มีจ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน 
การสอน 
  ๖.๓ มีการด าเนินการปรับปรุงจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 ๗. ตัวบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators)  
 หลักสูตรที่มี มคอ. ๑ ใช้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม มคอ. ๑ และหลักสูตรใดที่ไม่มี  
มคอ. ๑ ให้ใช้ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
โดยตารางตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานในแต่ละระดับตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติได้ก าหนดไว้ในแบบฟอร์ม มคอ. ๒ รายละเอียดของหลักสูตร 
 
หมวดที่ ๘ กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 
 ควรค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด ๑ – ๗ และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียน 
การสอนในประเด็นส าคัญ ๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีคาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกน ามาใช้
ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพ่ือการเผยแพร่ 
 ๑. กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอน 
  ๑.๑ กำรประเมินกลยุทธ์กำรสอน 
  อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับ 
การพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลัง 
การเข้ารับการอบรม การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือ
วิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของนิสิตและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และ
วิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน 
  ๑.๒ กำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนกลยุทธ์กำรสอน 
  อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้
วางแผนไว้ เช่น การประเมินของนิสิตในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผลการเรียนรู้ของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนิสิตของ
สถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู้และทักษะที่มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุดที่นิสิตต้องการ 
 ๒. กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวม 
 อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ข้อมูลต่าง ๆ ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ ๑) นิสิตและบัณฑิต 
๒) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/ หรือผู้ประเมินภายนอก ๓) ผู้ใช้บัณฑิตและ/ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  
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 ๓. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมรำยละเอียดหลักสูตร 
 ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ ๗ ข้อ ๗ โดยมีคณะกรรมการ
ประเมินอย่างน้อย ๓ คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/ สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย ๑ คน  
(ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร) 
 ๔. กำรทบทวนผลกำรประเมินและวำงแผนปรับปรุง 
 อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนิสิต รวมทั้งกระบวนการ
ในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์ 
 
เอกสำรแนบ ประกอบด้วย 
เอกสารแนบหมายเลข ๑ ค าอธิบายรายวิชา 
เอกสารแนบหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 
     อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เอกสารแนบหมายเลข ๓ แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา 
     (Curriculum Mapping) 
เอกสารแนบหมายเลข ๔ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
     ระดับอุดมศึกษา 
เอกสารแนบหมายเลข ๕ ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
เอกสารแนบหมายเลข ๖ ผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
เอกสารแนบหมายเลข ๗ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๙  
     หรือ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
     พ.ศ. ๒๕๕๙ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
เอกสำรแนบหมำยเลข ๑ ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
 หลักการในการเขียนค าอธิบายรายวิชา สรุปเป็นประเด็นส าคัญ ดังนี้ 
 ๑) การเขียนค าอธิบายรายวิชาให้เขียนเป็นวลี มิใช่เขียนเป็นประโยค มิใช่วิธีการจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้หรือการประเมินผล มิใช่ตัวอย่าง (จึงไม่ต้องมีค าว่า เช่น อาทิ เป็นต้น ได้แก่ ฯ) 
 ๒) เขียนให้กระชับ มีเฉพาะเนื้อหา โดยไม่ต้องมีส่วนของกระบวนการ และไม่ต้องมีค าว่า 
“ศึกษำ…..” และ “ประยุกต์ใช้...” 
 ๓) ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้มีเนื้อความสอดคล้องกัน  
 ๔) การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรคตอน 
 ๕) การเขียนค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ  ให้เขียนเป็นนามวลี (Noun Phrase) และ 
มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย โดยขึ้นต้นอักษรแรกของค าอธิบายรายวิชาด้วย
ตัวพิมพ์ใหญ่ นอกนั้นใช้ตัวพิมพ์เล็ก ยกเว้น ชื่อเฉพาะ และใช้เครื่องหมายวรรคตอนระหว่างวลีที่มี
เนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ์กัน ถ้าเป็นกลุ่มเนื้อหาเดียวกันให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค (,) เมื่อสิ้นสุด
กลุ่มเนื้อหานั้นให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค (;) จบค าอธิบายรายวิชาโดยไม่ต้องมีเครื่องหมาย
มหัพภาค (.)   
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ตัวอย่ำงกำรเขียนค ำอธิบำยรำยวิชำ 
๖๘๕๓๒๑ มหศัลยพยาธิวิทยา ๑ ๒(๒-๐-๔) 
 Gross Surgical Pathology I 
 การจัดการสิ่งส่งตรวจเบื้องต้น การตรวจด้วยตาเปล่า การบรรยายความผิดปกติที่พบ 
และการเลือกต าแหน่งรอยโรคเพ่ือส่งตรวจทางจุลพยาธิวิทยา ของชิ้นเนื้อที่มีขนาดเล็กที่แพทย์สุ่มตัด
บางบริเวณหรือตัดมาท้ังหมดเพ่ือตรวจทางพยาธิวิทยา จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 Basic specimen handlings, gross examination, gross description, sampling 
of the representative area for microscopic examination of the small specimen from 
incisional or excisional biopsy; professional code of ethics 
 
๖๘๕๓๒๒ ปฏิบัติการมหศัลยพยาธิวิทยา ๑ ๒(๐-๖-๒) 
 Gross Surgical Pathology Laboratory I 
 ปฏิบัติการศัลยพยาธิวิทยาที่สอดคล้องกับเนื้อหารายวิชา ๖๘๕๓๒๑ ศัลยพยาธิวิทยา ๑ 
ทักษะในการจัดการสิ่งส่งตรวจ และการตรวจชิ้นเนื้อด้วยตาเปล่าในชิ้นเนื้อขนาดเล็ก 
 Gross surgical pathology experiments related to 685321 Gross Surgical 
Pathology I, basic specimen handling and gross examination of small specimen 
 
XXX๖๙๘ การค้นคว้าอิสระ (งานนิพนธ์) X(X- X-X) 
 Independent Study 
 การก าหนดสิ่งที่ต้องการศึกษาค้นคว้า การก าหนดวัตถุประสงค์การศึกษาค้นคว้า  
การวิเคราะห์วรรณกรรม การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การสังเคราะห์
วรรณกรรม การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล 
การเขียนรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ การเขียนบทความวิชาการเพ่ือเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานวิชาการด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณ
นักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 Purpose of study; study aims and objectives; literature analysis; 
confidence evaluation of reviewed literature; literature synthesis; result discussions; 
citations and international bibliographic systems; full research report compilation; 
academic article authoring; abstract preparation; oral presentation; ethics and code 
of conducts of researchers; ethics in publishing academic works 
 

XXXXXX วิทยานิพนธ์ X(X- X-X) 
 Thesis 
 การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัย การทบทวน การวิเคราะห์ และการสังเคราะห์วรรณกรรม 
การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรมที่ทบทวน การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัยการก าหนด
วิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย  การด าเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล  



๔๕ 

การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การอ้างอิงผลงานของผู้อื่นและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบ
สากล การเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทาง
วิชาการ การเขียนบทคัดย่อ การเสนอรายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า จริยธรรมการวิจัยและ
จรรยาบรรณนักวิจัย จริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
 Purpose of research; literature reviews, analysis and synthesis; confidence 
evaluation of reviewed literature; research aims and objectives; research 
methodologies; research proposals; research conducts; result processing and analysis; 
result synthesis; discussions; citations and international bibliographic systems; full 
research report compilation; research article authoring; abstract preparation; oral 
presentations; ethics and code of conducts of researchers; ethics in publishing 
academic works 
 
XXXXXX ดุษฎีนิพนธ์ X(X- X-X) 
 Doctoral Dissertation 
 การก าหนดสิ่งที่ต้องการวิจัยอันเป็นความรู้ใหม่หรือการพัฒนาความรู้เดิม การทบทวน 
การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ วรรณกรรมโดยละเอียด การประเมินความน่าเชื่อถือของวรรณกรรม
ที่ทบทวน การก าหนดวัตถุประสงค์การวิจัย การก าหนดวิธีการวิจัย การเสนอเค้าโครงการวิจัย  
การด าเนินการวิจัย การประมวลผลและการวิเคราะห์ผล การสังเคราะห์ผล การวิจารณ์ผล การเขียน
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเขียนรายงานการวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ  
การอ้างอิงผลงานของผู้อ่ืนและการเขียนเอกสารอ้างอิงตามระบบสากล การเขียนบทคัดย่อ การเสนอ
รายงานการวิจัยด้วยปากเปล่า  จริยธรรมการวิจัยและจรรยาบรรณนักวิจัย  จริยธรรมในการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ 
 Purpose of research leading to novel or advancing knowledge; elaborate 
review, analysis and synthesis of literature; confidence evaluation of reviewed 
literature; research aims and objectives; research methodologies; research proposals; 
research conducts; result processing and analysis; result synthesis; result discussion; 
full research report compilation; research article authoring; citations and international 
bibliographic systems; abstract preparation; oral presentation; ethics and code of 
conducts of researchers; ethics in publishing academic works 
 
เอกสำรแนบหมำยเลข ๒ ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์
ประจ ำหลักสูตร 
 ผลงานทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ประกอบด้วย งานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร ผลงานวิจัยตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
(Proceedings) โดยใช้รูปแบบการเขียนผลงานทางวิชาการให้เขียนแบบ American Psychological 
Association (APA) (ดูรูปแบบจากคู่มือการท าวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา ๒๕๕๖)  



๔๖ 

 ๑. แยกผลงานภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ โดยให้พิมพ์ภาษาไทยก่อน 
 ๒ ผลงานทางวิชาการภาษาไทยให้ใช้เลขไทย และผลงานทางวิชาการภาษาอังกฤษให้ใช้เลขอารบิก 
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๔๗ 

เอกสำรแนบหมำยเลข ๓ แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบผลกำรเรียนรู้สู่รำยวิชำ  
(Curriculum Mapping) 
 

  ควำมรับผิดชอบหลัก   ควำมรับผิดชอบรอง 
 

 ควรก าหนดผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาให้มีครบทั้ง ๕ ด้าน แต่อาจไม่ครบทุกหัวข้อย่อย
ในแต่ละด้านก็ได้ ส าหรับกรณีที่การจัดการศึกษาในบางหลักสูตรอาจไม่สามารถก าหนดผลการเรียนรู้
ในแต่ละรายวิชาได้ครบทั้ง ๕ ด้านนั้น ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะอนุกรรมการ
ส่งเสริมและติดตามผลการด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้พิจารณาแล้ว 
เห็นควรให้มีการก าหนดแต่ละรายวิชาในทุก ๆ หมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน อย่างน้อย 
ร้อยละ ๕๐ ส่วนแต่ละรายวิชาที่เหลืออีกร้อยละ ๕๐ ต้องมีผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๓ ด้าน คือ  
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ และด้านทักษะทางปัญญา และรวมทั้งหลักสูตรต้องมีผลการ
เรียนรู้ครบทุกด้าน (หนังสือเวียนส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ ศธ ๐๕๐๖(๑)/ ว ๑๓๘๓ 
เรื่อง การก าหนดผลการเรียนรู้ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) 
 แนวทางท่ีดีในการจัดท าแผนที่การกระจายความรับผิดชอบ (Curriculum Mapping)  
ในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. ๒) ควรมีเพียง ๑ ตารางเท่านั้นในหลักสูตร หรืออาจมีเพียงแค่  
๒ ตารางในหลักสูตร (คือ หมวดศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเฉพาะ ทั้งนี้เพราะการพัฒนาหมวดศึกษาทั่วไป
จะพัฒนาหลังจากการพัฒนาวิชาเฉพาะของหลักสูตร) ในการด าเนินการสามารถด าเนินการได้ 
๒ แบบ ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, http://www.mua.go.th/users/tqf-
hed/news/FilesNews/FilesNews2/LO_12122556.pdf) 
 แบบที่ ๑ แบบบูรณาการมาตรฐานผลการเรียนรู้ กรณีนี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
จะตอ้งมีความชัดเจนว่า หลักสูตรนี้ต้องการให้ผู้เรียนเกิดมาตรฐานผลการเรียนรู้อย่างน้อย ๕ ด้าน 
ตามกรอบ TQF อะไรบ้าง แล้วจึงพิจารณาว่า แต่ละรายวิชาที่มาจากคณะอ่ืน ๆ ซึ่งนิสิตจะต้องไป
เรียนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ (เช่น วิชาพ้ืนฐาน วิชาชีพ วิชาเอก) มีจุดเด่นของ
มาตรฐานผลการเรียนรู้อะไรที่อาจารย์ในรายวิชานั้น ๆ ก าหนดและมีความสอดคล้องกับหลักสูตร 
แล้วน ามาบูรณาการเขียนเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร (มคอ. ๒) โดยไม่จ าเป็นต้องเก็บ
รายละเอียดทั้งหมดของแต่ละรายวิชามาไว้ใน มคอ. ๒ เพราะรายละเอียดทั้งหมดที่อาจารย์ 
ผู้สอนแต่ละรายวิชาก าหนดไว้จะปรากฏใน มคอ. ๓ ของรายวิชานั้น ซึ่งเป็นการให้อิสระและความ
ยืดหยุ่นแก่อาจารย์ผู้สอนที่จะเพ่ิมเติมรายละเอียดให้มากกว่าหรือลึกซึ้งกว่าที่ มคอ. ๒ ก าหนด 
ตามความถนัดของอาจารย์แต่ละท่านและตามลักษณะธรรมชาติของรายวิชานั้น ๆ  
 ดังนั้น การเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดีในหลักสูตร จะต้องถอดแนวคิดมาจากมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ปรากฏในกรอบ TQF หรือ มคอ. ๑ (ถ้ามี) น ามาเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้ใน มคอ. ๒ 
ในลักษณะที่เอ้ือหรือรองรับมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ ได้และเมื่อจะ
ถ่ายทอดมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก มคอ. ๒ ไปยังรายวิชา อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะสามารถ
เพ่ิมเติมรายละเอียดที่เป็นความเฉพาะเจาะจงของรายวิชานั้น ๆ เพ่ิมขึ้นใน มคอ. ๓ ได้อีกอย่างอิสระ 



๔๘ 

ทั้งนี้การเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ดีจะต้องเขียนให้เห็นพฤติกรรมของผู้เรียนว่าจะสามารถท า
อะไรได้ท าอะไรเป็นได้อย่างชัดเจนต่อไป 
 
ตัวอย่ำงเช่น 
 

ตารางที่ ๑๐ ตัวอย่าง มาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตร 
 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ ์

ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 

ทักษะ 
การวิเคราะห์เชิง

ตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ทักษะการจัดการ
การเรียนรู้ 

๑. แสดงความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต 
อย่างสม่ าเสมอ 
๒. แสดงออกถึง
ความมีระเบียบ 
และมีความ 
รับผิดชอบต่อ
ตนเอง 
๓. แสดงออกถึง
ความมีจิตส านึก
และตระหนัก 
ในการปฏิบัติตาม 
จรรยาบรรณใน
การประกอบ
อาชีพ 
๔. แสดงออกถึง
ความเคารพสิทธิ
และความ 
คิดเห็นของผู้อื่น 
๕. แสดงความ
คิดเห็นหรือ
พฤติกรรมการมีจิต 
สาธารณะ 

