
แบบฟอร์มการตรวจสอบหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558   
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 

ชื่อหลักสูตร........................................สาขาวิชา............ .............................................. 
คณะ....................................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

 หลักสูตรใหม่  พ.ศ.............  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ........... 
 

หัวข้อ ประเด็นการตรวจสอบ เลขหน้า 
ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน ข้อปรับปรุง/เสนอแนะ 
1.  ปก ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อความ

ในปกหลักสูตร ประกอบด้วย ตรา
มหาวิทยาลยั ช่ือหลักสูตร สาขาวิชา 
ประเภทหลักสูตร พ.ศ.  สังกัด และข้อความ
ตามที่ก าหนด 

   

2.  ค ำน ำ มีค าน าครบถ้วน    
3.  สำรบญั มีสารบัญ แสดงหัวข้อและเลขหน้าครบถ้วน

ตรงกับเนื้อหาภายในเล่ม 
   

4.  รหัสหลักสตูร 
 

ในกรณีหลักสูตรปรับปรุง มีการระบุเลข
หลักสตูร 

    

5.  ช่ือหลักสูตร   
 

1) ช่ือหลักสูตรสอดคล้องกับช่ือปริญญา   
2) เขียนตามรูปแบบที่ถูกต้อง โดยมีทั้งช่ือ
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ช่ือเต็ม ช่ือย่อ 

    

6.  ช่ือปริญญา 
 

มีชื่อปริญญาในพระราชกฤษฎีกา/ 
ใช้ช่ือปริญญาตามหลักเกณฑ์การก าหนด 
ช่ือปริญญาตามที่ สกอ. ก าหนด 

    

7.  วิชาเอก 
 

ระบุวิชาเอกที่จะปรากฏในใบรายงาน 
ผลการศึกษาและหรือใบปรญิญาบตัร  
หากไม่มรีะบุค าว่า “ไม่มี”  

    

8.  จ านวนหน่วยกิต จ านวนหน่วยกิตสอดคล้องกับรายละเอียด
ในหลักสูตร และเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
หลักสตูร และมคอ.1หรือเกณฑ์การรับรอง
จากสภาวิชาชีพ(ถ้ามี) 

   

9.  รูปแบบของหลักสตูร 
   

ระบุรูปแบบของหลักสตูร 
1) ระบรุูปแบบ 
2) ระบภุาษาที่ใช้  
3) ระบุการรับเข้าศึกษา 
4) ระบุความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน  
5) ระบุการให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

    

10.  สถานภาพของ
หลักสตูรและ 
การพิจารณาอนุมัต/ิ
เห็นชอบหลักสตูร  
 

1) ระบสุถานภาพของหลักสูตร 
2) ระบภุาคเรียน/ปีการศึกษาที่เริม่ใช้
หลักสตูร  
3) ระบุครั้งท่ี และวันเดือนปีท่ีสภาวิชาการ
เห็นชอบหลักสตูร  
4) ระบุครั้งท่ี และวันเดือนปีท่ีสภา
มหาวิทยาลยัอนุมัต/ิเห็นชอบ หลกัสูตร  

    

11.  ความพร้อมในการ
เผยแพรห่ลักสูตรทีม่ี
คุณภาพและมาตรฐาน 

ระบุปีท่ีคาดว่าหลักสูตรจะได้รับ 
การเผยแพร่จาก สกอ. ว่าเป็นหลกัสูตร 
ที่มีคุณภาพและมาตรฐานฯ 
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หัวข้อ ประเด็นการตรวจสอบ เลขหน้า 
ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน ข้อปรับปรุง/เสนอแนะ 
12.  อาชีพท่ีสามารถ

ประกอบได้หลังส าเรจ็
การศึกษา 

ระบุอาชีพท่ีสามารถประกอบได้หลังส าเร็จ
การศึกษา โดยระบเุป็นข้อๆ และพิจารณาให้
สอดคล้องกับสาขาวิชา และรายวชิาที่นิสิต
นักศึกษาศึกษาในหลักสตูร 

   

