
                     
คําจํากัดความที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินการด้านหลักสูตร 

 
หลักสูตร 
 หลักสูตรใหม่  คือ หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมาก่อน 
  หลักสูตรปรับปรุง  คือ  หลักสูตรที่ปรับปรุงในสาระสําคัญของหลักสูตร  อาทิ  ปรัชญาของหลักสูตร
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  โครงสร้างหลักสูตร ช่ือหลักสูตร ช่ือปริญญา  เนื้อหาสาระสําคัญในหมวดวิชาเฉพาะ
และระบบการศึกษา 
  หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย  คือ  การปรับปรุงในระดับรายวิชา  อาทิ  การเปล่ียนช่ือรายวิชา  การเปล่ียน
รหัสรายวิชา  การเพ่ิมรายวิชาเลือกและการปรับคําอธิบายรายวิชา  โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหา
สาระในหมวดวิชาเฉพาะ 
 หลักสูตรภาษาต่างประเทศ  คือ  หลักสูตรภาษาต่างประเทศทุกภาษา  ที่ใช้ส่ือการเรียนการสอนเป็น
ภาษาต่างประเทศ 
  หลักสูตรนานาชาติ  คือ  หลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระที่มีมาตรฐาน  และเปิดโอกาสให้ใช้ภาษาเป็นส่ือในการ
เรียนการสอนได้ทุกภาษา  รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติเข้าศึกษาได้  มีลักษณะดังต่อไปนี้ 
  1.  เป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้าศึกษา 
  2.  เนื้อหาของหลักสูตรต้องมีความเป็นนานาชาติ 
  3.  อาจารย์ผู้สอนต้องมีประสบการณ์ในเนื้อหาวิชาที่สอนและมีความรู้ภาษาที่ใช้อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
  4.  อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตําราเรียน ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ และส่ิงสนับสนุนอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้อง ต้องมีความทันสมัยและเอ้ือให้นักศึกษาสามารถใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด 
  5.  เป็นหลักสูตรที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือส่งเสริมความเป็นนานาชาติ เช่น กิจกรรมแลกเปล่ียน
แนวทางการศึกษากับสถาบันต่างประเทศ ได้แก่ การแลกเปล่ียนนักศึกษา และนักวิชาการ รวมถึงการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างวัฒนธรรมและระหว่างชาติ เป็นต้น 
  6.  มีความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ 
  สาขา  คือ  กลุ่มสาขาวิชาที่มีจุดร่วม 
 สาขาวิชา  คือ สาขาความรู้หรือการวิจัยที่แยกออกไปจากสาขาหลัก 
 