๑. สามารถอธบิายถึง 
ความรู้ในหลักการ 
และทฤษฎีใน
รายวิชา หรือ
ศาสตร์ที่เรียน  
๒. สามารถบูรณาการ 
ความรู้พื้นฐานใน 
รายวชิาตา่ง  ๆที่เรยีน 
กับการเรียนใน
สาขาครุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ได้  
๓. สามารถติดตาม 
ความก้าวหนา้ทาง 
วิชาการในรายวิชา
ที่เรียน และใน
สาขาครุศาสตร์  
๔. ใช้ความรอบรู้ใน 
ศาสตร์ต่าง ๆ  ที่เรียน 
ไปประยุกต์กับการ 
ด ารงชีวิตประจ าวัน 

๑. สามารถ
แสดงออกถึง 
การคิดวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ 
และมีเหตุผล 
๒. น าความรู้ทาง
สาขาไป
ประยุกต์ใช้กับ 
สถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสม 
๓. มีความใฝ่รู้
สามารถวิเคราะห์
และสังเคราะห์ 
ความรู้จาก 
แหล่งต่าง ๆ  
ที่หลากหลายได้
อย่างถูกตอ้ง  
เพื่อการน าไปสู ่
การสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

๑. สามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นใน
ฐานะผู้น า และ
สมาชิกที่ด ี
ของกลุ่ม 
๒. มีความ
รับผิดชอบต่อ 
สังคมและองค์กร 
๓. สามารถปรับตวั
ให้เข้ากับ
สถานการณ์และ 
วัฒนธรรมองค์กร 

๑. สามารถ
ประยุกต์ความรู้ 
ทางคณิตศาสตร์
เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  
การแก้ปญัหาและ
การน าเสนอได ้
อย่างเหมาะสม 
๒. สามารถใช้
ภาษาไทย ในการ
สื่อสาร ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งการ 
เลือกรูปแบบ 
การสื่อสารได้ 
อย่างเหมาะสม 
๓. ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการสื่อสารและ
ค้นคว้าข้อมูลเพื่อ 
จัดท ารายงานและ
การน าเสนอได ้
๔. สามารถใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศในการ
เก็บรวบรวม 
สืบค้น และ
น าเสนอข้อมูล 
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
และเหมาะสมกบั
สถานการณ์ 

๑. แสดงความ
เช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้
ส าหรับเด็ก 
ปฐมวัยที่มีรูปแบบ 
หลากหลายทั้งที่
เป็นทางการ 
(Formal) 
กึ่งทางการ 
(Nonformal) 
และไม่เป็น
ทางการ 
(Informal) 
อย่างสร้างสรรค์ 
๒. แสดงความ
เช่ียวชาญในการ
จัดการเรียนรู้ด้วย 
นวัตกรรมส าหรับ
เด็กปฐมวัยที่
หลากหลายทั้งที่ม ี
ความสามารถพิเศษ 
ปานกลาง และที่มี
ความต้องการพิเศษ 
๓. แสดงความ
เช่ียวชาญในการ 
บูรณาการการ
จัดการเรียนรู้ใน
สาขาวิชา/ วิชาเอก 
การศึกษาปฐมวัย 
หรือปฐมวัยศึกษา
อย่างมืออาชีพ 

  



๔๙ 

ตารางที่ ๑๑ ตัวอย่าง แผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) 
 

  ควำมรับผิดชอบหลัก   ควำมรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู ้
ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ด้านทักษะ 
การวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ด้านทักษะ
การจัดการ
การเรียนรู้ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ 
กลุ่มภาษาอังกฤษ                       

กลุ่มวิชาสังคม                       

หมวดวิชาเฉพาะ 
กลุ่มวิชาแกน 

                      

กลุ่มวิชาเฉพาะ
ด้านบังคับ 

                      

วิชาเฉพาะ 
ด้านเลือก 

                      

 

 แบบที่ ๒ แบบที่ไม่มีการบูรณาการมาตรฐานผลการเรียนรู้จากรายวิชาต่าง ๆ กรณีนี้
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะรับมาตรฐานผลการเรียนรู้จากรายวิชาในหมวดวิชาและจากคณะ 
ที่เป็นเจ้าของรายวิชาต่าง ๆ แล้วน ามารวบรวมเป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตรโดยไม่มี 
การปรับปรุงใด ๆ ในการเขียนมาตรฐานผลการเรียนรู้ควรเรียงมาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านให้
ครบถ้วนก่อนว่ามาจากหมวดใดบ้าง เพ่ือให้เห็นความซ้ าซ้อน และจะเป็นประโยชน์ต่อการทบทวน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่เป็นจุดเด่นของบัณฑิตในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งต่อไป เพ่ือให้เห็นจุดเด่น
เฉพาะของมาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตร กรณีนี้มาตรฐานผลการเรียนรู้ในหลักสูตร (มคอ. ๒)  
จะเป็นแบบเดียวกับในรายวิชา (มคอ. ๓) ตัวอย่างเช่น  
หลักสูตรศึกษำศำสตรบัณฑิต สำขำวิชำกำรศึกษำปฐมวัย มีมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านรวม  
๖ ด้าน แต่แสดงตัวอย่างเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม ในบางรายวิชา 
 

ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  
 ๑. คุณธรรมค้ าจุนโลก เช่น พรหมวิหารธรรม ๔ สังคหวัตถุ ๔ 
 ๒. คุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน เช่น จริยธรรมของเวลา สิทธิและ 
ความรับผิดชอบของมนุษย์ ความเป็นธรรมระหว่างคนรุ่นปัจจุบันกับคนรุ่นหลัง ความใจกว้าง และ
ความอดทน 
 ๓. คุณธรรมจริยธรรมของผู้น าที่มีหัวใจประชาธิปไตย และผู้น าที่หลากหลาย 
หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาชีพครู) 
 ๔ คุณธรรม จริยธรรมส าหรับครู เช่น กัลยาณมิตรธรรม ๗ 
 ๕. จรรยาบรรณวิชาชีพที่ก าหนดโดยองค์กรวิชาชีพ คือ คุรุสภา  



๕๐ 

หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย) 
 ๖. มีคุณธรรมจริยธรรมส าหรับครูระดับการศึกษาปฐมวัย มีจรรยาบรรณของวิชาชีพครู
และค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 ๗. ยอมรับในคุณค่าของความแตกต่างหลากหลาย สามารถน าความรู้ทางคุณธรรม 
จริยธรรมส าหรับครู 
 

ตารางที่ ๑๒ ตัวอย่าง แผนที่การกระจายความรับผิดชอบผลการเรียนรู้สู่รายวิชา  
   (Curriculum Mapping) (ตัวอย่างเฉพาะด้านคุณธรรมจริยธรรม) 
 

  ควำมรับผิดชอบหลัก   ควำมรับผิดชอบรอง 
 

รำยวิชำ ด้ำนคุณธรรมจริยธรรม 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

๑. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
๑.๑ รายวิชาตามข้อก าหนดของมหาวทิยาลัย 
 ๑.๑.๑ กลุ่มวิชาสังคมศาสตร ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

    

๑.๒ รายวิชาตามข้อก าหนดของคณะ 
๑.๒.๑ รายวิชาบังคับ 
๒๗๑๙๑๑๑ วิชาภาษาไทย 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

    

๒๗๓๖๒๑๐ วิชาสุนทรีนิยม        

๒. หมวดวิชาแกน (วิชาชีพครู) 
 ๒.๑ รายวิชาบังคับของคณะ 

    
 
 

 
 
 

  

๒๗๕๙๒๑๔ จติวิทยาพ้ืนฐานการศึกษา         
๒๗๑๗๓๐๒ นวัตกรรมการสอนและการเลีย้งดูเด็กปฐมวัย        
๒๗๑๖๓๐๒ การออกแบบและการจัดการเรยีนการสอน        

๒.๒ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย        

๒๗๑๗๑๑๑ วัฒนธรรมและการเลน่ในการศึกษาปฐมวัย        

๒๗๑๗๒๒๑ การศึกษาปฐมวัย        
 

เอกสำรแนบหมำยเลข ๔ ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำ  
 การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ต้องแต่งตั้งฯ อย่างน้อย ๕ คน ซึ่งประกอบด้วย 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขา/ สาขาวิชานั้น  
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน หากมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
กรรมการด้วย อย่างน้อย ๑ คน รวมกันแล้วคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ ต้องไม่น้อยกว่า ๕ คน 
 

เอกสำรแนบหมำยเลข ๕ ตำรำงเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
 ตามตัวอย่างในแบบฟอร์ม มคอ. ๒ ทั้งนี้ให้เทียบรายวิชาต่อรายวิชา เพ่ือให้รู้ได้ว่ามี
รายวิชาใดเพ่ิมข้ึน หรือลดลง รวมถึงรายวิชาใดเปลี่ยนรหัส เปลี่ยนชื่อ ปรับหน่วยกิต ปรับค าอธิบาย
รายวิชา 
 

เอกสำรแนบหมำยเลข ๖ ผลกำรวิพำกษ์หลักสูตรจำกผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก  
 สรุปผลการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้ทรงคุณวุฒิแนบไว้ในเล่มหลักสูตร 



๕๑ 

 ๕.๓ แนวปฏิบัติในกำรตรวจสอบกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 
 ในการด าเนินงานของหลักสูตร กรณีหลักสูตรมีการปรับปรุงรายละเอียดที่ไม่กระทบ
โครงสร้างหลักสูตร เช่น ปรับรหัสวิชา จ านวนชั่วโมงในวงเล็บ ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) และแผนที่การกระจายความรับผิดชอบสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
หรือปรับแก้การพิมพ์ผิด ต้องด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร สมอ. ๐๘  
จึงต้องมีการตรวจสอบ ดังนี้ 
  ๕.๓.๑ ข้อ ๑ หลักสูตรฉบับดังกล่ำวนี้ได้รับทรำบกำรเปิดสอนจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ให้ตรวจสอบโดยจะต้องระบุวันที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
  ๕.๓.๒ ข้อ ๒ สภำมหำวิทยำลัยบูรพำได้อนุมัติกำรปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว  
ในครำวประชุม ครั้งที่ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ให้ตรวจสอบโดยจะต้องระบุ ครั้งที่ วันที่  
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 
  ๕.๓.๓ ข้อ ๓ หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ ให้ตรวจสอบโดยจะต้องระบุ 
หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขฉบับนี้ ใช้กับนิสิตรหัสใด และเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ปีการศึกษาใด  
พร้อมทั้งระบุ ครั้งที่ วันที่ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
  ๕.๓.๔ ข้อ ๔ เหตุผลในกำรปรับปรุงแก้ไข ให้ระบุเหตุผลในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรให้กระชับ และชัดเจน 
  ๕.๓.๕ ข้อ ๕ สำระในกำรปรับปรุงแก้ไข ให้ระบุให้ชัดเจนและสอดคล้องกับข้อ ๔  
ในกรณีที่เพ่ิมรายวิชา ให้เพิ่มข้อมูลค าอธิบายรายวิชา แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) และผลการเรียนรู้ 
(Learning Outcomes) 
  ๕.๓.๖ ข้อ ๖ โครงสร้ำงหลักสูตรภำยหลังกำรปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสร้ำงเดิม และเกณฑ์ ให้ระบุโครงสร้างหลักสูตรตามเล่มหลักสูตร (มคอ. ๒) 
  ๕.๓.๗ กำรรับรองควำมถูกต้อง รายชื่อที่รับรองความถูกต้อง ลงนามโดยรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ โดยข้อมูลจะต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

 ๕.๔ แนวปฏิบัติในกำรตรวจสอบกำรเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 
 ในการด าเนินงานของหลักสูตร กรณอีาจารย์ลาออก ลาศึกษาต่อ หรือโยกย้าย  
ต้องด าเนินการจัดท าแบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (สมอ. ๐๘) จึงต้องมีการตรวจสอบ ดังนี้ 
  ๕.๔.๑ ข้อ ๑ หลักสูตรฉบับดังกล่ำวนี้ได้รับทรำบกำรเปิดสอนจำกส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ให้ตรวจสอบโดยจะต้องระบุวันที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
  ๕.๔.๒ ข้อ ๒ สภำมหำวิทยำลัยบูรพำได้อนุมัติกำรปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้ว  
ในครำวประชุม ครั้งที่ เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ. ให้ตรวจสอบโดยจะต้องระบุ ครั้งที่ วันที่  
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 



๕๒ 

  ๕.๔.๓ ข้อ ๓ หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้ เริ่มใช้ตั้งแต่ ให้ตรวจสอบโดยจะต้องระบุ 
หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขฉบับนี้ ใช้กับนิสิตรหัสใด และเริ่มใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษา ปีการศึกษาใด  
พร้อมทั้งระบุ ครั้งที่ วันที่ คณะกรรมการประจ าส่วนงาน ให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  ๕.๔.๔ ข้อ ๔ เหตุผลในกำรปรับปรุงแก้ไข ให้ระบุเหตุผลอย่างละเอียด 
  ตัวอย่ำง 
  กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ๑ ล าดับ 
  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรล าดับที่    จาก     (เดิม)     เป็น    (ใหม่)      
เนื่องจาก       (เดิม)        เกษียณอายุราชการ/ลาออก/ลาศึกษาต่อ/หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 
  กรณีเปลี่ยนแปลงอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรมากกว่า ๑ ล าดับ 
  ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในล าดับ ดังนี้ 
  ล าดับที่        จาก            (เดิม)            เป็น             (ใหม่)              . 
เนื่องจาก       (เดิม)        เกษียณอายุราชการ/ลาออก/ลาศึกษาต่อ/หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 
  ล าดับที่        จาก            (เดิม)            เป็น             (ใหม่)              . 
เนื่องจาก       (เดิม)        เกษียณอายุราชการ/ลาออก/ลาศึกษาต่อ/หมดสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ 
  ๕.๔.๕ ข้อ ๕ สำระในกำรปรับปรุงแก้ไข ให้จัดท าตารางเปรียบเทียบอาจารย์ชุดเดิม  
กับอาจารย์ที่จะเปลี่ยนแปลงใหม่ ตัวอย่างตามตาราง ดังนี้  
 

รำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เดิม 

รำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ที่เปลี่ยนแปลงใหม ่

หมำยเหตุ 
คงเดิม เปลี่ยนใหม ่

๑. [คลิกพิมพช่ื์อ-นามสกลุ]  
เลขประจ ำตัวประชำชน
[คลิกพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาโท]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาตรี]  
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  [คลิกพิมพ์]  
ผลงำนทำงวิชำกำร เอกสารแนบ 

๑. [คลิกพิมพ์ช่ือ-นามสกลุ]  
เลขประจ ำตัวประชำชน
[คลิกพิมพ์เลขประจ าตัวประชาชน]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาเอก]  
- [คลิกพิมพ์คุณวุฒิระดับปริญญาโท]  
- [คลิกพิมพค์ุณวุฒิระดับปริญญาตรี]  
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  [คลิกพิมพ์]  
ผลงำนทำงวิชำกำร เอกสารแนบ 

  

๒. ๒.   
๓. ๓.   
๔. ๔.   
๕. ๕.   

