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โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต
นิติศาสตรบั ณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต บริห ารธุรกิจบัณ ฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต รัฐประสาสนศาสตรบัณฑิต
นิเทศศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และ การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประกอบด้วยหมวดวิชาและ
กลุ่มวิชา ดังนี้
1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) หมายถึง วิชาการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียน
เพื่อให้มีความรู้อย่างกว้างขวาง และรู้รอบในสิ่งที่จาเป็นเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นมนุษ ย์
และเป็นพลเมืองดีให้แก่บัณฑิต ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงต้องมีในยุคนี้และในอนาคต ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
การเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันอย่างรุนแรงในสังคมเพื่อให้ดารงชีวิตได้อย่างมีความสุข หมวดวิชาการศึกษา
ทั่วไปแบ่งเป็น 7 กลุ่มสาขา ดังนี้
1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
1.7 กลุ่มวิชาภาษาที่สาม
2. หมวดวิชาเฉพาะ
หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education) หมายถึง วิชาเฉพาะทางใดทางหนึ่งที่นักศึกษาแต่ละคน
จะเลือกเรียน เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ รู้เทคนิคและเข้าใจในกระบวนการงานอาชีพ หมวดวิชาเฉพาะ
แบ่งออกเป็นกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.5 กลุ่มวิชาชีพครู
2.6 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Elective) หมายถึง วิชาที่ให้นักศึกษาเลือกเรียนได้ตามความถนัดและมี
ความสนใจเพื่อให้มีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น
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4. หน่วยกิตและสัดส่วนของหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร
หน่ ว ยกิ ต และสั ด ส่ ว นขั้ น ต่ าตามโครงสร้ า งของหลั ก สู ต รแต่ ล ะระดั บ ที่ จั ด ไว้ ต ามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 หน่วยกิตและสัดส่วนขั้นต่าตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่ละระดับ
หมวดวิชา

ระดับปริญญาตรี 4 ปี
30
3
9
3
3
3
6
3
ไม่น้อยกว่า 72

ระดับปริญญาตรี 5 ปี
30
3
9
3
3
3
6
3
ไม่น้อยกว่า 90

1. การศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
1.2 กลุ่มวิชาภาษา
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.5 กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ
1.7 กลุ่มวิชาภาษาที่สาม
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
2.5 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. เลือกเสรี
6
6
หน่วยกิตรวม
ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ส่วนที่ 1
สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
โลกยุคปจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดตอสื่อสารเปนอยางมาก ในด้านการศึกษา
เกิดการเคลื่อนย้ายของนักศึกษาครูอาจารย และบุคลากรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากต่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
และตางประเทศ นอกจากนี้ผู้ที่ทางานและต้องการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพการทางานมีจานวนมากขึ้น
จึงจาเปนต้องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว คือการปรับปรุงระบบการศึกษา
เพื่อสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพั ฒ นาคุณ ภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให้ มีความใกลเคียงกัน กับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีอื่นๆ เพื่อให้เกิดความสะดวกแกการเคลื่อนย้ายของนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิต
และนั บ ตั้ งแตการประชุมรัฐ มนตรีว าการกระทรวงศึกษาของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปที่เมือง Bologna
ประเทศอิตาลีเมื่อป พ.ศ. 2542 จนเกิดขอตกลง Bologna Process ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปจึงปรับเปลี่ยน
ระบบการจัดการศึกษาที่มุ งเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ในแตละคุณวุฒิ
และขยายผลการดาเนินการไปตามประเทศตางๆทั่วโลก
สาหรับประเทศไทยการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 สงผลกระทบให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับมีการเน้นหนักให้ปรับปรุงหลักสูตร และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษาให้คิดเปนแกปญหาเปนและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย มีการยกระดับ
ของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเปน มหาวิทยาลัยการเปดดาเนินการของวิทยาลัยชุมชน
และให้อิสระในการดาเนินการแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ทาให้สถาบันอุดมศึกษา
มีค วามหลากหลายมี การขยายตั ว เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี โอกาสเข้าเรียนในระดับ อุด มศึ กษากัน ได้ อย่างทั่ ว ถึ ง
ท่ามกลางสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้กอให้เกิดปญหาตามมากลาวคือจะทาอยางไรให้สังคมเชื่อมั่นได้ว่า คุณวุฒิที่
บัณฑิตได้รับจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานกากับและสงเสริมการดาเนินการของ
สถาบั นอุดมศึกษา จึงได้ดาเนินการโครงการจัดทากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย
(Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF: HEd) เพื่อเปนเครื่องมือในการนานโยบาย
ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในสวนของมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ไปสูการปฏิบัติในสถาบัน อุดมศึกษาอยางเป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุงเน้น
เปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษาซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิต
ที่ได้รับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคมชุมชนรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเข้าใจได้
ตรงกัน และเชื่อมั่น ถึงผลการเรีย นรู้ที่บั ณ ฑิตได้ รับการพัฒ นาวามีมาตรฐาน ที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีทั้งในและตางประเทศ
1. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(Thai Qualifications Framework for Higher
Education: TQF: HEd) หมายถึ ง กรอบที่ แ สดงระบบคุ ณ วุฒิ ก ารศึ ก ษาระดั บ อุ ด มศึ ก ษาของประเทศซึ่ ง
ประกอบด้วยระดับ คุณวุฒิ การแบงสายวิชาความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณ วุฒิ ระดับหนึ่งไปสู ระดับที่สู งขึ้น
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแตละระดับคูณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิลักษณะของหลักสูตรในแตละ
ระดับ คูณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้การเปดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จาก
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ประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งระบบและกลไกที่ให้ความมั่นใจในประสิทธิผลการ
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคูณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิต
ให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
2. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.1 ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุ่งให้ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ เปนเครื่องมือในการนาแนวนโยบายในการพัฒ นาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา
ไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อยางเปนรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทาง
ที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย การเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุงหวังได้จริง
2.2 มุงเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่า
เชิงคุณภาพเพื่อประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสาร ให้หนวยงานและผู้ที่เกี่ยวของได้เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตโดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่
คาดหวังไว้กอนหลัง จากนั้นจึงพิจารณาถึงองคประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
จะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นอยางสอดคล้องและสงเสริมกันอยางเปนระบบ
2.3 มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ได้ดาเนินการไว้แล้วเข้าด้วยกันและเชื่อมโยง
เป็ น เรื่องเดีย วกัน ซึ่งจะสามารถอธิบ ายให้ ผู้เกี่ยวของได้เข้าใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและความมี
มาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ
2.4 มุงให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับและเทียบเคียง
กันได้กับสถาบันอุดมศึกษา ที่ดีทั้งในและตางประเทศเนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะชวย
กาหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถจัดหลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อยางหลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดท้ายของ
การจัดการศึกษาคือคุณภาพของบัณฑิต ซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ งหวังสามารถประกอบอาชีพ
ได้อยางมีความสุขและภาคภูมิใจ เปนที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นคนดีของสังคมชวยเพิ่มความเข้มแข็ง
และขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย
3. วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
3.1 เพื่อเปนกลไกหรือเครื่องมือในการนาแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบั ญญั ติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่ มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา ไปสู การปฏิบัติได้อยางเป็นรูปธรรมด้วยการ
นาไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
3.2 เพื่อกาหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน โดยกาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
บั ณ ฑิ ต ที่ คาดหวังในแตละคุ ณ วุฒิ /ปริ ญ ญาของสาขา/สาขาวิช าตางๆ และเพื่ อ ให้ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เปนหลักและเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และพัฒ นาการจัดการศึกษา เชนการพัฒ นาหลักสู ตรการปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนวิธีการเรียนรู้ตลอดจน
กระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา
3.3 เพื่อเชื่อมโยงระดับตางๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้เปนระบบเพื่อบุคคลจะได้มีโอกาส
เพิ่ มพู น ความรู้ ได้ อยางตอเนื่ องและหลากหลาย ตามหลั กการศึ กษาตลอดชีวิตมี ความชัด เจนและโปร่งใส
สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตางๆกับนานาประเทศได้
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3.4 เพื่อชวยให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา และเปนกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบั น อุ ดมศึ ก ษาทุ ก แหง และใช้เปนกรอบอ้ างอิ งส าหรับ ผู้ ป ระเมิ น ของการประกั น คุ ณ ภาพ
ภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน
3.5 เพื่อเปนกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเข้าใจและความมั่นใจในกลุ่ม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการชุมชนสังคม และสถาบันอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ
เกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการทางานรวมทั้ง
คุณลักษณะอื่นๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงมี
3.6 เพื่อประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิ ระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ
ในการย้ายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ามสถาบันและการรับรองคุณวุฒิผู้สาเร็จ
การศึกษาทั้งในและตางประเทศ
3.7 เพื่อให้มีการกากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละสาขา/สาขาวิชา
3.8 เพื่อนาไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การดาเนินการให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ความเข้มแข็ง
4. โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
4.1 ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications)
ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปญญา ที่ตองการและความซับซอนของการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติยังกาหนดคุณลักษณะของนักศึกษา
ระดับแรกเขาหลังจากสาเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานดวย เพราะเปนพื้นฐานความรู้ความสามารถที่สาคัญในการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มตนที่ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป และสิ้นสุดที่ระดับที่ 6 ปริญญาเอกดังนี้
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป
ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ระดับที่ 4 ปริญญาโท
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
บั ณฑิตที่ ส าเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ ง สามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สู งขึ้นแตทั้ งนี้
ขึ้นอยูกับหลักเกณฑการเขาศึกษาตอของแตละสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจขึ้นอยูกับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเงื่อนไข
อื่นเพื่อให้มั่นใจวาผู้สมัครเขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบความสาเร็จ ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและซับซอนยิ่งขึ้น
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแบงสายวิชาเปน 2 สายได้แก สายวิชาการเนนศาสตรบริสุทธิ์ทางด้าน
ศิลปศาสตรหรือดานวิทยาศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชานั้นๆ เป็นหลัก ไมได้สัมพันธ
โดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซึ่งมุ งเนนการศึกษาในลักษณะของศาสตรเชิงประยุกต เพื่อให้
นักศึกษามีความรู้และทักษะระดับสูง ซึ่งจาเปนตอการประกอบอาชีพและนาไปสูการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ
การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่สาคัญ ทั้งในการทางานและการดารงชีพใน
ชีวิตประจาวัน สวนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวของกับความเขาใจการวิจัยและความรู้ทางทฤษฎีในสาขา/
สาขาวิชา และสาขา/สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของอยางทั่วถึง และพัฒนาความสามารถในการคิดและการแกไขปัญหาที่
เหมาะสมกับทุกสถานการณ อยางไรก็ตามหลักสูตรทั้งสองสายดังกลาวมีจุดเนนที่แตกตางกันซึ่งควรสะทอนให้เห็น
ในรายละเอียดของเนื้อหาสาระสาคัญ และในชื่อปริญญาผู้สาเร็จการศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไป
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ศึกษาตอระดับสูงขึ้นในอีกสายวิชาหนึ่งได้ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะกาหนดเงื่อนไขบางประการของการเขา
ศึกษาได้ เพื่อใหผู เรียนมีพื้นฐานความรู้ และทักษะที่จาเป็นเพียงพอสาหรับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ และ
บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรนั้นๆ คาดหวัง
โครงสรางของระดับคุณวุฒิในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งเชื่อมโยงต่อเนื่อง
จากคุณวุฒิระดับหนึ่งสูอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้นดังแผนภูมิตอไปนี้
ระดับ
6

ปริญญาทางสาย
วิชาการ
ปริญญาเอกทางการ
วิจัย
(ปร.ด.)

5
4

ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ชั้นสูง
ปริญญาโททางการ
วิจัย
(เช่น ศศ.ม., วท.ม.)

3
2

1
หมายเหตุ :

ปริญญาทางสาย
วิชาชีพ
ปริญญาเอกทางวิชาชีพ
(เช่น บธ.ด., วศ.ด.,
ศษ.ด.)

ปริญญาโททางวิชาชี
(เช่น บธ.ม., วศ.ม., ศษ.ม.)
ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปริญญาตรี
(เช่น ศศ.บ., วท.บ.)

