
 

 

  

 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏจันทรเกษม 



ค ำน ำ 
  

คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมประกอบด้วย ระบบและกลไกการ
พัฒนาและบริหารหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (TQF) เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา (สกอ.)  และประเด็นสาระส าคัญท่ีหลักสูตรจักต้องปฏิบัติให้ถูกต้อง ท้ังน้ีเพ่ือให้การรับรองหลักสูตร
จากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรในปัจจุบันให้เหมาะเสมาะและทันสมัยย่ิงขึ้น จึงจัดท าคู่มือน้ีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
และเป็นเครื่องมือในการด าเนินงานของคณะ/ภาควิชา/สาขาวิชา/คณาจารย์/หน่วยงานสนันสนุนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ใช้
เป็นแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้มีมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังมหาวิทยาลัย  

ในการน้ีจึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมน้ี จะเป็น
ประโยชน์ในการน าไปใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้มีระบบท่ีสมบูณ์และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา
และมคีุณภาพต่อไป 

 
 

                                                        
           (นายสงกรานต์ สุขเกษม) 
        ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
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โครงสร้างหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

 หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม คือหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต บัญชีบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจบัณฑิต เศรษฐศาสตรบัณฑิต รัฐประสาสนศาสตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และ การแพทย์แผนจีนบัณฑิต ประกอบด้วยหมวดวิชาและ
กลุ่มวิชา ดังนี้ 

 1. หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป 
  หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (General Education) หมายถึง วิชาการศึกษาที่นักศึกษาทุกคนต้องเรียน
เพ่ือให้มีความรู้อย่างกว้างขวาง และรู้รอบในสิ่งที่จ าเป็นเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างคุณลักษณะความเป็นมนุษย์
และเป็นพลเมืองดีให้แก่บัณฑิต ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงต้องมีในยุคนี้และในอนาคต ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพ
การเปลี่ยนแปลง และการแข่งขันอย่างรุนแรงในสังคมเพ่ือให้ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข 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 กลุ่มวิชาภาษาท่ีสาม 

 2. หมวดวิชาเฉพาะ 
  หมวดวิชาเฉพาะ (Specialized Education) หมายถึง วิชาเฉพาะทางใดทางหนึ่งที่นักศึกษาแต่ละคน
จะเลือกเรียน เพ่ือให้มีความรู้ความสามารถ 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
ความสนใจเพ่ือให้มีโลกทัศน์ที่กว้างข้ึน 
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 4. หน่วยกิตและสัดส่วนของหน่วยกิตตามโครงสร้างหลักสูตร 
  หน่วยกิตและสัดส่วนขั้นต่ าตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่ละระดับ ที่จัดไว้ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 แสดงดังตารางที่ 1 

ตารางท่ี 1 หน่วยกิตและสัดส่วนขั้นต่ าตามโครงสร้างของหลักสูตรแต่ละระดับ 

หมวดวิชา ระดับปริญญาตรี 4 ปี ระดับปริญญาตรี 5 ปี 
1.  การศึกษาทั่วไป 
1.1 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1.2 กลุ่มวิชาภาษา 
1.3 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
1.4 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
1.5 กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ 
1.6 กลุ่มวิชาบูรณาการ 
1.7 กลุ่มวิชาภาษาท่ีสาม 

30 
3 
9 
3 
3 
3 
6 
3 

30 
3 
9 
3 
3 
3 
6 
3 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 
2.1 กลุ่มวิชาแกน 
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก 
2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
2.5 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

ไม่น้อยกว่า 72 ไม่น้อยกว่า 90 

3. เลือกเสรี 6 6 
หน่วยกิตรวม ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
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กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ส่วนที่ 1 
สาระสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

 โลกยุคปจจุบันมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและการติดตอสื่อสารเปนอยางมาก ในด้านการศึกษา
เกิดการเคลื่อนย้ายของนักศึกษาครูอาจารย และบุคลากรเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากต่างสถาบันอุดมศึกษาทั้งใน
และตางประเทศ นอกจากนี้ผู้ที่ท างานและต้องการศึกษาเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานมีจ านวนมากข้ึน 
จึงจ าเปนต้องพัฒนาระบบการจัดการศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว คือการปรับปรุงระบบการศึกษา
เพ่ือสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิตและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาให้มีความใกลเคียงกันกับ
สถาบันอุดมศึกษาที่ดีอ่ืนๆ เพ่ือให้เกิดความสะดวกแกการเคลื่อนย้ายของนักศึกษาและการเทียบโอนหนวยกิต 
และนับตั้งแตการประชุมรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาของประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปที่เมือง Bologna 
ประเทศอิตาลีเมื่อป พ.ศ. 2542 จนเกิดขอตกลง Bologna Process ประเทศตางๆ ในทวีปยุโรปจึงปรับเปลี่ยน
ระบบการจัดการศึกษาที่มุงเน้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ในแตละคุณวุฒิ
และขยายผลการด าเนินการไปตามประเทศตางๆทั่วโลก 