ค ำชี้แจง ให้ระบุชื่อ- นามสกุล  เลขประจ าตัวประชาชนให้เป็น XXXX ๔ หลักสุดท้าย วฒุิการศึกษา 
มหาวิทยาลัย กรณีจบจากต่างประเทศให้ระบุประเทศ ปี พ.ศ. ที่จบ และต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์ หากไม่มี ให้ระบุว่า อาจารย์ และให้ใส่  ในช่องหมายเหตุ 
 

  ๕.๔.๖ ข้อ ๖ โครงสร้ำงหลักสูตรภำยหลังกำรปรับปรุงแก้ไข เมื่อเปรียบเทียบกับ
โครงสร้ำงเดิม และเกณฑ์ ให้ระบุโครงสร้างหลักสูตรตามเล่มหลักสูตร (มคอ.๒) 
  ๕.๔.๗ กำรรับรองควำมถูกต้อง รายชื่อที่รับรองความถูกต้อง ลงนามโดยรองอธิการบดี 
ฝ่ายวิชาการ โดยข้อมูลจะต้องถูกต้องและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
  ๕.๔.๘ ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจ ำ
หลักสูตร ให้ตรวจสอบตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ ๕.๒ เอกสารแนบหมายเลข ๒ ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร  



๕๓ 

คณะกรรมการบริการวิชาการใหป้รบัแก้  
งานพัฒนาหลักสูตรฯ แจง้มตสิ่วนงาน ภายใน ๕ วัน 
(ส่วนงานต้องปรบัแก้แล้วเสนอพิจารณาอีกครัง้) 
ก่อนประชุม ๑๐ วัน 
 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ให้ปรับแก ้
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งมติส่วนงาน ภายใน ๕ วัน 
(ส่วนงานต้องปรบัแก้แล้วเสนอพิจารณาอีกครัง้) 
                      ก่อนประชุม ๑๕ วัน 

สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบ 

สภาวิชาการ ให้ความเห็นชอบ 

สภาวิชาการ ให้ปรบัแก ้
งานพัฒนาหลักสูตรฯ แจง้มตสิ่วนงาน ภายใน ๗ วัน 
(ส่วนงานต้องปรบัแก้แล้วเสนอพิจารณาอีกครัง้) 
ก่อนประชุม ๑๐ วัน 
 

๖. ผังกระบวนกำรปฏิบัตงิำน (Work Flow) 
 ๖.๑ ผังกระบวนกำรปฏิบัติงำนภำพรวม (Work Flow) กำรเสนอหลักสูตร 
มหำวิทยำลัยบูรพำ 
 กระบวนการเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน  
กองบริการการศึกษา ดังรูปภาพที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ต่อหน้า ๕๓)  

ให้เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรฯ ก่อนประชุม ๑๐ วัน 

เมื่อคณะกรรมการประจ า
ส่วนงานเห็นชอบแล้ว 

เมื่อปรับแก้แล้วส่งบัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบก่อนประชุม
คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  ๑๕ วัน 

เมื่อปรับแก้แล้วส่งงานพัฒนาหลักสูตรฯ ตรวจสอบ 
ก่อนประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ๑๐ วัน 

คณะกรรมการบริการวิชาการให้ความเห็นชอบ 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ แจง้มตสิ่วนงาน ภายใน ๕ วัน 
งานหลกัสูตรตรวจสอบรวบรวมเสนอสภาวิชาการ  
ก่อนประชุม ๑๐ วัน 

คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบ 
บัณฑิตวิทยาลัย แจ้งมติส่วนงาน ภายใน ๕ วัน 
บัณฑิตวิทยาลัยรวบรวมเสนอสภาวิชาการ 
                        ก่อนประชุม ๑๐ วัน 

กรณีขอยกเลิกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เมื่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอ 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ตามข้ันตอนท่ี ๔  

กรณีขอยกเลิกหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
เมื่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้เสนอ 
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
ตามข้ันตอนท่ี ๔  

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ให้ความเห็นชอบ  
งานพัฒนาหลักสูตรฯ แจ้งมติส่วนงาน ภายใน ๓ วัน  

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรฯ ให้ปรับแก้ 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ แจ้งมติส่วนงาน ภายใน ๓ วัน 
(ส่วนงานต้องปรับแก้แล้วเสนออีกครั้ง) 
ก่อนประชุม ๑๐ วัน 

๒. เสนอคณะกรรมการประจ าสว่นงาน
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

๓. เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง 
หลักสูตรฯ 

พิจารณา 

พิจารณา 

๔. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
(หลักสูตรระดบัปรญิญำตรี) 

๑. การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร/  
การขอเปิดรับนิสิต/ การขอยกเลิกหลักสูตร  

(จัดท ำโดยสว่นงำน) 
 

การสร้างและการพัฒนา
หลักสูตรต้องบรรจุใน
แผนพัฒนาการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย 

๔. เสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวทิยาลัย 
(หลักสูตรระดบับัณฑติศึกษำ) 

พิจารณา 

๕. เสนอสภาวิชาการ 

พิจารณา กรณี หลักสูตรที่มีสภาวิชาชีพให้เสนอสภาวิชาชีพ
ให้ความเห็นชอบก่อนเสนอคณะอนุกรรมการ 
ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา  
และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
ข้อก าหนดของสภาวิชาชีพนั้น ๆ ว่าต้องเห็นชอบ
หลักสูตรก่อนหรือหลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 



๕๔ 

อนุกรรมการด้านวิชาการฯ ให้ปรบัแก ้
งานพัฒนาหลักสูตรฯ แจง้มตสิ่วนงาน ภายใน ๓ วัน 
(ส่วนงานต้องปรบัแก้แล้วเสนอพิจารณาอีกครัง้) 
ก่อนประชุม ๗ วัน 
 

สภามหาวิทยาลัยให้ปรับแก ้
งานพัฒนาหลักสูตรฯ แจง้ส่วนงานให้ปรับแก้ 
และรวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจาณาอกีครั้ง 
ก่อนประชุม ๗ วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ ๒ ผังกระบวนการปฏิบัติงานภาพรวมกระบวนการเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยบูรพา 
  

อนุกรรมการด้านวิชาการฯ ให้ความเห็นชอบ 
งานพัฒนาหลักสูตรฯ รวบรวมเสนอสภามหาวิทยาลัย 
ก่อนประชุม ๗ วัน 

สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

๖. เสนอคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

พิจารณา 

๗. เสนอสภามหาวิทยาลัย 

พิจารณา 

๘. แจ้งส่วนงานบันทึกข้อมูลหลักสูตร 
ลงระบบ CHECO และระบบ TQF  

ภำยใน ๗ วัน หลังจำกสภำมหำวิทยำลัยอนุมต ิ

มหาวิทยาลัยเปิดรับนิสิตได ้

เสร็จสิ้นกระบวนการเสนอหลักสูตร 



๕๕ 

 ผู้เขียนออกแบบขั้นตอนกระบวนการ การเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยบูรพา  
โดยอ้างอิงจากคู่มือการเสนอหลักสูตร ๒๕๕๙ มหาวิทยาลัยบูรพา ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยบูรพา เพ่ือให้กระบวนการเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีความชัดเจน สามารถ
เข้าใจง่าย โดยมีสัญลักษณ์ ดังนี้ 
 

 
 

จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของกระบวนการ 

 
 

กิจกรรมและการปฏิบัติงาน 

 
 

การตัดสินใจ เช่น การตรวจสอบ การ
อนุญาต/อนุมัติ และการเห็นชอบ เป็นต้น  

 
 

แสดงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน 

 
 

จุดเชื่อมต่อระหว่างข้ันตอน เช่น กรณี 
การเขียนกระบวนการ ไม่สามารถจบได้
ภายในหนึ่งหน้า 

 
 
 



๕๖ 

 

๖.๒ ผังแสดงรำยละเอียดกระบวนกำรปฏิบัติงำน (Work Flow)  
ชื่อกระบวนกำร    การเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา 
ข้อก ำหนดที่ส ำคัญของกระบวนกำร หลักสูตรทีเ่สนอเป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด สอดคล้องกบักรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
      เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลยัตามก าหนดเวลาก่อนเปิดสอน 
ตัวช้ีวัดส ำคัญของกระบวนกำร  ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลาก่อนเปิดสอน (ร้อยละ ๑๐๐) 
 

ท่ี ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน เอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ผู้รับผิดชอบ 
๑  

การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร/ 
การขอเปิดรับนิสิต/ 

การขอยกเลกิหลกัสูตร 

ก่อน 
เปิดรับนิสิต 

๑ ปี 
 

หลักสูตรใหม ่
๑) เสนอขอบรรจุหลักสูตร 
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย 
๒) ตรวจสอบชื่อปริญญาจาก 
พระราชกฤษฎีกาวา่ด้วยชื่อ
ปริญญาของมหาวิทยาลัยบูรพา 
๓) จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
๔) รับฟังเสียงจากลกูค้า/  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต 
บัณฑิต ผู้ปกครอง 
๕) ก าหนด PLOs และ ELOs 
๖) ศึกษาเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรฯ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF) 
ประกาศ/ ระเบียบ และข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการศึกษา มคอ.๑ (ถ้ามี)  
หรือข้อก าหนดขององค์กรวิชาชพี (ถ้ามี) 
๗) ออกแบบหลักสูตร  
๘) ส่งหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

๑) หลักสตูรต้องถกูบรรจุในแผน 
พัฒนาการศึกษาของมหาวทิยาลัย 
๒) ชื่อปริญญาต้องถูกก าหนดไว้
ในพระราชกฤษฎกีาฯ 
๓) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลกัสูตรต้องมีจ านวน
กรรมการไม่น้อยกวา่ ๕ คน 
ประกอบด้วยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 
๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชี่ยวชาญ 
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 
๒ คน (หากมีองค์การวชิาชพีให้มี
ผู้แทนอย่างน้อย ๑ คน) 
๔) หลักสูตรทีพ่ัฒนาตอ้งเป็น 
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF)  
ประกาศ/ ระเบียบ และข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการศึกษา มคอ.๑ (ถ้ามี) 
หรือข้อก าหนดขององค์กรวิชาชพี (ถ้ามี) 
๕) หลักสูตรตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตรงความต้องการ
ของประเทศ สอดคล้องกับ
Thailand 4.0 และ EEC 

๑) รายละเอียดของหลกัสูตร มคอ.๒ 
๒) แบบพิจารณาอนุมัติ 
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรี หรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ 
มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
๓) แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต 
 

ประธานหลักสูตร
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 



๕๗ 

 

ท่ี ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน เอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ผู้รับผิดชอบ 
๑  

 
 

การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร/ 
การขอเปิดรับนิสิต/ 

การขอยกเลกิหลกัสูตร 

ก่อน 
เปิดรับนิสิต 

๑ ปี 
 

หลักสูตรปรับปรุง 
๑) เสนอขอบรรจุหลักสูตร 
ไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา 
ของมหาวิทยาลัย 
๒) จัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
๓) รับฟังเสียงจากลกูค้า/  
ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต 
บัณฑิต ผู้ปกครอง 
๔) ก าหนด PLOs และ ELOs 
๕) น าผลการประเมินหลักสูตร 
รวมถึงข้อมลูจาก มคอ.๗ ที่รายงาน
ในแต่ละปีมาปรับปรุงหลักสูตร 
๖) ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF) 
ประกาศ/ ระเบียบ และข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการศึกษา มคอ.๑ (ถ้ามี)  
หรือข้อก าหนดขององค์กรวิชาชพี (ถ้ามี) 
๗) ออกแบบหลักสูตร 
๘) ส่งหลักสูตรให้ผู้ทรงคุณวุฒิ
วิพากษ์หลักสูตร 

๑) หลักสตูรต้องถกูบรรจุในแผน 
พัฒนาการศึกษาของมหาวทิยาลัย 
๒) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลกัสูตรต้องมีจ านวน
กรรมการไม่น้อยกวา่ ๕ คน 
ประกอบดว้ยอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 
๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชี่ยวชาญ 
ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 
๒ คน (หากมีองค์การวชิาชพี 
ให้มีผู้แทนอยา่งน้อย ๑ คน) 
๓) หลักสูตรที่ปรับปรุงต้องเป็น 
ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ (TQF)  
ประกาศ/ ระเบียบ และข้อบังคับ 
เกี่ยวกับการศึกษา มคอ.๑ (ถ้ามี) 
หรือข้อก าหนดขององค์กรวิชาชพี (ถ้ามี) 
๔) หลักสูตรตรงความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ตรงความต้องการ
ของประเทศ สอดคล้องกับ
Thailand 4.0 และ EEC 

๑) รายละเอียดของหลกัสูตร มคอ.๒ 
๒) แบบพิจารณาอนุมัติ 
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรี หรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ 
มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
 

ประธานหลักสูตร
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ล่วงหน้า 
๓ เดือน 

กำรปรับปรงุแก้ไขหลกัสูตร (สมอ.๐๘) 
กรณีเปลี่ยนแปลงอำจำรย ์
๑) กรณีอาจารย์จะเกษียณอายุ
หรือหมดสัญญาจ้าง ให้รีบ
ด าเนินการขอเปลี่ยนอาจารย์
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดอืน 
๒) กรณี อาจารย์เสียชีวิต หรือ
ลาออกกะทันหัน ให้รีบด าเนินการ
ทันททีี่มีการเปลี่ยนแปลง 

๑) ข้อมูลถกูต้องตามทีก่ าหนด 
ในแบบฟอร์ม (สมอ. ๐๘) 
๒) คุณสมบัติของอาจารย์ที่จะ 
ขอเปล่ียนเป็นไปตามเกณฑ์ฯ 
 

๑) สมอ.๐๘ การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร
หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ประธานหลักสูตร
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 



๕๘ 

 

ท่ี ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน เอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ผู้รับผิดชอบ 
๑  

 
 

การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร/ 
การขอเปิดรับนิสิต/ 

การขอยกเลกิหลกัสูตร 

ทันท ี
ที่พบ

ข้อผิดพลาด 

กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 
(สมอ.๐๘) กรณีปรับเนื้อหำ 
ไม่กระทบโครงสร้ำงหลักสูตร 
๑) หากตรวจสอบพบความ
ผิดพลาดในเล่มหลกัสูตร เช่น 
พิมพ์รหัสวชิาผิด จ านวนหน่วยกิต
หรือจ านวนชั่วโมงในวงเล็บใน 
แต่ละทีไ่ม่ตรงกัน หรือต้องการ
เพิ่มรายวิชาในหมวดวิชาเลือก
โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร
สามารถด าเนินการได้ทันท ี
 