ปริญญาตรี
(เช่น บธ.บ, วศ.บ., ศษ.บ.,
ทล.บ.)
อนุปริญญา (3 ปี)
แรกเข้า
เสนทึบ แสดงถึงเสนทางการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิ
เสนประ แสดงถึงเสนทางที่เปนไปได้ในการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิและ
สายวิชา แตอาจตองศึกษาเพิ่มเติมในการเปลี่ยนเสนทางการศึกษา
เพื่อให้มั่นใจว่านักศึกษามี ฐานความรู้และทักษะที่จาเป็นเพียงพอ
สาหรับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ
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4.2 การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย
การเรี ย นรู้ หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรมที่ นั ก ศึ ก ษาพั ฒ นาขึ้ น ในตนเองจาก
ประสบการณ์ ที่ได้รับระหวางการศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ กาหนดผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังให้บัณฑิตมีอยางนอย 5 ดานดังนี้
(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต
ในความขัดแยงทางคานิยมการพัฒนานิสัย และการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม
(2) ดานความรู้ (Knowledge) หมายถึ ง ความสามารถในการเขาใจการนึ ก คิ ด และการ
นาเสนอข้อมูลการวิเคราะห และจาแนกขอเท็จจริงในหลักการทฤษฎีตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถ
เรียนรู้ดวยตนเองได้
(3) ดานทั ก ษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ และใช้ความรู้ความเขาใจในแนวคิดหลักการทฤษฎีและกระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะห์และ
การแกปญหาเมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหม่ๆ ที่ไมได้คาดคิดมากอน
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills
and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการทางานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผู นาความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง
(5) ดานทั ก ษะการวิ เคราะหเชิ งตั ว เลขการสื่ อ สารและการใชเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งการพูดการเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดานนี้บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชนการเต้นรา
ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลั ก พลศึกษาการแพทยและวิท ยาศาสตรการแพทย จึงตองเพิ่มการเรียนรู้
ทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill)
มาตรฐานผลการเรียนรู้ คือขอกาหนดเฉพาะซึ่งเปนผลที่มุงหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการ
เรี ย นรู้ ทั้ ง 5 ดาน ที่ ได้รั บ การพั ฒ นาระหวางการศึ ก ษาจากการเรีย นและการเข้ ารวมในกิ จ กรรมต่ างๆ ที่
สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ทั้งในและนอกหลักสูตร และแสดงออกถึงความรู้ความเขาใจและความสามารถจากการ
เรียนรู้เหลานั้นได้อยางเปนที่เชื่อถือ เมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว
มาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งมีอยางนอย 5 ดานดังกลาวขางตน เปนมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพิ่มขึ้นเมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้นทักษะ
และความรู้ จะเปนการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ากวาสูระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดับ
คุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ากวาดวย
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ด านคุณ ธรรมจริยธรรม ใชกับนักศึกษาทุกคน แม้ว่าบางสาขา/
สาขาวิชา นักศึกษาจาเปนตองพัฒนาเปนการเฉพาะ เชนจรรยาบรรณของแพทย นักบัญชี และนักกฎหมาย
เป็นตน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ด านความรู และดานทักษะทางปญญา จะเกี่ยวของโดยตรงกับ
สาขา/สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งต้องระบุรายละเอียดของความรู้และทักษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสมกับระดับ
คุณวุฒิไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มุ่งหวัง
ให้นักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใดตองบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านเหลานี้
มาตรฐานผลการเรียนรู้ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเป็นระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ด านนี้ แตสาหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้นี้
จะต้องเนนให้มีความชานาญมากกวานักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอื่นๆ เช่น นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะตองมีความชานาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ด านความรู้ และดานทักษะทางปญญา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.3 มาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานของแตละระดับคุณวุฒิ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับแรกเขา (สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ฯ มีแนวคิดพื้นฐานวานักเรียนที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาจะตอง
สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ที่มีพื้นฐานความรู้และทักษะเพียงพอที่จะเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ พื้นฐานในที่นี้รวมถึงความรู้ความสามารถในสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุม
ตามที่ได้กาหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดอยางสร้างสรรค และประยุกตใช้
ความรู้และทักษะทางปญญาเหลานั้นเขากับสาขา/สาขาวิชา ที่จะเรียนในสถานการณใหม่ๆ ได้ซึ่งนักเรียนบาง
คนอาจมีพื้นความรู้และทักษะที่จาเปนสาหรับสาขาวิชาที่เข้าเรียนไมเพียงพอ ตองเสริมความรู้พื้นฐานเพื่อให้
มั่นใจวานักเรียนมีทักษะที่จาเปนทางภาษาทักษะทางการเรียนและพื้นฐานทางวิชาการ เพียงพอที่จะศึกษาต่ อ
ในระดับอุดมศึกษาได้สาเร็จผูสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะตองมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแตละด้านดังนี้
(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม
มีความเขาใจและซาบซึ้งในคานิยมของไทยและระบบของคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ปฏิบั ติตนได้อยางกลมกลืน กับ ความเชื่อและคานิยมสวนตัว ดวยความรับผิ ดชอบตอครอบครัว ชุมชนและ
สังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นปญหา ซึ่งเปนความขัดแยงทางคานิยม สามารถสรุปผลการ
โตแย้งและยอมรับผิดชอบตอการตัดสินใจที่ได้ทาลงไป
(2) ดานความรู้
มีความเขาใจอยางครอบคลุมถึงความรู้และทักษะที่สาคัญในกลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8กลุ่ม
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มพัฒนาบุคลิกภาพ (สุขศึกษา
และพลานามัย) ศิลปะดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศมีการเพิ่มเติมองคความรู้
ในกลุ ม สาระ/สาขาวิ ช าที่ เลื อ กเรี ย นเพื่ อ เตรี ย มความพรอมในการศึ ก ษาตอในระดั บ อาชี ว ศึ ก ษาหรื อ ใน
ระดับอุดมศึกษา
(3) ดานทักษะทางปญญา
มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในวิชาที่ศึกษา มีความสามารถในการ
ประยุกตใช้ความรู้ความเขาใจที่ลึกซึ้งในการวิเคราะหขอโตแยงและปัญหาใหม่ๆ ในวิชาตางๆ ที่เรียนและใน
ชีวิตประจาวัน ตระหนักในประเด็นปญหาสาคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
การมีปฏิสัมพันธกับประเทศอื่นๆ สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทจากการศึกษาเล่าเรียนมาใชในการ
วิเคราะหปญหาเหลานั้น
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(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีความรับ ผิ ด ชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะริเริ่ม และ
พัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอื่นๆ ของตนเองได้ โดยมีการแนะนาบางเล็กนอยสามารถ
ที่จะไว้วางใจให้ทางานได้อยางอิสระ และทางานที่มอบหมายใหแลวเสร็จ โดยอาศัยการแนะนาปรึกษาแตเพียง
เล็กน้อย สามารถทางานกลุมได้อยางมีประสิทธิภาพเพื่อจุดมุงหมายรวมกัน
(5) ดานทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้ ข อมู ล สารสนเทศและเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร ตลอดจนใช้ ทั ก ษะทาง
คณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ในการแกไขปญหาในการศึกษาในการทางานและในสภาพแวดลอมของสังคมสามารถ
สื่อสารได้อยางมีประสิทธิภาพในการพูดและเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป
มาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานของคุณวุฒิระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป อย่างน้อยต้องเป็น
ดังนี้
(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม
มีความรับผิดชอบตอการกระทาของตนหรือของกลุ ม ตระหนักและประพฤติปฏิบัติได้
อย่างสอดคลองกับระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยขอคาปรึกษาเมื่อจาเปน สามารถระบุและ
ประเมินผลกระทบจากการกระทาของตนที่มีต อผู้อื่น ในสถานการณที่อาจนาไปสู ขอขัดแยงทางคานิยมหรือ
ความสาคัญกอนหลัง ก็สามารถอธิบายลักษณะของความขัดแยงนั้นได้อยางชัดเจนและสามารถตัดสินใจเลือก
สิ่งที่ควรกระทาได้
(2) ดานความรู้
มีความรู้ทั่วไปเกี่ย วกับขอบขายและลั กษณะของสาขาวิช าที่เรียน และรู้ลึ กในความรู้
บางส่วนในสาขา รวมถึงทฤษฏีแนวคิดและหลักการที่สาคัญมีความเขาใจในปญหา และงานวิจัยใหม่ๆ สาหรับ
หลักสูตรที่มีการเตรียมนักศึกษาเพื่อประกอบวิชาชีพ หรือผู้ช วยนักวิชาชีพนักศึกษาจะตองมีความรู้เกี่ยวกับ
พั ฒ นาการใหม่ๆ ในการปฏิบั ติ ท างวิช าชีพ ตลอดถึงความรู้เกี่ ยวกับ ขอกาหนดทางเทคนิ คและข้อ บั งคั บ ที่
เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพ
(3) ดานทักษะทางปญญา
สามารถวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลทางเทคนิคและขอมูลการวิจัยและใช้ในการ
ปฏิบัติโดยอาศัยคาแนะนาเพียงเล็กนอย สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการ
ทางาน ในการวิเคราะหปญหาประเมินทางเลือกและเสนอแนะวิธีในการแกไข รวมถึงสามารถอธิบายผลกระทบ
ของการตัดสินใจ
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถคิดและแสดงออกได้อยางเสรี มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคในกลุมทางานที่มี
จุดมุ่งหมายรวมกัน มีภาวะผูนาในกลุมขนาดเล็ก และความรับผิดชอบในภาระที่ได้รับมอบหมาย สามารถค้นหา
ข้อบกพร่องในความรู้และทักษะของตนเอง มีการวางแผนและดาเนินการเพื่อการเรียนรู้อยางต่อเนื่อง
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้เทคนิ คทางสถิติและเทคนิคคณิ ตศาสตร์พื้นฐาน ในการศึกษาคนควาและ
เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการวิเคราะห์ปัญหา
ค้นคว้าหาขอมูลและการจัดทาการนาเสนออยางมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
การพูดการเขียนการอภิปราย เพื่อนาเสนอผลการวิเคราะหและสรุปผลอยางกระชับในรูปแบบที่ถูกตอง
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ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
มาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานของคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี อยางนอยต้องเป็นดังนี้
(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู้สึ กของผู้อื่นคานิย มพื้น ฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณ ธรรมและ
จริยธรรมอาทิมีวินัยมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดีเขาใจผูอื่นและเข้าใจโลก เป็นตน
(2) ดานความรู้
มีองคความรู้ในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎี
ในองคความรู้ที่เกี่ยวของสาหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรู้เฉพาะด้านใน
สาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู้ สวนหลักสูตร
วิชาชีพที่เนนการปฏิบัติจะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์
(3) ดานทักษะทางปญญา
สามารถคนหาขอเท็จจริงทาความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิด และหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลายและใชขอมูลที่ได้ในการแกไขปญหาและงานอื่นๆ ดวยตนเอง สามารถ
ศึกษาปัญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขได้อยางสรางสรรค โดยคานึงถึงความรู้ทาง
ภาคทฤษฎีประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอัน
ถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ สาหรับหลักสู ตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงาน
ประจา และหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาได้อยางเหมาะสม
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุ มได้อยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูน าหรือ
สมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้ นาในสถานการณที่ไมชัดเจน และตองใชนวัตกรรมใหมๆ ในการ
แกปญหา มี ค วามคิ ด ริ เริ่ ม ในการวิ เคราะหปญหาได้ อ ยางเหมาะสม บนพื้ น ฐานของตนเองและของกลุ่ ม
รับผิดชอบในการเรียนรู้อยางตอเนื่องรวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถศึกษาและทาความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิค
ทางสถิติ หรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไข
ปญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมขอมูลประมวลผลแปลความหมาย และนาเสนอข้อมูล
สารสนเทศอย่างสม่าเสมอ สามารถสื่อสารได้อยางมีประสิ ทธิภ าพทั้งในการพูดการเขียน สามารถเลื อกใช
รูปแบบของการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได้
ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
มาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานของคุณวุฒิระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต อย่างนอย
ต้องเป็นดังนี้
(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม
สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมและทางวิชาชีพ โดยใชการวินิจฉัยทางค่านิยม
ทางศีลธรรม ทางความรู้สึกของผูอื่น ทางคานิยมพื้นฐาน และทางจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับสูง ในสถานการณที่เกี่ยวของกับความขัดแย้งทางคานิยมและความสาคัญกอนหลัง
แสดงออกซึ่งความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่าเสมอ โดยคานึงถึงความเหมาะสมระหวางเปาหมาย และจุดประสงค
ส่วนตัว และสวนรวม เปนแบบอยาง และเปนผูนาในการทางานทั้งในระดับครอบครัว และชุมชน
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(2) ดานความรู้
มีความรู้ระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในวิชาการหรือวิชาชีพตลอดจนมีความรู้
ในสาขาอื่นที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกัน มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบั ติงานวิชาชีพ
ตลอดจนผลกระทบของความกาวหนาตอทฤษฎีและการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับ
(3) ดานทักษะทางปญญา
สามารถใชความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณทางภาคปฏิบัติ เพื่อศึกษาประเด็น
หรือปัญหาที่ซับซอน สามารถระบุแหลงขอมูลหรือเทคนิคการวิเคราะหเพิ่มเติมตามที่ตองการและคานึงถึง
สถานการณจริงที่แตกตางกัน ในการวิเคราะหประเด็นสรุปผลและการจัดทาขอเสนอในการแกไขปญหาหรือ
กลยุทธในการปฏิบัติ
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถท างานอยางมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพดวยตนเองและเปนกลุ ม ในสถานการณที่
หลากหลายรวมทั้งสถานการณใหม่ หรือที่ต องการไหวพริบและความฉับไวอยางสูง แสดงความรับผิดชอบ
อยางสูงในหนาที่การงานหรือสถานการณอื่นๆ ทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะใหม่ ๆ และ
ความรู้ที่ตองการทั้งหนาที่การงานในปจจุบันและการพัฒนาในอนาคต
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหที่ห ลากหลายอยางชาญฉลาด ในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนวทางแกไขปญหา สามารถสื่อสารได้อยางมีประสิทธิภาพในการพูดการเขียนรวมทั้งการใช้
เทคโนโลยี ก ารสื่ อ สารทางอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส มี ก ารประเมิ น ความส าเร็ จ ของการสื่ อ สารต่ อ กล่ ม บุ ค คลต่ างๆ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
ระดับที่ 4 ปริญญาโท
มาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานของคุณวุฒิระดับที่ 4 ปริญญาโท อยางนอยตองเป็นดังนี้
(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม
สามารถจั ด การปญหาทางคุ ณ ธรรมจริยธรรมที่ ซั บ ซอนเชิ งวิช าการหรือ วิช าชีพ โดย
คานึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นและเมื่อไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นก็สามารถวินิจฉัยอยางผูรู้ ดวยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนอง
ปัญหาเหลานั้นตามหลักการเหตุผลและคานิยมอันดีงาม ให้ขอสรุปของปัญหาดวยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่
ได้รับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพื่อการทบทวนและแกไขสนับสนุนอย่างจริงจัง
ให้ผูอื่นใช้การวินิจฉัยทางดานคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับขอโตแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อื่น แสดงออกซึ่งภาวะผู้ นาในการส่งเสริมให้ มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในสภาพ
แวดลอมของการทางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(2) ดานความรู้
มีความรู้และความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีที่สาคัญและนามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการ หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเขาใจ
ทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้ามีความเขาใจ
ในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกตตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีตอองคความรู้ใน
สาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและ
นานาชาติ ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพรวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
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ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ ที่ไมคาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรค์เพื่อตอบสนองประเด็นหรือปญหา สามารถใช้ ดุลยพินิจใน
การตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพทางวิชาการหรือ
รายงานทางวิชาชีพและพัฒนาความคิดใหม่ ๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรู้เดิมหรือเสนอเปนความรู้
ใหม่ที่ทาท้าย สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นหรือปัญหาที่ซับซอนได้อยางสราง
สรรค รวมถึงพัฒ นาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิช าการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและ
ดาเนินการโครงการสาคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดด้วยตนเอง โดยการใชความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรู้หรือแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพ ที่มีอยูเดิมได้อยางมีนัยสาคัญ
(4) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอนหรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง
สามารถตัดสินใจในการดาเนินงานดวยตนเอง และสามารถประเมินตนเองไดรวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง
ตนเองใหมีป ระสิ ทธิภ าพในการปฏิบั ติงานระดับสู งได้ มีความรับ ผิดชอบในการดาเนินงานของตนเองและ
รวมมือกับ ผู อื่น อย่ างเต็มที่ ในการจั ดการขอโตแยงและปญหาตางๆแสดงออกทักษะการเป็น ผู้ นาได้อยาง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการทางานของกลุม
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อนามาใชในการศึกษาคนควา ปัญหา
สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็ น
ทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สาคัญ
ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
มาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานของคุณวุฒิระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรชั้นสูง อย่างน้อย
ต้องเป็นดังนี้
(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม
สามารถจัดการกับปญหาทางคุณธรรมจริ ยธรรมที่ซับซอนในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้
ในกรณีที่ปญหาใดมีกฎระเบียบหรือขอมูลทางจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติไมเพียงพอก็สามารถวินิจฉัยได้อย่ าง
เที่ย งตรงและยุ ติธรรม บนพื้น ฐานของคานิยมและหลั กการที่ดี แสดงออกหรือสื่ อสารขอสรุป โดยคานึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นริเริ่มการยกปญหาทางจรรยาบรรณ ที่มีอยูเพื่อการทบทวนและปรับปรุงแกไขสงเสริมผู้อื่น
อยางจริงจัง ในการใช้วิจารณญาณที่ประกอบดวยคุณธรรมจริยธรรม เพื่อแกไข ปญหาที่มีผลกระทบตอตนเอง
และผู้อื่น แสดงภาวะผูนาในการสงเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรมทั้งในที่ทางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(2) ดานความรู้
มีความรู้อยางลึกซึ้งและทันสมัย เกี่ยวกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติในสาขาวิชา
เฉพาะของตนเองและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของ ที่มีผลกระทบตอสาขาวิชาตระหนักถึงการดาเนินการวิจัยในปจจุบัน
และทฤษฎีที่จะเกิดขึ้น และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่นในการตัดสินใจอย่ าง
มืออาชีพ มีความรู้และความเขาใจในกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งในสาขาวิชา
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สามารถวิเคราะหสถานการณใหม่ๆ ที่ซับซอน และใชความรู้ทางการวิจัยและการปฏิบัติ
ล่าสุดในการพัฒนาและใช้วิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมที่สุดในแตละกรณี สามารถริเริ่มและวิเคระห์ปัญหาที่
ซับซอนได้อยางเขมขน โดยรวบรวมและประเมินคาแนะนาของผู้ เชี่ยวชาญจากแหลงตางๆ ตามความเหมาะสม
สามารถติดตามผลที่เกิดขึ้น พรอมทั้งแปลความหมายและแปลงผลที่เกิดขึ้นนี้ให้เป็นความรู้ทั่วไปที่จะชวย
พัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใชทักษะทางปญญาอยางสม่าเสมอเมื่อตองปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถปฏิ บั ติ ห นาที่ ได้ อ ยางเปนอิ ส ระ และสามารถริ เริ่ ม กิ จ กรรมทางวิ ช าชี พ ใน
สาขาวิชาของตนรับผิดชอบกิจกรรมของตนเองได้อยางเต็มที่ มีการประเมินผลและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเอง
ได้อยางมีประสิทธิภาพ ดวยการประเมินวัตถุประสงคในการทางานและวางแผนสาหรับการปรับปรุงปฏิบัติต อ
ผู้อื่นและผูรวมงาน ในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพสร้างปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค
และแสดงออกความเปนผูนาในทางวิชาการหรือวิชาชีพและสังคมที่ซับซอน
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาคนควา ปัญหา
สรุป ปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิช าเฉพาะ สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป
โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่ เปนทางการและไมเปนทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพทางวิชาการ และวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สาคัญ
ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
มาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานของคุณวุฒิระดับที่ 6 ปริญญาเอก อยางนอยต้องเป็นดังนี้
(1) ดานคุณธรรมจริยธรรม
สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซอน ในบริบททางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ในกรณี ที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมี ระเบียบขอบั งคับเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่ เกิดขึ้นได้
ก็ สามารถใช้ ดุ ลยพิ นิ จอยางผู้ รู้ ดวยความยุ ติ ธรรมดวยหลั กฐาน ดวยหลั กการที่ มี เหตุ ผลและค่ านิ ยมอั นดี งาม
แสดงออกหรื อสื่ อสารขอสรุ ปของปญหาโดยค านึ งถึ งความรู้ สึ กของผู อื่ นที่ จะได้ รั บผลกระทบ ริ เริ่ มชี้ ใหเห็ น
ข้อบกพรองของจรรยาบรรณที่ใช้อยูในปจจุบัน เพื่อทบทวนและแกไขสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอื่นใชดุลยพินิจทาง
ดานคุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการกับความขัดแย้งและปญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่นแสดงออกซึ่งภาวะ
ผู้นาในการสงเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในที่ทางานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น
(2) ดานความรู้
สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรู้ใหม่ มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง
ในองคความรู้ที่เปนแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฎีหลักการและแนวคิดที่เป็ น
รากฐาน มีความรู้ที่เปนปจจุบัน ในสาขาวิชารวมถึงประเด็นปญหาสาคัญ ที่จะเกิดขึ้น รู้เทคนิคการวิจัยและ
พัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อยางชาญฉลาด สาหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพจะต้องมีความ
เข้าใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
การพัฒนาสาขาวิชาที่เกี่ยวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาที่ศึกษาคนควา
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สามารถใชความเขาใจอั น ถองแทในทฤษฎี แ ละเทคนิ ค การแสวงหาความรู้ ในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปญหาสาคัญได้อยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหม่ๆ
สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎี เพื่อพัฒนาความรู้ความเขาใจใหม่ที่สรางสรรค โดยบูรณาการ
แนวคิ ด ตางๆ ทั้ ง จากภายในและภายนอกสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาในขั้ น สู ง สามารถออกแบบและด าเนิ น การ
โครงการวิจัยที่สาคัญในเรื่องที่ซับซอน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองคความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพ
อยางมีนัยสาคัญองคกรได้อยางมีประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรคและแสดงออก
ถึงความโดดเดนในการเปนผูนาในทางวิชาการหรือวิชาชีพและสังคมที่ซับซอน
(4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
สามารถปฏิ บั ติ ห นาที่ ได้ อ ยางเปนอิ ส ระ และสามารถริ เริ่ ม กิ จ กรรมทางวิ ช าชี พ ใน
สาขาวิชาของตนรับผิดชอบกิจกรรมของตนเองได้อยางเต็มที่ มีการประเมินผลและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเอง
ได้อยางมีประสิทธิภาพ ดวยการประเมินวัตถุประสงคในการทางานและวางแผนสาหรับการปรับปรุงปฏิบัติตอผู้อื่น
และผู้รวมงานในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สร้างปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค
และแสดงออกความเปนผูนาในทางวิชาการหรือวิชาชีพและสังคมที่ซับซ้อน
(5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อนามาใช้ในการศึกษาคนควาในประเด็น
ปญหาที่สาคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ
สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุ มบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการนาเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไม่เป็นทางการ ผานสิ่งตีพิมพ
ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่สาคัญ
4.4 ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ
จากมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแตละคุณวุฒิในขอ 4.3 จะนาไปสูการพัฒนาหลักสูตรในแตละ
ระดับคุณวุฒิซึ่งมีลักษณะวัตถุประสงคแตกตางกัน หลักสูตรของแตละคุณวุฒิควรมีลักษณะอย่างน้อยดังนี้
(1) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป
หลักสูตรในระดับอนุปริญญา (3 ป ตองออกแบบมาเพื่อพัฒนาทั้งคุณธรรมจริยธรรมความรู้
และทักษะที่จาเปนตอการทางานในสาขา/สาขาวิชาทางดานการบริหารหรือทางดาน สนับสนุนนักวิชาชีพเป็ น
การพัฒนาความรู้ทางทฤษฎีและการวิจัย เพื่อเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี
(2) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 2 ปริญญาตรี
หลักสูตรระดับปริญญาตรีต องออกแบบมา เพื่อพัฒนาคุณ ธรรมจริยธรรมความรู้ความ
เข้าใจในสาขาวิชาอยางกวางๆ เนนใหรู้ลึกในบางสวนที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหการพัฒนาและผลการวิจัยล่าสุด
นักศึกษาควรตระหนักถึงความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของสัมพันธกันปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิขั้นพื้นฐาน
ส าหรับ การเขาสู อาชี พ ในสาขาตางๆ ที่ ใช้ ทักษะความช านาญสู งและการศึกษาตอในระดั บที่ สู งขึ้น ดังนั้ น
หลักสูตรจะตองพัฒ นาผู้เรียนทั้งคุณ ธรรมจริยธรรมความรู้และทักษะที่จาเปนต่อการปฏิบัติในวิช าชีพและ
พื้นฐานความรู้ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏีและการวิจัยที่จาเป็นต่อการศึกษาต่อดวย
(3) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
หลั กสู ต รในระดั บ ประกาศนี ย บั ตรบั ณ ฑิ ตเปนหลั ก สู ต รที่ เบ็ ดเสร็จในตั ว เอง ส าหรับ
นักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ต องการปรับปรุงความรู้และทักษะทางวิชาชีพ แตขาดคุณสมบัติ
ในการเขาศึ ก ษาตอ หรื อ ไมตองการที่ จ ะศึ ก ษาตอระดั บ ปริญ ญาโท แตเมื่ อ ส าเร็จ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแลวก็สามารถที่จะศึกษาตอในระดับปริญญาโทได้โดยอาจตองเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
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(4) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 4 ปริญญาโท
หลักสูตรปริญ ญาโทมีจุดมุ งหมาย ที่จะให้ มีคุณ ธรรมจริยธรรมความรู้และทักษะทาง
ด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมาก แกผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาความชานาญทางดานการวิจัยหรือพัฒนาความชานาญระดับสูงทางวิชาชีพหลักสูตรจึงอาจเนนการ
ค้นควาวิจัย ที่นาไปสูการทาวิทยานิพนธหรืออาจผสมผสานระหวางการศึกษารายวิชากับวิทยานิพนธหรือการศึกษา
รายวิชาและการคนควาอิสระ
(5) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเปนคุณวุฒิวิชาชีพระดับสูง ที่เปดสอนในสาขาวิชาชีพ
เฉพาะบางสาขาที่กาหนดใหมีคุณวุฒิ ระหวางปริญญาโทและปริญญาเอก สวนมากเป็นหลักสูตรที่เปิ ดสอน
ทางด้านการแพทยและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เชน เภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทย
(6) หลักสูตรคุณวุฒิระดับที่ 6 ปริญญาเอก
หลักสูตรปริญญาเอกเปนหลักสูตรที่เนนใหนักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม และมีการศึกษา
ค้นควาที่ลุมลึกในระดับสูงอยางมีอิสระ มีความเชี่ยวชาญในพัฒนาการลาสุดขององคความรู้ในสาขา/สาขาวิชา
ที่ศึกษาคนควา ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกตใชความรู้เพื่อเพิ่มพูนและพัฒนาเนื้อหาสาระของ
รายวิชาของสาขา/สาขาวิชาและวิชาชีพหลักสูตร อาจจะเนนการคนควาวิจัยที่นาไปสู การทาวิทยานิพนธเพื่อ
เพิ่มพูนองคความรู้ที่มีอยู หรืออาจผสมผสานระหวางวิทยานิพนธกับการศึกษารายวิชาระดับสูงในสาขาวิชาชีพ
หรือสาขา/สาขาวิชาประยุกต
4.5 จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา
ระบบหนวยกิตเปนระบบที่ใชเพื่ออธิบายปริมาณการเรียนรู้ที่คาดหวังวานักศึกษา จะได้รับใน
การศึกษาแตละระดับคุณวุฒิระยะเวลาการศึกษาและจานวนหนวยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตรที่สาขา/สาขาวิชา
ต่างกันแมในระดับเดียวกันอาจแตกตางกันได้ เชนระยะเวลาศึกษาในระดับคุณวุฒิปริญญาตรีอาจจะเป็น 4 ป 5 ป
หรือ 6 ป ขึ้นอยูกับปริมาณการเรียนรู้ที่คาดหวังและระดับความซับซอนของสาขาวิชานั้นๆ และระยะเวลาเรียน
เทากันในหลักสูตรที่ตางกัน อาจนาไปสู คุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ได้เพียงแตการเรียนในระดับ
ปริญญาโทจะเขมขนกวาระดับคุณวุฒิ จะขึ้นอยูกับระดับของการเรียนหรือความซับซอนของการเรียนมากกวา
ที่จะขึ้นอยูกับระยะเวลาที่เรียนแมวาจะมีการกาหนดหนวยกิตขัน้ ต่าของหลักสูตรไว้ก็ตามจานวนหน่วยกิต และ
ระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่ องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร)
4.6 การกําหนดชื่อคุณวุฒิ
ชื่อคุณวุฒิที่ผู้สาเร็จการศึกษาได้รับแสดงถึง
(1) ระดับคุณวุฒิได้แกอนุปริญญาปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงและปริญญาเอกซึ่งสัมพันธกับความซับซอนของการเรียน
(2) สายวิชา (สายวิชาการสายวิชาชีพ) เชน สายวิชาการของศาสตรดานศิลปศาสตรจะใชชื่อ
คุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อทั่วไป
(3) สาขาวิชาหรือเนื้อหาหลักของการเรียนรู้ซึ่งอาจเปนสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขาวิชาใน
สัดส่วนที่เทากัน สองสาขาวิชาในสัดสวนที่ไมเทากัน (วิช าเอกและวิช าโท) หรือหลายสาขาวิชารวมกันเป็ น
สหวิทยาการเชนสาขาวิชาการจัดการซึ่งเปนสาขาวิชาเดี่ยวใชชื่อคุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ)”
การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อเฉพาะสาหรับสาขาวิชาสิ่งสาคัญ คือการกาหนดชื่อคุณวุฒิหรือปริญญา
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ในสาขาวิชาตางๆ ต้องเปนมาตรฐานสากลถูกตองแมนยา หลักเกณฑการกาหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาตางๆ
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
4.7 การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ
นักศึกษาที่สามารถแสดงได้ว ามีความรู้ทักษะเพียงพอและเทียบเคี ยงได้ กับผลการเรียนรู้ที่
กาหนดไว้ในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาของหลักสูตร ที่นักศึกษาศึกษาหรือประสงคจะศึกษาควรได้รับการประเมิน
เพื่อการเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ ที่มีเพื่อการสงเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และไมตองเสียเวลาเรียน
สิ่งที่ตนรู้อยูแลวอีก การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และเรื่องขอแนะนาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ
5. ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิจํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้
ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิ จานวนหนวยกิตขั้นต่าของหลั กสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้
แสดงได้ดังตารางตอไปนี้

ระดับคุณวุฒิ

1. อนุปริญญา
(3 ปี)
2. ปริญญา (4 ปี)
(5 ปี)
(6 ปี)
3. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต
4. ปริญญาโท
5. ประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูง
6. ปริญญาเอก

หน่วยกิต
ขั้นต่า

90

คุณธรรม
จริยธรรม

x

มาตรฐานผลการเรียนรู้
ความรู้
ทักษะ
ทักษะ
ทักษะการ
ทางปัญญา ความสัมพัน วิเคราะห์เชิง
ธ์ระหว่าง
ตัวเลข การ
บุคคลและ สื่อสารและการ
ความ
ใช้เทคโนโลยี
รับผิดชอบ
สารสนเทศ
x
x
x
x

