
LOGO 

โดย 

การพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงหลกัสูตร 
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ.2558 

นายสุนทร  ก้องสินธุ 



แผนภูมิการพัฒนาหลักสูตรแบบครบวงจร 



แนวปฏิบัติในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

1.ความพร้อมและศักยภาพของสถาบันฯ ในด้านคณาจารย์ ทรัพยากรต่างๆ  
2. การบริหารจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558  

3. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2552  
4. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาปรบัปรุงหลักสูตร 

5. มตสิภาสถาบันเสนอความเห็นชอบหลักสูตรภายใน 30 วัน  
6. เอกสารหลักสูตร (คอศ.1) จ านวน 4 เล่ม พร้อมแบบรายงานข้อมูลการ
พิจาณาเห็นชอบหลักสูตร(คอศ.1.1) ที่ลงนามรับรองความถูกต้องของขอ้มูล 
โดยนายกสภาสถาบันหรือผู้อ านวยการสถาบัน และประทบัตราสถาบันทุกหน้า  



แนวปฏิบัติในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 
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การจัดท าหลักสูตรต้องมีหัวข้อตามที่ก าหนดไว้ใน แบบ คอศ.1 
(รายละเอียดของหลักสูตร) และพัฒนาหลักสูตร โดยค านึงถึง
หลักเกณฑ์ และมาตรฐานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 



แนวปฏิบัติในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร 

มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยวกับหลักสูตร ต้องแจ้งสภาสถาบัน/
สอศ/สกอ.เกี่ยวกับข้อมูลการเปิด – ปิด หลักสูตรที่ใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน มีดังนี ้
1. หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภาฯ ต้องเสนอ กกอ.
ภายใน 30 วัน หากไม่ได้ด าเนินการจะไม่ได้รับการรับทราบ/รับรอง 
และเสนอให้ส านักงาน ก.พ.รับรองคุณวุฒิ  
2. หลักสูตรที่สภาฯ มีมติเห็นชอบหรืออนุมัติให้ปิดการสอนต้องแจ้งให้ 
กกอ.ทราบเพื่อปรับฐานข้อมูลและแจ้งส านักงานก.พ.  
3. สถาบันมิควรเปิดหลักสูตรก่อนที่สภาฯ กอศ.จะอนุมัติหรือเห็นชอบ   
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ตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรปริญญาตรีพ.ศ. 2558 

สาระส าคญัของการเปลีย่นแปลง 
นิยามของอาจารยท่ี์ท าหนา้ท่ีต่างๆ ในหลกัสูตร  

การแบ่งกลุ่มหลกัสูตร(ป.ตรี)  

รายละเอียดต่างๆ เช่น 

โครงสร้างหลกัสูตร(ป.ตรี)  

การเขา้ศึกษา(ป.ตรีต่อเน่ือง)  

คุณวฒิุและคุณสมบติัอาจารยทุ์กระดบั  

เกณฑส์ าเร็จการศึกษาของบณัฑิต 



นิยามอาจารย ์
อาจารย์ประจ า :  อาจารย ์ท่ีท าหนา้ท่ีตามพนัธกิจของอาชีวศึกษา  
                          โดยปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็เวลา 
อาจารย์ประจ าหลกัสูตร : อาจารยป์ระจ าท่ีมีคุณวฒิุตรงหรือสมัพนัธ์กบั 
                                        สาขาของหลกัสูตรท่ีเปิดสอน และท าหนา้ท่ีสอน   
                                        และคน้ควา้ วิจยั ในสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 

อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร : อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีภาระหนา้ท่ี 
                                                 ใน การบริหารและพฒันาหลกัสูตรและ  
                                                  การเรียนการสอน (ก าหนดจ านวน ซ ้าไม่ได)้  

(ไม่จ ากดัจ านวน ซ ้าได)้  

อาจารย์พเิศษ : ผูส้อนท่ีไม่ใช่อาจารยป์ระจ า  



ค าว่า “ สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ” ที่ระบุในข้อ 9.1 และ ข้อ 9.2 
ของเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ หมายถึง มีคุณวุฒิหรือต าแหน่ง
ทางวิชาการที่สัมพันธ์กับศาสตร์ ที่เปิดสอนมิใช่สัมพันธ์กับ
รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เช่น เป็นศาสตร์ในกลุ่มสาขาวิชา 
(Field of Education) เดียวกันตาม ISECD 2013 