13.  อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 
 

1) ระบุคณุวุฒิ และข้อมูลถูกต้องและ
ครบถ้วน และน าเสนอไปในรูปแบบเดียวกัน 
2) มีคุณสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร และมคอ.1หรือเกณฑ์การรับรอง
จากสภาวิชาชีพ(ถ้ามี) 

    

14.  สถานท่ีจัดการเรียน 
การสอน 

1) ระบสุถานท่ีการจดัการเรียนการสอนใน
มหาวิทยาลยั/วิทยาเขต/นอกพ้ืนที่ 
2) มีการจัดการเรียนการสอนนอกพ้ืนท่ีตั้ง
หลักคิดเป็นร้อยละ...(หากมากกวา่ร้อยละ 
50 ต้องมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอีกหนึ่งชุด) 

   

15.  สถานการณ์ภายนอก
หรือการพัฒนาท่ี
จ าเป็นต้องน ามา
พิจารณา 
ในการวางแผน
หลักสตูร 

1) ระบสุถานการณ์หรือการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ โดยอธิบายถึงสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจ ทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
เป็นอย่างไร ส่งผลอยา่งไร จึงจ าเปน็ท่ีต้อง
สร้างผูส้ าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่น าเสนอ 
เพื่อรองรับสภาพดังกล่าว และจะสนอง
สถานการณ์และความจ าเป็นดังกล่าวได้
อย่างไรบ้าง 
2) ระบสุถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม
และวัฒนธรรม โดยอธิบายถึงสถานการณ์ทาง
สังคมและวัฒนธรรม ทิศทางการพัฒนาสังคม
และวัฒนธรรมเป็นอย่างไร ส่งผลอย่างไร จึง
จ าเป็นที่ต้องสรา้งผู้ส าเร็จการศึกษาใน
หลักสตูรที่น าเสนอ เพื่อรองรับสภาพดังกล่าว 
และจะสนองสถานการณ์และความจ าเป็น
ดังกล่าวได้อย่างไรบ้าง 

   

16.  ผลกระทบจาก
สถานการณ์ภายนอก
ต่อการพัฒนาหลักสูตร
และความเกี่ยวข้องกับ
พันธกิจของสถาบัน 

1) ระบผุลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร 
โดยอธิบายเช่ือมโยงจากสถานการณ์ในข้อที
ผ่านมาว่าการพัฒนาหลักสูตรจะเน้นให้
ผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มีความรู้
ความสามารถ และศักยภาพอย่างไร 
2) ระบุความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน โดยอธิบายวิสัยทัศน์ พันธกิจของ
มหาวิทยาลยัเป็นอย่างไร และ 
การพัฒนาหลักสูตรนีส้อดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจของมหาวิทยาลัยอย่างไร 

   

17.  ความสัมพันธ์กับ
หลักสตูรอื่นที่เปิดสอน
ในคณะอื่น/ภาควิชา
อื่นของสถาบัน 

1) ระบุกลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสตูรที่เปิด
สอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสตูรอื่น 
2) ระบุกล่มวิชา/รายวิชาในหลักสตูรที่เปิด
สอนให้ภาควิชา/หลักสตูรอื่นต้องมาเรียน 
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หัวข้อ ประเด็นการตรวจสอบ เลขหน้า 
ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน ข้อปรับปรุง/เสนอแนะ 
3) การบริหารจดัการ อธิบายการบริหาร
จัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงาน
ร่วมกับสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สาขาวิชานี้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นสิิต
นักศึกษาในหลักสูตรไปเรยีนวิชาของ
สาขาวิชาอื่นหรือไม ่ถ้ามีจะด าเนนิการอย่างไร
เพื่อให้มั่นใจว่ารายวิชาดังกลา่วสนองตอบต่อ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของสาขาวิชา หรือ 
ถ้ารายวิชาในสาขาวิชา ก าหนดให้นิสิต
นักศึกษาสาขาวิชาอื่นมาเรียนได้จะด าเนินการ
อย่างไร 

18.  ปรัชญา ความส าคัญ
ของหลักสูตร 

1) ระบุความส าคญัของหลักสูตร 
2) ก าหนดปรัชญาของหลักสตูร 

   