หมวดวิชา 
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หมายถึง  วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์ที่
กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ  ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม  เป็นผู้ใฝ่รู้  สามารถคิดอย่างมีเหตุผล  สามารถใช้ภาษา
ในการติดต่อส่ือสารความหมายได้ดี  มีคุณธรรม  ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งของไทยและของ
ประชาคมนานาชาติ  สามารถนําความรู้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตและดํารงตนอยู่ในสังคมเป็นอย่างดี 
  หมวดวิชาเฉพาะ  หมายถึง  วิชาแกน  วิชาเฉพาะด้าน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ ที่มุ่งหมายให้
ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติงานได้  
  หมวดวิชาเลือกเสรี  หมายถึง  วิชาที่มุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ ตามที่ตนเองถนัดหรือสนใจ โดย
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี  
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รายวิชา 
   รายวิชาบังคับเรียนก่อน (Prerequisite)  หมายถึง รายวิชาซ่ึงผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง
เคยลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียนรายวิชานั้น และในการ
ประเมินผลนั้น จะได้ระดับข้ันใด ๆ ก็ได้ 
    รายวิชาบังคับเรียนผ่านก่อน  หมายถึง รายวิชาซ่ึง ผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ ง  ๆ จะ ต้อง เคย
ลงทะเบียนและผ่านการประเมินผลการเรียนมาแล้ว ก่อนหน้าที่จะมาลงทะเบียนเรียน วิชานั้น  และในการ
ประเมินผลนั้น จะต้องได้รับระดับข้ันไม่ตํ่ากว่า D หรือ ได้สัญลักษณ์ G หรือ P หรือ S 
  รายวิชาบังคับเรียนร่วม (Co-requisite)  หมายถึง รายวิชาที่ผู้ลงทะเบียนรายวิชาหนึ่ง ๆ จะต้อง
ลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไป  หรือเคยลงทะเบียนเรียนและผ่านการประเมินผลมาก่อนแล้วก็ได้  และในการ
ประเมินผลนั้นจะได้ระดับข้ันใด ๆ ก็ได้ อนึ่งการที่รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา A มิได้
หมายความว่ารายวิชา A จะต้องเป็นรายวิชาบังคับเรียนร่วมของรายวิชา B ด้วย 
  รายวิชาบังคับเรียนควบกัน  (Concurrent)  หมายถึง รายวิชาซ่ึงผู้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหนึ่ ง  ๆ 
จะต้องลงทะเบียนเรียนพร้อมกันไปในการลงทะเบียนรายวิชานั้นเป็นคร้ังแรก โดยต้องได้รับการประเมินผลด้วยการที่
รายวิชา B เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของรายวิชา A จะมีผลให้รายวิชา A เป็นรายวิชาบังคับเรียนควบกันของ
รายวิชา B โดยอัตโนมัติ และในคําอธิบายรายวิชาปรากฏช่ือรายวิชาบังคับเรียนควบกันในทั้งสองแห่งโดยสลับช่ือกัน 
 