ประเด็นปัญหาส าคญัที่ท าให้ต้องสง่คืน “หลักสูตร”ใหไ้ปปรับแกใ้หม ่

☺ อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
☺ การจัดชื่อหมวดวิชาและเนื้อหารายวิชาไม่สอดคล้องกับเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรฯ  
☺ ระเบียบ/ข้อบังคับของสถาบันไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ฯ สอศ./สกอ. 
☺ เอกสารประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วน เช่น หลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี ข้อมูลในแบบ มคอ.02 ไม่สอดคล้องกับหลักสูตร ไม่
ประทับตราสถาบัน 



ประเดน็อาจารย ์

ประเดน็ หลกัสูตรปริญญาตรีต่อเน่ือง หมายเหตุ 
1. มาตรฐาน 
ความสามารถ 
ภาษาองักฤษอาจารย์
ประจ าทีรั่บเข้าใหม่ 
 

ใหส้ถาบนัก าหนดวิธีการและ
เกณฑก์ารคดัเลือกใหไ้ด้
มาตรฐานความสามารถ
ภาษาองักฤษเองในช่วง 2 ปี
แรกนบัแต่บงัคบัใช ้
 

เนน้การทดสอบดา้นการ
อ่าน เขียน พดู ระดบัใช้
งานได ้



ประเดน็อาจารย ์

ประเดน็ ข้อก าหนด หมายเหตุ 
2. อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 

 จ านวน ไม่จ ากดั 
 วฒิุการศึกษา  ป.โทหรือเทียบเท่า  เฉพาะหลกัสูตรร่วมผลิต กลุ่มวิชาชีพ/

ปฏิบติัการ อนุโลมให ้บุคลากรของ
สถาบนัร่วมผลิตท่ีมีวฒิุ ปริญญาตรี แต่
ตอ้งมีประสบการณ์ไม่ นอ้ยกวา่ 6 ปี  

 ผลงานทาง
วิชาการในรอบ 
5 ปียอ้นหลงั 

1 รายการ 
 

เฉพาะหลกัสูตรร่วมผลิต กลุ่ม 
วิชาชีพ/ปฏิบติัการใชป้ระสบการณ์ ได ้
ส าหรับบุคลากรของสถาบนัร่วมผลิต 



ประเดน็อาจารย ์
ประเดน็ ข้อก าหนด หมายเหตุ 

3. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 

 จ านวน 5 คน อยา่งนอ้ย 2 ใน 5 คน เป็นบุคลากรของหน่วยงาน
ร่วมผลิตได ้แต่ทั้งน้ีตอ้งไม่เกิน 2 คนและตอ้งมี 
ประสบการณ์ในดา้นปฏิบติัการ 

 วฒิุการศึกษา  ป.โทหรือ
เทียบเท่า  

เฉพาะหลกัสูตรร่วมผลิต กลุ่มวชิาชีพ/ปฏิบติัการ 
อนุโลมให ้บุคลากรของสถาบนัร่วมผลิตท่ีมีวฒิุ 
ปริญญาตรี แต่ตอ้งมีประสบการณ์ไม่ นอ้ยกวา่ 6 
ปี  

 ผลงานทาง
วิชาการในรอบ 
5 ปียอ้นหลงั 

1 รายการ 
เฉพาะหลกัสูตรร่วมผลิต กลุ่มวชิาชีพ/ปฏิบติัการ
ใชป้ระสบการณ์ ได ้ส าหรับบุคลากรของสถาบนั
ร่วมผลิต 



ประเดน็อาจารย ์
ประเดน็ ข้อก าหนด หมายเหตุ 

4. อาจารย์ผู้สอน 

 วฒิุการศึกษา  ป.โทหรือ
เทียบเท่า  

- เฉพาะหลกัสูตรร่วมผลิต กลุ่มวชิาชีพ/ปฏิบติั 
อนุโลมใหบุ้คลากรของสถาบนัร่วมผลิตท่ีมีวฒิุ
ปริญญาตรี แต่ตอ้งมีประสบการณ์ไม่นอ้ยกวา่ 6 ปี 
- ส าหรับอาจารยปั์จจุบนัท่ีมีคุณสมบติัไม่เป็นไป
ตามเกณฑ ์อนุโลมใหท้ าหนา้ท่ีอาจารยผ์ูส้อนใน
สถาบนัเดิมต่อไปได ้