120
150
180
24 หลัง ป.ตรี

x x

x x

x x

x x

x x

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

36 หลัง ป.ตรี
24 หลัง ป.โท

xxxx
xxxxx

xxxx
xxxxx

xxxx
xxxxx

xxxx
xxxxx

xxxx
xxxxx

48 หลัง ป.โท x x x x x x x x x x x x
72 หลัง ป.ตรี

xxxxxx

xxxxxx

xxxxxx

หมายเหตุ: * ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
X เครื่องหมาย X ที่มีจานวนมากนอยตางกันหมายถึงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ความรู้และทักษะตางๆในลักษณะสะสมของแตละคุณวุฒิ
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6. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของแตละระดับคุณวุฒิ
6.1 ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อย
ต่อไปนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับขอเท็จจริงหลักการและทฤษฎีที่สาคัญในสาขา/สาขาวิชาที่เรียนรวมถึง
ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพ
(2) ความสามารถในการประยุกตแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการสืบคนเพื่อใช้ในการแกไข
ข้อขัดแยงและปญหาที่เกี่ยวของกับสาขา/สาขาวิชาที่เรียนและ/หรือการทางานตลอดจนการพัฒนาแนวทางที่ดี
ในการแกปญหาบนพื้นฐานแหงการวิเคราะห
(3) ความสามารถในการแปลความหมายและประเมินผลขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
และนาเสนอขอสรุปทั้งแบบปากเปลา และการเขียน โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม
(4) ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่การงานที่รับผิดชอบในสาขาวิชาที่เรียน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
(1) คิดและแสดงออกอยางอิสระรวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพันธในการทางานรวมกับกลุ่ม หรือ
ทีมงานอยางสรางสรรคให้บรรลุวัตถุประสงค
(2) ยอมรับขอจากัดในความรู้ที่ตนมีและผลกระทบที่เกิดจากการนาความรู้ที่มีจากัด มาใช้ใน
การวิเคราะห์และตีความพรอมที่จะแสวงหาความรู้/คาแนะนาจากแหลงตางๆเพิ่มเติมเมื่อจาเป็น
(3) มีความคิดริเริ่มในการวางแผนเพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะของตน
(4) สามารถแยกแยะผลการกระท าที่ ก ระทบตอผู อื่น และใชหลั ก การดานคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรมในการประเมินการกระทาของตนพรอมรับผิดชอบในการกระทาของตนเองหรือของกลุม
6.2 ระดับที่ 2 ปริญญาตรี
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับที่ 2 ปริญญาตรีโดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอยางนอยต่อไปนี้
(1) ความรู้ที่ครอบคลุมสอดคลองและเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษาตลอดถึงความเข้าใจ
ในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ
(2) ความสามารถที่จะตรวจสอบปญหาที่ซับซอนและพัฒ นาแนวทางในการแกปญหาได้
อย่างสร้างสรรคจากความเขาใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของโดยอาศัยคาแนะนา
แตเพียงเล็กน้อย
(3) ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพสิ่งสาคัญคือความรู้ความ
เข้าใจอยางลึกซึ้งในผลงานวิจัยตางๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้นความสามารถในการแปลความหมายการวิเคราะห์
และประเมินความสาคัญของการวิจัยในการขยายองคความรู้ในสาขา/สาขาวิชา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
(1) มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาและขอโตแยงทั้งในสถานการณสวนบุคคลและของ
กลุ่มโดยการแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้
(2) สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึ กษาคนคว้าใน
สาขาวิชาของตนเพื่อใช้ในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการณอื่นๆ
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(3) สามารถพิ จ ารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิช าการหรือ
วิชาชีพโดยยอมรับขอจากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน
(4) มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตรของตนให้ทันสมัยและเพิ่มพูนความรู้และ
ความเขาใจของตนอยูเสมอ
(5) มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการในวิชาชีพและชุมชนอย่าง
สม่าเสมอ
6.3 ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต
ผูสาเร็จการศึกษาระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตโดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อย
ต่อไปนี้
(1) ความรู้ระดับสู งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีประสบการณในสาขาวิชาทั้งด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพเปนอยางมาก
(2) ความสามารถในการประยุกตทฤษฎีและการปฏิบัติได้อยางสรางสรรคในการวางแผน
และการวิจัยดวยความรู้ความเขาใจที่ลึกซึง้ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา
(3) ความสามารถในการเลือกใช้เทคนิคตางๆทางคณิตศาสตรและเทคนิคเชิงวิเคราะหอื่นๆ ใน
การคนควาและรายงานผลเกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆตลอดจนเสนอแนะความคิดริเริ่มใหม่ๆด้วยปากเปล่าดวย
การเขียนและการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส เพื่อสื่อสารกับผู้ฟงกลุมตางๆ ได้แกกลุมวิชาการกลุ่มวิชาชีพและชุมชน
(4) ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสูงเพื่อรับภาระความรับผิดชอบในหนาที่การงานและ
การประกอบวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
(1) สามารถนาความรู้ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติทั้งในและนอกสาขาวิชามาประยุกตใช้
อย่างกว้างขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปญหาใหม่ๆ
(2) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นาที่มีประสิทธิภาพในการริเริ่มดาเนินการเรื่องสาคัญๆ ในที่ทางาน
และในชุมชนโดยคานึงถึงผู้อื่นโดยสอดคลองกับคานิยมและหลักแหงจริยธรรม
(3) ปฏิบัติตนเปนแบบอยางในทางบวกตอผูอื่นและมีภาวะผู้นาในการดารงชีวิตในวงวิชาชีพ
และชุมชน
(4) มีสวนรวมและชวยในการริเริ่มวางแผนใหผูอื่นเพื่อให้ผูคนเหลานั้นมีพัฒนาการที่ทันต่อ
ความก้าวหนาในสาขาวิชาชีพของตน
6.4 ระดับ 4 ปริญญาโท
ผูสาเร็จการศึกษาระดับที่ 4 ปริญญาโท โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอยางนอยต่อไปนี้
(1) ความเขาใจอยางถองแทในทฤษฎีผลการวิจัยและพัฒนาการลาสุดในระดับแนวหน้าทาง
วิชาการ หรือการปฏิบัติในวิชาชีพและสิ่งที่เกี่ยวของกับพัฒนาการเหลานี้ตอองคความรู้ในสาขาวิชา
(2) ความรอบรู้และความสามารถ ในการใชเทคนิคการวิจัยเพื่อศึกษาคนควาในระดับสูง เพื่อใช้
ในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใชเทคนิคเหลานี้ในการดาเนินการวิจัยที่สาคัญหรือทาโครงการ
ค้นควาในวิชาชีพ
(3) ความสามารถในการสังเคราะหและประยุกตใชผลของการวิจัยและพัฒนาการใหมๆ ในการ
ปฏิบั ติทางวิช าชีพ ในการวิเคราะหพัฒ นาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการแกไข
ปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
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(4) ความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาคนควาและการวิจัย โดยการเผยแพรในรูปแบบ
ของสื่อตางๆ ตอกลุมนักวิชาการนักวิชาชีพและบุคคลอื่นๆ ในชุมชน
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
(1) ศึกษาคนควาปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซอนอยางสม่าเสมอ สามารถแกไขปัญหา
อย่างสรางสรรคดวยดุลยพินิ จที่เหมาะสม และใช้ทักษะเหลานี้ได้ในสถานการณที่จาเปนได้แมไมมีขอมูล ที่
เกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้นๆ
(2) สามารถแสดงออกอยางเปนอิสระในการจัดการและแกไขปญหา ทั้งที่คาดการณได้และ
คาดการณไมได้ ทางานรวมกับผูอื่นได้ และแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในกลุมได้อยางเหมาะสม
(3) ติ ด ตามและกระตื อ รื อ รนในการสนั บ สนุ น ใหผู อื่ น รู้ จั ก ประยุ ก ตใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ อยางมี
คุณ ธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสม ในการดาเนินการเกี่ยวกับปญหาที่ยุงยากซับซอนและละเอียดออนซึ่ง
อาจจะเกี่ยวของกับความขัดแยงทางคานิยม
(4) มีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ดวยตนเอง และมีภาวะผู้นาในการให้
โอกาสและสนับสนุนผูอื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
6.5 ระดับ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
ผูสาเร็จการศึกษาระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงโดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถ
อยางนอยตอไปนี้
(1) การประยุกตใช้ความรู้ที่ทันสมัยและใชความเขาใจอยางถองแทจากผลงานวิจัยที่มีอยูใน
การวิเคราะห์และแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได้
(2) การประสานความรวมมือกับผูอื่นทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนได้อยาง
เหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆ ดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการใหคาแนะนาของ
ตนเอง
(3) การมีสวนรวมอยางเต็มที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้น เพื่อดารงไว้
และขยายองคความรูประสบการณในวิชาชีพของตนให้กวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผู้นาและสนับสนุนการพัฒนา
ผู้รวมงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) การติดตามและสงเสริมผู้อื่นอยางเขมแข็ง ในการประยุกตใชการวินิจฉัยดวยคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อจัดการกับปญหาที่ซับซอนและมีความละเอียดออน ซึ่งอาจเกี่ยวของกับความขัดแยงทางค่านิยม
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
(1) สามารถประยุกตใช้ความรู้ที่ทันสมัยและใช้ความเขาใจผลงานวิจัยที่มีอยู อยางถ่องแท
ในการวิเคราะห์และแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได้
(2) สามารถประสานความรวมมือกับผู้อื่น ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนได้อย่าง
เหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการใหคาแนะนาของตนเอง
(3) มีกิจกรรมของตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุ มที่จัดขึ้นอยางเต็มที่ เพื่อดารงไว้
และขยายองคความรู้และประสบการณในวิชาชีพของตนให้กวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผู้นาและสนับสนุนการ
พัฒนาผู้รวมงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง
(4) ติดตามและสงเสริมผู้อื่นอยางจริงจังในการประยุกตใชการวินิจฉัยอยางมีคุณธรรม และ
จริยธรรม เพื่อจัดการกับปญหาที่ซับซอนและละเอียดออนซึ่งอาจเกี่ยวกับความขัดแยงทางคานิยม
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6.6 ระดับที่ 6 ปริญญาเอก
ผู้สาเร็จการศึกษาระดับที่ 6 ปริญญาเอก โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอยางนอยต่อไปนี้
(1) ความเขาใจอันถองแทในองคความรู้ระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ
(2) ความคุนเคยกับประเด็นปญหาที่กาลังเกิดขึ้นในระดับแนวหนาของสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพรวมทั้งความทาท้ายของประเด็นปญหาเหลานั้น ตอการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบันและตอขอสรุปที่เป็นที่
ยอมรับกันอยูแลว
(5) ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธหรือจากรายงานผลของโครงการ
และจากสิ่งตีพิมพหรือสื่อตางๆ ที่อางอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค
(1) สามารถประยุกตใช้ความรู้ระดับสูงและ/หรือความเขาใจในวิชาชีพเพื่อพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนให้กาวหนายิ่งขึ้น และใหการสนับสนุนอยางเต็มกาลังเพื่อพัฒนาความรู้ความ
เขาใจและกลยุทธใหม่ๆ
(2) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาในสาขาวิชาของตน ในการแกไขปญหาสาคัญที่เกิดขึ้น
รวมทั้งแสดงความคิด เห็นและขอสรุปตอกลุมผู้เชี่ยวชาญและกลุ มที่ไมใชผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3) สามารถจัดการกับปญหาทางจริยธรรมที่ซับซอน ในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพได้
มั่นคงและรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อแกไขปัญหาที่มผี ลกระทบต่อชุมชน
7. การทวนสอบมาตรฐาน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิกาหนดกรอบแนวทางใหแกคณาจารยนักศึกษาผู้ใชบัณฑิตและผู้ประเมิน
ภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตในดานความรู้ทักษะและคุณลักษณะสวนบุคคล
ของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิต างๆ อยางไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เหล่านี้จะมีลักษณะกวางๆ และจะ
ตองแปลความหมายโดยผู้มีประสบการณที่คุนเคยกับสาขา / สาขาวิชานั้นๆ ทั้งยังต้องมีความรู้ความเขาใจใน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาอื่น ซึ่งรวมถึงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีดวย
การทวนสอบหมายถึงการดาเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใดๆ เชนการสังเกตการตรวจสอบการ
ประเมินการสัมภาษณฯลฯ เพื่อยืนยันพิสูจนวาสิ่งที่กาหนดขึ้นนั้นได้มีการดาเนินการและบรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงค การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ซึ่งจะตองดาเนินการที่ให้ความมั่นใจได้ว ามาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการดาเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผล
สาเร็จนั้น คือต้องมีการทวนสอบซึ่งผู้ประเมินภายนอกอาจตองการตรวจสอบดวยวาได้มีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้อยางเพียงพอและเชื่อถือได้
กลยุ ท ธที่ ใช้ โดยปกติ ทั่ วไปของสถาบั น อุดมศึก ษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรีย นรู้ของ
นักศึกษา ได้แกการตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษคาตอบขอสอบของนักศึกษาและงานที่รับมอบหมาย
การประเมิน หลั กสู ตรโดยนั กศึกษาและผู้ ส าเร็จการศึกษาการประเมินภาควิช าและหลั กสู ตรโดยบุคลากร
ภายนอกและการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิต โดยผู้ใชบัณฑิตการทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจจะ
ดาเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ ที่มีความรวมมือทางการศึกษาแตจะมีกระบวนการ อยางไรนั้นขึ้นอยูกับ
รายละเอียดของการจัดการและความมประสิทธิภาพของการดาเนินการร่วมกัน อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่
เปิดสอนจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจวาจะรักษามาตรฐานไว้ได้อยางสม่าเสมอ
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8. ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแตละดาน
การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานเกิดขึ้นได้หลายวิธี ดังนั้นการบรรลุผลสาเร็จใน
มาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานจะตางกันการสอน จะตองใชกลยุทธการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบต่างๆ
ของการเรียนรู้รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธการสอนนั้นๆ อยางตอเนื่องปัจจัยดังกล่าวจะเป็ น
สัดสวนสาคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพื่อให้ มั่นใจวาปจจัยสูความสาเร็จเหลานี้เปนที่
เข้าใจของคณาจารยผู้เกี่ยวของและนาไปใช้ในการเรียนการสอน
ปจจัยสูความสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแตละดาน มีดังนี้
8.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
การพัฒนาดานนี้เกี่ยวของกับการผสมผสานความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสม และปฏิบัติ
ตนอย่างถูกตองตามกาลเทศะทัศนคติและวุฒิภาวะ ในการตัดสินใจยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาจะรวมถึงการ
เป็นแบบอยางที่ดี การวิเคราะหและสะทอนพฤติกรรมของตนเองและของผู้อื่น ในสถานการณ์ตางๆกัน การอภิปราย
เป็นกลุมในเรื่องความขัดแยงทางความคิดอยางงายๆ และที่ซับซ้อนมากขึ้นจะชวยให้นักศึกษาเห็นค่านิยม ของ
ตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใช้หลักการทั่วไปว่าสิ่งที่ตนเชื่ อควรเปนแนวทางกาหนดพฤติกรรม
ของตนเองได้ หลักในการถายทอดการเรียนรู้จะตองมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณที่เปนไปได้ต่างๆ รวมถึง
สถานการณที่นักศึกษาจะตองเผชิญในชีวิตภายหน้าและในการทางาน แมวาผลการเรียนรู้ดานนี้อาจถูกจัดเป็น
รายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะแตควรใชทุกโอกาส ในการเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวม
ทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
8.2 การแสวงหาความรู้
ปจจัยสาคัญคือการจัดภาพรวมอยางกวางๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสรางและเนื้อหาสาระในการ
เรียนการสอนไว้ล วงหนา และเมื่อมีขอมูลใหม่เพิ่มขึ้นควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จัดไว้นั้นและเชื่ อมโยงกับ
ความรู้ เดิม ของนักศึกษา เพื่อให้ งายตอการทาความเขาใจ และนามาใชการใชเครื่องมือช่วยจ าและการทบทวน
เนื้อหาที่สาคัญเป็นระยะๆ จะชวยให้มั่นใจได้วาขอมูลนั้นจะอยูในความทรงจาได้ในระยะยาว
8.3 การพัฒนาทักษะทางปญญา
ปจจั ยสู ความส าเร็ จคื อการพั ฒ นาความคิ ดรวบยอดรวม ทั้ งหลั กการทางทฤษฏี และการฝึ ก
ปฏิบัติการ วิเคราะหสถานการณและแกไขปญหาตางๆ เปนลาดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว้ และตองฝึกปฏิบัติใน
หลายสถานการณ รวมทั้งที่คลายคลึงกับสถานการณที่คาดวาจะได้ใชในอนาคต เพื่อชวยในการถ่ายทอดความรู้และ
นาไปใชในสถานการณตางๆ ตามความเหมาะสมการพัฒนาความสามารถในการกาหนดและใชทักษะทางปญญาใน
การแก้ไข ปญหาใหมๆ ที่ไมคาดคิดมากอนจาเปนตองมีการทางานในการแกปญหาแบบปลายเปด โดยให้ความชวย
เหลือในการจาแนกแยกแยะและการประยุกตใช้ความรู้ความเขาใจ เพื่อเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดและ
แกไขปญหาได้อยางสรางสรรคนักศึกษาควรถูกฝกให้สามารถสะทอนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหมๆ
ที่ทาท้ายและสามารถพัฒนาการจัดการกลยุทธในการคิดของตนเองเมื่อตองแกไขประเด็นปญหาในลักษณะต่างๆ
8.4 การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ปจจัยสูความสาเร็จ คือ การมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกลุมและได้รับขอมูลป้อนกลับต่อ
ผลการทางานที่สร้างสรรคขอมูลปอนกลับดังกลาว จะมีประสิทธิภาพสูงสุดถานักศึกษาได้วิเคราะหพฤติกรรม
ของตนเองในสภาพแวดลอมที่เอื้อ และสามารถพัฒนาเปนหลักในการแสดงพฤติกรรมของตนเองการพั ฒนา
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ความสามารถและความรับผิดชอบ สาหรับการเรียนรู้อยางตอเนื่องจาเปนตองมอบหมายงานให้ นักศึกษาที่จะ
พัฒนาและกระตุ้นความสามารถเหลานั้น ดวยความมุงหวังให้มีผลงานที่ก้าวหนาขึ้นตามลาดับ
8.5 การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ปจจัยสูความสาเร็จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝกปฏิบัติเปนลาดับขั้นตอน ตามที่วางแผนไว้
พร้อมทั้งข้อมูลย้อนกลับและคาแนะนาในการปรับปรุงทักษะที่จาเปนทางดานการคานวณอยางงายๆ แกนักศึกษา
เพื่อปรับ ปรุงทั กษะที่ จ าเปนทางคณิ ตศาสตรอยางงายๆ และการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร
นักศึกษาที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษา อาจมีความสามารถตางกันในการใชทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข
และการสื่อสาร ซึ่งบางคนตองได้รับการสอนเปนพิเศษ ทั้งนี้อาจทาได้โดยการสอนโดยตรงรวมกับการฝึกปฏิบัติ
และควรให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะเหลานี้ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามลาดับ
9. สถาบันที่จัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สถาบันที่จะจัดการเรียนการสอนและให้คุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะตองเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอานาจหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตามที่กฎหมายกาหนด
10. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ตองสอดคลองกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในกรณีการประกันคุณ ภาพภายนอกโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือ
สถาบัน สามารถกาหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพิ่มเติมจากที่กาหนดไว้ในการประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอก
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ส่วนที่ 2
ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 นั้น จะต้อง
ดาเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. มาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา............(แบบ มคอ.1)
เป็นกรอบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ใช้ในการจัดทามาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิชาต่างๆ
ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่หรือปรับปรุง โดยจะเปิดกว้างให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ บรรจุเนื้อหาวิชาในส่วนที่นอกเหนือจากที่กาหนด
ไว้ได้อย่างอิสระให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบันฯ แต่ต้องมีมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรในระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้
มคอ.1 เป็นแบบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดให้ คณะผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ จัดทาขึ้น
ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรใด
ที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทุกสถาบันฯ ที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรข้างต้น จะต้องปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามประกาศ
2. รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ. 2)
เป็นการอธิบายภาพรวมของการจัดทาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะทาให้บัณฑิตบรรลุผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ ตามที่กาหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดย
คณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผนและจัดทารายละเอียดของหลักสูตร
รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่า จะต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึง
วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะทาให้มั่ นใจว่าจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้
ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร เมื่อสาเร็จการศึกษาแล้ว รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยให้นักศึกษาเลือกเรียนใน
หลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบ การเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้
ในกรณีที่กระทรวงประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ ของระดับคุณวุฒิ ของสาขา/สาขาวิชา แล้วสถาบัน
อุดมศึกษาที่จะเปิดสอนสาขา/สาขาวิชานั้นๆ จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในประกาศ แต่ในกรณีที่ยังไม่
มีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในสาขาวิชาที่ต้องการจะพัฒนาหลักสูตร ให้ดาเนินการตามแนวคิดของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและดาเนิน การตามแนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ และ
การปรับปรุงหลักสูตร (ในภาคผนวก ข, ค, ง)
รายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย 8 หมวดต่อไปนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
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3. รายละเอียดของรายวิชา (แบบ มคอ.3)
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน จะต้อง
ดาเนินการก่อนเปิดภาคเรียน โดยกาหนดเนื้อหาและจัดวัตถุประสงค์ ไว้ชัดเจนและครอบคลุมทั้ง 7 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนินการ
หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
หมวดที่ 7 การประเมินผลและปรับปรุงการดาเนินการของรายวิชา
4. รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (แบบ มคอ.4)
เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกงาน
ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน จะต้องดาเนินการก่อนเปิด
ภาคเรียน และให้ครอบคลุมทั้ง 7 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
หมวดที่ 3 การพัฒนาแผนการเรียนรู้
หมวดที่ 4 ลักษณะและการดาเนินการ
หมวดที่ 5 การวางแผนและการเตรียมการ
หมวดที่ 6 การประเมินนักศึกษา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
5. รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (แบบ มคอ.5)
เป็นรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับ
ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้น ๆ ว่าได้ดาเนินการสอนครอบคลุมและดาเนินการตามแผน
ที่วางไว้ใน มคอ.3 หรือไม่ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องดาเนินการ
ทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นภาคเรียน และจะต้องครอบคลุมทั้ง 6 หมวดดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน
หมวดที่ 3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบต่อการดาเนินการ
หมวดที่ 5 การประเมินรายวิชา
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
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6. รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (แบบ มคอ.6)
เป็นรายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ว่าได้บรรลุผลการเรียนตามแผนที่
กาหนดไว้ใน มคอ.4 หรือไม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะต้องดาเนินการ
ให้เสร็จสิ้นทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นภาคเรียน โดยให้ครอบคลุมทั้ง 6 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 การดาเนินการที่ต่างไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
หมวดที่ 3 ผลการดาเนินการ
หมวดที่ 4 ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร
หมวดที่ 5 การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
หมวดที่ 6 แผนการปรับปรุง
7. รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (แบบ มคอ.7)
เป็นการรายงานผลประจาปีเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประธานหลักสูตร ทารายงานผลดั งกล่าวส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี เพื่อให้ความเห็นชอบ และจะต้อง
กระทาทุกปีการศึก ษา เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง เพื่อปรับปรุงและพัฒ นาหลักสูตรเป็นรายๆ
และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกด้วย รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรจะต้อง
ครอบคลุมทั้ง 9 หมวด ดังนี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ
หมวดที่ 3 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ
หมวดที่ 9 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
รายละเอียด มคอ.1 – 7 สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http: //www.mua.go.th
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ส่วนที่ 3
รายละเอียดการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
2. แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่
3. แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร
4. แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
5. แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตร
6. แบบฟอร์มขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
7. แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่
8. แบบเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
9. แบบเสนอขอปิดหลักสูตร
10. แบบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (มคอ.)
(10.1) รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ. 2)
(10.2) รายละเอียดของรายวิชา (แบบ มคอ.3)
(10.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (แบบ มคอ.4)
(10.4) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (แบบ มคอ.5)
(10.5) รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (แบบ มคอ.6)
(10.6) รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (แบบ มคอ.7)
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การกาหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้นากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thailand Qualifications Framework for Higher Education TQF:HEd) ซึ่งกาหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต แบ่งออกเป็น 5 ด้าน โดยกาหนดแต่ละระดับดังนี้
1. ระดับปริญญาตรี
1.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรมในระดับเข้าใจซาบซึ้งปฏิบัติเป็นนิสัยถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้และเป็น
แบบอย่างที่ดีได้ในหัวข้อต่อไปนี้
- ซื่อสัตย์สุจริต
- ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง
- มีวินัยรู้หน้าที่ รับผิดชอบรู้กาลเทศะ ตรงเวลา
- เสียสละ มีน้าใจ มีจิตสาธารณะ
- กตัญญูมีจิตสานึกรักท้องถิ่นสถาบันและประเทศชาติ
- สุภาพ อ่อนน้อม
- รู้รักสามัคคีและมีจิตสานึกประชาธิปไตย
- มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
1.2 ด้านความรู้
(1) มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝ่รู้ในสถานการณ์ต่างๆ
(2) มีความรู้ในหลักการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาของตน
(3) มีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการทางานได้
1.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถค้นคว้าหาความรู้ข้อเท็จจริง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องการ
(2) สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใช้ปฏิบัติในงานประจาและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นและพัฒนางานประจาได้อย่างเหมาะสม
1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
(2) มีภาวะผู้นาในการทางานของกลุ่ม
(3) มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทางานของกลุ่ม
(4) มีความรับผิดชอบต่ออาชีพมีน้าใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการทางานเพื่อส่วนรวม
1.5 ด้านทักษะการวิเคาะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
อย่างมีวิจารณญาณ เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ
(2) มีความรู้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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(3) มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพื่อนาไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีคุณ ธรรม จริยธรรมในระดับเข้าใจซาบซึ้งปฏิบัติเป็นนิสัยถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้และเป็น
แบบอย่างทีด่ ีได้ในหัวข้อต่อไปนี้
1) ซื่อสัตย์สุจริต
2) ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง
3) มีวินัยรู้หน้าที่ รับผิดชอบ รู้กาลเทศะตรงเวลา
4) เสียสละมีน้าใจ มีจิตสาธารณะ
5) กตัญญูมีจิตสานึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
6) สุภาพ อ่อนน้อม
7) รู้รักสามัคคีและมีจิตสานึกประชาธิปไตย
8) มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2.2 ด้านความรู้
(1) มี ค วามรู้ ร ะดั บ สู งทั้ งภาคทฤษฎี แ ละภาคปฏิ บั ติ ในสาขาวิ ช าที่ ศึ ก ษาและสาขาวิ ช าที่
เกี่ยวข้อง
(2) มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
(3) มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูงในการปฏิบัติหน้าที่การงานและการประกอบวิชาชีพ
2.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีและประสบการณ์มาสู่ภาคปฏิบัติ
(2) สามารถศึกษาประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน
(3) สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่แตกต่างกัน
(4) สามารถสรุปผลและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ เสนอกลยุทธ์ในการปฏิบัติได้
2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการทางานเป็นทีมโดยเฉพาะในกลุ่มวิชาชีพ
(2) มีภาวะผู้นาในสมาชิกของกลุ่มวิชาชีพ
(3) มีค วามคิด ริเริ่ มในการแก้ไขปัญ หาในสถานการณ์ ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องกั บการท างานใน
วิชาชีพ
(4) มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพมีน้าใจและเสียสละพร้อมอุทิศตนในการทางานเพื่อส่วนรวม
2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิ ตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
อย่างมีวิจารณญาณเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและแก้ปัญหาทางวิชาการ
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(2) มีความรู้และทักษะทางภาษาต่างประเทศสามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ ทางวิชาการ
ได้
(3) มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการเพื่อนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ระดับปริญญาโท
3.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีคุณ ธรรม จริยธรรมในระดับเข้าใจซาบซึ้งปฏิบัติเป็นนิสัยถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้และเป็น
แบบอย่างที่ดีได้ในหัวข้อต่อไปนี้
1) ซื่อสัตย์สุจริต
2) ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง
3) มีวินัยรู้หน้าที่ รับผิดชอบ รู้กาลเทศะตรงเวลา
4) เสียสละมีน้าใจ มีจิตสาธารณะ
5) กตัญญูมีจิตสานึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
6) สุภาพ อ่อนน้อม
7) รู้รักสามัคคีและมีจิตสานึกประชาธิปไตย
8) มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3.2 ด้านความรู้
(1) มีความรู้ทางวิชาการอย่างลึกซึ้งในสาขาที่ตนเองศึกษา
(2) มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่ศึกษา
(3) มีความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ
3.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการบริหารจัดการและพัฒนา
ความคิดใหม่ เพื่อ การแก้ไขปัญหาในบริบทใหม่และสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ
(2) สามารถสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพื่อสร้างความรู้ใหม่และ
สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ พัฒนาและสร้างข้อสรุปในวิชาชีพหรือสาขาวิชาชีพของ
ตนอย่างสร้างสรรค์
(3) สามารถวางแผนและดาเนิน การค้นคว้าวิจัยได้ด้ว ยตนเอง ตลอดจนสามารถเป็น ผู้ ให้
คาปรึกษาหรือให้คาแนะนาทางวิชาการได้
3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการทางานเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานและบุคคลภายนอก
(2) มีภาวะผู้นาได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ
(3) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ตลอดจนการวางแผนในการปฏิบัติงานต่างๆ
(4) มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีน้าใจและเสียสละพร้อมอุทิศตนในการทางานเพื่อสังคม
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3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์สถิติหรือวิทยาศาสตร์
อย่างมีวิจารณญาณเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิชาการที่สลับซับซ้อนได้
(2) มีความรู้และทักษะทางภาษาต่างประเทศสามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
ได้
(3) มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ และสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการเพื่อนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ระดับปริญญาเอก
4.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
(1) มีคุณ ธรรม จริยธรรมในระดับเข้าใจซาบซึ้งปฏิบัติเป็นนิสัยถ่ายทอดแก่ผู้อื่นได้และเป็น
แบบอย่างที่ดีได้ในหัวข้อต่อไปนี้
1) ซื่อสัตย์สุจริต
2) ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง
3) มีวินัยรู้หน้าที่ รับผิดชอบ รู้กาลเทศะตรงเวลา
4) เสียสละมีน้าใจ มีจิตสาธารณะ
5) กตัญญูมีจิตสานึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ
6) สุภาพ อ่อนน้อม
7) รู้รักสามัคคีและมีจิตสานึกประชาธิปไตย
8) มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
4.2 ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวางถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของ
สาขาวิชาที่ศึกษา
(2) มีความรู้ในเทคนิคการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับรับในสาขาวิชาที่ศึกษา
อย่างชาญฉลาด
(3) มีความสามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นาเป็นแบบอย่างที่ดีด้านวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษา
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ
4.3 ด้านทักษะทางปัญญา
(1) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ทางวิชาการ
ชั้นสูงทั้งในเชิงทฤษฎีและเทคนิคการวิจัย
(2) สามารถสังเคราะห์ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่โดยบูรณา
การแนวความคิดใหม่ในเชิงสหวิทยาการ
(3) สามารถออกแบบและดาเนินโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทั้งในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ
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4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีความสามารถในการสร้างทีมงานเพื่ อวางแผนและปฏิ บัติงานร่ว มกับหน่ว ยงานและ
บุคคลภายนอกได้
(2) มีภาวะผู้นาในทุก ๆ ด้านต่อสังคมส่วนรวม และในระดับประเทศ
(3) มี ความคิ ดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ ตลอดจนการวางแผนในการปฏิ บัติ งานต่าง ๆ ได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ
(4) มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติมีน้าใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการทางานเพื่อ
ประเทศ
4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์สถิติหรือวิทยาศาสตร์
อย่างมีวิจารณญาณเพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้งและพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ได้
(2) มีค วามรู้ และทั กษะทางภาษาต่างประเทศ สามารถสื่ อสาร ผลิ ต ผลงานและถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการได้
(3) มีความรู้ และทัก ษะในการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการแสวงหาความรู้ สร้างส รรค์
ผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. หลักสูตรใหม่
เป็นหลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดับการศึกษาและสาขาวิชานั้นมาก่อน
2. หลักเกณฑ์เบื้องต้น
การขอความเห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ให้คณะที่จะเสนอหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามรูปแบบการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ที่
สกอ. กาหนด
2.2 การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่ สาขาวิชา คณะ คณะกรรมการประจาคณะจะต้องดาเนินการ
พิจารณาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
(1) ความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
(2) ความต้องการด้านตลาดแรงงานของประเทศ
(3) ความสอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
(4) ความพร้อมของการดาเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
(5) ความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น
2.3 หลักสูตรต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. และองค์กรวิชาชีพ กาหนด
2.4 หลักสูตรต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอน
2.5 หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ต้องเสนอให้ สกอ. ทราบภายใน 30 วัน
นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ
2.6 การขอความเห็ น ชอบหลั ก สู ต รใหม่ ทุ ก ระดั บ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รจะต้ อ งจั ด ท าเอกสาร
รายละเอียดหลักสูตรที่มีหั วข้อรายละเอียดและหลั กเกณฑ์ตามรูปแบบที่ สกอ. กาหนด เพื่อเสนอขอความ
เห็นชอบตามขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2.7 หลักสูตรซึ่งประสงค์จะเริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาใดให้เสนอหลักสูตรถึงสภามหาวิทยาลัยก่อน
เปิดรับนักศึกษาภายใน 180 วัน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงาน
3. รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําและเสนอเอกสารหลักสูตร
3.1 การขอบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
การขอบรรจุหลักสูตรใหม่ หลักสูตรใหม่ที่จะดาเนินการขอเปิดสอนต้องได้รับการบรรจุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยคณะดาเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุหลักสูตร
ใหม่ไว้ในแผนของมหาวิทยาลัย หรือการปรับหลักสูตรที่มีบรรจุในแผนยุทธศาสตร์แล้วแต่ยังไม่ได้ดาเนินการ
ต้องเสนอเรื่องไปยังรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผ่านกองนโยบายและแผน เพื่อขอบรรจุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ก่อนจะดาเนินการเสนอขอความเห็นชอบเปิดสอนตามขั้นตอนต่อไป
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3.2 การร่างหลักสูตร
ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง กรณี
เป็ น หลั ก สู ต รสาขาวิช าร่ ว มระหว่างคณะให้ ร องอธิก ารบดี ฝ่ ายวิ ช าการเป็ น ผู้ แ ต่ งตั้ ง คณะกรรมการก่ อ น
ดาเนินการจัดทา (ร่าง) เอกสารรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการพัฒ นาหลักสูตร ต้องศึกษาทาความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้ านของ
ระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามรูปแบบ หัวข้อรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ สกอ.
และมหาวิทยาลัยกาหนด และเสนอขอความเห็นชอบตามลาดับขั้นตอน
3.3 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับคณะ
ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่ดาเนินการเรียบร้อยแล้วพร้อมต่อที่
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในคณะเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย ดังนี้
เสนอคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ / คณะกรรมการวิชาการประจาบัณฑิต ภายหลังการ
พิจารณา
(1) คณะจะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบผลการพิจารณา
(2) หากมีข้อควรปรับปรุงแก้ไขที่เป็นสาระสาคัญ ให้รีบดาเนินการนาหลักสูตรกลับไปแก้ไขภายใน
15 วัน แล้วนามาพิจารณาในคณะกรรมการฯ อีกครั้ง
(3) หากมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ผู้ รับผิ ดชอบหลั กสู ตรต้องแก้ไขเอกสารให้ เรียบร้ อยก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน
ต่อไป
3.4 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย
การเสนอหลั ก สู ต รใหม่ ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมการฯ ประจ าคณะแล้ ว ต่ อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้ดาเนินการ
ดังนี้
ขั้นตอนการเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ให้ ค ณะต้ น สั งกั ด เสนอเอกสารรายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร จ านวน 25 ชุ ด ที่ ด าเนิ น การแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิชาการประจาคณะเรียบร้อยแล้ว เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ เพื่อสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนาเสนอให้คณะกรรมการบริหารวิชาการ (ประชุมทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน)
กลั่นกรองก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ภายหลังการพิจารณา
1) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะแจ้งคืนหลักสูตรจากคณะกรรมการบริหารวิชาการให้
คณะต้นสังกัดทราบผลการพิจารณา
2) ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รรี บ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขเอกสารหลั ก สู ต รตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ (กรณี มีมติให้แก้ไขควรดาเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน แล้วนามาพิจารณาอีก
ครั้ง)
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ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจาเป็นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน
แนวปฏิบัตินี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการที่จะพิจารณา
3) หากมี ข้ อ เสนอแนะ/ข้ อ ควรปรั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ย ให้ น าหลั ก สู ต รไปด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอแนะและดาเนินการส่งให้สภาวิชาการพิจารณาต่อไป
(2) สภาวิชาการมหาวิทยาลัย
ให้ ค ณะต้ น สั งกั ด เสนอเอกสารรายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร จ านวน 25 ชุ ด ที่ ด าเนิ น การแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิชาการเรียบร้อยแล้ว เสนออธิการบดี ก่อนวันประชุมสภาวิชาการ 10
วัน (ประชุมทุกวัน พุธที่ 4 ของเดือน) เพื่อสานักส่ งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนาเสนอต่อที่ประชุมสภา
วิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ภายหลังการพิจารณา
1) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะแจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการให้คณะต้นสังกัดทราบผล
การพิจารณา
2) ให้ ผู้รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรรีบดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสู ตรตามมติที่ประชุมสภา
วิชาการ (กรณีมีมติให้แก้ไขควรดาเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน แล้วนามาพิจารณาอีกครั้ง หากพ้นกาหนดให้
ถือว่าผู้รับผิดชอบหลักสูตรมิประสงค์จะดาเนินการต่อ ไปและหากประสงค์จะขอความเห็นชอบหลักสูตรเดิม
จะต้องเสนอใหม่
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจาเป็นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน
แนวปฏิบัตินี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ที่จะพิจารณา
3) หากมี ข้ อ เสนอแนะ/ข้ อ ควรปรั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ย ให้ น าหลั ก สู ต รไปด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอแนะและดาเนินการส่งให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
(3) สภามหาวิทยาลัย
ให้ ค ณะต้ น สั งกั ด เสนอเอกสารรายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร จ านวน 35 ชุ ด ที่ ด าเนิ น การแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว เสนออธิการบดี ก่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย 10 วัน (ประชุม
ทุกวันพฤหัสที่ 3 ของเดือน) เพื่อสานักงานสภามหาวิทยาลัยนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตร
ภายหลังการพิจารณา
1) สานักงานสภามหาวิทยาลัย จะแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้คณะต้นสังกัด ทราบผลการ
พิจารณา
2) ให้ ผู้รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรรีบดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสู ตรตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (กรณีมีมติให้แก้ไขควรดาเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน แล้วนามาพิจารณาอีกครั้ง)
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจาเป็นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน
แนวปฏิบัตินี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะพิจารณา
3) ให้ ผู้รับผิดชอบหลั กสูตรจัดส่ งเอกสารหลักสูตร จานวน 6 ชุด พร้อมแบบรายงานข้อมูล การ
พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จานวน 1 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมู ล 1 แผ่น
และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจานวน 1 ชุด ส่งไปที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน 20 วัน
นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบเพื่อนาเสนอ สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป
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3.5 การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
กระทรวงศึกษาธิการและ / หรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนดให้ แ ต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย เสนอหลั ก สู ต รที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ สกอ. รับทราบภายในกาหนดไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ระดับต่างๆ
ดังนั้น เพื่อให้สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จทันตามที่ สกอ.กาหนด ขอให้คณะเจ้าของหลักสูตร
เสนอเอกสารหลักสูตรที่ตรวจแก้ไขแล้วพร้อมสาเนามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยถึงสานักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ภายใน 20 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
* ในกรณี มี ข้ อ สั งเกตจากส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่อ งอาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
และนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป
* ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์ตามที่ สกอ. กาหนดและ สกอ.
จะดาเนินการเสนอให้ กกอ. พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วันนับจากวันที่ ที่ทาง สกอ.
ได้รับหลักสูตรดังกล่าวหรือเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทางสานักงานคณะกรรมการกาหนด
* หลั กสู ตรที่ต้องผ่านการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ ให้ คณะเจ้าของหลักสูตรดาเนินการเสนอ
หลักสูตรพร้อมกับที่เสนอ สกอ.พิจารณาพร้อมกัน และเมื่อ สกอ.รับทราบ/รับรองหลักสูตรแล้ว ให้ดาเนินการ
ส่งหนังสือการรับรองจาก สกอ.ให้องค์กรวิชาชีพพิจารณาต่อไป
3.6 การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงาน (ก.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย ราชภัฏจันทรเกษมอนุมัติให้เปิดสอนและ สกอ. รับทราบแล้ว สกอ.
จะเสนอสานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาประเมินค่าหลักสูตรและ สกอ. จะแจ้งผลการผลการ
พิจารณาของสานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.ค.ศ. ให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป
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แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขั้นที่
1.

กิจกรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น

2.

ดาเนินการขอบรรจุหลักสูตรใหม่

3.

วางแผน
จัดทาหลักสูตรใหม่

4.

ดาเนินการจัดทา
หลักสูตรใหม่
ไม่ผ่าน/แก้ไข
1
ไม่ผ่าน

5.
พิจารณาตาม
เกณฑ์

1

เสนอโครงการเปิดหลักสูตรใหม่
และขอบรรจุในแผนยุทธศาสตร์

สาขาวิชา/คณะ

30 วัน

-เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
- TQF

1. ตั้งคณะกรรมการวางแผนจัดทา
หลักสูตรใหม่ 5-8 คนประกอบด้วย
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อย 3-5 คน
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
อย่างน้อย 2 คน
- ผู้แทนวิชาชีพ 1 คน (ถ้ามี)
2. ศึกษาความต้องการของ
ตลาดแรงงาน
1. ดาเนินการจัดทาร่าง
หลักสูตร
2. วิพากษ์หลักสูตร
3. คณะกรรมการประจาคณะ/
คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ
พิจารณา

สาขาวิชา/คณะ

90 วัน

-เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
- TQF

-คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร
-คณะกรรมการ
ประจาคณะ/บัณฑิต

90 วัน

ร่างหลักสูตรใหม่

คณะกรรมการบริหารวิชาการ
พิจารณาตามกรอบ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยและความถูกต้องของ
รายละเอียดหลักสูตร

คณะกรรมการ
บริหารวิชาวิชาการ

30 วัน

ร่างหลักสูตรใหม่

พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร

สภาวิชาการ

30 วัน

ร่างหลักสูตรใหม่

พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและนโยบาย

สภามหาวิทยาลัย

30 วัน

ร่างหลักสูตรใหม่

เสนอหลักสูตรให้ สกอ./คุรุสภา/
องค์กรวิชาชีพ(ถ้ามี)
เพื่อรับทราบ/รับรองหลักสูตร

คณะ/สาขาวิชา/สานัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

30 วัน

หลักสูตรใหม่

เสนอหลักสูตรให้ ก.พ. และ ก.ค.ศ.
เพื่อรับรองคุณวุฒิ

สกอ.

30 วัน

หลักสูตรใหม่

ผ่าน
ไม่ผ่าน

6.
พิจารณาร่าง
หลักสูตร

1

ผ่าน
ไม่ผ่าน

7.
พิจารณาร่าง
หลักสูตร

1

ผ่าน
ไม่ผ่าน

8.
รับทราบ/

ผ่าน

ไม่รับทราบ

9.

ไม่รับทราบ
สานักงาน ก.พ./ก.ค.ศ.
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ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรใหม่ (มคอ.2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

พัฒนาหลักสูตร

พัฒนาหลักสูตร
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ขั้นตอนการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา/รายงานผล (มคอ.3,4,5,6,7)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. การปรับปรุงหลักสูตร
การปรั บ ปรุงในสาระส าคั ญ ของหลั ก สู ตร เช่น วัต ถุป ระสงค์ ของหลั ก สู ต ร โครงสร้างหลั กสู ต ร ชื่ อ
หลักสู ตร ชื่อปริญ ญา เนื้ อหาสาระสาคัญ ในหมวดวิช าเฉพาะและระบบการศึกษาและปรับ ปรุงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ทุกๆ 5 ปี
2. หลักเกณฑ์เบื้องต้น
การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ให้คณะที่จะเสนอหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามรูปแบบการแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สกอ. กาหนด
2.2 หลักสูตรต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. และองค์กรวิชาชีพกาหนด
2.3 หลั ก สู ต รที่ ป รั บ ปรุ ง ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รแล้ ว ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอน
2.4 หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วให้แจ้ง สกอ. ทราบภายใน 30 วัน
2.5 หลั กสู ตรปรับ ปรุ งทุกระดับตามเกณฑ์ มาตรฐานหลักสู ตร ผู้ รับ ผิ ดชอบหลักสู ตรจะต้องจัดท า
เอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่มีหั วข้อรายละเอียดและหลักเกณฑ์ ตามรูปแบบที่ สกอ. กาหนด เพื่ อเสนอ
ขอความเห็นชอบตามขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
3. รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําและเสนอเอกสารหลักสูตร
3.1 การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง
คณะไม่ต้องเสนอขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีข้อมูลของหลักสูตรเดิมในแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแล้ว
3.2 การร่างหลักสูตร
ให้ ผู้รับ ผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง
กรณีเป็นหลักสูตรสาขาวิชาร่วมระหว่างคณะให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการก่อน
ดาเนินการจัดทา (ร่าง) เอกสารรายละเอียดหลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ต้องศึกษาทาความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของ
ระดับคุณวุฒิที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามรูปแบบ หัวข้อรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ สกอ. และ
มหาวิทยาลัยกาหนด และเสนอขอความเห็นชอบตามลาดับขั้นตอน
3.3 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับคณะ
ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่ดาเนินการเรียบร้อยแล้วต่อที่ประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในคณะเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย ดังนี้
เสนอคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ/คณะกรรมการประจาคณะ
ภายหลังการพิจารณา
(1) คณะจะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบผลการพิจารณา
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(2) หากมีข้อควรปรับปรุงแก้ไขที่เป็นสาระสาคัญ ให้รีบดาเนินการนาหลักสูตรกลับไปแก้ไขภายใน
15 วัน แล้วนามาพิจารณาในคณะกรรมการฯ อีกครั้ง
(3) หากมี ข้อ เสนอแนะให้ แก้ไขผู้ รับ ผิ ด ชอบหลั กสู ต รต้อ งแก้ ไขเอกสารให้ เรียบร้อ ยก่ อนเสนอ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน
ต่อไป
3.4 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย
การเสนอหลั ก สู ต รใหม่ ที่ ผ่ า นความเห็ น ชอบของคณะกรรมกา รฯ ประจ าคณะแล้ ว ต่ อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้ดาเนินการ
ดังนี้
ขั้นตอนการเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้
(1) คณะกรรมการบริหารวิชาการ
ให้ ค ณะต้ น สั งกั ด เสนอเอกสารรายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร จ านวน 25 ชุ ด ที่ ด าเนิ น การแก้ ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิชาการประจาคณะเรียบร้อยแล้ว เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ เพื่อสานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนาเสนอให้คณะกรรมการบริหารวิชาการ (ประชุมทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน)
กลั่นกรองก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ภายหลังการพิจารณา
1) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะแจ้งคืนหลักสูตรจากคณะกรรมการบริหารวิชาการให้
คณะต้นสังกัดทราบผลการพิจารณา
2) ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รรี บ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไขเอกสารหลั ก สู ต รตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริห ารวิชาการ (กรณี มีมติให้แก้ไขควรดาเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน แล้วนามาพิจารณาอีก
ครั้ง)
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจาเป็นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน
แนวปฏิบัตินี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการที่จะพิจารณา
3) หากมี ข้ อ เสนอแนะ/ข้ อ ควรปรั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ย ให้ น าหลั ก สู ต รไปด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอแนะและดาเนินการส่งให้สภาวิชาการพิจารณาต่อไป
(2) สภาวิชาการมหาวิทยาลัย
ให้ คณะต้น สั งกัดเสนอเอกสารรายละเอียดหลั กสู ตร จานวน 25 ชุด ที่ ดาเนิน การแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิชาการเรียบร้อยแล้ว ส่งไปที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ก่อนวันประชุมสภาวิชาการ 10 วัน (ประชุมทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน) เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ภายหลังการพิจารณา
1) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะแจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการให้คณะต้นสังกัดทราบผล
การพิจารณา
2) ให้ ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรรีบดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสู ตรตามมติที่ประชุมสภา
วิชาการ (กรณีมติให้แก้ไขให้ดาเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน แล้วนามาพิจารณาอีกครั้ง
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจาเป็นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน
แนวปฏิบัตินี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะพิจารณา
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3) หากมี ข้ อ เสนอแนะ/ข้ อ ควรปรั บ ปรุ ง เล็ ก น้ อ ย ให้ น าหลั ก สู ต รไปด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้อเสนอแนะและดาเนินการส่งให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
(3) สภามหาวิทยาลัย
ให้ ค ณะต้ น สั งกั ด เสนอเอกสารรายละเอี ย ดหลั ก สู ต ร จ านวน 35 ชุ ด ที่ ด าเนิ น การแก้ ไขตาม
ข้ อ เสนอแนะจากสภาวิ ช าการเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ส่ ง ไปที่ ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ก่ อ นวั น ประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย 10 วัน (ประชุมทุกวันพฤหัสที่ 3 ของเดือน) เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุม สภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ภายหลังการพิจารณา
1) สานักงานสภามหาวิทยาลัย จะแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้คณะต้นสังกัดทราบผลการ
พิจารณา
2) ให้ ผู้รับผิ ดชอบหลักสูตรรีบดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสู ตรตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (กรณีมติให้แก้ไข ให้ดาเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน)
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจาเป็นนอกเหนือจากที่กาหนดไว้ใน
แนวปฏิบัตินี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะพิจารณา
3) ให้ ผู้รับ ผิดชอบหลั กสู ตรจัดส่งเอกสารหลั กสู ตรจานวน 6 ชุด พร้อ มแบบรายงานข้อมูล การ
พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น และมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยจานวน 1 ชุด ส่งไปที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน 20 วันนับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบเพื่อนาเสนอ สกอ. รับทราบ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป
3.5 การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
และ/หรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาก าหนดให้ แ ต่ ล ะมหาวิ ท ยาลั ย เสนอหลั ก สู ต รที่ ส ภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ วให้ สกอ. รับทราบภายในกาหนดไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ระดับต่างๆ ตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับต่างๆ
ดังนั้ น เพื่อให้ สามารถดาเนิน การได้แล้ วเสร็จทันตามที่ สกอ.กาหนด ขอให้ รีบเสนอเอกสาร
หลักสูตรที่ตรวจแก้ไขแล้วพร้อมสาเนามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยถึงสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ภายใน 20 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ
* ในกรณี มี ข้ อ สั งเกตจากส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา เรื่ อ งอาจารย์ ผู้ รับ ผิ ด ชอบ
หลักสูตรให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและนาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
และนาเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป
* ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้องครบถ้วน และสมบูรณ์ตามที่ สกอ. กาหนดและ สกอ.
จะดาเนินการเสนอให้ กกอ. พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วันนับจากวันที่ ที่ทางสกอ.
ได้รับหลักสูตรดังกล่าว
* หลักสูตรที่ต้องผ่านการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ ให้หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรดาเนินการเสนอ
หลักสูตรพร้อมกับที่เสนอ สกอ. พิจารณาพร้อมกัน และเมื่อ สกอ.รับทราบ/รับรองหลักสูตรแล้ว ให้ดาเนินการ
ส่งหนังสือรับรองจาก สกอ. ให้องค์กรวิชาชีพพิจารณาต่อไป
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3.6 การเสนอหลักสูต รต่อสํานักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ. )และสํานักงาน คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอนและ สกอ. รับทราบแล้ว สกอ. จะเสนอสานักงาน
ก.พ. และส านั กงาน ก.ค.ศ. พิ จ ารณาประเมินค่ าหลั กสู ตรและ สกอ. จะแจ้งผลการผลการพิ จารณาของ
สานักงาน ก.พ. และสานักงาน ก.ค.ศ. ให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป
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แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขั้นที่
1.