19.  วัตถุประสงค์ของ
หลักสตูร  

ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
โดยใช้ค าที่สามารถวัดพฤติกรรม และ
ครอบคลมุตามมาตรฐานผลการเรยีนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานฯ 

    

20.  แผนพัฒนาปรับปรุง 1) ระบุแผนพัฒนา/ปรับปรุง 
2) ระบุกลยุทธ์ 
3) ระบุหลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

   

21.  ระบบการจัด
การศึกษา 
 

1) ระบบ ระบบการจัดการศึกษา ใช้ระบบ
ทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 
ภาคการศึกษาปกต ิ
2) การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดรู้อน โดย
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ
ประจ าหลักสตูร ทั้งนี้ก าหนดระยะเวลาและ
จ านวนหน่วยกิต ต้องมสีัดส่วนเทียบเคียงกัน
ได้กับการศึกษาภาคปกต ิ
3) การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่ม ี

    

22.  การด าเนินการของ
หลักสตูร 

ระบุวัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน    

23.  คุณสมบัติของผู้เข้า
ศึกษาและการคัดเลือก
เข้าศึกษา 
 

1. คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรของทบวงมหาวิทยาลัย 
และตามข้อบังคับ/ประกาศของมหาวทิยาลัย  
2. การคดัเลือกผู้เข้าศึกษาให้ก าหนดการ
คัดเลือกให้ชัดเจนและสอดคล้องกบั
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย เช่น ผา่นการ
สอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ทีม่หาวทิยาลัย
ก าหนด(รับตรง) หรือตามหลักเกณฑ์ของ 
สกอ.  

    

24.  ปัญหาของนักศึกษา 
แรกเข้า  

ระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า และแสดง
กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแกไ้ขปัญหา/
ข้อจ ากัดของนักศึกษา 
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หัวข้อ ประเด็นการตรวจสอบ เลขหน้า 
ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน ข้อปรับปรุง/เสนอแนะ 
25.  แผนการรับนักศึกษา

และผูส้ าเร็จการศึกษา
ในระยะ 5 ปี    

ระบุจ านวนผู้ที่คาดว่าจะรับเขา้ศึกษาและ
จ านวนผู้ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา 
ในแต่ละปีการศึกษา ในระยะเวลา 5 ปี 
สาขาวิชาที่มีกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ และ
สภาวิชาชีพต้องค านึงถึงคุณภาพและ
มาตรฐานตามวิชาชีพน้ันๆ ด้วย 

   

26.  งบประมาณตามแผน  1) แสดงงบประมาณรายรับ งบประมาณ
รายจ่าย และค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิต
บัณฑิต  
2) ค านวณงบประมาณตามเกณฑ ์
การค านวณที่ก าหนด 

   

27.  ระบบการจัด
การศึกษา    
 

ใช้ระบบการจัดการเรียนการสอน   ระบบใน
ช้ันเรียนเป็นหลัก หากใช้ระบบทางไกลผ่าน
สื่อสิ่งพิมพ์/ระบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพ
และเสียง/ระบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์/
ระบบทางไกล ให้ก าหนดวิธีการให้ครบ และ
ก าหนดสดัส่วนร้อยละในการใช้ระบบการจัด
การศึกษา 

   

28.  การเทียบโอนหน่วยกิต 
รายวิชา และ 
การลงทะเบยีนข้าม
มหาวิทยาลยั 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทยีบโอนผลการ
เรียนเข้าสู่การศึกษาในระบบ และแนว
ปฏิบัติที่ดีเกีย่วกับการเทยีบโอนของ สกอ. 

    

29.  หลักสตูร  
 

1) ก าหนดจ านวนหน่วยกติรวมใหเ้ป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมคอ.1
หรือเกณฑ์การรับรองจากสภาวิชาชีพ(ถ้ามี) 
2) มีการน าเสนอแสดงหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไปในโครงสร้างด้วย 

    