 อาจารย์
ผูส้อนท่ีเป็น
อาจารยพ์ิเศษ 

 อนุโลมวฒิุ
ปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่าและมี
ประสบการณ์ไม่
นอ้ยกวา่ 6 ปี 

มีชัว่โมงสอนไม่เกินร้อยละ50 ของรายวิชา โดยมี
อาจารย ์ประจ าเป็นผูรั้บผิดชอบรายวชิานั้น 
 



มคอ.1 สาขาเทคโนโลย ี



โครงสร้างหลกัสูตร ตามมคอ.1 สาขาเทคโนโลย ี
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โครงสร้างหลกัสูตรปรับปรุงตามมคอ.1  (พ.ศ.2561) 



ขั้นตอนการพฒันาหลกัสูตรหรือการปรับปรุงหลกัสุตร 

ก าหนดกรอบแนวคดิ 

ร่างหลกัสูตร (คอศ.1หรือ มคอ.2) 

เสนอ
คณะกรรมการ
พฒันาปรับปรุง

หลกัสูตร 

เสนอ สภาสถาบันฯ 

ผ่าน 

ปรับแก้หลกัสูตร 
ไม่ผ่าน 

1.รายงานการประชุมอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร 
2.รายงาน มคอ.7 หรือคอศ.6 ของทุกปีการศึกษา 
3.รายงานสรุปผลการประเมินหลกัสูตร  
4.รายงานการปรับปรุงหลกัสูตรเลก็น้อย (ถ้ามี) 

ตารางการเปรียบเทียบ
หลกัสูตรเก่ากบัหลกัสูตรใหม่ 

วพิากษ์หลกัสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสถานประกอบการ 



ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ฯ 

 จ านวนคณะกรรมการจ านวนอย่างน้อย 10 คน ประกอบด้วย 

1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จ านวน 5 คน 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชีย่วชาญในด้านการพัฒนาหลักสตูร อย่างน้อย 1 คน 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผูเ้ชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึง่เป็นบุคคลภายนอกสถาบัน               
    อย่างน้อย 2 คน 
4. ผู้แทนสถานประกอบการที่รว่มมือกับสถาบันในการจัดการเรียน 
   การสอนที่มิใช่อาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร    อย่างน้อย 2 คน 



ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 

ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการ ได้แก่ 
1.พิจารณารายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ที่ปรับปรุง
หรือหลักสูตรใหม่ ให้มีความทันสมัย มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติและตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอาชีวศึกษาแหง่ชาติ   (ค าอธิบายรายวิชา สมรรถนะที่จัดให้ศึกษา) 
2.เสนอแนะวิธีการสอน กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อ หรืออื่นใดที่จะเสรมิให้
หลักสูตรมีความเข้มแข็ง 
3.เสนอหรือก าหนดวิธีการวัดผล การประเมินผลการเรียนการสอนในหลกัสตูร 
4.ให้การเห็นชอบหลกัสูตรทีม่ีการเสนอขอปรบัปรุง หรือหลักสูตรใหม่ ก่อน
น าเสนอต่อสภาสถาบัน 



                           /                

                          

                               

                                

                                                
                          

                       

                      

            

                               

                                          /
                

               /                            
                                                   

                 /        
                         

            

                    /        
        

                  
                          

                           

ผังขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง 



ส าหรับอาจารยป์ระจ า 

 

 

 
  ประวัติและคุณวุฒิการศึกษาของ 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ[นาย/นาง/นางสาว]                      นามสกุล[สกุล] 
1.  ต าแหน่งทางวิชาการ [อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย์/รองศาสตราจารย์/ศาสตราจารย์]  
2.  ประวัติการศึกษา 
        
 

 
 
(หมายเหตุ หากจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ โปรดระบุชื่อประเทศที่ตั้งของสถาบันการศึกษาน้ันหลังชื่อ

สถาบันการศึกษา เช่น Sun Yat-sen University, China และปีที่จบให้ระบุ ปี ค.ศ.) 