กิจกรรม

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เริ่มต้น

2.

วางแผน
การปรับปรุงหลักสูตร

3.

ดาเนินการปรับปรุง
หลักสูตร
ไม่ผ่าน/แก้ไข
1
ไม่ผ่าน

4.
พิจารณาตาม
เกณฑ์

1

1. ตั้งคณะกรรมการวางแผนจัดทา
หลักสูตรใหม่ 5-8 คนประกอบด้วย
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อย่างน้อย 3-5 คน
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
อย่างน้อย 2 คน
- ผู้แทนวิชาชีพ 1 คน (ถ้ามี)
2. ศึกษาความต้องการของ
ตลาดแรงงาน

สาขาวิชา/คณะ

90 วัน

-เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
- TQF

1. ดาเนินการจัดทาร่าง
หลักสูตร
2. วิพากษ์หลักสูตร
3. คณะกรรมการประจาคณะ/
คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ
พิจารณา

-คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร
-คณะกรรมการ
ประจาคณะ/บัณฑิต

90 วัน

ร่างหลักสูตรใหม่

คณะกรรมการบริหารวิชาการ
พิจารณาตามกรอบ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยและความถูกต้องของ
รายละเอียดหลักสูตร

คณะกรรมการ
บริหารวิชาวิชาการ

30 วัน

ร่างหลักสูตรใหม่

พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร

สภาวิชาการ

30 วัน

ร่างหลักสูตรใหม่

พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและนโยบาย

สภามหาวิทยาลัย

30 วัน

ร่างหลักสูตรใหม่

เสนอหลักสูตรให้ สกอ./คุรุสภา/
องค์กรวิชาชีพ(ถ้ามี)
เพื่อรับทราบ/รับรองหลักสูตร

คณะ/สาขาวิชา/สานัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน

30 วัน

หลักสูตรใหม่

เสนอหลักสูตรให้ ก.พ. และ ก.ค.ศ.
เพื่อรับรองคุณวุฒิ

สกอ.

30 วัน

หลักสูตรใหม่

ผ่าน
ไม่ผ่าน

5.
พิจารณาร่าง
หลักสูตร

1

ผ่าน
ไม่ผ่าน

6.
พิจารณาร่าง
หลักสูตร

1

ผ่าน
ไม่ผ่าน

7.
รับทราบ/

ผ่าน

ไม่รับทราบ

8.

ไม่รับทราบ
สานักงาน ก.พ./ก.ค.ศ.
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ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรปรับปรุง (มคอ.2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
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ขั้นตอนการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา/รายงานผล (มคอ.3,4,5,6,7)
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. การปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่ อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพิ่มรายวิชา
เลือก และการปรับคาอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ
และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. หลักเกณฑ์เบื้องต้น
การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรั บปรุงเล็กน้อยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพื่อ
เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพั ฒ นา/ปรับปรุงหลั กสู ตร ให้ คณะที่ จะเสนอหลักสู ตรพิ จารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามรูปแบบการแต่งตั้งกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
2.2 หลักสูตรต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. และองค์กรวิชาชีพกาหนด
2.3 หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วให้แจ้ง สกอ. ทราบภายใน 30 วัน
2.4 การขอความเห็ นชอบหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยทุกระดับ ผู้รับผิ ดชอบหลั กสูตรจะต้องจัดทา
เอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่มีหัวข้อรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามแบบรายงานข้อมูลหลักสูตรแต่ละระดับ
(สมอ. 08) ที่ สกอ. กาหนด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามขั้นตอนการพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
2.5 ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง ให้รวบรวมและสรุปจัดทาเป็นเอกสารฉบับ
เดียวรายงานต่อ สกอ. ตามแบบฟอร์ม สมอ.08 (แบบรายงานข้อมูลของหลักสูตรแต่ละระดับ)
2.6 ในกรณี ขอเปลี่ ยนแปลงอาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตรหรืออาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร ต้องแนบ
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้
(1) แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรแต่ละระดับ (สมอ.08)
(2) ตารางเปรียบอาจารย์ประจาหลักสูตร
(3) ประวัติพร้อมภาระงานสอน
(4) หลักฐานทางการศึกษา
2.7 ในกรณีเพิ่มหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ต้องมีตารางเปรียบเทียบที่ชัดเจนพร้อมระบุเหตุผล
ที่ชัดเจน
2.8 ในกรณีเพิ่มเติมรายวิชา ต้องเพิ่มคาอธิบายรายวิชา
3. รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําและเสนอเอกสารหลักสูตร
3.1 การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย
คณะไม่ต้องเสนอขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีข้อมูลของหลักสูตรเดิมใน
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแล้วและเป็นการปรับปรุงเล็กน้อย
3.2 การร่างหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ดาเนินการจัดทา (ร่าง) เอกสารรายละเอียดหลักสูตร
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ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ต้องศึกษาทาความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของระดับ
คุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามรูปแบบ หัวข้อรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ สกอ. และ
มหาวิทยาลัยกาหนดและเสนอขอความเห็นชอบตามลาดับขั้นตอน
3.3 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับคณะ
ให้ผู้ รับ ผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอเอกสารรายละเอียดหลั กสูตรที่ดาเนินการเรียบร้อยแล้วต่อที่
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในคณะเพื่อให้ความเห็นชอบก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย ดังนี้
เสนอคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ/คณะกรรมการประจาคณะ
ภายหลังการพิจารณา
(1) คณะจะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบผลการพิจารณา
(2) หากมีข้อเสนอแนะให้ แก้ไข ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป
3.4 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย
การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ประจาคณะแล้วต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้ดาเนินการ
ดังนี้
ขั้นตอนการเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้
(1) สภาวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตร
ให้คณะต้นสังกัดเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร จานวน 25 ชุด ที่ดาเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิชาการเรียบร้อยแล้ว เสนออธิการบดี ก่อนวันประชุมสภาวิชาการ 10
วัน (ประชุมทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน) เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ภายหลังการพิจารณา
1) สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะแจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการให้คณะต้นสังกัด
ทราบผลการพิจารณา
2) ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรีบดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภา
วิชาการ (กรณีมติให้แก้ไขให้ดาเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน แล้วนามาพิจารณาอีกครั้ง)
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจาเป็นนอกเหนือจากที่กาหนด
ไว้ในแนวปฏิบัตินี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะพิจารณา
3) หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงเล็กน้อย ให้นาหลักสูตรไปดาเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะและดาเนินการส่งให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป
(2) สภามหาวิทยาลัย
ให้คณะต้นสังกัดเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร จานวน 35 ชุด ที่ดาเนินการแก้ไขตาม
ข้ อ เสนอแนะจากสภาวิ ช าการเรี ย บร้ อ ยแล้ ว ส่ ง ไปที่ ส านั ก งานสภามหาวิ ท ยาลั ย ก่ อ นวั น ประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัย 10 วัน (ประชุมทุกวันพฤหัสที่ 3 ของเดือน) เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร
ภายหลังการพิจารณา
1) สานักงานสภามหาวิทยาลัย จะแจ้งมติที่ป ระชุมสภามหาวิทยาลัยให้คณะต้นสังกัดทราบ
ผลการพิจารณา
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2) ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรีบดาเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (กรณีมติให้แก้ไข ให้ดาเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน)
ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจาเป็นนอกเหนือจากที่กาหนด
ไว้ในแนวปฏิบัตินี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะพิจารณา
3) ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดส่งเอกสารหลักสูตร จานวน 7 ชุด พร้อมแบบรายงานข้อมูล
การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมุล 1 แผ่น และมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยจานวน 1 ชุด ส่งไปที่สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน 20 วันนับจาก
วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบเพื่อนาเสนอ สกอ. รับทราบ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป
3.5 การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
และหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ สกอ. รับทราบภายในกาหนดไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วตามแบบฟอร์ม สมอ.08
ดังนั้น เพื่อให้สามารถดาเนินการได้แล้วเสร็จทันตามที่ สกอ.กาหนด ขอให้รีบเสนอเอกสารหลักสูตรที่ตรวจ
แก้ไขแล้วพร้อมสาเนามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยถึงสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน 20 วัน
นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ เพื่อรายงานให้ สกอ.รับทราบ
หมายเหตุ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้ให้
ความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร ของสภาสถาบันอุดมศึกษา
ได้แก่
1. หลักสูตรที่ต้องส่งให้ สกอ. ให้การรั บทราบ การให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติหลักสูตร ของสภา
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้
1.1 หลักสูตรใหม่
1.2 หลั กสูตรฉบั บ ปรั บ ปรุ งที่ เป็นการปรับ ปรุงในสาระส าคัญ ของหลั กสูตร อาทิ วัตถุประสงค์
โครงสร้าง ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระสาคัญในหมวดวิชาเฉพาะ และระบบการศึกษา
1.3 หลักสูตรปรับปรุง (สมอ. 08) ที่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2. หลั ก สู ต รที่ ไ ม่ ต้ อ งส่ ง ให้ สกอ. ให้ รั บ ทราบ การให้ ค วามเห็ น ชอบหรื อ อนุ มั ติ ห ลั ก สู ต รของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ที่เป็นการปรับปรุงระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนแปลงชื่อ
รายวิชา การเพิ่มรายวิชาเลือก และการปรับคาอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหา
สาระในหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตร
ทั้งนี้ ขอให้ ส ถาบั น อุดมศึกษาส่งเอกสารหลั กฐานการปรับปรุงแก้ไขหลั กสู ตรเล็กน้อยที่ผ่ านความ
เห็นชอบ หรืออนุมัติหลักสูตรจารสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ สกอ. เพื่อให้ข้อมูลหลักสูตรที่ สกอ. ทันสมัยอยู่
เสมอ
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แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ขั้น
ที่
1.
2.

ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน

กิจกรรม

ระยะ
เวลา

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง

คณะ/
สาขาวิชา/

60
วัน

- เปรียบเทียบ
หลักสูตรเดิมกับ
ส่วนที่ปรับปรุง
- ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร

สภาวิชาการ

30
วัน

- ร่างหลักสูตร
ปรับปรุง
- เปรียบเทียบ
หลักสูตรเดิมกับ
ส่วนที่ปรับปรุง

พิจารณาตามเกณฑ์
สภา
มาตรฐานหลักสูตรและ มหาวิทยาลัย
นโยบาย

30
วัน

- ร่างหลักสูตร
ปรับปรุง
- เปรียบเทียบ
หลักสูตรเดิมกับ
ส่วนที่ปรับปรุง

เสนอ กกอ. ,กคศ.,
องค์กรวิชาชีพ
เพื่อรับทราบ

สกอ.
ครุสภา
องค์กรวิชาชีพ

30
วัน

หลักสูตรปรับปรุง

สกอ. รับทราบ

สกอ.

30
วัน

หลักสูตรปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ

เริ่มต้น
ปรับปรุงหลักสูตร
เล็กน้อย

1

ไม่ผ่าน/แก้ไข

3.
พิจารณาร่าง

- จัดทาเอกสารที่
ปรับปรุง
- คณะกรรมการ
ประจาคณะ
- คณะกรรมการ
วิชาการประจาคณะ
พิจารณา
พิจารณาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร

หลักสูตร
1

ผ่าน
4.

ไม่ผ่าน
พิจารณาร่าง
หลักสูตร
1

ผ่าน
5.
ไม่ผ่าน
รับทราบ

ผ่าน
6.

สกอ.
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แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตร
1. หลักเกณฑ์เบื้องต้น
เนื่องด้วยหลักสูตรที่เปิดสอนต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ความพร้อมของมหาวิทยาลัย
และสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาต้องได้รับการ
ประเมิ น หลั ก สู ต รตามมาตรฐานอย่ างสม่ าเสมอ และมี ก ารปรับ ปรุงหลั กสู ต รให้ ทั น ต่ อการเปลี่ ย นแปลง
มหาวิทยาลั ยจึงต้องมีการวางระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภ าพรวมทั้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศแนวปฏิบัติในการแจ้งปิดหลักสูตร สาขาวิชาที่ผ่านการอนุมัติของ
สภามหาวิทยาลัยแล้วภายใน 30 วัน มหาวิทยาลัยจึงได้กาหนดแนวปฏิบัติในการการเสนอขอปิดหลักสูตร
เดิมไว้ดังต่อไปนี้
หลักสูตรที่อยู่ในเงื่อนไขการพิจารณาขอปิดหลักสูตร คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตาม
รายละเอียดและเหตุผลดังต่อไปนี้
1.1 ความต้องการของสังคมและท้องถิ่น
1.2 ความต้องการด้านตลาดแรงงานของประเทศ
1.3 ความสอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
1.4 ความพร้อ มของการด าเนิ น การจัด การเรีย นการสอนให้ เป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา
1.5 ความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น
1.6 ผลการดาเนินงานด้านความคุ้มค่าและคุ้มทุน
1.7 ผลการดาเนินงานจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา
1.8 ผลการประกันคุณภาพภายในคณะ/สาขาวิชา
1.9 หากมีนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เสนอขอปิด ให้ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรต่อไป จนกว่านักศึกษาจะสาเร็จการศึกษาทั้งหมด หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในหลักสู ตรจึงจะ
เสนอขอปิดหลักสูตร
1.10 หลั ก สู ต รที่ ไม่ เปิ ด สอนมาแล้ ว อย่ างน้ อ ย 2 ปี ก ารศึ ก ษา ยกเว้น หลั ก สู ต รที่ เป็ น อั ต ตลั ก ษณ์
(Character) หรือเอกลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในการพิจารณาเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
1.11 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของประเทศและนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
หรือหลักสูตรที่หมดความจาเป็นในการผลิตบัณฑิต
1.12 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เช่น อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ครบ หรือมี
คุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
1.13 จานวนนักศึกษาต่ากว่าแผนรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.14 ต้องการปิดหลักสูตร เพื่อใช้ศักยภาพของอาจารย์ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่พัฒนาใหม่
1.15 เป็นหลักสูตรที่ซ้าซ้อนกับคณะอื่นบางคณะเกิน 70 เปอร์เซ็นต์
1.16 หลักสูตรที่มีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม
1.17 เรื่องอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
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2. แนวปฏิบัติและขั้นตอนการเสนอปิดหลักสูตร
2.1 คณะ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จัดทาเอกสารเพื่อเสนอขอปิดหลักสูตรที่มีอยู่เดิมตามแบบขอปิด
หลักสูตรเดิมที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามขั้นตอน
2.2 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับคณะ
ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอเอกสารรายละเอียดการขอความเห็นชอบ ตามแบบขอปิด หลักสูตร
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในคณะก่อนนาเสนอมหาวิทยาลัย ดังนี้
(1) เสนอคณะกรรมการวิชาการประจาคณะ / คณะกรรมการประจาคณะ ภายหลังการพิจารณา
ถ้าหากมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป
2.3 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย
ให้ ค ณะน าแบบขอปิ ดหลั ก สู ต รที่ ต รวจสอบแก้ ไขถู ก ต้อ งแล้ ว จานวน 1 ชุ ด ส าหรับ หลั ก สู ต ร
ปริญญาตรีหรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เสนออธิการบดี เพื่อนาเข้าวาระประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามขั้นตอนต่อไป ดังนี้
(1) สภาวิชาการมหาวิทยาลัย
ให้คณะเสนอแบบขอปิดหลักสูตร ผ่ านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วจานวน 25 ชุดเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ภายหลังการพิจารณา เลขานุการสภาวิชาการตรวจสอบการสรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ
และแจ้งหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร ดังนี้
1) แจ้งหน่วยงานเจ้าของหลักสูตรเพื่อทราบ
2) แจ้งสานักงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
(2) สภามหาวิทยาลัย
ให้คณะเสนอแบบขอปิดหลักสูตร จานวนอย่างละ 35 ชุดไปยังสานักงานสภามหาวิทยาลัย
เพื่อนาเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อบรรจุในระเบียบวาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ
ภายหลังการพิจารณา
1) สานักงานสภามหาวิทยาลัยจะแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานเจ้าหลักสูตรเพื่อ
ทราบผลการพิจารณา
2) ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรดาเนินการจัดส่งเอกสารแบบขอปิดหลักสูตรจานวน 5 ชุด พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล (ซีดี) 1 แผ่น พร้อมสาเนามติสภามหาวิทยาลัยจานวน 1 ชุดไปที่สานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนภายใน 20 วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบเพื่อนาเสนอ สกอ. รับทราบต่อไป
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2.4 การเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร ส่ง แบบขอปิดหลักสูตร จานวน 5 ชุดพร้อมบันทึกแผ่นซีดี 1 แผ่น ส่งไปที่สานัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อรับทราบการปิดหลักสูตร
ภายใน 30 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติการปิดหลักสูตร
3. ระยะเวลาการเสนออนุมัติปิดหลักสูตร
คณะที่มีความประสงค์จะเสนอปิดหลักสูตร ให้ดาเนินการภายใน 180 วัน ก่อนเปิดรับนักศึกษาใหม่
ของทุกปี เพื่อมหาวิทยาลัยจะได้มีเวลาเพียงพอในการดาเนินการเพื่อการเสนอพิจารณาปิดหลักสูตรต่อ สภา
วิช าการ สภามหาวิท ยาลั ย และแจ้ งส านั กงานคณะกรรมการการอุ ด มศึ กษาทราบตามกาหน ดเวลาทั้ งนี้
รายละเอียดในการเสนอปิดหลักสูตรเดิม ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนด
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แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
สาขาวิชา คณะ ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอ
ขอเปิดหลักสูตร

1
คณะกรรมการวิชาการประจาคณะ/
คณะกรรมการประจาคณะพิจารณา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
บรรจุวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ผ่าน
ไม่ผ่าน

สภาวิชาการ
พิจารณา

ไม่ผ่าน

1

ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย
พิจารณา

ไม่ผ่าน

1

ผ่าน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นาเสนอต่อ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สกอ.

สานักงาน ก.พ.
สานักงาน ก.ค.ศ. รับทราบ
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แบบฟอร์มขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตร........................................................สาขาวิชา.....................................................
หลักสูตร(ใหม่/ปรับปรุง) พุทธศักราช..................................................
คณะ............................................................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
1. การประชุมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
สาขาวิชา.................................................คณะ................................................................ ........................
ได้จัดทาหลักสูตรดังกล่าวร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรดังรายนาม
ต่อไปนี้
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก
1
2
3
4
5
ฯลฯ
โดยได้ดาเนินการจัดการประชุมเพื่อจัดทาหลักสูตร จานวน ................ ครั้งดังนี้
ครั้งที่ .............................................. เมื่อวันที่.......................................................................
ครั้งที่ .............................................. เมื่อวันที่.......................................................................
ครั้งที่ .............................................. เมื่อวันที่.......................................................................
ครั้งที่ .............................................. เมื่อวันที่.......................................................................
2. การประเมินหลักสูตร หรือ การสํารวจข้อมูล โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
หลักสูตรได้ดาเนินการประเมินหลักสูตร หรือ การสารวจข้อมูล เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องตามผลของการประเมิน หรือสารวจ โดย.............................................................................................
3. การวิพากษ์หลักสูตร (เฉพาะกรณีหลักสูตรใหม่)
ได้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพื่อตรวจสอบหลักสูตรแล้ว ดังรายนามต่อไปนี้ (รายชื่อที่เสนอไม่น้อย
กว่า 5 คน และมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจาณาแต่งตั้ง)
ลาดับที่
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก
1
2
3
4
5
โดยได้ดาเนินการจัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่......................................................................
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4. การผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ..........................................................................
หลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ...............................................................
เมื่อคราวประชุมครั้งที่........../..................... เมื่อวันที่..........................................................................................
5. การผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ
หลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ...........................................................
เมื่อคราวประชุมครั้งที่........../..................... เมื่อวันที่..........................................................................................
6. การผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ
หลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภาวิชาการ...............................................................
เมื่อคราวประชุมครั้งที่........../..................... เมื่อวันที่..........................................................................................
7. การผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
หลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย.......................................................
เมื่อคราวประชุมครั้งที่........../..................... เมื่อวันที่..........................................................................................
ลงชื่อ.........................................................ผู้ให้ข้อมูล
(........................................................)
ประธานสาขาวิชา....................................................
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แบบเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
การนําเสนอหลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง (Concept paper)
1. ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย).............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................
2. ชื่อปริญญา
(ภาษาไทย).............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................
3. ชื่อย่อหลักสูตร
(ภาษาไทย).............................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................
4. หลักการ เหตุผลและความจําเป็นของในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ในประเด็นดังนี้
- ความสอดคล้องตามเกณฑ์การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและนโยบายทางการศึกษา (การครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558
เกณฑ์สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) นโยบายในการจัดการศึกษา/ปฎิรูปการศึกษา เป็นต้น)
- ความจาเป็ น ในการพัฒ นาหลั กสู ตร โดยอ้างอิงสภาพเศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม หรือนโยบายของ
รัฐบาลที่ทาให้ต้องการพัฒนาหลักสูตร
- ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายสภาวิชาการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย หรือ อื่น ๆ
- ความทันสมัยของลัหสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุง โดยแสดงถึง จุ ดเด่น/จุดเน้น ปัญหา/จุดอ่อน ของหลักสูตร
(อาจใช้ข้อมูลทางสถิติอ้างอิน เช่น จานวนนักศึกษา จานวนบัณฑิต จานวนนักศึกษา หรือ ข้อมูลเปรียบเทียบ
หลักสูตรกับมหาวิทยาลัยอื่นที่เป็นหลักสูตรเดียวกันหรือเทียบเคียง ฯลฯ) และเมื่อปรับปรุงหลักสูตรแล้ว จะ
แก้ปัญหาได้หรือไม่/อย่างไร)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………....................…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
5. ปรัชญาของหลักสูตร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………....................…………………………………………………………………………………………………
………………………………………....................…………………………………………………………………………………………………
6. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (แสดงถึงผลลัพธ์การจัดการศึกษาของหลักสูตรที่ปรากฎผลเป็นรูปธรรมและ
กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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7. คุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
8. งบประมาณการของหลักสูตรในช่วงระยะเวลา 5 ปี และต้นทุนการผลิต.............................. บาท/คน
9. โครงสร้างหลักสูตร(ระบุรายวิชาเรียนให้ชัดเจน)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
10. ตลาดแรงงาน/หน่วยงานรองรับบัณฑิต
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. อาชีพของบัณฑิตที่สําเร็จหลักสูตรนี้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12. ประโยชน์ของหลักสูตรนี้
ด้านวิชาชีพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ความเป็นเลิศทางวิชาการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. ภาระการสอนของอาจารย์ประจําหลักสูตรในปัจจุบัน
13.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรนี้ วุฒิการศึกษา และจานวนชั่วโมงสอน
ชั่วโมงสอนต่อภาค
ชื่อ-สกุล
วุฒิการศึกษา
การศึกษา

13.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วุฒิการศึกษา และจานวนชั่วโมงสอน
ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ชั่วโมงสอนต่อภาค
การศึกษา
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13.3 อาจารย์พิเศษ วุฒิการศึกษา และจานวนชั่วโมงสอน
ชื่อ-สกุล

วุฒิการศึกษา

ชั่วโมงสอนต่อภาค
การศึกษา

14. คณะกรรมการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร
1.…………………………………………………………………………………………………
2.…………………………………………………………………………………………………
3…………………………………………………………………………………………………
4…………………………………………………………………………………………………
5…………………………………………………………………………………………………
15. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชา................................................... คณะ................................................
ลงชื่อ.......................................................ประธานสาขาวิชา
(…………...............…………………………)
ลงชื่อ........................................................คณบดี
(.........................................................)
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แบบเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อย (สมอ.08)
แบบเสนอขอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร......................................
สาขาวิชา............................................ หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ..................
คณะ .................................................
1. หลักสูตรฉบับดังกล่าวได้รับทราบ/รับรองจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ ................................................................................................................................................................
2. สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในคราวประชุมครั้งที่................/..............................
เมื่อวันที่.........................................................................................................................................................
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษา ปีการศึกษา..................................................................................
ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่...................................................ปีการศึกษา..................................................................
4. เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
(อธิบ ายโดยย่ อ เกี่ ย วกั บ วั ต ถุป ระสงค์ ในการปรับ ปรุงหรือ การเปลี่ ย นแปลงส าคั ญ ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น เช่ น เพิ่ ม การใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนื่องจาก..................................................)
5. ตารางเปรียบเทียบ
5.1 การปรับปรุงคาอธิบายรายวิชา
รายวิชาเดิม
xxxxxxxx ชื่อวิชาภาษาไทย x(x-x-x)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน xxxxxxxx
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน xxxxxxxx
คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
........ภาษาไทย.........................
.......ภาษาอังกฤษ......................