30.  โครงสร้างหลักสูตร 
  

1) ตรวจโครงสร้าง การใช้ค า หมวดหมู่ให้
เป็นรูปแบบเดียวกัน ให้ตรงกับเกณฑ์
มาตรฐานแต่ละระดับ 
2) ตรวจรหัสวิชา ช่ือวิชา หมวดหมู่ จ านวน
หน่วยกิตให้ครบถ้วนตรงกันทั้งในโครงสร้าง 
แผนการเรียน ค าอธิบายรายวิชา นับจ านวน
หน่วยกิตให้ครบตามโครงสร้าง 
3) โครงสร้างหลักสูตร ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และมคอ.1หรอืเกณฑ์
การรับรองจากสภาวิชาชีพ(ถ้ามี) 

   

31.  รายวิชา 1) ระบรุายวิชาล าดับตามโครงสรา้งหลักสูตร  
2) ระบุช่ือรายวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน 
3) การก าหนดจ านวนช่ัวโมงของ 
หน่วยกิตถูกต้องและสะท้อนความเป็นวิชา
ประเภทวิชาบรรยาย หรือวิชาปฏบิัติ 

    

32.  แผนการศึกษา 1) ระบรุหัสวิชา ช่ือวิชา และหน่วยกิต 
ให้ตรงกับท่ีระบุในหัวข้อรายวิชา 
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หัวข้อ ประเด็นการตรวจสอบ เลขหน้า 
ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน ข้อปรับปรุง/เสนอแนะ 
2) จัดรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
3) จ านวนหน่วยกิตรวมในแตล่ะภาคเรียน
ต้องไม่เกิน 22 หน่วยกติ 

33.  ค าอธิบายรายวิชา 
 

1) ระบุค าอธิบายรายวิชาล าดับตามรหสัวิชา
จากน้อยไปหามาก โดยล าดับตามหมวดวิชา  
2) ระบรุหัสวิชา ช่ือวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และหน่วยกิตใหต้รงกับท่ีระบุ
ในหัวข้อรายวิชา 
3) มีค าอธิบายรายวิชาที่ครอบคลมุเนื้อหา
และสอดคล้องกับช่ือวิชา  
โดยค าอธิบายรายวิชามลีักษณะดงันี้ 
   3.1) ระบุเป็นวลีที่กระชับ ไม่ควรมีส่วน
ของกระบวนการ เช่น ไม่ควรใช้ค าว่า ศึกษา 
หรือ เป็นวิชาที่ว่าด้วย หรือ ให้นักศึกษา... 
   3.2) ในทุกหลักสูตรต้องมีค าอธิบาย
รายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดย
มี เนื้ อความที่ สอดคล้องกัน ค าอธิบาย
รายวิชาภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมายวรรค
ตอน  ในหลั กสู ต ร เดี ย วกั นค ว ร เ ขี ยน
ค าอธิบายรายวิชาไปในทิศทางเดียวกัน 
   3.3) การเขียนค าอธิบายรายวชิาที่เป็น
ภาษาอังกฤษในรูปแบบของวลี ให้ขึ้นต้น
อักษรแรกของค าอธิบายรายวิชาดว้ย
ตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวอักษรที่เหลือใช้ตัวพิมพ์เล็ก 
ยกเว้นช่ือเฉพาะ และใช้เครื่องหมายวรรค
ตอนระหว่างวลีทีม่ีเนื้อหาเดียวกันหรือ
สัมพันธ์กัน ในกลุ่มเนื้อหาเดียวกันด้วย
เครื่องหมายจุลภาค (,) และเมื่อหมดกลุม่
เนื้อหานั้น ให้คั่นด้วยเครื่องหมายอัตฒภาค 
(;) สลับกันไปจนจบค าอธิบายรายวิชา 

   

34.  อาจารย์ประจ า
หลักสตูร 
 

1) ระบุคณุวุฒิ และข้อมูลถูกต้องและ
ครบถ้วน และน าเสนอไปในรูปแบบเดียวกัน 
2) มีคุณสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร และมคอ.1หรือเกณฑ์การรับรอง
จากสภาวิชาชีพ(ถ้ามี) 

   

35.  อาจารย์ประจ า/
อาจารยผ์ู้สอน 

1) ระบุคณุวุฒิ และข้อมูลถูกต้องและ
ครบถ้วน และน าเสนอไปในรูปแบบเดียวกัน 
2) มีคุณสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร และมคอ.1หรือเกณฑ์การรับรอง
จากสภาวิชาชีพ(ถ้ามี) 