๑) ข้อมูลถกูต้องตามทีก่ าหนด 
ในแบบฟอร์ม (สมอ. ๐๘) 
๒) ข้อมลูที่จะขอเปล่ียนแปลง 
ไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร 

๑) สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร 
 

ประธานหลักสูตร
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ทันที  
ที่ไม่มีนิสิต 

คงค้าง 
หรือเหลือนิสิต
ไม่เกิน ๑๐ คน 
โดยนิสิตทุกคน
เรียนรายวิชา

ครบตาม
โครงสร้าง

หลักสูตรแลว้ 
 

กำรขอยกเลิกหลักสตูร 
๑) จัดท าบันทึกข้อความพร้อม
แสดงเหตุผลความจ าเป็นในการ
ขอยกเลิกหลกัสูตร 
 
 
 

๑) ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น
ในการขอยกเลิกหลักสูตร  
ภาคการศึกษา ปีการศึกษา  
ที่จะขอยกเลิกหลกัสูตร และ
จ านวนนิสิตคงค้าง 
๒) หลักสูตรที่ขอยกเลิก ต้องไม่มี
นิสิตคงค้างอยู่ในระบบ กรณีที่มี
นิสิตคงค้างต้องแสดงรายละเอียด
เกี่ยวกับนิสิต รายงานความก้าวหน้า
ของนิสิตถึงขั้นใดอย่างละเอียด 
 
 

๑) บันทึกขอ้ความแสดงเหตุผล
ความจ าเป็นในการ 
ขอยกเลิกหลกัสูตร 
 

ประธานหลักสูตร
และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 



๕๙ 

ท่ี ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน เอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ผู้รับผิดชอบ 
๒  

 
 
เสนอคณะกรรมการประจ าส่วนงาน

พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 
 
 
 

 
 

ทันท ี
ที่ด าเนินการ

ตามล าดับที่ ๑ 
เรียบร้อยแล้ว 

๑) จัดท าเอกสารหลกัสูตรใหม่
หรือหลักสูตรปรับปรุง  
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ประจ าส่วนงาน 
 

๑) เอกสารหลักสูตรครบถ้วน 
ตามรูปแบบการเสนอหลักสูตร 
๒) ผ่านการวพิากษ์หลักสตูร 
และปรับแก้ตามขอ้เสนอแนะของ
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรแล้ว 
๓) หลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานและเกณฑ์ตา่ง ๆ  
ความเหมาะสมของแผนการรับนิสิต 
ความพร้อมของอาจารย์ตาม
เกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความไม่ซ้ าซ้อน
กับหลักสูตรอื่นในส่วนงานเดียวกัน
หรือส่วนงานอื่น ความเป็นไปได้
เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเงิน
ของหลกัสูตร 

๑) รายละเอียดของหลกัสูตร มคอ.๒ 
๒) แบบพิจารณาอนุมัติ 
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรี หรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ 
มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
๓) แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต 
(กรณีหลักสูตรใหม่) 

ประธานหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

๑) จัดท าเอกสารการปรับปรุง
แกไ้ขหลกัสูตรเพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

๑) เอกสารหลักสูตรครบถ้วน 
ตามรูปแบบการเสนอหลักสูตร 
และสอดคลอ้งกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและเกณฑ์ต่าง ๆ 

๑) สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรหรือการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร
หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ประธานหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 

๑) จัดท าบันทึกข้อความ 
เสนอการขอยกเลิกหลักสูตร 
ต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน 

๑) ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็น
ในการขอยกเลิกหลักสูตร  
ภาคการศึกษา ปีการศึกษา  
ที่จะขอยกเลิกหลกัสูตร และ
จ านวนนิสิตคงค้าง 
๒) หลักสูตรที่ขอยกเลิก ต้องไม่มี
นิสิตคงค้างอยู่ในระบบ 
๓) กรณีที่มีนิสิตคงค้างต้องแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับนิสิต รายงาน
ความกา้วหน้าของนิสิตถึงขั้นใด
อย่างละเอียด 

๑) บันทึกขอ้ความแสดงเหตุผล
ความจ าเป็นในการขอยกเลกิ
หลักสูตร 
 
 
 

ประธานหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

 



๖๐ 

ท่ี ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน เอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ผู้รับผิดชอบ 
๓  

 
 
 

เสนอคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ก่อนประชุม
๑๐ วัน 
ท าการ 

๑) เมื่อคณะกรรมการประจ า 
ส่วนงานให้ความเห็นชอบแล้ว 
ส่วนงานต้องเสนอหลกัสูตรเขา้
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรฯ โดยส่งมาที ่
กองบริการการศึกษา 
 
๒) งานธุรการ กองบริการ
การศึกษา รับเรื่องการเสนอ
หลักสูตรเขา้คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลกัสูตรฯ โดยเสนอ
บันทึกขอ้ความตอ่ประธาน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรฯ เพือ่พิจารณาสั่งการ 
 
๓) เมื่อประธานอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลกัสูตรฯ สั่งการ 
งานธุรการส่งเร่ืองให้งานพัฒนา
หลักสูตรและการสอนฯ 
๓.๑) จัดท าหนังสือเชญิประชุม 
๓.๒) ส่งหนังสือเชิญประชุม 
พร้อมแนบเอกสารวาระการประชุม 
เพื่อให้คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลกัสูตรฯ ตรวจสอบ
หลักสูตรกอ่นถึงวันประชุม 

๑) มีบันทึกขอ้ความเสนอ
หลักสูตร และระบุว่าหลกัสูตร
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ในการประชุมคร้ังที่ ลงวันที่  
พร้อมแนบรายงานการประชุม 
และเอกสารที่เกี่ยวขอ้งครบถ้วน 
๒) งานธุรการ กองบริการ
การศึกษาเสนอเรื่องได้ทันตาม
ก าหนดเวลา เอกสารถูกตอ้ง
ครบถ้วน ภายใน ๑ วัน 
 
 
 
 
๓) งานพัฒนาหลกัสูตรและ 
การสอนส่งหนังสือเชิญประชุม 
และวาระการประชุม 
ถึงคณะอนุกรรมการฯ  
อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนประชุม 

๑) รายละเอียดของหลกัสูตร มคอ.๒ 
๒) แบบพิจารณาอนุมัติ 
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรี หรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ 
มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
๓) แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต
(กรณีหลักสูตรใหม่) 
๔) สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรหรือการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร
หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร  
๕) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
เฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวข้อง 
 

ประธานหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 
 
 
 
งานธุรการ 
กองบริการ
การศึกษา 
 
 
 
 
 
งานพัฒนาหลกัสูตร
และการสอน 
กองบริการ
การศึกษา 
 



๖๑ 

ท่ี ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน เอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ผู้รับผิดชอบ 
๓.๑  

 คณะอนุกรรมการ 
 กลั่นกรองหลักสูตรฯ  
 ให้ปรับแก้ และพิจารณา 
 อีกครั้ง 

 
พิจารณา 

 
 
                                คณะอนุกรรมการฯ 
                                ให้ความเห็นชอบ 
 
 
 

๑ วัน 
ท าการ 

๑) ประชุมพิจารณาหลักสูตร 
โดยเชิญประธานหลกัสูตร 
เข้าร่วมชีแ้จงหลักสูตร 
๒) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
ซักถามประเด็นต่าง ๆ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะแก่ประธานหลักสูตร 
๓) ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 
จัดท ารายงานการประชุมและ 
แจ้งมติที่ประชุมให้ส่วนงานทราบ 
ภายใน ๓ วัน หลังจากประชุม  
๔) หากคณะอนุกรรมการฯ 
ให้ปรับแก้ และพิจารณาอกีคร้ัง  
ให้ส่วนงานปรับแกแ้ลว้เสนออกีคร้ัง 
ก่อนประชุม ๑๐ วัน 
๕) หากคณะอนุกรรมการฯ  
ให้ความเห็นชอบ ให้เสนอ 
เข้าคณะกรรมการบริหาร  
(หลักสูตรระดับปริญญาตรี)  
ก่อนประชุม ๑๐ วัน และ 
ให้เสนอเข้าคณะกรรมการ 
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
(ระดับบัณฑิตศึกษา) 
ก่อนประชุม ๑๕ วัน 
 
 
 
 
 

๑) ข้อมูลหลกัสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มคอ.๑ (ถ้ามี) และขอ้ก าหนด
ขององค์กรวิชาชีพ (ถา้มี) 
๒) ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
ของกรรมการวพิากษ์หลักสูตร 
และกรรมการประจ าส่วนงาน 
๓) หลักสูตรมีความทันสมัยตรง
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ตรงความต้องการของประเทศ 
๔) ความเหมาะสมของแผน 
การรับนิสิต ความพร้อมของ
อาจารย์ตามเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 
ความไม่ซ้ าซอ้นกับหลักสูตรอื่น 
ในส่วนงานเดียวกันหรือสว่นงานอื่น 
ความเป็นไปได้เกี่ยวกับสถานการณ์
ทางการเงินของหลักสูตร 

๑) รายละเอียดของหลกัสูตร มคอ.๒ 
๒) แบบพิจารณาอนุมัติ 
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตร ีหรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ 
มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
๓) แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต 
(กรณีหลักสูตรใหม่) 
๔) สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรหรือการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร
หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕) รายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน 
เฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวข้อง 
 

คณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตร
การศึกษา
มหาวทิยาลัยบูรพา 
และงานพฒันา
หลักสูตรและ 
การสอน 
กองบริการ
การศึกษา 



๖๒ 

ท่ี ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน เอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ผู้รับผิดชอบ 
๔  

 
 
 

เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ
หรือคณะกรรมการประจ า 

บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๑ วัน 
ท าการ 

๑) หลักสูตรระดับปริญญำตร ี
งานธุรการ กองบริการการศึกษา 
รับเรื่องการเสนอหลกัสูตรเขา้
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
โดยเสนอบันทึกข้อความต่อ 
รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
เพื่อพิจารณาสั่งการ 
๒) หลักสูตระดับบัณฑติศึกษำ 
บัณฑิตวิทยาลัยรับเรื่องเสนอ
หลักสูตรเขา้คณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
โดยเสนอบันทึกข้อความต่อ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
เพื่อพิจารณาสั่งการ 

๑) มีบันทึกขอ้ความเสนอ
หลักสูตร และระบุว่าหลกัสูตร
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรฯ ในการประชุมคร้ังที่ 
ลงวันที่  
๒) แนบเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง
ครบถ้วน 

๑) รายละเอยีดของหลักสูตร มคอ.๒ 
๒) แบบพิจารณาอนุมัติ 
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรีหรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ 
มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
๓) แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต 
(กรณีหลักสูตรใหม่) 
๔) สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรหรือการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕) บันทึกข้อความขอยกเลิก
หลักสูตร (กรณีขอยกเลิกหลักสูตร) 
๖) รายละเอยีดการปรับแก้หลักสูตร 
ตามมติคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรฯ ให้ปรับ 

ระดับปริญญำตร ี
งานธุรการ 
กองบริการ
การศึกษา 
 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 

๙ วัน 
ก่อนประชุม 

 

๑) จัดท าหนังสือเชญิประชุม 
๒) ส่งหนังสือเชิญประชุม 
๓) ตรวจสอบและรวบรวม
เอกสารเพือ่จัดท าระเบียบวาระ
การประชุม 
๔) น าระเบียบวาระการประชุม
ลงระบบ e-meeting เพื่อให้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
หลักสูตรกอ่นถึงวันประชุม 

๑) ส่งหนังสือเชิญประชุมไดท้ัน
ตามก าหนดเวลา 
๒) จัดท าเอกสารระเบียบวาระ 
การประชุมเสร็จเรียบร้อยพร้อม
ลงระบบ e-meeting  
ก่อนถึงวันประชุม  
อย่างน้อย ๗ วัน ก่อนประชุม 

๑) รายละเอยีดของหลักสูตร มคอ.๒ 
๒) แบบพิจารณาอนุมัติ 
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรี หรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ 
มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
๓) แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต 
(กรณีหลักสูตรใหม่) 
๔) สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรหรือ การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕) บันทึกข้อความขอยกเลิก
หลักสูตร (กรณีขอยกเลกิหลักสูตร) 
๖) รายละเอยีดการปรับแก้หลักสูตร 
ตามมติคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรฯ ให้ปรับ 

ระดับปริญญำตร ี
งานพัฒนาหลกัสูตร
และการสอน 
กองบริการ
การศึกษา 
 
ระดับบัณฑิตศึกษำ 
บัณฑิตวิทยาลัย 
 
 



๖๓ 

ท่ี ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน เอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ผู้รับผิดชอบ 
๔.๑  คณะกรรมการ  

 บริหารวิชาการ 
 หรือคณะกรรมการ 
 ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  
 ให้ปรับแก้ และพิจารณา 
 อีกครั้ง 

 
พิจารณา 

 
 
                                คณะกรรมการ 
                                บริหารวิชาการ 
                                หรือคณะกรรมการ 
                                บัณฑิตศึกษา 
                                ให้ความเห็นชอบ 
 
 
 

๑ วัน 
ท าการ 

๑) ประชุมพิจารณาหลักสูตร 
โดยเชิญประธานหลกัสูตร 
เข้าร่วมชีแ้จงหลักสูตร 
๒) คณะกรรมการบริหารวิชาการ
หรือคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัยซักถามประเด็นต่าง ๆ 
พร้อมให้ขอ้เสนอแนะแก่ประธาน
หลักสูตร 
๓) ฝ่ายเลขานุการคณะ
กรรมการบริหารวิชาการหรือ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย จัดท ารายงานการประชุม
และแจ้งมติที่ประชุมให้ส่วนงาน
ทราบ ภายใน ๕ วัน หลังประชุม 
๔) หากคณะกรรมการฯ 
ให้ปรับแก้ และพิจารณาอกีคร้ัง 
ให้ส่วนงานปรับแก้แล้วเสนออีกคร้ัง 
เสนอคณะกรรมการบริหาร
วิชาการกอ่นประชุม ๑๐ วัน 
เสนอคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย กอ่นประชุม ๑๕ วัน 
๕) หากคณะกรรมการฯ ให้ความ
เห็นชอบให้เสนอเขา้สภาวิชาการ 
โดยรวบรวมข้อมูลก่อนประชุม 
๑๐ วัน 

๑) ข้อมูลหลกัสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มคอ.๑ (ถ้ามี) และขอ้ก าหนด
ขององค์กรวิชาชีพ (ถา้มี) 
๒) ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
หลักสูตรฯ 
๓) หลักสูตรมีความทันสมัยตรง
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ตรงความต้องการของประเทศ 
๔) ความเหมาะสมของแผน 
การรับนิสิต ความพร้อมของ
อาจารย์ตามเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 
ความไม่ซ้ าซอ้นกับหลักสูตรอื่น 
ในส่วนงานเดียวกันหรือสว่นงานอื่น 
ความเป็นไปได้เกี่ยวกับสถานการณ์
ทางการเงินของหลักสูตร 