รายวิชาปรับปรุง
xxxxxxxx ชื่อวิชาภาษาไทย x(x-x-x)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน xxxxxxxx
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน xxxxxxxx
คาอธิบายรายวิชา (Course Description)
........ภาษาไทย............................
........ภาษาอังกฤษ.......................

5.2 การปรับปรุงรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างเดิม
โครงสร้างใหม่
ให้ระบุรายวิชาตามโครงสร้างเดิม
ให้ระบุรายวิชาตามโครงสร้างใหม่ที่ขอ
เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน

เหตุผล

เหตุผล
เพิ่มรายวิชา/
ยกเลิกรายวิชา/
เปลี่ยนชื่อวิชา
เป็นต้น
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5.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจํา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเดิม
หลักสูตรใหม่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.................................. 1. นาย..................................
วท.ม. เทคโนสารสนเทศ
วท.ม. เทคโนสารสนเทศ
มหาวิทยาลัย.................... พ.ศ. ...........
มหาวิทยาลัย.................... พ.ศ. ...........

2. รองศาสตราจารย์..................................
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย.................... พ.ศ. ...........

2. รองศาสตราจารย์..................................
วท.ม. วิทยาการคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัย.................... พ.ศ. ...........

เหตุผล
เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
.........................
ลาออกจาก
ราชการ
คงเดิม

6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้
หมวดวิชา
เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ
โครงสร้างเดิม
โครงสร้างใหม่
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ)
(....................................................)
ตาแหน่ง........................................................
วันที่.............เดือน.................................พ.ศ............
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แบบเสนอขอปิดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ระดับการศึกษา...........................................
1. ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย) ................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................................
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย).................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................................
ชื่อย่อ (ภาษาไทย) ................................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ...........................................................................................................................
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สาขาวิชา...................................................................... คณะ...................................................................
4. หลักสูตรขออนุมัติเปิดครั้งแรก ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการประชุมครั้ง
ที่ ................... เมื่ อ วั น ที่ ............................. และได้ รั บ การรั บ ทราบการเปิ ด หลั ก สู ต รจากส านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ............................ เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา...................
5. หลักสูตรปรับปรุงครั้งสุดท้าย ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการประชุมครั้งที่
.................................. เมื่อวันที่ ........................................... และได้รับการรับทราบหลักสูตรจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ........................................................................................................
6. เหตุผลในการปิดหลักสูตร (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)
 ไม่มีผู้สมัครเข้าเรียน ติดต่อกันเกิน 2 ปี ตั้งแต่ปี.................................... ถึง .....................................
 ไม่มีการจัดการเรียนการสอน ติดต่อกันเกิน 2 ปี ตั้งแต่ปี ................................................................
 มีหลักสูตรสาขาใหม่ทดแทน คือ หลักสูตร .....(ระบุ)...... สาขาวิชา ................(ระบุ)........................
 อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ
 อื่น ๆ(ระบุ) ................................................................................................................ .......................
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7. หน่วยงานต้นสังกัดมีแผนดําเนินการหลังปิดหลักสูตร ดังนี้
7.1. การจัดสรรอัตรากําลังใหม่ หลังจากปิดหลักสูตรแล้ว
(ให้แนบแผนภูมิอาจารย์ประจาหลักสูตรของภาควิชา/คณะมาด้วย)
อาจารย์ประจําหลักสูตร
ภาระงานสอนในปัจจุบัน/อาจารย์ประจําหลักสูตรอื่น
ที่ขอปิด
(ระบุชื่อหลักสูตร)
1.
2.
3.
4.
5.
7.2 นิสิตตกค้าง
 ไม่มีนักศึกษาตกค้าง
 มีนักศึกษาตกค้าง จานวน ……… คน
แนวทางการดาเนินการกับนักศึกษาที่ตกค้าง มีดังนี้ (ระบุ) .....................................................
...........................................................................................................................................................
7.3 รายวิชาของหลักสูตรที่ขอปิด ประสงค์ให้
 ปิด รายวิชาในหลักสูต รทั้งหมด (ทั้งนี้ต้องไม่มีผลกระทบกับ การเรียนการสอนในหลั กสูตรอื่นๆ ของ
มหาวิทยาลัย และการใช้หลักสูตรเดียวกันในต่างวิทยาเขต)
 ขอคงรายวิชาในหลักสูตรไว้ เนื่องจาก (ระบุเหตุผลการขอคงรายวิชา)................
.............................................................................................................................................................
ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่ใช้รายวิชาดังกล่าวอยู่ (ระบุ)...................................................................
...........................................................................................................................................................
มีจานวนทั้งสิ้น ..... วิชา ดังนี้ (ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา และจานวนหน่วยกิต)
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
จานวนหน่วยกิต
......... ..........................
............
......... ..........................
............
7.4 อื่นๆ (ระบุ) .....................................................................................................
8. กรณีเป็นหลักสูตรที่มีการใช้ร่วมกันในวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา
มีการใช้หลักสูตรร่วมกันกับ คณะ ..................................... ศูนย์การศึกษา ............................
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โดยเปิดสอนเป็น  ภาคในเวลาราชการ
 ภาคนอกเวลาราชการ
และได้มีการหารือร่วมกันแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในการปิดหลักสูตร (ให้แนบเอกสารการประชุม
หารือร่วมกันมาด้วย)
ลงชื่อ .................................................... ประธานสาขาวิชา
(.................................................)
ตาแหน่ง......................................................
หมายเหตุ:
การปิดหลักสูตร หมายถึง การปิดหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย โดย
ไม่มีการจั ดการเรีย นการสอนอีก หากประสงค์จะเปิดสอนหลั กสู ตร จะต้องดาเนินการเสนอขออนุมัติเปิ ด
หลักสูตรใหม่
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แบบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 (มคอ.)
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
ประกอบด้วย
(1) มาตรฐานคุณวุฒิระดับ......................สาขา/สาขาวิชา..............................................
เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ.............................................
สาขา/สาขาวิชา.................................... ที่ www.mua.go.th/users/tqf-hed/news/news6.php
(2) รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2)
(3) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)
(4) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
(5) รายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5)
(6) รายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6)
(7) รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
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รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ. 2)

หลักสูตร......................................
สาขาวิชา.....................................
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ................

คณะ........................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
พุทธศักราช ...................
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หลักสูตร..............................บัณฑิต
สาขาวิชา...........................................
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ....................
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
คณะ/ภาควิชา คณะ................................ภาควิชา...................(ถ้าภาควิชาไม่มี ไม่ต้องใส่)
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
2. ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

: ระบุชื่อเต็มของหลักสูตร พร้อมสาขาวิชาภาษาไทย
: ระบุชื่อเต็มของหลักสูตร พร้อมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
: ระบุชื่อปริญญาภาษาไทย
: ระบุชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ
: ระบุอักษรย่อหลักสูตรภาษาไทย
: ระบุอักษรย่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้าหลักสูตรไม่มีวิชาเอกให้ระบุ ไม่มี)
............................................................................................................................. ....................................
...............................................................................................................................................................................
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า .......... หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ/วิชาการ/ปฏิบัติการ (ให้ระบุตามกาหนดของแต่ละหลักสูตร)
5.2 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี …….. ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทยหรือ ........................................................................ (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา)
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สําเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ............. ปรับปรุงจากหลักสูตร ....................................... พ.ศ. ........................
เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ................................... เป็นต้นไป
สภาวิชาการการเห็นชอบในการประชุม ครั้งที่ ...../............ วันที่..... เดือน.............................. ปี..........
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ...../............ วันที่..... เดือน.............................. ปี……….
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 หรือตามรายละเอียด มคอ.1 ของแต่ละสาขาวิชาที่มีประกาศแล้ว ในปีการศึกษา
....................... (หลังจากเปิดหลักสูตรแล้ว 2 ปี)
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1.
2.
3.
9. ชื่อ ตําแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ ตําแหน่งทาง
ชื่อ – สกุล
คุณวุฒิ
สาขาวิชา สถาบัน ปีที่จบ
ที่
วิชาการ
1.
เรียงจากคุณวุฒิ
สูงไปหาคุณวุฒิ
ต่าถึงปริญญาตรี
2.
3.
4.
5.
*** อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
(สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี) และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (สาหรับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปริญญาโท และปริญญาเอก)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนทฤษฎีและห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
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11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
............................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................................................................
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
..............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
............................................................................................................................. ..............................
..................................................................................................................................................
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
............................................................................................................................. ..............................
.................................................................................................................................................
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
(ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชาของสาขาวิชาอื่นที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ ถ้าไม่มีระบุคาว่า ไม่มี ถ้ามีให้ระบุดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้)
(1) TECM2206 การบริหารคุณภาพในงานอุตสาหกรรม
x(x-x-x)
(2) หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่ม............
(3) XXXX4501 XXXXXXXXXXXXX
x(x-x-x)
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้ภาควิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
(ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชาที่สาขารับผิดชอบ แต่เปิดสอนในสาขาวิชาอื่นเรียน ถ้าไม่มีระบุคาว่า ไม่มี ถ้ามี
ให้ระบุดังตัวอย่างต่อไปนี้)
(1) ACCT1103 หลักการบัญชีเบื้องต้น
x(x-x-x)
(2) XXXX3301 XXXXXXXXXXXXX
x(x-x-x)
13.3 การบริหารจัดการ
............................................................................................................................. .................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
............................................................................................................................. ....................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. .................................
1.2 วัตถุประสงค์
1.2.1 ......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
1.2.2 ............................................................................................................................. .........................
...............................................................................................................................................................................
1.2.3 ............................................................................................................................. .........................
........................................................................................................................................................ .......................
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1.
2.
3.
4.

กลยุทธ์

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเป็นแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ ซึ่ง 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
ให้ระบุรายละเอียดจานวนสัปดาห์ในการจัดการเรียนการสอน หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี”
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลา ในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
สิงหาคม – ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2
มกราคม – พฤษภาคม
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
พฤษภาคม – กรกฎาคม
(ระบุเฉพาะสาขาที่มีภาคนอกเวลา ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่)
ภาคนอกเวลา
เวลา 17.30 – 21.30 น. (วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี)
เวลา 08.30 – 21.30 น. (วันอาทิตย์)
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
(1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(2) ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อกาหนดของสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา
(3) กรณีสาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาจาก
ต่างประเทศต้องมีเทียบวุฒิ และได้รับการรับรองว่าเทียบได้กับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจาก
สกนังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(4) อื่น ๆ (โปรดะบุ).....................................................................................................................
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
(เช่นนักศึกษาแรกเข้ามีพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
แตกต่างกันในขณะที่วิชาเหล่านี้มีความจําเป็นสําหรับกาณสึกษาในคณะวิทยาศาสตร์)
............................................................................................................................. ............................
...............................................................................................................................................................................
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2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจํากัดของนักศึกาในข้อ 2.3
(เช่น ควรจัดอบรมภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ก่อนเริ่มภาคการศึกษา
แรก)
........................................................................................................................................ .................
...............................................................................................................................................................................
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
2.5.1 นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาภาคปกติ
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ (คน)
25xx 25xx 25xx 25xx 25xx
1
xx
xx
xx
xx
xx
2
xx
xx
xx
xx
3
xx
xx
xx
4
xx
xx
รวม
xx
xx
xx
xx
xx
จานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา
xx*
xx*
หมายเหตุ 1. * ให้ระบุจานวนนักศึกษาที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ 4 และ ถ้าเป็นหลักสูตร
5 ปี ในปีที่ 5
3. ชั้นปีที่ 2 จานวนนักศึกษาหักจานวนนักศึกษาลดลงประมาณ 10 -20%
2.5.2 นักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาภาคนอกเวลา (ถ้าไม่มีไม่ต้องระบุ)
(ลักษณะของตาราง เหมือนกับตารางในข้อ 2.5.1)
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
รายการ

25xx

ปีงบประมาณ
25xx
25xx

25xx

25xx

ค่าบารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รวมรายรับทั้งหมด
หมายเหตุ 1. ค่าบารุงการศึกษา คิดจาก (2,200 + ค่าธรรมเนียมพิเศษเฉพาะสาขา X จานวนนักศึกษาใน
หัวข้อ 2.5 ในปี พ.ศ. เดียวกัน
2. ค่าลงทะเบียน คิดจาก (ค่าลงทะเบียน X จานวนนักศึกษาในหัวข้อ 2.5 ในปี พ.ศ. เดียวกัน
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)
รายการ

25xx

ปีงบประมาณ
25xx
25xx

25xx

25xx

ก. งบดําเนินการ
(1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร
(2) ค่าใช้จ่ายดาเนินการ
(ไม่รวม (3))
(3) ทุนการศึกษา
(4) รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย
รวม ก.
ข. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์
รวม ข.
รวม ก. + ข.
จํานวนนักศึกษา*
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา
หมายเหตุ 1. ระบุจานวนเงินตามงบประมาณของแต่ละสาขาวิชา
2. *จานวนนักศึกษา เป็นจานวนนักศึกษาในหัวข้อ 2.5 ชั้นปีที่ 1
3. ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา นามาจากค่าเทอมเหมาจ่ายคูณจานวนภาคการศึกษา
2.7 ระบบการจัดการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกล
 แบบอื่น ๆ ระบุ....................................................................................
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า xxx หน่วยกิต
(ระบุไม่น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558)
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
xxx หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน
xx หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเอก
xx หน่วยกิต
2.1) วิชาเอกบังคับ
xx หน่วยกิต
2.2) วิชาเอกเลือก
xx หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
7
หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
*** ให้ระบุ รายวิชาตามโครงสร้างหลั กสูตร ประกอบด้ว ยรหั สวิชา ชื่อรายวิช าภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ จานวนหน่วยกิต และ จานวนชั่วโมง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30
หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาบังคับ
15
หน่วยกิต
1.1) กลุ่มวิชาบูรณาการ
6
หน่วยกิต
GEIG1001 ไทยในโลกที่เปลี่ยนแปลง
3(2-2-5)
Thailand in a Changing World
GEIG1002 ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่
3(2-2-5)
Citizenship in Contemporary World
1.2) กลุ่มภาษา
9
หน่วยกิต
GELT1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
GELE1001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
GELE1002 ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน
3(3-0-6)
English for Work
2) กลุ่มวิชาเลือก
15
หน่วยกิต
2.1) กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ
3
หน่วยกิต
GEHP1101 การออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercises for Health
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GEHP1102 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
Physical Fitness Promotion for Health
2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
3
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetics of Life
GEHS1102 การพัฒนาตนเพื่อความสุขของชีวิต
Self-Development for Happiness in Life
GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล
Social Morality and Reasoning
2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Information Technology and Communication
GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
Sciences for Life
GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวิต
Natural Resources and Environment for Life
GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี
Life and Technology
GESC1106 การคิ ด และการวิ เคราะห์ เชิ ง ตั ว เลขเพื่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต
Thinking and Numeral Analysis for Living
2.4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
3
GESO1101 พลวัตสังคมไทย
Dynamics of Thai Society
GESO1102 พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
Man and Environment
GESO1104 กฎหมายเพื่อการดาเนินชีวิต
Law for Living

3(2-2-5)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2.5) กลุ่มวิชาภาษาที่สาม
GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจาวัน
Chinese in Daily Life
GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจาวัน
French in Daily Life
GETL1103 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจาวัน
Japanese in Daily Life
GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจาวัน
Korean in Daily Life
GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวิตประจาวัน
Khmer in Daily Life
GETL1106 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจาวัน
Vietnamese in Daily Life
(2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
1) กลุ่มวิชาแกน
XXXX1101 ชื่อวิชาภาษาไทย 1
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 1
2) กลุ่มวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ
XXXX1102 ชื่อวิชาภาษาไทย 2
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 2
2.2) วิชาเอกเลือก
เลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า xx หน่วยกิต
XXXX1102 ชื่อวิชาภาษาไทย 3
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 3
3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3.1) หรือ 3.2)
3.1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง.....
XXXX4801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง.....
Preparation For…..
XXXX4802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง.....
Occupational …..

3

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

xxx
xx

หน่วยกิต
หน่วยกิต
x(x-x-x)

xx
xx

หน่วยกิต
หน่วยกิต
x(x-x-x)

xx

หน่วยกิต
x(x-x-x)

7

หน่วยกิต
2(90)
5(450)
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3.2) วิชาสหกิจศึกษาทาง....
XXXX4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทาง.....
2(90)
Preparation For…..
XXXX4804 สหกิจศึกษาทาง.....
6(540)
Co-operative …..
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6
หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภักจันทรเกษม โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็ นรายวิช าที่กาหนดให้ เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้
หมายเหตุ การจัดโครงสร้างหลักสูตรให้ปฏิบัติดังนี้
ให้พิจ ารณาประเด็น สาคัญ จากนโยบายการจัดทาหลักสู ตรมหาวิทยาลั ยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ.
2559 ดังนี้
(1) จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต สาหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี และไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต สาหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี
(2) รายวิชา XXXX3901 วิธีวิจัยวิทยาทาง..........
รายวิชา XXXX4901 สัมมนาทาง...........
รายวิชา XXXX4902 การวิจัยทาง...........
ให้รายวิชาดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยอาจอยู่ในกลุ่มวิชาแกน หรือกลุ่ม
วิชาเอกบังคับ หรือกลุ่มวิชาอื่นที่ต้องบังคับเรียน ยกเว้นวิชาเอกเลือกและวิชาเลือกเสรี
(3) ให้มีรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชาในหลักสูตร จัดอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยอาจอยู่
ในกลุ่มวิชาแกน หรือกลุ่มวิชาเอกบังคับ หรือกลุ่มวิชาอื่นที่ต้องบังคับเรียน ยกเว้นวิชาเอกเลือกและ
วิชาเลือกเสรี รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชาได้แก่
ENGL3701

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Purposes
ศึ ก ษาค าศั พ ท์ ไวยากรณ์ แ ละส านวนภาษาอั ง กฤษที่ จ าเป็ น ต้ อ งใช้ ในงาน
วิชาการและการศึกษาขั้นสูงในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง
พูด อ่านและเขียนในเชิงวิชาการ การอ่านเอกสาร หนังสือ ตารา รายงานวิจัย
บทคัดย่องานวิจัย บทความวิชาการ หรือ ผลงานวิชาการรูปแบบต่าง ๆ การ
พูดและเขียนเพื่อการนาเสนองานวิชาการ
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ENGL3702

ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ
3(3-0-6)
English for Specific Career Purposes
ศึกษาคาศัพท์ ไวยากรณ์และสานวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่
ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพื่อการสื่อสาร การสนทนา
โต้ตอบทางโทรศัพท์ การเขียนโต้ตอบทางจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
การพู ด เพื่ อเจรจาต่ อรอง การมอบหมายงานหรือคาสั่ งที่ เกี่ยวข้ องกั บ การ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ การสัมภาษณ์ การพูดในที่ประชุม การอ่านเอกสาร คู่มือ
ต่าง ๆ ในการปฏิ บั ติงาน การพู ดและเขียนเพื่ อ การน าเสนองาน การเขีย น
รายงาน หรืออื่น ๆ ที่จาเป็นตามบริบทของงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ

(4) ให้มีรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนอย่างน้อย 1 รายวิชา โดยอาจจัดรายวิชาดังกล่าวไว้ใน
หมวดวิชาใดก็ได้
(5) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ให้ใช้รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม โดยโหลดข้อมูลได้จาก เว็ปไซต์ http://mult.chandra.ac.th/cw/ge/index.php/download
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3.1.4 แผนการศึกษา
(1) ภาคปกติ
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป *
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2) วิชาเอกเลือก
3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต
9

XXXXX

XXXXXX

3

XXXXX

XXXXXX

3
3
3
21

ชั้นปีที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2) วิชาเอกเลือก
3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

XXXXX
หรือ
XXXXX

วิชา

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง ...
หรือ
สหกิจศึกษาทาง.....

หน่วยกิต

5
6
5-6
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(2) ภาคนอกเวลาราชการ (ถ้าไม่มีไม่ต้องระบุ)
ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา
รหัสวิชา
วิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป *
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
XXXXX XXXXXX
2) กลุ่มวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ
XXXXX XXXXXX
2.2) วิชาเอกเลือก
3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

หน่วยกิต
6
3
3
3

15

ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษาฤดูร้อน
หมวดวิชา
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป *
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาแกน
2) กลุ่มวิชาเอก
2.1) วิชาเอกบังคับ
2.2) วิชาเอกเลือก
3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวม

รหัสวิชา

วิชา

หน่วยกิต
3

XXXXX

XXXXXX

3

XXXXX

XXXXXX

3

9

ข้อกําหนดคําอธิบายรายวิชา
เขียนคาอธิบายรายวิชา โดยมีลักษณะการเขียนดังนี้
(1) ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ คาอธิบายรายวิชา
จานวนหน่วยกิต และจานวนชั่วโมง
(2) รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษและจานวนชั่วโมง ต้องตรงกับรายวิชาใน
โครงสร้างหลักสูตร
(3) จัดเรียงลาดับรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร ตามตัวอักษรรหัสวิชา จาก A ถึง Z และ
ลาดับตัวเลขจากน้อยไปหามาก โดยไม่แยกหมวดวิชา
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(4) หลี ก เลี่ ย งการใช้ ค าดั ง ต่ อ ไปนี้ “เช่ น ” “ประกอบด้ ว ย” “อื่ น ๆ” “เป็ น ต้ น ” และ
เครื่องหมายจุลภาค “,”
(5) รายวิชาใดที่มีการระบุรายวิชาที่จะต้องเรียนมาก่อน ให้ระบุคาว่า “รายวิชาที่ต้องเรียนมา
ก่อน” ตัวอย่าง เช่น
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
รหัสวิชา
ชื่อและคําอธิบายรายวิชา
หน่วยกิต (ท-ป-อ)
XXXX1102 การเขียน 2
3(3-0-6)
Writing 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : XXXX1101 การเขียนภาษา 1
ศึกษาวิธีการเขียน ................................................................................................
………………………….………….…………………………………….......…..……………...........................
..................................................................................................................................
3.2 ชื่อ สกุล ตําแหน่งทางวิชาการ และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร
ลําดับ ตําแหน่งทาง
ที่
วิชาการ
1.