   

36.  อาจารย์พิเศษ 1) ระบุคณุวุฒิ และข้อมูลถูกต้องและ
ครบถ้วน และน าเสนอไปในรูปแบบเดียวกัน 
2) มีคุณสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสตูร และมคอ.1หรือเกณฑ์การรับรอง
จากสภาวิชาชีพ(ถ้ามี) 
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หัวข้อ ประเด็นการตรวจสอบ เลขหน้า 
ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน ข้อปรับปรุง/เสนอแนะ 
37.  องค์ประกอบเกี่ยวกับ

ประสบการณ์
ภาคสนาม 

1) ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
2) ระบุช่วงเวลา 
3) ระบุการจัดเวลาและตารางสอน 

   

38.  ข้อก าหนดเกี่ยวกับ
การท าโครงงานหรือ
งานวิจัย 

1) ระบรุายวิชาเกี่ยวกับการท าโครงงาน/
งานวิจัย 
2) ระบุค าอธิบายโดยย่อ 
3) ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
4) ระบุช่วงเวลา 
5) ระบุจ านวนหน่วยกิต 
6) ระบุการเตรียมการ 
7) ระบุกระบวนการประเมินผล 

   

39.  การพัฒนาคุณลักษณะ
พิเศษของนักศึกษา 

ระบุคณุลักษณะพิเศษท่ีนอกเหนือไปจาก
ความคาดหวังทั่วไป หรือคุณลักษณะ ความรู้ 
ความสามารถ ทักษะพิเศษท่ีเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของหลักสตูรนี ้

    

40.  การพัฒนา 
ผลการเรยีนรู ้
ในแต่ละดา้น 
 

ระบุให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา(มคอ. 1) และ
มาตรฐานวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง(ถ้ามี)  
อย่างน้อย 5 ด้าน คือ 

1) ด้านคณุธรรม จริยธรรม 
2) ด้านความรู ้
3) ด้านทักษะทางปัญญา 
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่ง

บุคคล และความรับผดิชอบ 
5) ด้านทักษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี  
ซึ่งในแต่ละด้านใหร้ะบุกลยุทธ์การสอน 

และวิธีการวดัและประเมินผลที่สะท้อน 
ผลการเรยีนรู้ในแตล่ะข้อ และสอดคล้องกัน 

   

41.  แผนที่แสดงการกระจาย 
ความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
จากหลักสูตรสู่รายวิชา 

1) มีการกระจายความรับผิดชอบใน 
แต่ละวิชา เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้ว
ครอบคลมุครบทุกด้าน(รับผดิชอบหลัก/
รับผิดชอบรอง)  กรณีในบางหลักสูตรทีไ่ม่
สามารถก าหนดผลการเรยีนรู้ในแต่ละ
รายวิชาไดค้รบทั้ง 5 ด้านนั้น ควรให้มีการ
ก าหนดผลการเรียนรู้แตล่ะรายวิชาในทุกๆ 
หมวดวิชาต้องมีผลการเรียนรู้ครบทุกด้าน 
อย่างน้อยร้อยละ 50 ส่วนแตล่ะรายวิชาที่
เหลืออีกร้อยละ 50 ต้องมผีลการเรียนรู้
อย่างน้อย 3 ด้าน คือ  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ และ
ด้านทักษะทางปัญญา  
๒) มีการกระจายความรับผิดชอบตลอด
หลักสตูรครบทุกผลการเรียนรู ้
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หัวข้อ ประเด็นการตรวจสอบ เลขหน้า 
ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน ข้อปรับปรุง/เสนอแนะ 
42.  กฎระเบียบหรือ

หลักเกณฑ์ในการให้
ระดับคะแนน(เกรด) 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

   

43.  กระบวนการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษา 

ระบุวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ
ของนักศึกษาท่ีหลักสูตรด าเนินการ  
ทั้งในขณะที่นิสิตยังไม่ส าเร็จการศกึษา และ
หลังจากนิสติส าเร็จการศึกษา 

    

44.  เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร 

เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏบ้านสมเด็จเจา้พระยา 

    