๑) รายละเอียดของหลกัสูตร มคอ.๒ 
๒) แบบพิจารณาอนุมัติ 
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรี หรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ 
มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
๓) แบบฟอร์มการขอเปิดรับ
นิสิต (กรณีหลักสูตรใหม่) 
๔) สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรหรือการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร
หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕) บันทึกขอ้ความขอยกเลิก
หลักสตูร (กรณีขอยกเลกิหลกัสูตร) 
๖) รายละเอียดการปรับแก้หลกัสูตร 
ตามมติคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลกัสูตรฯ ให้ปรับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ
บริหารวิชาการ 
คณะกรรมการประจ า
บัณฑิตวิทยาลัย 
และงานพฒันา
หลักสูตรและ 
การสอน 



๖๔ 

ท่ี ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน เอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ผู้รับผิดชอบ 
๕  

 
 
 
 

เสนอสภาวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน 
ท าการ 

๑) งานธุรการ กองบริการ
การศึกษา รับเรื่องการเสนอ
หลักสูตรเขา้สภาวิชาการ 
โดยเสนอบันทึกข้อความต่อ 
เลขานุการกรรมการ 
สภาวิชาการเพือ่พิจารณาสั่งการ 

๑) มีบันทึกขอ้ความเสนอ
หลักสูตร และระบุว่าหลกัสูตร
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการหรือ
คณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย 
ในการประชุมคร้ังที่ ลงวันที่  
๒) แนบเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง
ครบถ้วน  

๑) รายละเอยีดของหลักสูตร มคอ.๒ 
๒) แบบพิจารณาอนุมัติ 
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรีหรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ 
มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
๓) แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต 
(กรณีหลักสูตรใหม่) 
๔) สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรหรือการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕) บันทึกข้อความขอยกเลิก
หลักสูตร (กรณีขอยกเลกิหลักสูตร) 
๖) รายละเอยีดการปรับแก้หลักสูตร 
ตามมติคณะกรรมการบริหารฯ/
บัณฑิตวิทยาลัยฯ ให้ปรับ 

งานธุรการ 
กองบริการ
การศึกษา 
 

๙ วัน 
ก่อนประชุม 

 

๑) จัดท าหนังสือเชญิประชุม 
๒) ส่งหนังสือเชิญประชุม 
๓) ตรวจสอบและรวบรวม
เอกสารเพือ่จัดท าระเบียบวาระ
การประชุม 
๔) น าระเบียบวาระการประชุม
ลงระบบ e-meeting เพื่อให้
คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ
หลักสูตรกอ่นถึงวันประชุม 

๑) ส่งหนังสือเชิญประชุมไดท้ัน
ตามก าหนดเวลา 
๒) จัดท าเอกสารระเบียบวาระ 
การประชุมเสร็จเรียบร้อยพร้อม
ลงระบบ e-meeting  
ก่อนถึงวันประชุม อย่างน้อย  
๗ วัน ก่อนประชุม 

๑) รายละเอยีดของหลักสูตร มคอ.๒ 
๒) แบบพิจารณาอนุมัติ 
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรี หรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ 
มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
๓) แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต 
(กรณีหลักสูตรใหม่) 
๔) สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรหรือ การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕) บันทึกข้อความขอยกเลิก
หลักสูตร (กรณีขอยกเลกิหลักสูตร) 
๖) รายละเอยีดการปรับแก้หลักสูตร 
ตามมติคณะกรรมการบริหารฯ/
บัณฑิตวิทยาลัยฯ ให้ปรับ 

งานพัฒนาหลกัสูตร
และการสอน 
กองบริการ
การศึกษา 
 



๖๕ 

ท่ี ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน เอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ผู้รับผิดชอบ 
๕.๑ 

 
 
 
 สภาวิชาการ  
 ให้ปรับแก้  
 และพิจารณา 
 อีกครั้ง 

 
พิจารณา 

 
 
 
                                สภาวิชการ 
                                ให้ความเห็นชอบ 
 
 
 

๑ วัน 
ท าการ 

๑) ประชุมพิจารณาหลักสูตร 
โดยเชิญประธานหลกัสูตร 
เข้าร่วมชีแ้จงหลักสูตร 
๒) สภาวิชาการซักถามประเด็น
ต่าง ๆ พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
แก่ประธานหลักสูตร 
๓) ฝ่ายเลขานุการสภาวิชาการ 
จัดท ารายงานการประชุมและ 
แจ้งมติที่ประชุมให้ส่วนงานทราบ 
ภายใน ๕ วัน  
๔) หากคณะกรรมการฯ 
ให้ปรับแก้ และพิจารณาอกีคร้ัง  
ให้ส่วนงานปรับแกแ้ลว้เสนออกีคร้ัง 
ก่อนประชุม ๑๐ วัน 
๕) หากคณะกรรมการฯ  
ให้ความเห็นชอบ ให้เสนอ 
เข้าคณะอนุกรรมการด้านวชิาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยรวบรวมข้อมูลก่อนประชุม  
๗ วัน 

๑) ข้อมูลหลกัสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มคอ.๑ (ถ้ามี) และขอ้ก าหนด
ขององค์กรวิชาชีพ (ถา้มี) 
๒) ได้ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการบริหาร
วิชาการหรือคณะกรรมการ
ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
๓) หลักสูตรมีความทันสมัยตรง
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ตรงความต้องการของประเทศ 
๔) ความเหมาะสมของแผน 
การรับนิสิต ความพร้อมของ
อาจารย์ตามเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 
ความไม่ซ้ าซอ้นกับหลักสูตรอื่น 
ในส่วนงานเดียวกันหรือสว่นงานอื่น 
ความเป็นไปได้เกี่ยวกับสถานการณ์
ทางการเงินของหลักสูตร 

๑) รายละเอียดของหลกัสูตร มคอ.๒ 
๒) แบบพิจารณาอนุมัติ 
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรี หรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ 
มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
๓) แบบฟอร์มการขอเปิดรับ
นิสิต (กรณีหลักสูตรใหม่) 
๔) สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร หรือ  
การเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕) ต้องรู้และเขา้ใจ 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรอบฯ TQF และประกาศ
มหาวิทยาลัยบูรพาที่เกี่ยวข้องฯ 
(รายละเอียดอยู่ใน ๕.๑) 
๖) รายละเอียดการปรับแก้หลกัสูตร 
ตามมติคณะกรรมการบริหารฯ/
บัณฑิตวิทยาลัยฯ ให้ปรับ 
 
 
 
 
 
 

สภาวิชาการ 
และงานพฒันา
หลักสูตรและ 
การสอน 
กองบริการ
การศึกษา 



๖๖ 

ท่ี ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน เอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ผู้รับผิดชอบ 
๖  

 
 
 

เสนอคณะอนุกรรมการดา้นวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน 
ท าการ 

๑) งานธุรการ กองบริการ
การศึกษา รับเรื่องการเสนอ
หลักสูตรเขา้คณะอนุกรรมการ 
ด้านวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเสนอบันทึก
ข้อความต่อกรรมการและ
เลขานุการคณะอนุกรรมการฯ 
เพื่อพิจารณาสั่งการ 

๑) มีบันทึกขอ้ความเสนอ
หลักสูตร และระบุว่าหลกัสูตร
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
สภาวิชาการ ในการประชุม 
คร้ังที่ ลงวันที่  
๒) แนบเอกสารที่เกี่ยวขอ้ง
ครบถ้วน  

๑) รายละเอียดของหลกัสูตร มคอ.๒ 
๒) แบบพิจารณาอนุมัติ 
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรีหรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ 
มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
๓) แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต 
(กรณีหลักสูตรใหม่) 
๔) สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรหรือการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร
หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕) บันทึกขอ้ความขอยกเลิก
หลักสูตร (กรณีขอยกเลกิหลกัสูตร) 
๖) รายละเอยีดการปรับแก้หลักสูตร 
ตามมตสิภาวิชาการ ให้ปรับ 

งานธุรการ 
กองบริการ
การศึกษา 
 

ก่อน 
วันประชุม 

๗ วัน 

๑) จัดท าหนังสือเชญิประชุม 
๒) รวบรวมเอกสารเพือ่จัดท า
ระเบียบวาระการประชุม 
 

๑) จัดท าระเบียบวาระการ
ประชุมได้อย่างถกูต้องและ 
ทันตามก าหนดเวลา 

๑) รายละเอียดของหลกัสูตร มคอ.๒ 
๒) แบบพิจารณาอนุมัติ 
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรี หรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ 
มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
๓) แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต 
(กรณีหลักสูตรใหม่) 
๔) สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรหรือ การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕) บันทึกขอ้ความขอยกเลิก
หลักสูตร (กรณีขอยกเลกิหลกัสูตร) 
๖) รายละเอยีดการปรับแก้หลกัสูตร 
ตามมตสิภาวิชาการ ให้ปรับ 

งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
งานพัฒนาหลกัสูตร
และการสอน 
กองบริการ
การศึกษา 
 



๖๗ 

ท่ี ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน เอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ผู้รับผิดชอบ 
๖.๑ 

 
 
 คณะอนุกรรมการ  
 ด้านวิชาการ  
 และประกันคุณภาพฯ 
 ให้ปรับแก้และ 
 พิจารณาอีกครั้ง 

 
พิจารณา 

 
 
 
                                คณะอนุกรรมการ 
                                ด้านวิชาการ 
                                และประกันคุณภาพฯ 
                                ให้ความเห็นชอบ 
 
 
 

๑ วัน 
ท าการ 

๑) ประชุมพิจารณาหลักสูตร 
กรณีหลักสูตรใหม่เชิญประธาน
หลักสูตรเข้าร่วมชี้แจงหลักสูตร 
๒) คณะอนุกรรมการฯ ซักถาม
ประเด็นต่าง ๆ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะแก่ประธานหลักสูตร 
๓) ฝ่ายเลขานุการ จัดท ารายงาน
การประชุม  
๔) หากคณะอนุกรรมการฯ 
ให้ปรับแก้ และพิจารณาอีกครั้ง  
ให้ส่วนงานปรับแก้แล้วเสนออีกครั้ง 
๕) หากคณะกรรมการฯ  
ให้ความเห็นชอบ ฝ่ายเลขานุการ
จะเสนอเข้าท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

๑) ข้อมูลหลักสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มคอ.๑ (ถ้ามี) และข้อก าหนดของ
องค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี) 
๒) ผ่านความเห็นชอบจากสภา
วิชาการแล้ว หรือหากมีการปรับแกไ้ด้
ปรับแก้ตามข้อเสนอแนะของสภา
วิชาการเรียบร้อยแล้ว 
๓) หลักสูตรมีความทันสมัยตรง
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ตรงความต้องการของประเทศ 
๔) ความเหมาะสมของแผน 
การรับนิสิต ความพร้อมของ
อาจารย์ตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
ความไม่ซ้ าซ้อนกับหลักสูตรอื่น 
ในส่วนงานเดียวกันหรือส่วนงานอื่น 
ความเป็นไปได้เกี่ยวกับสถานการณ์
ทางการเงินของหลักสูตร 

๑) รายละเอยีดของหลักสูตร มคอ.๒ 
๒) แบบพิจารณาอนุมัติ 
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรี หรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ 
มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
๓) แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต 
(กรณีหลักสูตรใหม่) 
๔) สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร หรือ การเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๖) รายละเอยีดการปรับแก้หลักสูตร 
ตามมติสภาวิชาการ ให้ปรับ 
 
 
 
 
 
 

คณะอนุกรรมการ
ด้านวิชาการและ
ประกันคุณภาพฯ 
งานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
งานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน 
กองบริการ
การศึกษา 
 
 

๗  
 
 

เสนอสภามหาวทิยาลัย 
 
 
 
 
 

ก่อนวัน
ประชุม 
๗ วัน 

๑) จัดท าบันทึกข้อความเสนอเรื่อง
เข้าสภามหาวิทยาลัย 
๒) จัดท าระเบียบวาระการประชุม 
 

๑) จัดท าระเบียบวาระการประชุม
ได้อย่างถูกต้องและ 
ทันตามก าหนดเวลา 

๑) รายละเอยีดของหลักสูตร มคอ.๒ 
๒) แบบพิจารณาอนุมัติ 
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรี หรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ 
มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
๓) แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต 
(กรณีหลักสูตรใหม่) 
๔) สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรหรือการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕) บันทึกข้อความขอยกเลิก
หลักสูตร (กรณีขอยกเลกิหลักสูตร) 

งานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน 
กองบริการ
การศึกษา 
 



๖๘ 

ท่ี ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน เอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ผู้รับผิดชอบ 
๗.๑  

 
 
 
 

พิจารณา 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ วัน 
ท าการ 

๑) ประชุมพิจารณาหลักสูตร 
กรณีหลักสูตรใหม่เชญิประธาน
หลักสูตรเขา้ร่วมชีแ้จงหลักสูตร 
๒) สภามหาวทิยาลัยซักถาม
ประเด็นต่าง ๆ พร้อมให้
ข้อเสนอแนะแก่ประธานหลักสูตร 
๓) ฝ่ายเลขานุการสภามหาวทิยาลัย 
จัดท ารายงานการประชุม  
๔) หากสภามหาวทิยาลัย 
ให้ปรับแก้ และพิจารณาอกีคร้ัง  
ให้ส่วนงานปรับแกแ้ลว้เสนออกีคร้ัง 
๕) หากเห็นชอบใหแ้จ้งมตใิห ้
งานพัฒนาหลักสูตรฯ ทราบเพือ่
ด าเนินการแจ้งส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 
๖) กรณี ขอเปดิรับนิสิตจะสิ้นสุด
กระบวนการทีส่ภามหาวทิยาลยัอนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ข้อมูลหลกัสูตรเป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
มคอ.๑ (ถ้ามี) และขอ้ก าหนด
ขององค์กรวิชาชีพ (ถา้มี) 
๒) ผ่านความเห็นชอบจาก 
คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ
และประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว 
หรือหากมีการปรับแก้ได้ปรับแก้
ตามข้อเสนอแนะของ
คณะอนุกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว 
๓) หลักสูตรมีความทันสมัยตรง 
ความต้องการของตลาดแรงงาน
ตรงความต้องการของประเทศ 
๔) ความเหมาะสมของแผน 
การรับนิสิต ความพร้อมของ
อาจารย์ตามเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 
ความไม่ซ้ าซอ้นกับหลักสูตรอื่น 
ในส่วนงานเดียวกันหรือส่วนงาน
อื่น ความเป็นไปได้เกี่ยวกับ
สถานการณ์ทางการเงินของ
หลักสูตร 

๑) รายละเอียดของหลกัสูตร มคอ.๒ 
๒) แบบพิจารณาอนุมัติ 
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรี หรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ 
มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
๓) แบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสติ 
(กรณีหลักสูตรใหม่) 
๔) สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรหรือการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลกัสูตร
หรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