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

ภาระ
สาขาวิ
การสอน
สถาบัน ปีที่จบ
ชา
ชม.ต่อ
สัปดาห์

เรียงจากคุณวุฒิ
สูงไปหาคุณวุฒิ
ต่าถึงปริญญาตรี

2.
3.
4.
5.
*** อาจารย์ประจํ าหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
(สาหรับหลักสูตรปริญญาตรี) และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 (สาหรับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และ เอก)
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3.2.2 อาจารย์ประจํา
ลําดับ ตําแหน่งทาง
ที่
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

1.

คุณวุฒิ

ภาระ
สาขาวิ
การสอน
สถาบัน ปีที่จบ
ชา
ชม.ต่อ
สัปดาห์

เรียงจากคุณวุฒิ
สูงไปหาคุณวุฒิ
ต่าถึงปริญญาตรี

2.
3.
4.
5.
3.2.3 อาจารย์ผู้สอน
ลําดับ ตําแหน่งทาง
ที่
วิชาการ

ชื่อ – สกุล

1.

คุณวุฒิ

ภาระ
สาขาวิ
การสอน
สถาบัน ปีที่จบ
ชา
ชม.ต่อ
สัปดาห์

เรียงจากคุณวุฒิ
สูงไปหาคุณวุฒิ
ต่าถึงปริญญาตรี

2.
3.
4.
5.
3.2.4 อาจารย์พิเศษ
ลําดับ ตําแหน่งทาง
ที่
วิชาการ
1.
2.
3.
4.
5.
...

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ
เรียงจากคุณวุฒิ
สูงไปหาคุณวุฒิ
ต่าถึงปริญญาตรี

ภาระ
สาขาวิ
การสอน
สถาบัน ปีที่จบ
ชา
ชม.ต่อ
สัปดาห์
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
.................................................... ...............................................................................
....................................................................................................................................................................
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
(1) ....
(..) ....
4.2 ช่วงเวลา
(ขึ้นอยู่กับการจัดรายวิชาการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา ในแผนการศึกษาของหลักสูตร) เช่นภาคเรียนที่
2 ของชั้นปีที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางเรียน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
............................................................................................................................. ......
....................................................................................................................................................................
5.2 มาตรฐานการเรียนรู้
............................................................................................................................. ......
....................................................................................................................................................................
5.3 ช่วงเวลา
(ขึ้นอยู่กับการจัดรายวิชาโครงงานหรืองานวิจัยในแผนการศึกษาของหลักสูตร) เช่น
ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปีที่ 4
5.4 จํานวนหน่วยกิต
..... หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
............................................................................................................................. ......
....................................................................................................................................................................
5.6 กระบวนการประเมินผล
............................................................................................................................. ......
.....................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์และการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ
(1)
(…)
ด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบตลอดจนมี
วินัยในตนเอง
(1)
(...)
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(1)
(…)

กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา
(1)
(...)

(1)
(...)
(1)
(...)

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้แต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป (ให้นําข้อมูลมาจากสํานักงานหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
2.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1)
2)
.....
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1)
2)
.....

(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1)
2)
.....
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2.1.2 ด้านความรู้
(1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1)
2)
.....
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1)
2)
.....
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1)
2)
.....
2.1.3 ทักษะทางปัญญา
(1) ผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะทางปัญญา
1)
2)
.....
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1)
2)
..... (Speakers)
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1)
2)
.....
2.1.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ
1)
2)
.....
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(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1)
2)
.....
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
1)
2)
.....
2.1.5 ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ผลการเรี ย นรู้ ด้ า นทั ก ษะในการคิ ด วิ เคราะห์ เชิ งตั วเลข การสื่ อ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1)
2)
.....
(2) กลยุทธ์ การสอนที่ใช้ ในการพั ฒ นาการเรียนรู้ด้า นการคิด วิเคราะห์ เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1)
2)
.....
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1)
2)
.....
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2.1.6 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)
(วงกลมทึบ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก วงกลมโปร่ง  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง)

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

กลุ่มวิชาบูรณาการ
XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX

1.2

1.3

  

1.4

1.5

2. ความรู้
1.6

2.1



2.2

3. ทักษะทางปัญญา
2.3

3.1



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

4.1

5.1

4.2



4.3

4.4



5.2

5.3

5.4
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.2.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม
(1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม
1)
2)
.....
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1)
2)
.....
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1)
2)
.....
2.2.2 ด้านความรู้
(1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1)
2)
.....
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
1)
2)
.....
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
1)
2)
.....
2.2.3 ทักษะทางปัญญา
(1) ผลการเรียนรู้ทางด้านทักษะทางปัญญา
1)
2)
.....
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(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1)
2)
..... (Speakers)
(3) วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
1)
2)
.....
2.2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) การเรี ย นรู้ ด้ า นทั กษะความสัม พั น ธ์ ร ะหว่ า งตั ว บุ ค คลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ
1)
2)
.....
(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1)
2)
.....
(3) วิธีการวัด และประเมิน ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพัน ธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
1)
2)
.....
2.2.5 ทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1)
2)
.....
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(2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1)
2)
.....
(3) วิธี การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ยนรู้ ด้ า นทั ก ษะในการวิ เคราะห์ เชิ งตั ว เลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1)
2)
.....
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2.2.6 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)
(วงกลมทึบ  หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก วงกลมโปร่ง  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง)
รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1

1.2

1.3

XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX   

1.4

1.5

2. ความรู้
1.6

2.1



2.2

2.3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3. ทักษะทางปัญญา
3.1



3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

4.1

4.2



4.3

4.4

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
5.1



5.2

5.3

5.4
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รูปแบบการจัดทําแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) มี
ดังนี้
(1) ให้มีการระบุความรับผิดชอบหลัก (วงกลมทึบ  ) ให้ครบทุกผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน อย่าง
น้อยด้านละ 1 หัวข้อหรือตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหลักสูตร
(2) อาจพิจารณาความรับผิดชอบรอง (วงกลมโปร่ง ) ว่าไม่จาเป็นต้องระบุลงในไปในแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ศึกษา
ตัวอย่างจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป) ทั้งนี้การไม่ระบุความรับผิดชอบรองหมายถึง ไม่ต้องมีการรายงานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะต้องรับการตรวจจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในแต่ละรอบปี ทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าวให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหลักสูตร
(3) ให้จัดเรียงลาดับรายวิชาในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี
หลักสูตร............................................. สาขาวิชา...........................................................
ชั้นปีที่ 1
1. .........................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................
3. ................................................................................................................................................... ......................
ชั้นปีที่ 2
1. .........................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................... ..........................................
ชั้นปีที่ 3
1. .........................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................................
ชั้นปีที่ 4
1. .........................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................................
ชั้นปีที่ 5
1. .............................................................................................................................................................. ...........
2. .........................................................................................................................................................................
3. .........................................................................................................................................................................
หมายเหตุ จํานวนชั้นปี ขึน้ อยู่กบั ระดับการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา เช่น หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี เป็นต้น
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(ตัวอย่าง) ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี
หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชั้นปีที่ 1
1. มีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในระดับพื้นฐาน และสามารถอธิบายที่มาของ
แนวคิดและทฤษฎีเหล่านั้น
2. อ้างอิงที่มาของแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ ได้อย่างถูกต้อง
ชั้นปีที่ 2
1. มีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในระดับกลาง และสามารถอธิบายที่มาของ
แนวคิดและทฤษฎีเหล่านั้น
2. อธิบายสภาพปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
3. ประยุกต์ใช้คณิตศาสตร์และสถิติเบื้องต้นในการอธิบายสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
ชั้นปีที่ 3
1. มีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์เฉพาะด้าน และสามารถอธิบายที่มาของ
แนวคิดและทฤษฎีเหล่านั้น
2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาทางเศรษฐกิจและวิธีแก้ไขปัญหา โดยอาศัยแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์
3. ประยุกต์ใช้วิธีทางเศรษฐมิติในการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
4. มีความรู้ และความเข้าใจในกระบวนการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์
ชั้นปีที่ 4
1. วิเคราะห์นโยบายของภาครัฐที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจทั้งผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบ
2. นาองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เรียน มาสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยกับองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์อย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดข้อค้นพบใหม่
ในประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจ
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หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
เป็ น ไปตามข้อ บั งคั บ มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ จัน ทรเกษม ว่าด้ ว ยการจัด การศึก ษาระดับ ปริญ ญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนักศึกษา (ดูจากคู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
นักศึกษา)
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ยังไม่สาเร็จการศึกษา
.................................................................................................. .................................
.................................................................................................................................................................
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังสาเร็จการศึกษา
...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2554 ข้อ 18 เกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ
ดังนี้
18.1 มีความประพฤติดี
18.2 สอบผ่านในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
18.3 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่กว่า 2.00
18.4 ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินอื่น ๆ ที่ต้องชาระตามที่มหาวิทยาลัยเรียกเก็บ
18.5 มีระยะเวลาศึกษาตามกาหนดของหลักสูตร
(หรือรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชากาหนด)
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หมวดที่ 6
การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
............................................................................................... ....................................
................................................................................................................................................................
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
............................................................................................................................. ......
................................................................................................................................................................
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่นๆ
............................................................................................................................. ......
................................................................................................................................. ...............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 7
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้
1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร.......................................... สาขาวิชา............................................ โดยแต่งตั้งจากอาจารย์
ประจาหลักสูตรและมีหน้าที่ในการบริหารและพัฒ นาหลักสูตรและการเรียนการสอนมีการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกอ.กาหนด คือมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่า
ปริญ ญาโท หรือดารงตาแหน่ งทางวิช าการในสาขาวิช าที่เกี่ยวข้องหรือสั มพั นธ์กัน และต้องมีผ ลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญยา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง
1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตร
กาหนดการพั ฒ นาและปรั บ ปรุงหลั กสู ตรตามรอบระยะเวลาที่ ก าหนด โดยมี การวางแผน มี การ
ประเมินและรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรทุ กปีการศึกษา (มคอ.7) และนาข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี
1.3 การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้
1.3.1 กาหนดให้อาจารย์ผู้รับผิ ดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
1.3.2 มี ร ายละเอี ย ดของหลั กสู ต รตามแบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา
1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา
1.3.4 มีการรายงานผลการดาเนิน การของรายวิช าและ/หรือรายงานผลการดาเนิ นการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้น สุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
1.3.5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
1.4 ในกรณีที่สาขาวิชามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ให้สาขาวิชาดาเนินการตามเกณฑ์ที่ระบุ
ไว้ในกรอบมาตรฐานดังกล่าว
2. บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในแต่ละด้าน ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้
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1. เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม
2. มีความรู้ใน************************************ตามความเหมาะสมของสาขาวิชา
3. มีทักษะด้านปัญญา สามารถคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ เสนอแนวความคิด และ/หรือประเมินค่า
อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งสามารถประยุกต์ใช้ทักษะและ/หรือความรู้ความเข้าใจทางวิชาการในการแก้ปัญหา
อย่างเป็นระบบ มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ได้รับการฝึกฝน
4. มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ โดยมี ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้
5. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบในการนาเสนอที่เหมาะสมสาหรับ
ปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทางสถิติ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมใน
การสื่อสาร และสืบค้นข้อมูล
2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
3. นักศึกษา
มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้คาปรึกษาวิชาการและ
แนะแนว การคงอยู่ การสาเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาดังต่อไปนี้
3.1 กระบวนการรับนักศึกษา
สาขาวิชามีการกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ประเด็น คือ
1. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้สาเร็จ
การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา และเป็นผู้มีความประพฤติดี
2. คุณสมบัติเฉพาะทาง : ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งด้านการฟัง
พูด อ่าน และเขียน ภาษาไทยได้ดี
คุณสมบัติต่างๆที่กาหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่จะเอื้ออานวยให้นักศึกษามีศักยภาพในการ
เรียนรายวิชาต่างๆในหลักสูตรจนสามารถสาเร็จการศึกษาได้
สาหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯ ได้ดาเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้
1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
2. ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ซึ่งมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ดาเนินการคัดเลือกเอง โดยเปิดรับสมัครตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหลักสูตรตามความเหมาะสม)
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
สาขาวิชามีระบบและกลไกเพื่อนาไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน
เพื่อวางกลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่ อการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจาในสาขาวิชา
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3.3 การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา
สาขาวิชามีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพื่อให้มี
แนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการสาเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้
1. การกาหนดอาจาร์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อกาหนดระบบและกลไก
การดูแลให้คาปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาสาหรับนักศึกษา
2. การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการให้ คาปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิช าฯเป็นกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษา และในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้
คาปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย
3. การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมาย
นักศึกษาในความดูแลเพื่อมาพบ 4 – 5 ครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา เพื่อให้คาปรึกษาในเรื่อง เกี่ยวกับการเรียน
การสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอื่น ๆ ของนักศึกษาต่อไป
4. การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้
กาหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์กาหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอคาปรึกษาได้
(รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหลักสูตรตามความเหมาะสม)
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานสาขา และประธาน
สาขาวิชานาเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริห ารฯ
แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพื่อหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา
4. อาจารย์
4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพื่อวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ของ สกอ. จากนั้นจึงสารวจจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรที่
คงอยู่ อาจารย์ประจาหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพื่อวางแผนอัตรากาลังในอนาคต
2. หากอัตรากาลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพิ่มต่อคณะ และมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
3. มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสาธิต
การสอน
4. นอกจากนี้สาขาวิชายังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพี่เลี้ ยงให้
คาแนะนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน
(รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหลักสูตรตามความเหมาะสม)
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4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒ นาอาจารย์ประจาหลักสูตรและมี
ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้
- จัดโครงการอบรมสาหรับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้ มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล
ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
- จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การทาผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒ นาศักยภาพของอาจารย์
ประจาให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร
- กาหนดให้อาจารย์ประจาจัดทาแผนเพื่อพัฒ นาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงาน
วิชาการ/การวิจัย และควบคุมกากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้
- จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ
(รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหลักสูตรตามความเหมาะสม)
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การสารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ
สังคม และวัฒนธรรม การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานทาของบัณฑิต เพื่อนาผลมา
ใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงงการจัดทารายวิชาให้ทันสมัย
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดาเนินงานด้านการเรียน
การสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษา
ของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปี เพื่อวางแผนกาหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน
ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะ
เปิดสอนแล้ว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้ง จากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชา
และประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามีความสาคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบ
ที่ไม่ซ้าซ้อนกับวิชาในสาขา อื่น ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี ตารางเวลาที่
เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน
5.3 การประเมิ น ผู้ เรี ย น มี ร ะบบ กลไกการประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
และคณะกรรมการบริหารประจาหลักสูตรที่ทาหน้าที่กากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาวิชาได้นาระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจา
หลักสูตรเพื่อกากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ มีการกาหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ภายใน 30
วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา

100

ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของหลัก สูตร จะดาเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ดาเนินการจัดทารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ. 5
ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การกากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหลักสูตรตามความเหมาะสม)
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สาขาวิช าจั ดให้ มี การประชุมเพื่ อให้ อาจารย์ผู้ รับ ผิ ดชอบหลั กสู ตร อาจารย์ป ระจาหลั กสู ตร และ
อาจารย์ผู้สอนกาหนดสิ่งที่สนับสนุนการเรียนที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน
6.1 การบริหารงบประมาณ
6.2 ทรัพยากรการเรียนกสอนที่มีอยู่เดิม
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
(รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหลักสูตรตามความเหมาะสม)
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7. ตัวบ่งชี้การดําเนินการ (Key Performance Indicators)
(ตามที่สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากาหนด 12 ข้อ แต่สามารถเพิ่มจานวนข้อมากกว่า 12
ข้อได้)
25xx 25xx 25xx 25xx 25xx
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1 อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รอย่ างน้ อ ยร้ อ ยละ 80 มี ส่ ว นร่ ว มในการ     
ประชุมเพื่อวางแผนติดตาม และทบทวนการดเนินงานหลักสูตร
2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ     
มาตรฐานคุณวุฒิ แหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิช า
(ถ้ามี)…………………………………………………
3 มี ร ายละเอี ย ดของรายวิ ช าและรายละเอี ย ดของประสบการณ     
ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเป
ดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
4 จัดทารายงานผลการดาเนิ น การของรายวิชา และรายงานผลการ     
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา
5 จั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น การของหลั ก สู ต ร ตามแบบ มคอ7.     
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่     
ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี ) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
   
7 มีการพั ฒ นา/ปรับ ปรุงการจั ดการเรีย นการสอน กลยุท ธการสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แล้ว
8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาดาน     
การจัดการเรียนการสอน
9 อาจารยประจาทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ     
อย่างนอยปละหนึ่งครั้ง
10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา     
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
 
11 ระดับความพึงพอใจของนั กศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณ
ภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12 ระดับ ความพึ งพอใจของผู ใชบั ณ ฑิ ตที่ มี ต อบั ณ ฑิ ต ใหม เฉลี่ ย ไมน
อยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี
ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อที่)
1-5 1-5 1-5 1-5 1-5
ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
............................................................................................................................. ......
................................................................................................................................................................
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
.............................................................................................................. .....................
................................................................................................................................................................
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
...................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
............................................................................................................................. ......
................................................................................................................................................................
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
............................................................................................................................. ......
................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก
การจัดเรียงเอกสารในภาคผนวกมีดังต่อไปนี้
เอกสารหมายเลข 1 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
เอกสารหมายเลข 2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 (ให้ใช้ฉบับจริงที่ลงนามโดย นายกสภามหาวิทยาลัย)
เอกสารหมายเลข 3. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์กรความรู้มาตราฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี (ม.ค.อ.1) (ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่)
เอกสารหมายเลข 4 การกาหนดรหัสวิชา
เอกสารหมายเลข 5 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
เอกสารหมายเลข 6 ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน ผลงานทางวิชาการ
ได้แก่ งานวิจัย ตารา ภาระงาน และประสบการณ์ (ผลงานทางวิชการเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดและให้เขียน
ตามรูปแบบการอ้างอิงดังตัวอย่างแนบ)
เอกสารหมายเลข 7 รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต / ความพึงพอใจต่อหลักสูตร (ถ้ามี)
เอกสารหมายเลข XX (ถ้ามีสามารถเพิ่มเติมได้)
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ภาคผนวก
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เอกสารหมายเลข 1

การเปรียบเทียบ
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25xx และหลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 25xx
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การเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ. 25xx กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25xx
หลักสูตร……………. สาขาวิชา……………………………………..
คณะ……………………….. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25xx
สาขาวิชา………………………………………
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ:

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25xx
สาขาวิชา…………………………………..
ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย :
ภาษาอังกฤษ:

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:

ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม:
ชื่อย่อ:

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
ตัวอักษรรหัสวิชาเฉพาะ XXXX_ _ _ _

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
ตัวอักษรรหัสวิชาเฉพาะ XXXX_ _ _ _

จํานวนหน่วยกิต
หน่วยกิต

จํานวนหน่วยกิต
หน่วยกิต

xxx

โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
(2) หมวดวิชาเฉพาะ
xx หน่วยกิต

โครงสร้างหลักสูตร
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) หมวดวิชาเฉพาะ

xxx

30 หน่วยกิต
xx หน่วยกิต

เหตุผล
ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง)
ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง)
ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง)

ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง)
ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง)

ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25xx
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25xx
เหตุผล
สาขาวิชา………………………………………
สาขาวิชา…………………………………..
1) กลุ่มวิชาแกน
xx หน่วยกิต
1) กลุ่มวิชาแกน
xx หน่วยกิต เปลี่ยนแปลง)
2) กลุ่มวิชาเอก
xx หน่วยกิต
2) กลุ่มวิชาเอก
xx หน่วยกิต
2.1) วิชาเอกบังคับ xx หน่วยกิต
2.1) วิชาเอกบังคับ xx หน่วยกิต
2.2) วิชาเอกเลือก xx หน่วยกิต
2.2) วิชาเอกเลือก xx หน่วยกิต
3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
ประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7 หน่วยกิต
(เลือกเรียนจากข้อ 3.1 หรือ 3.2)
(เลือกเรียนจากข้อ 3.1 หรือ 3.2)
3.1) การฝึกประสบการณ์ฝึก
3.1) การฝึกประสบการณ์ฝึกประสบการณ์
ประสบการณ์วิชาชีพทาง……… 7 หน่วยกิต วิชาชีพทาง…….
7 หน่วยกิต
3.2) สหกิจศึกษาทาง……. 8 หน่วยกิต
3.2) สหกิจศึกษาทาง…… 8 หน่วยกิต
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต (3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต
(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์
(1.2) กลุ่มวิชาภาษา
(1.3) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์
(1.4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
(1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย

30 หน่วยกิต (1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต เปลี่ยนโครงสร้าง
6 หน่วยกิต 1) กลุม่ วิชาบังคับ
15 หน่วยกิต เพิ่มกลุ่มวิชา เพิ่ม
1.1) กลุ่มวิชาบูรณาการ
6 หน่วยกิต รายวิชา
9 หน่วยกิต
1.2) กลุ่มวิชาภาษา
9 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชาเลือก
15 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
1.3) กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ 3 หน่วยกิต
2 หน่วยกิต
1.4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 3 หน่วยกิต
และคณิตศาสตร์
1.6) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต
1.7) กลุ่มวิชาภาษาที่สาม
3 หน่วยกิต

(2) หมวดวิชาเฉพาะ

xx หน่วยกิต (2) หมวดวิชาเฉพาะ

1) กลุ่มวิชาแกน

xx หน่วยกิต

1) กลุ่มวิชาแกน

xx หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง)
xx หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25xx
สาขาวิชา………………………………………

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25xx
สาขาวิชา…………………………………..

เหตุผล

เปลี่ยนแปลง)
XXXX. _________________ x(x-x-x)
XXXX. _____________ x(x-x-x)
ไม่เปลี่ยนแปลง /
XXXX. _________________ x(x-x-x)
XXXX. _____________ x(x-x-x)
เปลี่ยนแปลง
ฯลฯ
ฯลฯ
(โปรดระบุการ
ระบุรายทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน
ระบุรายทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน
เปลี่ยนแปลง)
2) กลุ่มวิชาเอก
xx หน่วยกิต 2) กลุ่มวิชาเอก
xx หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง)
2.1) วิชาเอกบังคับ

xx หน่วยกิต

XXXX. _ _ _ _ _____________ x(x-x-x)
XXXX. _ _ _ _ _____________ x(x-x-x)
ฯลฯ
ระบุรายทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2) วิชาเอกเลือก

xx หน่วยกิต

XXXX. _ _ _ _ _____________ x(x-x-x)
XXXX. _ _ _ _ _____________ x(x-x-x)
ฯลฯ
ระบุรายทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก
3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า7หน่วยกิต
(เลือกเรียนหัวข้อ 3.1 หรือ 3.2)
3.1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 7หน่วยกิต

2.1) วิชาเอกบังคับ

xx หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง)

XXXX. _ _ _ _ _______________ x(x-x-x)
XXXX. _ _ _ _ _______________ x(x-x-x)
ฯลฯ
ระบุรายทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2) วิชาเอกเลือก

ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง)

xx หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง)
XXXX. _ _ _ _ _______________ x(x-x-x) ไม่เปลี่ยนแปลง /
XXXX. _ _ _ _ _______________ x(x-x-x) เปลี่ยนแปลง
ฯลฯ
(โปรดระบุการ
ระบุรายทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก
เปลี่ยนแปลง)
3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ และฝึกประสบการณ์ ไม่เปลี่ยนแปลง /
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
7 หน่วยกิต เปลี่ยนแปลง
(เลือกเรียนหัวข้อ 3.1 หรือ 3.2)
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง)
3.1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 7 หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง /
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 25xx
สาขาวิชา………………………………………

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25xx
สาขาวิชา…………………………………..