45.  การพัฒนาคณาจารย ์ 1) อธิบายกระบวนการที่ใช้ส าหรบั 
การปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะน าอาจารย์
ใหม่และอาจารย์พิเศษใหม้ั่นใจได้ว่าอาจารย์
เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่างๆ 
ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ
สอน 
2) อธิบายสิ่งที่จะด าเนินการเพื่อช่วยให้
คณาจารย์ได้พัฒนาด้านการสอน  
ด้านการวิจัย และการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

    

46.  การประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

1) ระบุวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
ได้มาซึ่งทรัพยากรการเรยีนการสอนเพื่อให้
การจัดการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2) ระบุความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่แล้ว 
โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรยีน 
การสอนที่จ าเป็น เช่น ต ารา หนังสืออ้างอิง 
เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียนการสอนอื่น ๆ 
รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกส์อื่นๆ เป็นต้น 
3) ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาต ารา 
หนังสืออ้างอิง เอกสารหรืออุปกรณ์การเรียน
การสอนอื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกส์อื่นๆ 
4) ระบุกระบวนการติดตามและประเมิน
ความพอเพียงของหนังสือ ต ารา วารสารและ
อุปกรณ์การเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากร
อื่นๆ ที่จ าเป็น 

    

47.  การบริหารคณาจารย ์ 1) ระบุกระบวนการย่อๆ ในการรับอาจารย์
ใหม ่เพื่อให้มั่นใจว่า อาจารย์มคีุณสมบัติ
และประสบการณ์เพียงพอต่อ 
ความรับผิดชอบการสอน 
2) อธิบายกระบวนการในการปรกึษา หารือ
ร่วมกันและการมสี่วนร่วมของคณาจารย ์
ในการติดตามคณุภาพหลักสตูร การทบทวน
ประจ าปีและการวางแผนส าหรับ 
การปรับปรุงหลักสูตร 
3) สรุปย่อ ๆ ถึงนโยบายในการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่สอนบางเวลาและอาจารย์พิเศษ 
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หัวข้อ ประเด็นการตรวจสอบ เลขหน้า 
ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน ข้อปรับปรุง/เสนอแนะ 
เช่น วิธีการอนุมัติ กระบวนการเลือกสรร 
และสดัส่วนต่อคณาจารย์ในหลักสตูร 
ทั้งหลักสูตร 

48.  การบริหารบุคลากร
สนับสนุนการเรยีน 
การสอน 

ระบุการด าเนินงานตามที่กรอบมาตรฐานฯ 
ก าหนดในหัวข้อ 
1) การก าหนดคุณสมบตัิเฉพาะส าหรับ
ต าแหน่ง 
2) การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 

    

49.  การสนับสนุนและ 
การให้ค าแนะน า
นักศึกษา 

1) อธบิายถึงการจดัการที่ได้ด าเนนิการ 
ในการให้ค าปรึกษาแนะน าทางวิชาการแก่นิสติ
นักศึกษา รวมถึงตารางการท างานของอาจารย์
และการแนะน าแผนการเรียนในหลักสูตร การ
เลือกและวางแผนส าหรับอาชีพ (ซึ่งอาจมีใน
ระดับคณะ) 
2) อธิบายวิธีการ ข้ันตอน การอุทธรณ์ของ
นิสิตนักศึกษา 

    

50.  ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน สังคม 
และหรือความพึง
พอใจของ 
ผู้ใช้บัณฑิต 

อธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสตูรหรือ
การปรับปรุงหลักสูตร โดยต้องส ารวจ 
ความต้องการทั้งเชิงปริมาณและคณุภาพ 
ตลอดจนติดตามความเปลีย่นแปลงและ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 

    

