
ชื่อหลักสูตร..........................................
ชื่อสาขาวิชา.......................................(ถ้ามี)

(หลักสูตรใหม/่หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ...................)



ข้อมูลหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : ……………………………...................…………………….……….……….

ภาษาอังกฤษ : ……..........……………………………………………………….……………..

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย ชื่อเต็ม : ……………………………………………………………………..

ชื่อย่อ : ……………………………………………………………………..

ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : ……………………………………………………….......………..

ชื่อย่อ : ……………………………………………………………………..



ผลการวิจัย

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครื่องมือที่ใช้ รายละเอียดข้อเสนอแนะ

1. บุคคลภายนอก ให้ระบุเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล อาทิเช่น 
แบบสอบถาม/แบบส ารวจ/
การสนทนากลุ่ม/การ
สัมภาษณ/์การระดมสมอง

1. .........................................................

2. .........................................................

3. .........................................................

2. บุคคลภายใน 1. .........................................................

2. .........................................................

3. .........................................................



การออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน

ประเด็นความต้องการ รายละเอียดความต้องการ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
1. .................................. 1. ........................................

2. ........................................
3. ........................................

1. รหัสวิชา.......................................
ชื่อวิชา...............................................
2. รหัสวิชา.......................................
ชื่อวิชา...............................................
3. รหัสวิชา.......................................
ชื่อวิชา...............................................

2. .................................. 1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................

1. รหัสวิชา.......................................
ชื่อวิชา...............................................
2. รหัสวิชา.......................................
ชื่อวิชา...............................................
3. รหัสวิชา.......................................
ชื่อวิชา...............................................



ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร



1. ....................................................................................................

2. ....................................................................................................

3. ....................................................................................................

4. ....................................................................................................

5. ....................................................................................................

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร



PLOs 1 : ……………………………………………………………………………….

PLOs 2 : ……………………………………………………………………………….

PLOs 3 : ……………………………………………………………………………….

PLOs 4 : ……………………………………………………………………………….

PLOs 5 : ……………………………………………………………………………….

ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร



ตารางแสดงความสัมพันธ์วัตถุประสงค์ของหลักสูตรกับ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(Program Learning Outcomes: PLOs)

PLOs 1 PLOs 2 PLOs 3 PLOs 4 PLOs 5

1. ................................................................

2. ................................................................

3. ................................................................

4. ................................................................

5. ................................................................



ตารางแสดงความสัมพันธ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรกับผลการเรียนรู้

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ด้าน

จริยธรรม
ด้านลักษณะ

บุคคล
PLOs 1 : …………………………………….………………..

PLOs 2 : …………………………………….………………..

PLOs 3 : …………………………………….………………..

PLOs 4 : …………………………………….………………..

PLOs 5 : …………………………………….………………..

PLOs..n : ………………………………….………………..



ตารางแสดงความเชื่อมโยงของหลักสูตร

หมวดวิชา/กลุ่ม
กลุ่มวิชา........ 
(หมายเลข 1)

กลุ่มวิชา........ 
(หมายเลข 2)

กลุ่มวิชา........ 
(หมายเลข 3)

กลุ่มวิชา........ 
(หมายเลข 4)

กลุ่มวิชา........ 
(หมายเลข n)

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาแกน

วิชาเฉพาะด้าน
วิชาบังคับ



ตารางแสดงความสัมพันธ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรสู่รายวิชา

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา PLOs 1 PLOs 2 PLOs 3 PLOs 4 PLOs 5



ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี

ชั้นปีที่
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี 
(Year Learning Outcomes: YLOs)

1
2
3
4
5



1. ....................................................................................................

2. ....................................................................................................

3. ....................................................................................................

4. ....................................................................................................

5. ....................................................................................................

คุณสมบัติที่เป็นเลิศของบัณฑิต



โครงสร้างหลักสูตร



อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชื่อ - สกุล/ ต าแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิ/สาขาวิชา
[เรียงล าดับจากเอก-โท-ตรี] 

[สาขาวิชา]

สถาบัน/ปีที่ส าเร็จการศึกษา
[สถาบัน ปีท่ีส าเร็จการศึกษา]

ผลงานทางวิชาการ

1. นางสาว..............
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 
(....................)
[ใส่ด้านท่ีได้ผลงานทาง
วิชาการ]

....................ดุษฎีบัณฑิต 
(สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา)
....................มหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา)
....................บัณฑิต 
(สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา)

มหาวิทยาลัย.............................
: พ.ศ. .................

มหาวิทยาลัย.............................
: พ.ศ. .................

มหาวิทยาลัย.............................
: พ.ศ. .................

บทความวิจัย
ผกามาศ บุตรสาลี. (2565).

การวิเคราะห์ต้นทุน 
ผลตอบแทน และ
อัตราส่วนทางการเงิน
จากการทอผ้าไหมมัดหมี่
ชุมชนบ้านมาบสมอ
อ าเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย.์ วารสารชุมชน
วิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา.
16(3) : 111-123.

ภาระงานสอน
15 ชั่วโมง/สัปดาห์