เหตุผล

เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง)
XXXX4801 การเตรียมฝึกฯ
2(90)
XXXX4801 การเตรียมฝึกฯ
2(90) ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง)
ELEC4802 การฝึกประสบการณ์ฯ 5(450) ELCI4802 การฝึกประสบการณ์ฯ
5(450) ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง)
3.2) สหกิจศึกษาทางฯ
8 หน่วยกิต 3.2) สหกิจศึกษาทางฯ
8 หน่วยกิต
ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
ELEC4803 การเตรียมสหกิจศึกษา 2(90) ELCI4803 การเตรียมสหกิจศึกษาทาง 2(90)

ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง)
ELEC4804 สหกิจศึกษา……………… 6(540) ELCI4804 สหกิจศึกษาทาง………….. 6(540) ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง)
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต (3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง /
เปลี่ยนแปลง
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง)
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เอกสารหมายเลข 2

111
๒
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๓
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๔

114
๕
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๖

116
๗

117
๘

118
๙

119
๑๐

120
๑๑

121
๑๒

122
๑๓

123
๑๔

124
๑๕
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เอกสารหมายเลข 3
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์กรความรู้มาตราฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี (ม.ค.อ.1)
(ถ้ามี ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่)
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เอกสารหมายเลข 4
การกําหนดรหัสวิชา
หลักการ
1. ระบบรหัส
กาหนดรหัสวิชาใช้ระบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ 4 ตัว อักษรนาหมู่วิชา หรือ อักษรย่อ
และตัวเลข 4 หลัก
2. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา
ยึดหลัก 2 ประการ คือ
2.1 ยึดฐานกาเนิดของรายวิชา
2.2 ยึดสาระสาคัญ (concept) ของคาอธิบายรายวิชา
3. รหัสวิชา ประกอบด้วย
อักษรภาษาอังกฤษ 4 ตัว เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา/กลุ่มวิชา
ตัวเลขที่ 1 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
ตัวเลขที่ 2 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา / แขนงวิชาวิชา
ตัวเลขที่ 3,4 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังวิชา
อักษรตัวที่ 1-4

1

2

3

4

ลาดับก่อนหลังของวิชา
ลักษณะเนื้อหา / แขนงวิชา

ระดับความยากง่ายของวิชา / ชั้นปี
หมวดวิชาหมู่วิชา / กลุ่มวิชา
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หมู่วิชา ……………………………………………………….(ระบุหลักสูตร)
(XXXX)
หมู่วิชา……………………………………………………………….จัดลักษณะเนื้อหา ดังนี้
1. ………………………………..
2. ………………………………..
3. ………………………………..
4 ………………………………..
5. ………………………………..
6. ………………………………..
7. ………………………………..
9. ………………………………..
9. ………………………………..

(XXXX -1--)
(XXXX -2--)
(XXXX -3--)
(XXXX -4--)
(XXXX -5--)
(XXXX -6--)
(XXXX -7--)
(XXXX -8--)
(XXXX -9--)
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หมู่วิชา …………………………………………………………….
(XXXX)
รหัสวิชา

รหัสวิชาเก่า

ใส่ให้ครบทุกรายวิชาที่หลักสูตรเป็นเจ้าของรายวิชา

ชื่อวิชา

หน่วยกิต(ท-ป-อ)
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เอกสารหมายเลข 5
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
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เอกสารหมายเลข 6
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. ประวัติส่วนตัว
ตาแหน่งทางวิชาการ...................................................................................................................................
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..................................................................................................................................
วัน เดือน ปี เกิด.................................................................. อายุ ............................................................ปี
2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลําดับ)
ระดับการศึกษา
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ปีที่สําเร็จ
ปริญญาเอก
ปริญญาโท
ปริญญาตรี
ตัวอย่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาษาจีน
มหาวิทยาลัย ก.
2560
3. ผลงานทางวิชาการ (ตามรูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรมและตามแบบ APA)
3.1 ตํารา/หนังสือ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.2 บทความทางวิชาการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4. ประวัติการทํางาน (ถ้าไม่มีให้ใส่ “ไม่ม”ี )
ลําดับที่ ตําแหน่ง
สถานที่
ระยะเวลา
1
อาจารย์ประจําตามสัญญา มหาวิทยาลัย ก.
ปี 2551-ปัจจุบัน
5. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (ถ้าไม่มใี ห้ใส่ “ไม่ม”ี )
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
ตัวอย่าง CHED4706
การจัดค่ายภาษาจีน

หน่วยกิต
2(1-2-3)

131

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตร....................................................................... สาขาวิชา.......................................................................
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตรในช่วย 5 ปีที่ผ่านมา
(พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม)

เกณฑ์มาตรฐาน
(เลือกหมายเลขข้อจากด้านล่าง
นาข้อมูลมาใส่ในตาราง)

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ

เดือนที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ

1
2
3
4
5

หมายเหตุ เกณฑ์มาตรฐาน สาขาวิชาต้องเลือกหมายเลขข้อ เพื่อนาไปใส่ในตารางด้านบนเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO ดังนี้
ข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

รายละเอียด
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน
งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน
งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะหนังหรือผ่านสื่อ online
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอินในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจหลักสูตร
ตาราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณพ์การขอตาแหน่งทางวิชาการแล้ว

น้ําหนัก
0.8
0.6
1
1
0.4
0.2
1
1
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ข้อ
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

รายละเอียด
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูลกลุ่ม 2
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารวิชาการระดับชาติ
ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร ทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่ละสถาบันนาเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดทาประกาศเป็นการทั่วไป และแจ้ง ก.พ.อ./กก.อ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Bell’s lish) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน
ผลงานทาวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประสบการณ์จากสถานประกอบการ
ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร
ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ดาเนินการ
ผลงานวิจัยได้รับการจดอนุสิทธิบัตร

น้าหนัก
0.6
0.2
0.4
1
0.8

1
1
1
1
1
0.4
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4. ภาระงานสอน
4.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
........................
...............................................
........................
...............................................

หน่วยกิต
...............
...............

4.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
........................
...............................................
........................
...............................................

หน่วยกิต
...............
...............
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เอกสารหมายเลข 7
รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต / ความพึงพอใจต่อหลักสูตร (ถ้ามี)
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เอกสารหมายเลข XX
(ถ้ามีสามารถเพิ่มเติมได้)
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รูปแบบการพิมพ์
1. จัดรูปแบบการพิมพ์ตามรูปแบบการจัดทาผลงานทางวิชาการตลอดทั้งเล่มหลักสูตร โดยเฉพาะการลาดับ
หัวข้อให้ลาดับหัวข้อดังตัวอย่างต่อไปนี้ ซึ่งสามารถนาไปใช้ได้ทั้ง 3 รูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหา
นั้น
1.1 ตัวอย่างที่ 1
1. XXXXXXX
1.1 XXXXXXX
1.1.1 XXXXXX
(1) XXXXXX
1) XXXXXX
1.2 ตัวอย่างที่ 1.2
1. XXXXXXX
1.1 XXXXXXX
(1) XXXXXX
1) XXXXXX
1.3 ตัวอย่างที่ 1.3
1. XXXXXXX
(1) XXXXXX
(2) XXXXXX
(3) XXXXXX
2. ใช้รูปแบบตัวอักษรตามความเหมาะของแต่ละหลักสูตร โดยกาหนดให้มีขนาด 16 ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร
3. ไม่แสดงเลขหน้าในหน้าเริ่มต้นของหมวดแต่ละหมวด
4. หัวข้อที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดในรูปแบบข้างต้น ให้หลักสูต รพิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม โดยยึด
รูปแบบการพิมพ์ในข้อที่ 1 ให้เหมือนกันตลอดทั้งเล่มหลักสูตร
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รายละเอียดของรายวิชา (แบบ มคอ.3)
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชาคณะ.................................................................
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..…

2. จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..…………………………

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..…………………………

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..…………………………

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ………/ ชั้นปีที่……....
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

8. สถานที่เรียน
คณะ……………………………………. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่..........เดือน...................................พ.ศ.........................
หมวดที่ 2
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
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หมวดที่ 3
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

2 จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย .......ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

หมวดที่ 4
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่ ้องพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

1.2 วิธีการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

1.3 วิธีการประเมินผล
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รบั
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

2.2 วิธีการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

2.3 วิธีการประเมินผล
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

3.2 วิธีการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

3.3 วิธีการประเมินผล
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…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

4.2 วิธีการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

4.3 วิธีการประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

5.2 วิธีการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

5.3 วิธีการประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
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หมวดที่ 5
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

หัวข้อ/รายละเอียด

สอบกลางภาค

3

สอบปลายภาค

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้*
1
2
3

จํานวน
ชั่วโมง

วิธีการประเมิน

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

สัปดาห์ที่ประเมิน

ผู้สอน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
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หมวดที่ 6
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

หมวดที่ 7
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

3. การปรับปรุงการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (แบบ มคอ.4)
รายละเอียดของรายวิชา
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะ.................................................................
หมวดที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

2. จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฏี-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ ………/ ชั้นปีที่……....
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
8. สถานทีเ่ รียน
คณะ……………………………………. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด
วันที่..........เดือน...................................พ.ศ.........................
หมวดที่ 2
จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

หมวดที่ 3
ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
บรรยาย .......ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา

การฝึกปฏิบัติ/งาน
ภาคสนาม/การฝึกงาน

การศึกษาด้วยตนเอง

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย

3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมวดที่ 4
การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2 วิธีการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.3 วิธีการประเมินผล
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ความรู้
2.1 ความรู้ที่ต้องได้รับ
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 วิธีการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3 วิธีการประเมินผล
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.2 วิธีการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3.3 วิธีการประเมินผล
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.2 วิธีการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.3 วิธีการประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ต้องพัฒนา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.2 วิธีการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.3 วิธีการประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หมวดที่ 5
แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ที่
หัวข้อ/รายละเอียด
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สอบกลางภาค

3

สอบปลายภาค

3

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการเรียนรู้*
1
2
3

จํานวน
ชั่วโมง

วิธีการประเมิน

กิจกรรมการเรียน
การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี)

สัปดาห์ที่ประเมิน

ผู้สอน

สัดส่วนของการ
ประเมินผล
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หมวดที่ 6
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. เอกสารและตําราหลัก
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…

หมวดที่ 7
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

3. การปรับปรุงการสอน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (แบบ มคอ.5)
การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะ.................................................................
หมวดที่ 1
ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
2. รายวิชาที่ต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (Pre-requisite) (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section)
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่เปิดสอนรายวิชา
ชั้นปีที่.................................. ภาคการศึกษาที…่ ……………………..
5. สถานที่เรียน
ห้องเรียน.......................... อาคาร.............................................คณะ……………………………………………………………….
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
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หมวดที่ 2
การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน
1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน
หัวข้อ
จานวน
จานวน
ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการ
ชั่วโมงตาม
ชั่วโมงที่ได้
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25%
แผนการสอน
สอนจริง

2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี)
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน
นัยสําคัญของหัวข้อที่สอนไม่
(ถ้ามี)
ครอบคลุมตามแผน

แนวทางชดเชย
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา
ผลการเรียนรู้

วิธีสอนที่ระบุใน
รายละเอียดรายวิชา

ประสิทธิผล
มี
ไม่มี

ปัญหาของการใช้วิธี
สอน(ถ้ามี)พร้อมข้อ
เสนอแนะในการแก้ไข

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู้

3. ทักษะทางปัญญา

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4. ข้อเสนอการดําเนินการเพื่อปรับปรุงวิธีสอน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………
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1.
2.
3.
4.

หมวดที่ 3
สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา
จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน
…………. คน
จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิน้ สุดภาคการศึกษา
…………. คน
จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
………….. คน
การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน

จํานวน

คิดเป็นร้อยละ

A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P , S)
ตก (U)
ถอน (W)
5. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………

6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่กําหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา
6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านกาหนดเวลาการประเมิน
ความคลาดเคลื่อน
เหตุผล
6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี)
ความคลาดเคลื่อน
7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
วิธีการทวนสอบ

เหตุผล

สรุปเหตุผล
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หมวดที่ 4
ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ
1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ
ผลกระทบ
การเรียนการสอน (ถ้ามี)

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี)

ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

หมวดที่ 5
การประเมินรายวิชา
1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผสู้ อนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
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หมวดที่ 6
แผนการปรับปรุง
1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน / รายวิชาครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่
ผ่านมา

ผลการดําเนินการ

2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ชื่ออาจารย์ผู้รบั ผิดชอบรายวิชา/ผูร้ ายงาน
ลงชื่อ................................................................... วันที่…….เดือน………...………พ.ศ…………
(....................................................................)
ชื่ออาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ................................................................... วันที่…….เดือน………...………พ.ศ…………
(..................................................................)
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รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (แบบ มคอ.6)
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะ.................................................................
หมวดที่ 1
ข้อมูลโดยทั่วไป
1. รหัสและชื่อวิชา
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. หลักสูตร
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
ชั้นปีที่.................................. ภาคการศึกษาที…่ ……………………..
หมวดที่ 2
การดําเนินการที่ต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2. การเตรียมนักศึกษา (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………

4. การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานที่มอบหมายให้นักศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.2 การเปลี่ยนแปลงสิ่งอานวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.3 การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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หมวดที่ 3
ผลการดําเนินการ
1. จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
2. จํานวนนักศึกษาที่คงอยู่เมื่อสิน้ สุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
3. จํานวนนักศึกษาที่ถอน (W)
4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด)
ระดับคะแนน
จํานวน
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
ไม่สมบูรณ์ (I)
ผ่าน (P , S)
ตก (U)
ถอน (W)

………….
………….
…………..

คน
คน
คน

คิดเป็นร้อยละ

5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

หมวดที่ 4
ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร
1. ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานที่ฝึก
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

2. ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

3. การเปลี่ยนแปลงที่จาเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี)
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
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หมวดที่ 5
การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
1. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา (ให้แนบผลการสํารวจ)
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
จุดอ่อน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

จุดแข็ง
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

1.2 ความเห็นของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

2. การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

2.2 ความเห็นของอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

หมวดที่ 6
แผนการปรับปรุง
1. การดําเนินการเพื่อปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งที่ผ่านมา
แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาที่
ผลการดําเนินการ
ผ่านมา

2. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินครั้งก่อน
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………

ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป
ข้อเสนอ
กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

3. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสลการณ์สนามเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

156

ชื่ออาจารย์ผู้รบั ผิดชอบอาจารย์ทปี่ รึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนามผู้รายงาน
ลงชื่อ .................................................................. วันที่…….เดือน…………………..………พ.ศ…………
(…………………………………………………………………………)

ชื่ออาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
ลงชื่อ .................................................................. วันที่…….เดือน…………………..………พ.ศ…………
(.................................................................)
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (แบบ มคอ.7)
รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร.......................................................(มคอ.7)
ประจําปีการศึกษา.............................
ชื่อสถาบัน
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะ.................................................................
หมวดที่ 1
ข้อมูลโดยทั่วไป
1. หลักสูตร/สาขาวิชา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………….

2. ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ที่
ตําแหน่งทาง
คุณวุฒิ
วิชาการ/ ชื่อ-สกุล

สาขาวิชา

สถาบันและปีที่จบ

1
2
3
4
5

4. วันที่รายงาน
วันที่...........เดือน.......................................พ.ศ...............
5. ปีการศึกษาที่รายงาน
พ.ศ..........................
6. สถานที่ตั้ง
คณะ......................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
วิทยาเขต............................................................ (ถ้ามี)
หมวดที่ 2
ข้อมูลเชิงสถิติ
1. จํานวนนักศึกษาชัน้ ปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาที่รายงาน
........... คน
2. จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน
........... คน
2.1 จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาก่อนกาหนดเวลาของหลักสูตร
........... คน
2.2 จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตร
........... คน
2.3 จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาหลังกาหนดเวลาของหลักสูตร
........... คน
2.4 จานวนนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาในวิชาเอกต่าง ๆ (ระบุ)
........... คน
3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา
ร้อยละของนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ........ %
ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลัก หรือสาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการสาเร็จการศึกษา
- นักศึกษาย้ายคณะ
จานวน ........ คน
- นักศึกษาย้ายสถานศึกษา
จานวน ........ คน
- นักศึกษาถึงแก่กรรม
จานวน ........ คน
- นักศึกษาลาออก
จานวน ........ คน

รหัสบัตรประชาชน
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4. จํานวนและร้อยละนักศึกษาทีส่ อบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี
ชั้นปีที่

จํานวนนักศึกษาในแต่ละชัน้ ปี

จํานวนนิสิตที่สอบผ่านตาม
แผนการศึกษา

ร้อยละของนิสิตที่สอบผ่าน
ตามแผนการศึกษา

1
2
3
4
5
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
สัดส่วนของนักศึกษาที่สอบผ่านตามแผนการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบกับจานวนนักศึกษา
ทั้งหมดของชั้นปีที่ผ่านมา
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เรียนต่อชั้นปีที่ 2 ......%
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เรียนต่อชั้นปีที่ 3 ......%
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เรียนต่อชั้นปีที่ 4 ......%
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 เรียนต่อชั้นปีที่ 6 ......%
6. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

7. ภาวะการได้งานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปีหลังสําเร็จการศึกษา
วันที่สารวจ ........... เดือน .......................... ปี..................
จานวนแบบสอบถาม ............ ฉบับ จานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ............ ฉบับ
ร้อยละของผูต้ อบแบบสอบถาม ........... %
การได้งานทํา
ได้งานทําแล้ว
ไม่ประสงค์จะทํางาน
ตรงสาขาวิชาที่เรียน ไม่ตรงสาขาวิชาที่เรียน
ศึกษาต่อ
สาเหตุอื่น
จานวน
ร้อยละ

ยังไม่ได้งานทํา

* ร้อยละให้คิดจากจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
8. การวิเคราะห์ผลที่ได้
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
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หมวดที่ 3
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
1. การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน(ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

2. การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถานบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………

หมวดที่ 4
ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา
รหัสและ
ชื่อรายวิชา

ภาค/ปี

การศึกษการกระจายของระดับคะแนน
(จํานวนคน)
A

B+

B

C+

C

D+

D

F

จํานวน
นศ.ที่ลงเรียน

จํานวน
นศ.ที่สอบผ่าน

I

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะด้าน
หมวดวิชาเลือกเสรี
*ใส่ทุกรายวิชาในหลักสูตรของปี
2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการศึกษาไม่ปกติ
รหัสและชื่อรายวิชา

ความไม่ปกติที่พบ

การดําเนินการตรวจสอบ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

เหตุผลที่ทําให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกําหนด หรือ เกณฑ์ที่ตั้งไว้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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มาตรการแก้ไขที่ได้ดําเนินการแล้ว (หากจําเป็น)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา
3.1 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่ ม่ได้เปิด
รหัสและชื่อรายวิชา
อธิบายเหตุผล
3.2 วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน
รหัสและชื่อรายวิชา
สาระหรือหัวข้อที่ขาด

มาตรการทดแทนที่ได้ดําเนินการ

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

การแก้ไขที่ได้ดาเนินการแล้ว
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

หมวดที่ 5
การบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในอนาคต

161

หมวดที่ 6
สรุปการประเมินหลักสูตร
1. การประเมินจากผู้ที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สํารวจ)
วันที่สารวจ ............เดือน ......................................พ.ศ.......................
1.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

1.2 ข้อเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. การประเมินจากผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง
2.1 ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………

ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

2.2 ข้อเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
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3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
3.1 ระบบการประเมินและการให้ช่วงคะแนนที่ใช้ในการประเมินการเรียนการสอนและการประเมินอื่นที่ใช้กบั การ
ประเมินหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1
2
3
4
5
6
7
8
3.2 เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
คะแนน 2
มีการดาเนินการครบ....ข้อตามตัวบ่งชี้ มีการดาเนินการครบ......ข้อตามตัวบ่งชี้
การดาเนินการ
การดาเนินการ
3.3 ผลการดําเนินการตามดัชนีบ่งชี้
ดัชนีบ่งชี้
นาข้อมูลหัวข้อจากมาจากข้อ 3.1

ผลการดําเนินงานปี

คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

คําอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง

3.4 สรุปผลการประเมิน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

หมวดที่ 7
คุณภาพการสอน
1. การประเมินผลรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
1.1 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสและชื่อรายวิชา การประเมินจากนักศึกษา การประเมินคุณภาพการสอน แผนการปรับปรุง
วิธีอื่น (ระบุ)
มี
ไม่มี
มี
ไม่มี

*ใส่ทุกรายวิชาในหลักสูตร
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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2. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2 ความรู้
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.4 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.5 ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.6 ทักษะพิสัยหรือทักษะอื่น ๆ

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง

3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
จานวน ..................คน
3.1 สรุปสาระสาคัญในการดาเนินการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

3.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศให้แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ดาเนินการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

จํานวนผู้เข้าร่วม
อาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน

4.2 สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………

หมวดที่ 8
ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ
1. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมินอิสระและความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือ
สาระที่ได้รับการเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่
ประเมินอิสระ
ได้รับการเสนอแนะ
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2. การนําไปดําเนินการเพื่อการวางแผนหรือปรับหลักสูตร
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………..………………………………………………………………

หมวดที่ 9
แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
1. ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดําเนินการ
วันสิ้นสุดการดําเนินการตามแผน
ผู้รับผิดชอบ

ความสําเร็จของแผน

เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการให้สาเร็จ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน
และการประเมนสัมฤทธิ์ผลรายวิชา)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี ………………………….
แผนปฏิบัติการ
วันคาดว่าจะสิ้นสุดแผน

ผู้รับผิดชอบ

ชื่ออาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร

…………………………………………………
(………………………………………)
วันที่…….เดือน…………………..………พ.ศ……………

ประธานหลักสูตร

…………………………………………………
(………………………………………)
วันที่…….เดือน…………………..………พ.ศ…………
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เห็นชอบโดยหัวภาควิชา

…………………………………………………
(………………………………………)
วันที่…….เดือน…………………..………พ.ศ…………

เห็นชอบโดยคณบดี

…………………………………………………
(………………………………………)
วันที่…….เดือน…………………..………พ.ศ…………

เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงายรายวิชาทุกวิชา
2. วิธีการให้คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปีที่ประเมิน
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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ภาคผนวก
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
 เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
 แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกําหนดชื่อปริญญา พ.ศ. 2559
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
 แนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558
และประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
อุดมศีกษา พ.ศ. 2558
 แนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรือนุมัติหลักสูตรของสภาสถาบันอุดมศึกษา
 ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยลายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษใน
สถาบันอุดมศึกษา
 แนวปฏิบัติในการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ที่มีแขนงวิชา/กลุ่มวิชา ของ
สถาบันอุดมศึกษา
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550
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คณะกรรมการจัดทําคู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561
ที่ปรึกษา
อาจารย์พิมลรัตน์ วนสันฑ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

ฝ่ายดําเนินงานจัดทําคู่มือและประสานงาน
คณะกรรมการบริหารวิชาการ
อาจารย์สงกรานต์ สุขเกษม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย จัตุรัตน์
นายชยุตน์ วะนา
นางจันทิมา ชุลีกราน
นางชุติมา บุญเกื้อ
นางสาวสุทามาศ บุญนา
กลุ่มงานบริหารและธุรการ
กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ
กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
กลุ่มงานบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
หัวหน้าสานักงานสานักส่งเสริมวิชาการฯ
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