3.  สถานที่ท างานปัจจุบัน    
วิทยาลัย....................................................  เลขที.่............  ต าบล......................  อ าเภอ.....................  

จังหวัด .........................  รหัสไปรษณีย์  .......................     แผนกวิชา................................        
4.  ผลงานทางวิชาการ [เขียนในรูปแบบบรรณานุกรม] 
 4.1  หนังสือ ต ารา งานแปล (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 4.2  บทความวิจัย (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 4.3  บทความทางวิชาการ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
 4.4  สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ (ย้อนหลัง 5 ปี) 
5.  ประสบการณ์ในการสอน  [จ านวนปี] ปี 
6.  ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 
[ตัวอย่าง] 
6.1 วิชาภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น         6.2 วิชาตามรอยเบื้องพระยุคลบาท 

ระดับ ช่ือปริญญา (สาขาวชิา) สถาบันการศึกษา ปีทีจ่บ 

ปริญญาตรี 
ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 



ประเด็น ข้อเสนอแนะของ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. รายวชิาส่วนใหญ่ในหลกัสูตรเหมือนกบัหลกัสูตรวดัคุมอุตสาหกรรม และเคร่ืองมือแพทย์ รองศาสตราจารย ์ดร.สมบติั ฑีฆทรัพย ์

2. ควรมีกลุ่มรายวชิาทีต้่องการเน้นให้นิสิตเรียน กลุ่มละ 13-15 รายวชิา  
3. ควรสอนทฤษฎคีวบคู่กบัการปฏิบัติทุกรายวชิา 

  รายงานการวิพากษ์หลักสูตร  
 

                หลกัสูตรเทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวชิา ..........................หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
วทิยาลยั..........................  สถาบันการอาชีวศึกษา......................... วนั..............ที่ ......... เดือน ........................ พ.ศ. 2560  
ณ วทิยาลยั.......................ห้องประชุม...................... อาคาร............................................. 
 -------------------------------------------------------------------------------------------- 
สาขาวชิา ............................................. (ต่อเน่ือง)วทิยาลยั............................. ได้จดัให้มีการวพิากษ์หลกัสูตร หลกัสูตร

เทคโนโลยบีัณฑติ สาขาวชิา................................................. หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 เม่ือวนั................ที่ .......... เดือน 
.................... พ.ศ. 2560 ณ ห้องประชุม................ อาคาร............................ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิวพิากษ์หลกัสูตร ประกอบด้วย  

1. ...........................................................................     หน่วยงาน...........................  
2. ...........................................................................      หน่วยงาน........................... 
3. ...........................................................................      หน่วยงาน........................... 
4. ...........................................................................      หน่วยงาน........................... 
5. ...........................................................................      หน่วยงาน........................... 
ผลการวพิากษ์หลกัสูตรมีดงันี ้ 

พร้อมภาพประกอบการประชุมการวิพากษ์หลักสูตร(ประมาณ 2-4 ภาพ) 



ตารางการเปียบเทยีบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

www.themegallery.com 



ตารางการเปียบเทยีบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 

www.themegallery.com 



ตารางการเปียบเทยีบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุงใหม่ 



รูปแบบการพิมพ์เล่มรายละเอียดของหลักสูตร (คอศ.1) 

- การตั้งค่าหน้ากระดาษ 
ขนาดกระดาษ  A4    แนวตั้ง 
รูปแบบตัวอักษร  TH SarabunPsk 
ระยะขอบกระดาษ     ด้านบน  1.5  นิ้ว  ด้านล่าง  1    นิ้ว  
  ด้านซ้าย 1.5  นิ้ว  ด้านขวา  1    นิ้ว 
- การแทรกเลขหน้า 
เลขหน้า  จัดชิดด้านขวา ล่างของกระดาษ รูปแบบ TH  SarabunPsk 16 
- ขนาดตัวอักษร 
หัวข้อหลัก  ขนาด 18  พอยท์ ตัวหนา 
หัวข้อรอง  ขนาด 16  พอยท์ ตัวหนา 
เนื้อความ  ขนาด 16  พอยท์ ธรรมดา 
ข้อความในตาราง ขนาด 14  พอยท์ ตัวหนา ส าหรับหัวข้อ และขนาด 14  พอยท์ธรรมดา  
  ส าหรับเนื้อความในตาราง 



LOGO 



LOGO 