อาจารย์ 
  อาจารย์ประจําหลักสูตร  คือ  อาจารย์ประจําที่ปฏิบัติงานเต็มเวลาตามภาระงานที่ได้รับมอบหมายใน
หลักสูตรที่ประจํา  ทั้งนี้จะเป็นอาจาย์ประจําหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร หรือเกินกว่าเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัย
กําหนดในเวลาเดียวกันไม่ได้ 
  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  คือ  อาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารหลักสูตรและ
การเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตร การติดตามประเมินผลหลักสูตร และหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  อาจารย์ประจํา  คือ  บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาที่มีหน้าที่หลักด้านการสอนและการวิจัยและปฏิบัติ
หน้าที่เต็มเวลาตามภาระงานที่รับผิดชอบในหลักสูตรที่เปิดสอน  (มิใช่เต็มเวลาตามเวลาทําการ) 
  อาจารย์พิเศษ   คือ  ผู้ที่อธิการบดีจะได้แต่งต้ังข้ึนประจําปีการศึกษาแต่ละปีตามคําแนะนําของคณบดี  
ผู้อํานวยการวิทยาลัย  ผู้อํานวยการสถาบัน  ผู้อํานวยการสํานัก  ผู้ อํานวยการศูน ย์  ห รือหัวหน้าหน่วยงานที่
เรียกช่ืออย่างอ่ืนแล้วแต่กรณี  จากผู้ซ่ึงมีคุณสมบัติเหมาะสมและมิได้เป็นอาจารย์ประจําในมหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการ 
  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  คือ  คณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเพ่ือทําหน้าที่บริหารจัดการและ
พัฒนาหลักสูตร 
 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร   คือ  คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังเพ่ือจัดทําหลักสูตรที่ยัง ไ ม่เคยเปิด
สอนในระดับและสาขาวิชานั้นมาก่อน ทั้ งนี้ประกอบด้วยอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชาอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน  หากมีองค์กรวิชาชีพ
ให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย 
  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร  คือ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรที่ เปิดสอน
ในระดับและสาขาวิชานั้นมาก่อนแล้ว ทั้งนี้ต้องประกอบด้วยอาจารย์ ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน 
ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชาอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นบุคคลภายนอกอย่างน้อย 2 คน หากมีอง ค์กรวิชาชีพ
ให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็นกรรมการอย่างน้อย 1 คนด้วย 
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การเรียนรู้และมาตรฐานการเรียนรู้ 
  การเรียนรู้  หมายถึง  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาข้ึนในตนเอง  จากประสบการณ์ที่
ได้รับระหว่างการศึกษา   
 มาตรฐานผลการเรียนรู้  หมายถึง  ข้อกําหนดเฉพาะซ่ึงเป็นผลที่มุ่งหวังให้ผู้เรียนพัฒนาข้ึนจากการเรียน รู้ 
อย่างน้อย 5 ด้าน  คือ  ด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา  ด้านทักษะความสัมพัน ธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การส่ือสารและการใ ช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ ที่ได้รับการพัฒนาระหว่างการศึกษา จากการเรียนและการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่สถาบัน อุดมศึกษา
จัดให้ทั้งในและนอกหลักสูตรและแสดงออกถึงความรู้ ความเข้าใจและความสามารถจากการเรียน รู้เหล่านั้น ไ ด้
อย่างเป็นที่เช่ือถือเม่ือเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว 
  การทวนสอบ  หมายถึง  การดําเนินการหาหลักฐานด้วยวิธีการใด ๆ  เช่น การสังเกต การตรวจสอบ การประเมิน 
การสัมภาษณ์ ฯลฯ  เพ่ือยืนยันพิสูจน์ว่า ส่ิงที่กําหนดข้ึนนั้นได้มีการดําเนนิการและบรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์  
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้  หมายถึง  กระบวนการหาหลักฐานเพ่ือยืน ยันหรือสนับสนุน ว่า  
นักศึกษาทุกคนมีผลสัมฤทธ์ิการศึกษาตรงตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เป็นอย่างน้อย  ซ่ึงอาจได้จากผลการประเมิน
ข้อสอบว่าครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรู้ การให้คะแนนตรงตามความจริง  การให้ข้อมูลย้อนกลับของ ผู้สําเร็จ
การศึกษา  การประสบความสําเร็จในการทํางานของผู้สําเร็จการศึกษา  
  มาตรฐานคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา  หมายถึง  กรอบที่กําหนดมาตรฐานผลการเรียน รู้ของบัณฑิตใน
แต่ละระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชาหนึ่ง  ซ่ึงจะกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิตในสาขา/สาขาวิชานั้น   ปริญญา  
และองค์ความรู้ที่เป็นเนื้อหาที่จําเป็นจะต้องมีในหลักสูตรสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒินั้น  ๆ เพ่ือเป็น
หลักประกันว่าบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ในสาขา/สาขาวิชาและระดับคุณวุฒิ เดียวกัน
จะมีผลการเรียนรู้ไม่น้อยกว่าที่กําหนด   
 

อ่ืน ๆ 
 องค์กรวิชาชีพ  คือ  องค์กรตามกฎหมาย  ซ่ึงกํากับมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการประกอบอาชีพของ
ผู้สําเร็จการศึกษา  เช่น  การรับรองมาตรฐานหลักสูตร  การข้ึนทะเบียน/การออกแบบใบอนุญาตการประกอบ
อาชีพ/วิชาชีพ 
 สหกิจศึกษา  (Co-operative Education)  คือ เป็นระบบการศึกษาที่เน้นประสบการณ์ที่ ไ ด้รับจาก
การปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  (Work-based learning)  โดยให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาและ
ได้ทํางานตรงตามสาขาวิชา  วิชาชีพ  และมีประโยชน์ต่อองค์กรผู้ใช้บัณฑิตซ่ึง กําหนดงานเป็นโครงการพิเศษที่
สามารถทําสําเร็จได้ภายใน  4  เดือน   โดยอง ค์กรผู้ใ ช้บัณฑิตจะจัดพ่ีเล้ียง   (Mentor หรือ Job Supervisor)   
ทําหน้าที่กํากับดูแลการทํางานของนักศึกษาสหกิจศึกษา  ช่วยให้บัณฑิตสามารถเรียน รู้และพัฒนาทักษะ ที่ เป็น
ความต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตได้เป็นอย่างดี 
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