สภามหาวทิยาลัย 



๖๙ 

 

ท่ี ผังกระบวนกำร ระยะเวลำ รำยละเอียดงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน เอกสำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ผู้รับผิดชอบ 
๘  

 
 
 

แจ้งส่วนงานบันทึกข้อมูลหลกัสูตร 
ลงระบบ CHECO และระบบ TQF 

ภายใน ๗ วัน หลังจาก 
สภามหาวทิยาอนุมัต ิ

 
 
 

ภายใน ๗ วัน ๑) แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยและ
ใหส้่งข้อมูลหลกัสูตรเพือ่ให้งาน
พัฒนาหลกัสูตรฯ ตรวจสอบ
ความเรียบร้อยก่อนบันทกึขอ้มูล
ลงระบบ CHE Curriculum 
Online: CHECO และระบบ
บริหารหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ TQF 
๒) เมื่อตรวจหลกัสูตรเรียบร้อยแลว้
งานพัฒนาหลกัสูตรฯ จะใหส้่วน
งานบันทึกข้อมูลลงระบบ CHECO 
และ ระบบ TQF ภายใน ๗ วัน
หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

๑) ข้อมูลหลกัสูตรถกูต้อง และ
ครบถ้วน 
๒) บันทึกขอ้มูลถกูต้อง ครบถ้วน
และทันตามก าหนดเวลา  
ภายใน ๗ วัน 

๑) รายละเอียดของหลกัสูตร มคอ.๒ 
๒) แบบพิจารณาอนุมัติ 
มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรี หรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ 
มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
๓) สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรหรือการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๔) บันทึกขอ้ความขอยกเลิก
หลักสูตร (กรณีขอยกเลกิหลกัสูตร) 

ประธานหลักสูตร 
หรืออาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรหรือ 
เจ้าหน้าที ่
ที่รับผิดชอบ 

๙  
 
เสร็จสิ้นกระบวนการเสนอหลกัสูตร 
 
 
 

ภายใน ๑ วัน ๑) ท าบันทกึแจ้งกองทะเบียน
และประมวลผลการศึกษา  
๒) แจ้งส านักคอมพิวเตอร์ดึง
ข้อมูลจากระบบจัดการหลักสูตรฯ 
ส่งให้กับกองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษา 

๑) ข้อมูลหลกัสูตรถกูต้อง  
และครบถ้วน กองทะเบียนและ
ประมวลผลการศึกษาสามารถ 
น ารายวิชาลงในระบบ 
reg.buu.ac.th ได้ทันก่อนที่จะ
ให้ส่วนงานเปิดรายวิชาให้นิสิต
ลงทะเบียน ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 
 

๑) รายละเอียดของหลกัสูตร มคอ.๒ 
๒) สมอ.๐๘ การปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตร 
๓) ไฟลข์้อมูลรายวิชา 
 

งานพัฒนาหลกัสูตร
และการสอน  
กองบริการ
การศึกษา 
ส านักคอมพิวเตอร ์
และกองทะเบียน
และประมวลผล
การศึกษา 

 



๗๐ 

๗. ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 ขัน้ตอนการปฏิบัติงานของคู่มือกระบวนการ การเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา  
มีรายละเอียดการด าเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ กำรพัฒนำหลักสูตร กำรปรับปรุงหลักสูตร กำรขอยกเลิกหลักสูตร 
ด ำเนินกำรโดยส่วนงำน มีขั้นตอนกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 กำรพัฒนำหลักสูตรหรือกำรปรับปรุงหลักสูตร  
 บุญชม ศรีสะอาด (๒๕๔๖, หน้า ๗๓) ได้สรุปหลักของการพัฒนาหลักสูตร ไว้ดังนี้ 
 ๑. ใช้พื้นฐานจากประวัติศาสตร์ ปรัชญา สังคม จิตวิทยา และวิชาความรู้ต่าง ๆ 
 ๒. พัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยวิเคราะห์ปัญหาความต้องการและ
ความจ าเป็นต่าง ๆ ของสังคม 
 ๓. พัฒนาให้สอดคล้องกับระดับพัฒนาการ ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 
 ๔. พัฒนาให้สอดคล้องกับหลักของการเรียนรู้ 
 ๕. ในการเลือกและจัดประสบการณ์การเรียน จะต้องพิจารณาความเหมาะสมในด้านความ
ยากง่าย ล าดับก่อนหลัง ความต่อเนื่อง และบูรณาการของประสบการณ์ต่าง ๆ 
 ๖. พัฒนาในทุกจุดอย่างประสานสัมพันธ์กัน ตามล าดับจากจุดประสงค์ สาระ ความรู้และ
ประสบการณ์ กระบวนการเรียนการสอน และการประเมินผล 
 ๗. พิจารณาถึงความเป็นไปได้สูงในทางปฏิบัติ 
 ๘. พัฒนาอย่างเป็นระบบ 
 ๙. พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง 
 ๑๐. มีการวิจัยติดตามผลอยู่ตลอดเวลา 
 ๑๑. ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ 
 ๑๒. อาศัยความร่วมมืออย่างจริงจังของผู้เชี่ยวชาญและผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย 
 

 ส าหรับในบริบทของมหาวิทยาลัยบูรพา นั้น สิ่งที่ประธานหลักสูตรและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องค านึงถึงในการสร้างหรือการพัฒนาหลักสูตร มีดังนี้ 
 ๑. ความต้องการของตลาดแรงงาน 
 ๒. ความสอดคล้องกับนโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 ๓. ความสอดคล้องกับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) และ Thailand 4.0 
 ๔. ความพร้อมของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้น ๆ  
 ๕. หลักสูตรต้องถูกบรรจุในแผนพัฒนาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ชื่อปริญญาต้องถูก
ก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฯ  
 ๖. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรต้องมีจ านวนกรรมการไม่น้อยกว่า ๕ คน 
ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย ๒ คน ผู้ทรงคุณวุฒิ/ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเป็น
บุคคลภายนอกอย่างน้อย ๒ คน (หากมีองค์การวิชาชีพให้มีผู้แทนอย่างน้อย ๑ คน) 
 ๗. ก าหนด PLOs และ ELOs  
 ๘. รับฟังเสียงจากลูกค้า/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผู้ใช้บัณฑิต บัณฑิต ผู้ปกครอง 



๗๑ 

 ๙. หลักสูตรที่พัฒนาต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 
(TQF) ประกาศ/ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการศึกษา มคอ.๑ (ถ้ามี) หรือข้อก าหนดขององค์กรวิชาชีพ (ถ้ามี)  
 ๑๐. หลักสูตรมีความเหมาะสมของแผนการรับนิสิต ความพร้อมของอาจารย์ตามเกณฑ์ 
ที่เก่ียวข้อง ความไม่ซ้ าซ้อนกับหลักสูตรอื่นในส่วนงานเดียวกันหรือส่วนงานอื่น ความเป็นไปได้
เกีย่วกับสถานการณ์ทางการเงินของหลักสูตร 
 ๑๑. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายชื่อกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑๒. คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรน าข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกรรมการวิพากษ์
หลักสูตร (ถ้ามี) ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบความถูกต้อง 
 กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีเปลี่ยนแปลงอำจำรย์ 
 ๑. หลักสูตรที่อาจารย์ก าลังจะเกษียณอายุหรือหมดสัญญาจ้าง ให้รีบด าเนินการขอเปลี่ยน
อาจารย์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๓ เดือน 
 ๒. หลักสูตรที่อาจารย์เสียชีวิต หรือลาออกกะทันหัน ให้รีบด าเนินการทันทีที่มี 
การเปลี่ยนแปลง 
 กำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร กรณีปรับเนื้อหำโดยไม่กระทบโครงสร้ำงหลักสูตร 
 หากตรวจสอบพบความผิดพลาดในเล่มหลักสูตร เช่น พิมพ์รหัสวิชาผิด ชื่อรายวิชาผิด
จ านวนหน่วยกิตหรือจ านวนชั่วโมงในวงเล็บในแต่ละที่ไม่ตรงกัน หรือต้องการเพ่ิมรายวิชาในหมวด
วิชาเลือกโดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรสามารถด าเนินการได้ทันที 
 กำรขอยกเลิกหลักสูตร 
 ต้องแสดงเหตุผลความจ าเป็นในการขอยกเลิกหลักสูตร ได้แก่ ภาคการศึกษา  
ปีการศึกษา ที่จะขอยกเลิกหลักสูตร และจ านวนนิสิตคงค้าง กรณีท่ีมีนิสิตคงค้างต้องแสดง
รายละเอียดเกี่ยวกับนิสิต และรายงานความก้าวหน้าของนิสิตแต่ละคนถึงข้ันใดอย่างละเอียด 
 
 ขั้นตอนที่ ๒ เสนอคณะกรรมกำรประจ ำส่วนงำนพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบ 
 ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดท าเอกสารหลักสูตรเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าส่วนงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ๑. จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒ แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/ 
เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรี หรือ 
มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก หรือแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต  
(กรณีหลักสูตรใหม่) หรอืการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) หรือการขอยกเลิกหลักสูตร 
 ๒. เสนอต่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานให้ความเห็นชอบ  
 ๓. เมื่อคณะกรรมการประจ าส่วนงานให้ความเห็นชอบแล้วเสนอหลักสูตร 
เข้าคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาต่อไป 
โดยจัดส่งเอกสารก่อนประชุม ๑๐ วัน 
  



๗๒ 

 ขั้นตอนที่ ๓ เสนอคณะอนุกรรมกำรกลั่นกรองหลักสูตรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยบูรพำ 
พิจำรณำ 
 ๑. งานธุรการ กองบริการการศึกษา รับเรื่องการเสนอหลักสูตรเข้าคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเสนอบันทึกข้อความต่อประธาน
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา เพ่ือพิจารณาสั่งการ เมื่อประธานสั่งการแล้ว 
แจ้งงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน ด าเนินการต่อไป 
 ๒. เมื่อได้รับหนังสือสั่งการจากประธานคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพาแล้ว งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน ด าเนินการดังนี้ 
  ๒.๑ จัดท าหนังสือเชิญประชุม และแนบเอกสารรายละเอียดของหลักสูตร มคอ.๒  
แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
(TQF) มคอ.๐๒ ระดับปริญญาตรี หรือ มคอ.๐๔ ระดับปริญญาโท หรือ มคอ.๐๖ ระดับปริญญาเอก 
หรือแบบฟอร์มการขอเปิดรับนิสิต (กรณีหลักสูตรใหม่) หรือการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ. ๐๘) 
เพ่ือให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา พิจารณาก่อนถึงวันประชุม 
  ๒.๒ จัดท าวาระการประชุม 
  ๒.๓ ประชุมพิจารณาหลักสูตร โดยเชิญประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรมาชี้แจงหลักสูตร 
  ๒.๔ เมื่อประชุมเสร็จสิ้นแล้วจัดท ารายงานการประชุม เวียนรายงานการประชุม และ
รวบรวมข้อมูลการตรวจหลักสูตรของคณะอนุกรรมการฯ แล้วแจ้งมติให้กับส่วนงานที่เสนอเรื่องทราบ
เพ่ือให้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 
 ขั้นตอนที่ ๔ เสนอคณะกรรมกำรบริหำรวิชำกำรหรือคณะกรรมกำรประจ ำบัณฑิตวิทยำลัย 
 ระดับปริญญำตรี 
 งานธุรการ กองบริการการศึกษา รับเรื่องการเสนอหลักสูตรเข้าคณะกรรมการบริหาร
วิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเสนอบันทึกข้อความต่อประธานคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
เพ่ือพิจารณาสั่งการ เมื่อประธานสั่งการแล้วแจ้งงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. จองห้องประชุมผ่านระบบ http://e-booking.buu.ac.th/new/codes/index.php 
 ๒. จัดท าหนังสือเชิญประชุม  
 ๓. จัดท าระเบียบวาระประชุม  
 ๔. น าระเบียบวาระการประชุมลงระบบ https://e-meeting.buu.ac.th/ 
 ๕. ประชุมพิจารณาหลักสูตรโดยเชิญประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มาชี้แจงหลักสูตร 
 ๖. เมื่อประชุมเสร็จสิ้นแล้วจัดท ารายงานการประชุม เวียนรายงานการประชุม แล้วแจ้งมติ
ให้กับส่วนงานที่เสนอเรื่องทราบต่อไป 
 ระดับบัณฑิตศึกษำ 
 การด าเนินงานเป็นไปตามข้ันตอนที่คณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 



๗๓ 

 ขั้นตอนที่ ๕ เสนอสภำวิชำกำรพิจำรณำ 
 งานธุรการ กองบริการการศึกษา รับเรื่องการเสนอหลักสูตรเข้าสภาวิชาการ  
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยเสนอบันทึกข้อความต่อเลขานุการกรรมการสภาวิชาการ เพ่ือพิจารณาสั่งการ 
เมื่อเลขานุการฯ สั่งการแล้วแจ้งงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. จองห้องประชุมผ่านระบบ http://e-booking.buu.ac.th/new/codes/index.php 
 ๒. จัดท าหนังสือเชิญประชุม ภายใน ภายนอก และขอรถรับส่งผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ๓. จัดท าระเบียบวาระประชุม  
 ๔. น าระเบียบวาระการประชุมลงระบบ https://e-meeting.buu.ac.th/ 
 ๕. ประชุมพิจารณาหลักสูตรโดยเชิญประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มาชี้แจงหลักสูตร 
 ๖. เมื่อประชุมเสร็จสิ้นแล้วจัดท ารายงานการประชุม เวียนรายงานการประชุม แล้วแจ้งมติ
ให้กับส่วนงานที่เสนอเรื่องทราบต่อไป 
 
 ขั้นตอนที่ ๖ เสนอคณะอนุกรรมกำรด้ำนวิชำกำรและประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 งานธุรการ กองบริการการศึกษา รับเรื่องการเสนอหลักสูตรเข้าคณะอนุกรรมการ 
ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา โดยเสนอบันทึกข้อความต่อเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ด้านวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพิจารณาสั่งการ เมื่อเลขานุการฯ สั่งการแล้วแจ้งงาน
พัฒนาหลักสูตรและการสอน เพ่ือด าเนินการต่อไป 
 งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ด ำเนินกำรดังนี้ 
 ๑. ประสานงานหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยบูรพา ด าเนินการจองห้องประชุมอาคาร
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ๒. จัดท าหนังสือเชิญประชุม ภายใน ภายนอก 
 งำนพัฒนำหลักสูตรและกำรสอน ด ำเนินกำรดังนี้ 
 ๓. จัดท าระเบียบวาระประชุม  
 ๔. ท าหนังสือเชิญประธานหลักสูตร หรืออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมาชี้แจงหลักสูตร 
(กรณีเป็นหลักสูตรใหม่) 
 ๕. เมื่อประชุมเสร็จสิ้นแล้วจัดท ารายงานการประชุม เวียนรายงานการประชุม  
 ๖. จัดท าบันทึกข้อความเสนอเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย 
 ๗. จัดท าระเบียบวาระการประชุมเสนอสภามหาวิทยาลัย 
  



