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ของสภาวิชาการเพื่อเสนอความเห็นตอสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  
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คณะหรือหนวยงานสังกัด..............................................................................................................................    

---------------------------------------------------------------------------------- 
 

คําชี้แจง 

            แบบประเมินนี้ใชเพ่ือประกอบการประเมิน/กลั่นกรอง/ตรวจสอบ/รับรองหลักสูตรที่เสนอเขาสภา

วิชาการเพ่ือเสนอตอสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

 1.  ใหทําเครื่องหมาย  √    ในชองผลการประเมิน   กรณีที่ผลการประเมินไมเปนไปตามเกณฑ  

ใหเขียนขอสังเกตเพ่ิมเติม 

  2.  ใหสรุปผลการประเมิน  กรณีสรุปผลการประเมินไมผาน  ใหเขียนความเห็นเพ่ิมเติม 

 3.  ใหลงชื่อผูขอรับการประเมินและผูประเมิน  รวมทั้งระบุวัน เดือน ป ใหครบถวน   

 

1. ดานมาตรฐานหลักสูตร    
 

องคประกอบ 

ของมาตรฐาน 

 

หลักเกณฑการรับรอง 

 

เกณฑการตัดสิน 

ผลการ

ประเมิน 

ขอสังเกตของ

ผูประเมิน 

ผาน ไมผาน 

1.1 เหตุผลและ

ความจําเปน

ของหลักสูตร 

แสดงเหตุผลและความ

จําเปนในการเปดและ

ปรับปรุงหลักสูตร 

1. เปนไปตามแผนหลักสูตรของ 

มรภ. 

2. สอดคลองนโยบายและทิศทาง

การศกึษาระดับอุดมศึกษา 

3. สอดคลองยุทธศาสตรชาติ  

20 ป 

4. สอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ 

5. สอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

ดิจิทัล 

   



องคประกอบ 

ของมาตรฐาน 

 

หลักเกณฑการรับรอง 

 

เกณฑการตัดสิน 

ผลการ

ประเมิน 

ขอสังเกตของ

ผูประเมิน 

ผาน ไมผาน 

1.2 สอดคลอง

กับเกณฑ

มาตรฐาน

หลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา 

 

1) แสดงภาพรวมของ

หลักสูตรในดานหนวย

กิตเปนไปตามเกณฑ 

2) แสดงความ

สอดคลองกับ มาตรฐาน

กลาง (มคอ. 1) หรือ 

มาตรฐานวิชาชีพ (ถามี) 

 

1) ระบุ โครงสรางของหลักสูตร

กําหนดจํานวนหนวยกิตตามเกณฑ

การรับรองที่กําหนด  อาทิ 

   (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

ไมนอยกวา …………….…..หนวยกิต 

   (2) หมวดวิชาเฉพาะ 

ไมนอยกวา …………….…..หนวยกิต 

   (3) หมวดวิชาเลือกเสร ี

ไมนอยกวา …………….…..หนวยกิต 

2) ระบุรายละเอียด 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

   

 



2.  ดานความพรอมของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู     
 

องคประกอบ 

ของมาตรฐาน 
หลักเกณฑการรับรอง เกณฑการตัดสิน 

ผลการประเมิน ขอสังเกตของผู

ประเมิน ผาน ไมผาน 

2.1 คุณสมบัติ

ของอาจารย

ประจําหลักสูตร 

(1) แสดงรายชื่ออาจารยที่

มคีุณวุฒิและคุณสมบัติ

ตามเกณฑ 

 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรมี

คุณสมบัติหรือมีตําแหนงวิชาการ

และมีผลงานตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2558 

   

2.2 คุณสมบัติ

ของอาจารย

ผูรับผิดชอบ

หลักสูตร 

(1) แสดงรายชื่ออาจารยที่

มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

ตามเกณฑ 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูรมี

คุณสมบัติหรือมีตําแหนงวิชาการ

และมีผลงานตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา  

พ.ศ. 2558 

   

2.3 คุณสมบัติ

อาจารยผูสอน 

(1) แสดงรายชื่ออาจารย

ประจําหรืออาจารยพิเศษ

ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

ตามเกณฑ 

อาจารยผูสอนมีคุณสมบัติหรือมี

ตําแหนงวิชาการและมีผลงานตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสตูร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 

   

2.4 สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

 

(1) แสดงหลักฐานการมสีิ่ง

สนับสนนุเพียงพอ 

(2) ระบุวามีหองเรียนทีม่ี

ความเหมาะสมเพียงพอ 

(3) แสดงรายการวสัดุ 

ครุภัณฑ และอุปกรณที่

เอ้ือตอการจัดการเรียน

การสอน 

(4) ระบุแหลงวิทยาการ

เพ่ือการเรียนรู 

(5) ระบุแหลงฝกงาน/ฝก

ประสบการณวิชาชีพ 

(6) ระบุระบบสนับสนนุ

และใหคําแนะนํานักศึกษา 

1. หลักฐานเชิงประจักษและขอมูล

ดานสิง่อํานวยความสะดวกที่มีตรง

ตามที่ระบไุวในเอกสารหลักสูตร 

2. จํานวนหองเรียนมี

สภาพแวดลอมเอื้อตอการจัดการ

เรียนรู 

3. จํานวนหองเรียนมีวัสดุ ครุภณัฑ

และอุปกรณสนบัสนุนการเรียนรู 

อยางพอเพียงและหลากหลาย 

   

 

  



3. ดานความโดดเดนและลักษณะเฉพาะของหลักสูตรท่ีสะทอนปรัชญาและหลักการของหลักสูตร ที่ตรง

ตามนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฎและชุมชนทองถิ่น 

(อธิบายจุดเดน/ความแตกตางเปนลําดับ) 

3.1 ........................................................................................................................................................ 

3.2 ........................................................................................................................................................ 

3.3 ........................................................................................................................................................ 

3.4 ........................................................................................................................................................ 

3.5 ........................................................................................................................................................ 

3.6 ........................................................................................................................................................ 

3.7 ........................................................................................................................................................ 

3.8 ........................................................................................................................................................ 

3.9 ........................................................................................................................................................ 

3.10 ....................................................................................................................................................... 
 

4. ดานความคุมทุนและความคุมคาของหลักสูตร 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 

5. ดานความสมบูรณและความครบถวนของเอกสาร 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 
 

6. ดานผลลัพธการเรียนรู ความคาดหวังของหลักสูตรเมื่อนักศึกษาเรียนเสร็จสิ้นในแตละปการศึกษา 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………..….. 



7. สรุปความเห็นของผูขอรับการประเมิน 

 

 ไดตรวจสอบและวิเคราะหหลักสูตร เห็นสมควรใหความเห็นชอบตอหลักสูตร 

 

                        (ลงชื่อ)....................................................................ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

   (...................................................................)    

              .............../........................./................  

 

 

8. สรุปผลการประเมินของผูประเมินของสภาวิชาการ 

               

(  )  ผาน       

(  )  ไมผาน     ความเห็นเพ่ิมเติม............................................................... 

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

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

  

                                   (ลงชื่อ).......................................................ผูประเมนิ 

                (...................................................)    

                          ........./......................./.............. 

 

9. สรุปความเห็นของเลขานุการสภาวิชาการ 

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

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

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

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

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

 

                                   (ลงชื่อ)....................................................................เลขานุการสภาวิชาการ 

                  (ผูชวยศาสตราจารยภูษิต  บุญทองเถิง) 

                          .............../........................./................  

 