51.  ตัวบ่งช้ีผลการ
ด าเนินงาน 

1) กรณีที่ยังไม่มีการประกาศใช้มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขาวิชา(มคอ. 1)ให้ระบตุัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงานใหส้อดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2552 และกรณีทีม่ีการประกาศใช้
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา(มคอ. 1)แล้ว ให้
ระบุตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงานให้สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา(มคอ. 1) 
สาขานั้นๆ 
2) กรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ให้แสดง
ตาราง 5 ปี(4 + 1 ปี) หลักสตูรปริญญาตรี 
5 ปี ให้แสดงตาราง 6 ปี(5 + 1 ปี) 
หลักสตูรปริญญาโท 2 ปี ให้แสดงตาราง  
3 ปี(2 + 1 ปี) หลักสูตรปรญิญาเอก  
แบบ 1.1 และแบบ 2.1 ให้แสดงตาราง  
4 ปี(3 + 1 ปี) และ) หลักสตูรปรญิญาเอก 
แบบ 1.2 และแบบ 2.2 ให้แสดงตาราง  
6 ปี(5 + 1 ปี) 

    

52.  การประเมินและ
ปรับปรุงการ
ด าเนินการของ
หลักสตูร  

1) อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมิน
กลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้ส าหรับ 
การพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เช่น  
การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
อาจารย์ภายหลังการเข้ารบัการอบรม  
การน ากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษา 
หารือกับผู้เช่ียวชาญด้านหลักสตูรหรือ
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หัวข้อ ประเด็นการตรวจสอบ เลขหน้า 
ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน ข้อปรับปรุง/เสนอแนะ 
วิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการประเมิน
ของนิสิตนักศึกษา และหลักสตูรฝกึอบรม
ด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนท่ี
เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะน า
ผลการประเมินท่ีได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์
การสอน 
2) อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมิน
ทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยทุธ์ตาม 
ที่ได้วางแผนไว ้เช่น การประเมินของนิสิต
นักศึกษาในแต่ละรายวิชา การสังเกตการณ์
ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือ
ประธานสาขาวิชา การทดสอบผลการเรียนรู้
ของนิสิตในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนิสิต
นักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน 
การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการ
พัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสทิธิภาพมาก
ที่สุดที่นิสตินักศึกษาต้องการ 
3) อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพือ่จะได้
ข้อมูลต่างๆย้อนกลับในการประเมนิคุณภาพ
ของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลผุล
การเรยีนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบคุคล ดังนี ้ 
1) นิสิตนักศึกษาและบณัฑิต  
2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 
3) ผู้ใช้บัณฑติและ/หรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี
อื่นๆ 
4) ให้ประเมินตามตัวบ่งช้ี 
ผลการด าเนินงานท่ีระบุในหมวดที่ 7  
ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 
3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคณุวุฒิในสาขา/
สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็น
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับ 
การประกันคณุภาพภายใน) 
5) อธิบายกระบวนการทบทวน 
ผลการประเมินท่ีได้จากอาจารย์และนิสติ 
รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนปรับปรุง
หลักสตูรและแผนกลยุทธ ์

53.  ภำคผนวก 
 

มีข้อมูลภาคผนวก ก – ฌ ครบถ้วน ดังนี ้
1) ภาคผนวก ก ประวัติและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร 
2) ภาคผนวก ข ประวตัิและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
3) ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า 
4) ภาคผนวก ง ประวตัิและผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์พิเศษ 
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หัวข้อ ประเด็นการตรวจสอบ เลขหน้า 
ผลการด าเนินงาน 

ผ่าน ข้อปรับปรุง/เสนอแนะ 
5) ภาคผนวก จ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสตูร 
6) ภาคผนวก ฉ รายงานการวิพากษ์
หลักสตูร 
7) ภาคผนวก ช เอกสารสรุปการปรบัปรุง
แก้ไขหลักสูตร และตารางเปรียบเทียบ
เนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสตูร 
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
8) ภาคผนวก ซ การก าหนดรหัสวิชาและ
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนช่ัวโมง 
ในการจัดกิจกรรมแต่ละวิชา 
9) ภาคผนวก ฌ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บ้านสมเด็จเจา้พระยา 

 
สรุปผลการตรวจสอบหลกัสูตร   
(     ) เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552  
มคอ.1 หรือเกณฑ์การรับรองจากสภาวชิาชีพ(ถ้ามี) 
(     ) ไม่เปน็ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
มคอ.1 หรือเกณฑ์การรับรองจากสภาวชิาชีพ(ถ้ามี) 
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ลงชื่อ.................................................... ผู้ตรวจสอบหลักสูตร 