๗๔ 

 ขั้นตอนที่ ๗ เสนอสภำมหำวิทยำลัยพิจำรณำ 
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัย รบัเรื่องการเสนอหลักสูตรเข้าสภามหาวิทยาลัย โดยเสนอ
บันทึกข้อความต่ออธิการบดี เพ่ือพิจารณาสั่งการ  
 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยด าเนินการเสนอหลักสูตรให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  
แล้วแจ้งมติกลับมาที่งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา 
 หมำยเหตุ กำรขอเปิดรับนิสิต สิ้นสุดกระบวนกำรที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติ 
 
 ขั้นตอนที่ ๘ แจ้งส่วนงำนบันทึกข้อมูลหลักสูตรลงระบบ CHE Curriculum Online: 
CHECO และระบบจัดกำรหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ (TQF) 
 เมื่อได้รับมติสภามหาวิทยาลัย จากส านักงานสภามหาวิทยาลัยแล้ว งานพัฒนาหลักสูตร
และการสอน ด าเนินการดังนี้ 
 ๑. แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยให้กับส่วนงานที่เสนอเรื่อง โดยให้ส่งข้อมูลหลักสูตรเพ่ือให้ 
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนบันทึกข้อมูลหลักสูตรลงระบบ  
CHE Curriculum Online: CHECO และระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา (TQF) 
 ๒. เมื่อตรวจหลักสูตรเรียบร้อยแล้วงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน จะแจ้งให้ส่วนงาน 
บันทึกข้อมูลหลักสูตรลงระบบ CHE Curriculum Online: CHECO และระบบจัดการหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF) ภายใน ๗ วัน หลักจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 
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๘. แนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา มุ่งให้บริการด้านการศึกษา  
ด้วยคุณภาพการบริการอย่างมืออาชีพ ตามวิสัยทัศน์กองบริการการศึกษา และด าเนินการตามพันธกิจ
คือให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนงานในการพัฒนาหลักสูตรและการสอน พัฒนาระบบ กลไก 
ด้านหลักสูตรและการสอน รวมถึงการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของ
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้อย่างเป็นเลิศ ตามที่ก าหนดไว้ในสมรรถนะหลัก 
 ดังนั้น แนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากร เพ่ือให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
สมรรถนะหลักของกองบริการการศึกษา และตัวชี้วัดของกระบวนการเสนอหลักสูตร จึงต้องมีการ
ก าหนดแผนการปฏิบัติงานในกระบวนการเสนอหลักสูตรตามทฤษฎี วัฎจักรเดมมิ่ง (Deming Cycle) 
หรือที่รู้จักกันว่า วงจร PDCA โดยมีรายละเอียดในการด าเนินการ ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ Plan การวางแผนการปฏิบัติงานในกระบวนการเสนอหลักสูตร โดยจัดท า
แผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เกี่ยวกับแนวทางการเขียนและเสนอหลักสูตร และจัดท าแผน
ก าหนดเวลาในการส่งหลักสูตรเข้าคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ รวมถึงรวบรวมข้อมูลหลักสูตรที่ถึงรอบ
ต้องปรับปรุงหลักสูตร ก่อนครบรอบปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา ซ่ึงแผนฯ ดังกล่าว
เป็นแผนระยะ ๑ ปีงบประมาณ 
 ขั้นตอนที่ ๒  Do ถ่ายทอดแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เกี่ยวกับแนวทาง 
การเขียนและเสนอหลักสูตร และแผนก าหนดเวลาในการส่งหลักสูตรเข้าคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ 
ให้แต่ละส่วนงานทราบ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ผ่านบันทึกข้อความ และเว็บไซต์
งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน หลังจากนั้นก็ด าเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  
การเขียนหลักสูตรและการเสนอหลักสูตรตามแผนที่ก าหนดไว้ รวมถึงการจัดคลินิกให้ค าปรึกษา
เกี่ยวกับแนวทางในการสร้างหรือพัฒนาหลักสูตร โดยจัดท าเป็นตารางเวลาให้ค าปรึกษาแก่ส่วนงาน
เป็นรายสัปดาห์ 
 ขั้นตอนที่ ๓ Check งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนติดตามการด าเนินงานตามแผน 
เป็นประจ าทุกเดือน หากพบว่าไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผนจะรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 
และต้องท าการปรับแผนการปฏิบัติงาน 
 ขั้นตอนที่ ๔ Act ทบทวนแผนการปฏิบัติงาน ทบทวนกระบวนการเสนอหลักสูตร  
เพ่ือปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น  
 
 จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้นผู้เขียน พบว่า มหาวิทยาลัยมีกระบวนการเสนอหลักสูตร
หลายขั้นตอน ส่งผลให้การเสนอหลักสูตรต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น เพ่ือให้การบริหารจัดการและ
การเสนอหลักสูตรมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงเสนอให้ลดขั้นตอนในกระบวนการเสนอ
หลักสูตรส าหรับหลักสูตรที่มีผลการประเมินจากคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา  
อยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ไม่ต้องเสนอหลักสูตรในขั้นตอนที่ ๓ การเสนอหลักสูตรต่อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ให้เสนอหลักสูตรข้ามไปในขั้นตอน 
ที่ ๔ คณะกรรมการบริการวิชาการ (ระดับปริญญาตรี) และคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 
(ระดับบัณฑิตศึกษา) ได้  
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๙. มำตรฐำนคุณภำพงำน 
 กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา มีมาตรฐาน
โดยรวมของกระบวนการคือ หลักสูตรที่เสนอเป็นไปตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยก าหนด สอดคล้องกับ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ (ถ้ามี) และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตาม
ก าหนดเวลาก่อนเปิดสอน ร้อยละของหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยตามก าหนดเวลา
ก่อนเปิดสอน ก าหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐ โดยมีการก ากับติดตามผลส าเร็จของกระบวนการ สรุปได้ ดังนี้ 
 

ขั้นตอน มำตรฐำนคุณภำพงำน 
๑. การจัดท าแผนงานพัฒนาหลักสูตรและ 
การสอน 

การวางแผนการปฏิบัติงานในกระบวนการเสนอ
หลักสูตร โดยจัดท าแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) เกี่ยวกับแนวทางการเขียนและ
เสนอหลักสูตร และจัดท าแผนก าหนดเวลา 
ในการส่งหลักสูตรเข้าคณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ 
รวมถึงรวบรวมข้อมูลหลักสูตรที่ถึงรอบ 
ต้องปรับปรุงหลักสูตร ก่อนครบรอบปรับปรุง
หลักสูตรอย่างน้อย ๑ ปีการศึกษา  

๒. การด าเนินการตามแผนงาน ถ่ายทอดแผนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) 
ส าหรับแนวทางการเขียนและเสนอหลักสูตร 
และแผนก าหนดเวลาในการส่งหลักสูตรเข้า
คณะกรรมการฯ ชุดต่าง ๆ ให้แต่ละส่วนงานทราบ 
ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
หลังจากนั้นก็ด าเนนิการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ (KM) เกี่ยวกับแนวทางการเขียนและ 
การเสนอหลักสูตร รวมถึงการจัดคลินิก 
ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับแนวทางในการสร้างหรือ
พัฒนาหลักสูตร โดยจัดท าเป็นตารางเวลา 
ให้ค าปรึกษาแก่ส่วนงานเป็นรายสัปดาห์ 

๓. การก ากับติดตามการด าเนินการ 
ตามแผนงาน 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอนติดตาม 
การด าเนินงานตามแผนเป็นประจ าทุกเดือน  
หากพบว่าไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
จะท าการปรับปรุงแผน 

๔. ประเมินผลทบทวน ทบทวนแผนการปฏิบัติงาน  
ทบทวนกระบวนการเสนอหลักสูตร  
เพ่ือปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น 
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10. ระบบติดตามประเมนิผล 
 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ต้องรายงานผลการปฏิบัติงาน
กระบวนการเสนอหลักสูตรต่อผู้บังคับบัญชา รวมทั้งรายงานปัญหาและความเสี่ยงต่อการบรรลุ
ข้อก าหนดส าคัญของตัวชี้วัดส าคัญของกระบวนการของมาตรฐานคุณภาพงานแต่ละขั้นตอนที่พบ  
โดยจัดท าเป็นเอกสารสรุปปัญหาและความเสี่ยงเสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ทราบและ 
พิจารณาสั่งการ 
 
11. เอกสารที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
 เอกสาร ข้อบังคับ และประกาศ ที่เก่ียวข้องกับการเสนอหลักสูตรที่ต้องใช้ควบคู่หรืออ้างอิง 
เพ่ือให้กระบวนการเสนอหลักสูตรมีความถูกต้องสมบูรณ์เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีรายการเอกสาร
ที่เก่ียวข้องดังนี้ 
 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสาร (ภาคผนวก ข) 
 ประกาศและแนวปฏิบัติกระทรวงศึกษาธิการ 

1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 
2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๘ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 
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เอกสารหมายเลข รายการเอกสาร (ภาคผนวก ข) 
๑๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม พ.ศ. 2553 
๑๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 
๑๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 
๑๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 
๑๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 
๑๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ พ.ศ. 2554 
๑๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ พ.ศ. 2554 
๑๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ. 2556 
๑๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 
๒๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 
๒๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตร 6 ปี) 
๒๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 
๒๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 
๒๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 
๒๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 

สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 
๒๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 
๒๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 



๗๙ 

เอกสารหมายเลข รายการเอกสาร (ภาคผนวก ข) 
๒๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 
 ประกาศและแนวปฏิบัติมหาวิทยาลัยบูรพา 

๒๙ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

๓๐ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร  
แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 

๓๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยระบบและกลไกในการด าเนินการ
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2559 
๓๓ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
๓๔ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
 
 โดย ประกาศ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการเสนอหลักสูตร สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ 
กองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน http://cid.buu.ac.th/declare.php และ 
http://cid.buu.ac.th/form.php 
  



๘๐ 

12. แบบฟอร์มที่ใช้ 
 แบบฟอร์มที่ใช้ในการเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยบูรพา มีดังนี้ 
 

เอกสารหมายเลข แบบฟอร์ม (ภาคผนวก ก) 
1 แบบฟอร์ม มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
2 แบบฟอร์ม แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  
ระดับปริญญาตรี (มคอ. ๐๒) 

3 แบบฟอร์ม มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาโท 
4 แบบฟอร์ม แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  
ระดับปริญญาโท (มคอ. ๐๔) 

5 แบบฟอร์ม มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาเอก 
6 แบบฟอร์ม แบบรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/ เห็นชอบหลักสูตร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (TQF)  
ระดับปริญญาเอก (มคอ. ๐๖) 

7 แบบฟอร์ม การขอเปิดหลักสูตร 
8 แบบฟอร์ม การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับปริญญาตรี 
๙ แบบฟอร์ม การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (สมอ.๐๘) ระดับปริญญา

บัณฑิตศึกษา 
1๐ แบบฟอร์ม การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (สมอ.๐๘)  
1๑ แบบฟอร์ม การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.๐๘)  
๑๒ แบบฟอร์ม การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร (สมอ.๐๘) 
 
 โดย แบบฟอร์มที่ใช้ในการเสนอหลักสูตรข้างต้น สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ 
กองบริการการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน http://cid.buu.ac.th/form.php 
  



๘๑ 

13. ปัญหา ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางแก้ไขปัญหา 
 ปัญหา ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการปฏิบัติงานและแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ในกระบวนการ การเสนอหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องจากมหาวิทยาลัยบูรพา มีหลักสูตร
ทั้งหมด จ านวน ๒๓๕ หลักสูตร แบ่งเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน ๑๐๙ หลักสตูร  
ระดับปริญญาโท จ านวน ๘๓ หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน ๔๓ หลักสูตร (สรุปข้อมูล  
ณ วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๑ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑)  
 ดังนั้น ในกระบวนการท างานย่อมมีปัญหาและความเสี่ยงเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน 
เนื่องจากมีหลักสูตรเป็นจ านวนมาก หลักสูตรมีความหลากหลาย และบางหลักสูตรซ้ าซ้อน  
 ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง เหตุการณ์ที่มีความไม่แน่นอน ซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดข้ึน 
ในอนาคต และมีผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ หากเป็นทางลบจะก่อให้เกิดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่าหรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ท าให้การด าเนินงานของ
องค์กรไม่ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิด 
(Likelihood) ของเหตุการณ์และผลกระทบ (Impact) ที่จะได้รับ 
 ความเสี่ยงตามแนว COSO จ าแนกได้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 ๑. ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการก าหนดแผนกลยุทธ์  
แผนด าเนินงานที่น าไปปฏิบัติไม่เหมาะสมหรือไม่สอดคล้องกับปัจจัยภายในและสภาพแวดล้อม 
ภายนอก อันส่งผลกระทบต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจหรือสถานะขององค์กร 
 ๒. ด้านการเงิน (Financial Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการเบิกจ่ายงบประมาณ 
ไม่เป็นไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ได้รับไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ของภารกิจที่
เปลี่ยนแปลงไปท าให้การจัดสรรไม่เพียงพอ 
 ๓. ด้านการด าเนินงาน (Operation Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการด าเนินงานทุก ๆ 
ขั้นตอนโดยครอบคลุมถึงปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกระบวนการ อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรือแม้แต่บุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 ๔. ด้านกฎระเบียบและข้อก าหนดผูกพันองค์กร (Compilance Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิด
จากการไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ 
 ปัจจัยความเสี่ยง หมายถึง ต้นเหตุ หรือสาเหตุที่มาของความเสี่ยง ที่จะท าให้ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอก ซึ่งองค์กรควรระบุสาเหตุที่แท้จริง โดยต้อง
ระบุได้ด้วยว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดท่ีไหน เมื่อใดและจะเกิดขึ้นได้อย่างไร เพ่ือจะได้วิเคราะห์และ
ก าหนดกลยุทธ์/ มาตรการ/ แนวทางในการลดความเสี่ยงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์
และบริบทขององค์กร โดยปัจจัยเสี่ยงพิจารณาได้จาก 
 1. ปัจจัยภายนอก หมายถึง ปัจจัยภายนอกองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ
วัตถุประสงค์ เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารควบคุมโอกาสที่จะเกิดไม่ได้ แต่อาจลดผลกระทบ เช่น การติดตาม
ศึกษาเพ่ือหา แนวโน้มที่จะเกิดและวิธีที่ควรปฏิบัติไว้ล่วงหน้า เพ่ือเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส หรือลด 
ผลเสียหายที่จะเกิดขึ้น ตัวอย่างปัจจัยภายนอก เช่น   



๘๒ 

  ๑.๑ ภัยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Environment) การเกิดน้ าท่วม  
ไฟไหม้ แผ่นดินไหว คลื่นยักษ์สึนามิ โรคระบาด ที่ท าความเสียหายต่ออาคาร ทรัพย์สินแหล่งวัตถุดิบ 
แรงงาน  
  ๑.๒ ภาวะเศรษฐกิจ (Economic) ภาวะเงินเฟ้อ เงินฝืด อัตราดอกเบี้ย อัตรา
แลกเปลี่ยน สกุลเงิน และเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของราคา แหล่งเงินทุน ภาวการณ์ 
แข่งขัน  
  ๑.๓ ภาวะการเมือง (Political) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับการประกาศใช้กฎหมาย 
ระเบียบ และเหตุการณ์ที่เปิดหรือจ ากัดโอกาสเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี  
  ๑.๔ สังคม (Social) เหตุการณ์ท่ีเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของประชากร การย้าย
แหล่งที่อยู่ โครงสร้างครอบครัว มาตรฐานและรสนิยมของสังคม การก่อการร้าย  
  ๑.๕ เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technological) เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับแนวโน้ม 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เช่น อีคอมเมิร์ซ ซึ่งมีผลต่อการใช้สารสนเทศในการบริหาร 
การลดโครงสร้างต้นทุน หรือความต้องการด้านเทคโนโลยี  
 2. ปัจจัยภายใน หมายถึง ปัจจัยภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความส าเร็จของวัตถุประสงค์ 
เป็นปัจจัยที่ผู้บริหารสามารถจัดการควบคุมได้ ตัวอย่างปัจจัยภายใน เช่น  
  ๒.๑ โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับความต้องการเงินทุน
เพ่ือขยาย หรือรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน การลดเวลาการซ่อมชิ้นงานนิทรรศการ และการเพ่ิม 
ความพึงพอใจของลูกค้า  
  ๒.๒ พนักงานและลูกจ้าง (Personnel) เหตุการณ์ที่เก่ียวกับอุบัติเหตุ การทุจริต 
การหมดอายุสัญญาจ้าง ประสบการณ์การท างานของพนักงานและลูกจ้าง การสูญเสีย พนักงานที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ที่ส่งผลต่อความเสียหายทางการเงิน การให้บริการและภาพลักษณ์ของ
องค์กร 
  ๒.๓ กระบวนการ (Process) เหตุการณ์ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
การเปลี่ยนแปลง กฎเกณฑ์ ความผิดพลาดในระบบการด าเนินงาน  
  ๒.๔ เทคโนโลยี (Technology) เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบไอทีและสารสนเทศ
ภายในองค์กร ความถูกต้องครบถ้วนของสารสนเทศ ความมั่นคงปลอดภัย การทุจริตการเลือกระบบที่
จะใช้การพัฒนาและบ ารุงรักษาระบบ การหยุดชะงักของระบบ และความไม่สามารถปฏิบัติงาน
ต่อเนื่อง 
 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
 การประเมินความเสี่ยง หมายถึง กระบวนการระบุความเสี่ยง และการวิเคราะห์ความเสี่ยง
เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยการประเมินจาก
โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) และผลกระทบ (Impact) จากเหตุการณ์ความเสี่ยง 
 1. โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) หมายถึง ความถี่หรือโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยง 
 2. ผลกระทบ (Impact) หมายถึง ขนาดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนหากเกิด 
เหตุการณ์ความเสี่ยง 
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 3. ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk) หมายถึง สถานะของความเสี่ยงที่ได้จาก
ประเมินโอกาสและผลกระทบของแต่ละปัจจัยเสี่ยงแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อย 
และน้อยมาก 
 การจัดการความเสี่ยงหรือการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) คือ  
การก าหนดแนวทางและกระบวนการในการระบุ ประเมิน จัดการ และติดตามความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง
กับกิจกรรม หน่วยงาน หรือการด าเนินงานขององค์กร รวมทั้งการก าหนดวิธีในการบริหาร และ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ผู้บริหารระดับสูงยอมรับได้ ซึ่งสามารถมองได้เป็น 2 มุมมอง คือ  
 1. การก าจัดหรือลดปัจจัยต่าง ๆ ที่จะขัดขวางไม่ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ นั่นคือ  
การปกป้องมูลค่าที่องค์กรมีอยู่ไม่ให้ถูกท าลายไป  
 2. มองหาโอกาสที่จะสร้างความได้เปรียบในการด าเนินธุรกิจ คือ การสร้างมูลค่าให้กับองค์กร 
โดยการบริหารความเสี่ยง จะอาศัยการจัดล าดับความส าคัญหรือความรุนแรงของความเสี่ยงนั้น เพ่ือที่จะ
ได้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดในการบริหารจัดการกับสิ่งที่มีความส าคัญมากก่อน และมีการ
ค านึงถึงต้นทุนที่ต้องเสียไปกับผลประโยชน์ที่จะได้รับกลับมาด้วย 
 การบริหารความเสี่ยงท่ัวทั้งองค์กร (Enterprise Risk Management) 
คือ กระบวนการที่ปฏิบัติโดยคณะกรรมการ ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนในองค์กร เพ่ือช่วยในการ
ก าหนดกลยุทธ์และการด าเนินงาน ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับการออกแบบไว้ให้สามารถ
บ่งชี้เหตุการณ์ที่อาจเกิดข้ึนและมีผลต่อองค์กร และสามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับเพ่ือให้ได้รับความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์กรก าหนดไว้ 
 การควบคุม (Control) 
 การควบคุม หมายถึง นโยบาย แนวทาง หรือข้ันตอนปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งกระท าเพ่ือลด 
ความเสี่ยง และท าให้การด าเนินบรรลุวัตถุประสงค์ แบ่งได้ 4 ประเภท คือ 
 1. การควบคุมเพ่ือการป้องกัน (Preventive Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้น 
เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยง และข้อผิดพลาดตั้งแต่แรก 
 2. การควบคุมเพ่ือให้ตรวจพบ (Detective Control) เป็นวิธีการควบคุมท่ีก าหนดขึ้น 
เพ่ือค้นพบข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึนแล้ว 
 3. การควบคุมโดยการชี้แนะ (Directive Control) เป็นวิธกีารควบคุมที่ส่งเสริมหรือ
กระตุ้นให้เกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 4. การควบคุมเพ่ือการแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธกีารควบคุมที่ก าหนดขึ้นเพ่ือ
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้ถูกต้องหรือเพ่ือหาวิธีการแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ าอีกในอนาคต 
(คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๖๑ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.),
๒๕๖๑, หน้า ๓-๖) 
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 หากพิจารณาจากมาตรฐานคุณภาพงาน กระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) การเสนอ
หลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา สามารถระบุประเด็นปัญหาและความเสี่ยงส าคัญรวมทั้งแนวทางแก้ไข
ได้ดังนี้ 
 
 ขั้นตอนที่ 1 การจัดท าแผนงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 

ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบ 
ในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 

การปรับเปลี่ยนนโยบายของผู้บริหาร และ 
การปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 
ส่งผลให้การด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน 

ควรเขียนแผนให้ยืดหยุ่นและสามารถปรับได้
ตลอดเวลา 

 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการตามแผนงาน 

ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบ 
ในการปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 

ส่วนงานไม่ศึกษาเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่เก่ียวข้อง 
ส่งผลให้หลักสูตรมีจุดแก้ไขจ านวนมากท าให้ 
ไม่ผ่านการพิจารณาในแต่ละการประชุม  
ภายในครั้งเดียว 

จัด KM ให้กับประธานหลักสูตร  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือเจ้าหน้าที่  
ที่ดูแลหลักสูตรทุกเดือน รวมถึงการจัดคลินิก 
ให้ค าปรึกษาเก่ียวกับแนวทางในการสร้างหรือ
พัฒนาหลักสูตร โดยจัดท าเป็นตารางเวลา 
ให้ค าปรึกษาแก่ส่วนงาน เป็นรายสัปดาห์ 

 
 ขั้นตอนที่ 3 การก ากับติดตามการด าเนินการตามแผนงาน 

ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการ
ปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 

ส่วนงานไม่สามารถเสนอหลักสูตรได้ตาม
ก าหนดเวลา 

กระตุ้นผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิชาการทุกเดือน และท าหนังสือแจ้งคณบดี 

 
 ขั้นตอนที่ 4 ประเมินผลทบทวน 

ปัญหา/ความเสี่ยงส าคัญที่พบในการ
ปฏิบัติงาน 

วิธีการแก้ไขปัญหา/ลดความเสี่ยง 

ส่วนงานไม่สามารถเสนอหลักสูตรได้ทัน 
ตามรอบการปรับปรุงหลักสูตร ส่งผลให้ไม่ผ่าน
เกณฑ์การก ากับมาตรฐาน 

ก าหนดนโยบายโดยใหแ้ต่ละส่วนงานแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
ก่อนถึงรอบการปรับปรุงหลักสูตร ๑ ป ี
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14. ข้อเสนอแนะในการเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลยับูรพา 
 จากกระบวนการเสนอหลักสูตรมหาวิทยาลัยบูรพาผู้เขียน พบว่า มหาวิทยาลัย 
มีกระบวนการเสนอหลักสูตรหลายขั้นตอน ส่งผลให้การเสนอหลักสูตรต้องใช้ระยะเวลานาน ดังนั้น 
เพ่ือให้การบริหารจัดการและการเสนอหลักสูตรมีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น จึงเสนอให้ลด
ขั้นตอนในกระบวนกำรเสนอหลักสูตร ดังนี้ 
 ๑. ขั้นตอนที่ ๓ การเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา 
มหาวิทยาลัยบูรพา โดยก าหนดแบบฟอร์มให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรประเมินหลักสูตร 
หากพบว่า หลักสูตรที่ส่วนงานเสนอมาอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ ๘๐ ขึ้นไป) ให้เสนอหลักสูตรข้ามไป 
ในขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการบริการวิชาการ (ระดับปริญญาตรี) และคณะกรรมการประจ าบัณฑิต
วิทยาลัย (ระดับบัณฑิตศึกษา)  
 ๒. ขั้นตอนที่ ๖ การเสนอหลักสูตรต่อคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและประกันคุณภาพ
การศึกษา เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้ายสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ซึ่งในข้อ ๖ (๑) สภาวิชาการมาจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๒ คน เป็น
กรรมการสภาวิชาการ ดังนั้น ความต่อเนื่องของการประชุมจากสภาวิชาการไปยังสภามหาวิทยาลัย 
มีความต่อเนื่องแล้ว จึงอาจไม่จ าเป็นต้องเสนอหลักสูตรเข้าคณะอนุกรรมการด้านวิชาการและ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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            . (๒๕๖๐). มาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง. กรุงเทพฯ:  
 ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ. 



๘๗ 
 

สิทธิพล อำจอินทร์. (๒๕๕๗). การพัฒนาหลักสูตร Curriculum Development. 
 ขอนแก่น: โรงพิมพ์มหำวิทยำลัย ขอนแก่น. 
องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ. (๒๕๖๑). คู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๖๑  
 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ปทุมธำนี: องค์กำรพิพิธภัณฑ์วิทยำศำสตร์แห่งชำติ (อพวช.) กระทรวงวิทยำศำสตร์และ 
 เทคโนโลยี. 
Bobbitt, F. (1918). The Curriculum. Boston: Houghton Mifflin. 
Good, Carter V. (1973). Dictionary of Education (3rd. ed.). New York: 
 McGraw Hill. 
Taba H. (1962). Curriculum Development Theory and Practice. New York:  
 Harcourt, Brace & World, INC. 





























































































































































































































































































































































































 

 

 

 

ภาคผนวก ข  



๒๗๖ 

 
เอกสาร
หมายเลข 

รายการเอกสาร  URL เข้าดูและ 
ดาวน์โหลดเอกสาร 

 ประกาศและแนวปฏิบัติ
กระทรวงศึกษาธิการ 

 

1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ 

http://cid.buu.ac.th/form.php 

2 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

http://cid.buu.ac.th/form.php 

3 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ 

http://cid.buu.ac.th/form.php 

4 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับปริญญาบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

http://cid.buu.ac.th/form.php 

5 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

http://cid.buu.ac.th/form.php 

๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
หลักเกณฑ์การก าหนดชื่อปริญญา 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

http://cid.buu.ac.th/form.php 

๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

http://cid.buu.ac.th/form.php 

๘ ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ. ๒๕๕๒ และ 
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม 

http://cid.buu.ac.th/form.php 



๒๗๗ 

เอกสาร
หมายเลข 

รายการเอกสาร  URL เข้าดูและ 
ดาวน์โหลดเอกสาร 

๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๑๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาโลจิสติกส์ พ.ศ. 2552 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๑๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและ 
การโรงแรม พ.ศ. 2553 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๑๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2553 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๑๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. 2553 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๑๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร์และสาขา
ศึกษาศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี) 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๑๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๑๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
พ.ศ. 2554 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๑๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
พ.ศ. 2554 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๑๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชากายภาพบ าบัด พ.ศ. 2556 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 



๒๗๘ 

เอกสาร
หมายเลข 

รายการเอกสาร  URL เข้าดูและ 
ดาวน์โหลดเอกสาร 

๑๙ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
พ.ศ. 2558 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๒๐ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
พ.ศ. 2558 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๒๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 
(หลักสูตร 6 ปี) 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๒๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๒๓ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาศิลปกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2558 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๒๔ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๒๕ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา 
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๒๖ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. 2560 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๒๗ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2560 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 

๒๘ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2560 

http://cid.buu.ac.th/tqf.php 



๒๗๙ 

เอกสาร
หมายเลข 

รายการเอกสาร  URL เข้าดูและ 
ดาวน์โหลดเอกสาร 

 ประกาศและแนวปฏิบัติ
มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

๒๙ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
ปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อส าหรับ
สาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทย
ฐานะ และครุยประจ าต าแหน่งของ
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. ๒๕๕๑ และ
ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม 

http://cid.buu.ac.th/declare.php 

๓๐ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การบริหารหลักสูตร  
แนวปฏิบัติ และบทลงโทษ 
มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 

http://cid.buu.ac.th/declare.php 

๓๑ ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยระบบและกลไกในการ
ด าเนินการหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 

http://cid.buu.ac.th/declare.php 

๓๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยบูรพา  
ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. 2559 

http://cid.buu.ac.th/declare.php 

๓๓ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
การศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

http://cid.buu.ac.th/declare.php 

๓๔ ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. 2559 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

http://cid.buu.ac.th/declare.php 

 



๒๘๐ 

ประวัต ิ
 
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) นางสาวณัฐกานต์  ปัดเกษม 
 (ภาษาอังกฤษ) MISS NATTHAKARN PADKASEM 
วัน เดือน ปีเกิด ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๖ 
อายุ ๓๕ ป ี
ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
สถานที่ท างาน งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๓/๒๗ ถนนเปรมใจราษฎร์ ต าบลแสนสุข อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
 รหัสไปรษณีย์ ๒๐๑๓๐ 
 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ. ๒๕๔๙ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  
  เทคโนโลยีบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยบูรพา  
พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
  การศึกษามหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยบูรพา 
 
วันเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน 
 
ประสบการณ์การท างาน 
พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน นักวิชาการศึกษา งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน 
  กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 
 