 ส าหรับประเทศไทยการประกาศใช้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 สงผลกระทบให้เกิดการปฏิรูปการศึกษาทุกระดับมีการเน้นหนักให้ปรับปรุงหลักสูตร และ
ปรับเปลี่ยนวิธีการสอนเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้คิดเปนแกปญหาเปนและเห็นคุณคาของวัฒนธรรมไทย มีการยกระดับ
ของสถาบันราชภัฏและสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลขึ้นเปน มหาวิทยาลัยการเปดด าเนินการของวิทยาลัยชุมชน 
และให้อิสระในการด าเนินการแกสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหลานี้ท าให้สถาบันอุดมศึกษา
มีความหลากหลายมีการขยายตัวเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษากันได้อย่างทั่วถึง 
ท่ามกลางสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นเหลานี้กอให้เกิดปญหาตามมากลาวคือจะท าอยางไรให้สังคมเชื่อมั่นได้ว่า คุณวุฒิที่
บัณฑิตได้รับจากสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงมีคุณภาพและมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงกันได้ 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะที่เปนหนวยงานก ากับและสงเสริมการด าเนินการของ
สถาบันอุดมศึกษา จึงได้ด าเนินการโครงการจัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย  
(Thai Qualifications Framework for Higher Education; TQF: HEd) เพ่ือเปนเครื่องมือในการน านโยบาย
ที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติในสวนของมาตรฐานการ
อุดมศึกษา ไปสูการปฏิบัติในสถาบัน อุดมศึกษาอยางเป็นรูปธรรม กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามุงเน้น
เปาหมายการจัดการศึกษาที่ผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ของนักศึกษาซึ่งเปนการประกันคุณภาพบัณฑิต
ที่ได้รับคุณวุฒิแตละคุณวุฒิและสื่อสารให้สังคมชุมชนรวมทั้งสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและตางประเทศเข้าใจได้
ตรงกัน และเชื่อมั่นถึงผลการเรียนรู้ที่บัณฑิตได้รับการพัฒนาวามีมาตรฐาน ที่สามารถเทียบเคียงกันได้กับ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีดีทั้งในและตางประเทศ 
  
 1. ความหมายของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ(Thai Qualifications Framework for Higher 
Education: TQF: HEd) หมายถึง กรอบที่แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของประเทศซึ่ง
ประกอบด้วยระดับคุณวุฒิการแบงสายวิชาความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น  
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของแตละระดับคูณวุฒิซึ่งเพ่ิมสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิลักษณะของหลักสูตรในแตละ
ระดับคูณวุฒิ ปริมาณการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับเวลาที่ต้องใช้การเปดโอกาสให้เทียบโอนผลการเรียนรู้จาก
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ประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งระบบและกลไกท่ีให้ความม่ันใจในประสิทธิผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคูณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ของสถาบันอุดมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิต
ให้บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

 2. หลักการสําคัญของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  2.1  ยึดหลักความสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตลอดจนมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยมุ่งให้กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการน าแนวนโยบายในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา
ไปสูการปฏิบัติในสถาบันอุดมศึกษาได้อยางเปนรูปธรรม เพราะกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีแนวทาง
ที่ชัดเจนในการพัฒนาหลักสูตร การปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนของอาจารย การเรียนรู้ของนักศึกษาตลอดจน
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อให้มั่นใจว่าบัณฑิตจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุงหวังได้จริง 
  2.2  มุงเน้นที่มาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิต (Learning Outcomes) ซึ่งเปนมาตรฐานขั้นต่ า
เชิงคุณภาพเพ่ือประกันคุณภาพบัณฑิตและสื่อสาร ให้หนวยงานและผู้ที่เกี่ยวของได้เข้าใจและมั่นใจถึงกระบวนการ
ผลิตบัณฑิตโดยเริ่มที่ผลผลิตและผลลัพธของการจัดการศึกษา คือก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของบัณฑิตที่
คาดหวังไว้กอนหลัง จากนั้นจึงพิจารณาถึงองคประกอบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่
จะส่งเสริมให้บัณฑิตบรรลุถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้นั้นอยางสอดคล้องและสงเสริมกันอยางเปนระบบ 
  2.3  มุงที่จะประมวลกฎเกณฑและประกาศตางๆ ที่ได้ด าเนินการไว้แล้วเข้าด้วยกันและเชื่อมโยง
เป็นเรื่องเดียวกัน ซึ่งจะสามารถอธิบายให้ผู้เกี่ยวของได้เข้าใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับความหมายและความมี
มาตรฐานในการจัดการศึกษาของคุณวุฒิหรือปริญญาในระดับตางๆ 
  2.4  มุงให้คุณวุฒิหรือปริญญาของสถาบันอุดมศึกษาใดๆ ของประเทศไทยเปนที่ยอมรับและเทียบเคียง
กันได้กับสถาบันอุดมศึกษา ที่ดีทั้งในและตางประเทศเนื่องจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาจะชวย
ก าหนดความมีมาตรฐานในการจัดการศึกษาในทุกขั้นตอนอยางเปนระบบ โดยเปิดโอกาสให้สถาบันอุดมศึกษา
สามารถจัดหลักสูตรตลอดจนกระบวนการเรียนการสอนได้อยางหลากหลาย โดยมั่นใจถึงผลผลิตสุดท้ายของ
การจัดการศึกษาคือคุณภาพของบัณฑิต ซึ่งจะมีมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามที่มุ งหวังสามารถประกอบอาชีพ
ได้อยางมีความสุขและภาคภูมิใจ เปนที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และเป็นคนดีของสังคมชวยเพ่ิมความเข้มแข็ง
และขีดความสามารถในการพัฒนาประเทศไทย 

 3. วัตถุประสงคของการจัดทํากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  3.1  เพ่ือเปนกลไกหรือเครื่องมือในการน าแนวนโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
เกี่ยวกับมาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา ไปสูการปฏิบัติได้อยางเป็นรูปธรรมด้วยการ
น าไปเปนหลักในการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  3.2  เพ่ือก าหนดเปาหมายในการผลิตบัณฑิตให้ชัดเจน โดยก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิตที่คาดหวังในแตละคุณวุฒิ/ปริญญาของสาขา/สาขาวิชาตางๆ และเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาและ
ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญในสาขา/สาขาวิชาได้ใช้เปนหลักและเปนแนวทางในการวางแผนปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาการจัดการศึกษา เชนการพัฒนาหลักสูตรการปรับเปลี่ยนกลวิธีการสอนวิธีการเรียนรู้ตลอดจน
กระบวนการวัดและการประเมินผลนักศึกษา 
  3.3  เพ่ือเชื่อมโยงระดับตางๆ ของคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษาให้เปนระบบเพ่ือบุคคลจะได้มีโอกาส
เพ่ิมพูนความรู้ได้อยางตอเนื่องและหลากหลาย ตามหลักการศึกษาตลอดชีวิตมีความชัดเจนและโปร่งใส 
สามารถเทียบเคียงกับมาตรฐานคุณวุฒิในระดับตางๆกับนานาประเทศได้ 
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  3.4 เพ่ือชวยให้เกิดวัฒนธรรมคุณภาพในสถาบันอุดมศึกษา และเปนกลไกในการประกันคุณภาพ
ภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง และใช้เปนกรอบอ้างอิงส าหรับผู้ประเมินของการประกันคุณภาพ
ภายนอกเกี่ยวกับคุณภาพบัณฑิตและการจัดการเรียนการสอน 
  3.5  เพ่ือเปนกรอบของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ในการสร้างความเข้าใจและความม่ันใจในกลุ่ม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ นักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ประกอบการชุมชนสังคม และสถาบันอ่ืนๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
เกี่ยวกับความหมายของคุณวุฒิคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความสามารถทักษะและสมรรถนะในการท างานรวมทั้ง
คุณลักษณะอ่ืนๆ ที่คาดวาบัณฑิตจะพึงม ี
  3.6  เพ่ือประโยชนในการเทียบเคียงมาตรฐานคุณวุฒิ ระหวางสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ  
ในการย้ายโอนนักศึกษาระหวางสถาบันอุดมศึกษา การลงทะเบียนข้ามสถาบันและการรับรองคุณวุฒิผู้ส าเร็จ
การศึกษาทั้งในและตางประเทศ 
  3.7 เพ่ือให้มีการก ากับดูแลคุณภาพการผลิตบัณฑิตกันเองของแตละสาขา/สาขาวิชา 
  3.8 เพ่ือน าไปสูการลดขั้นตอน/ระเบียบ (Deregulation) การด าเนินการให้กับสถาบันอุดมศึกษาที่มี
ความเข้มแข็ง 

 4. โครงสรางและองคประกอบของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
  4.1  ระดับคุณวุฒิ (Levels of Qualifications) 
   ระดับของคุณวุฒิแสดงถึงการเพิ่มขึ้นของระดับสติปญญา ที่ตองการและความซับซอนของการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง นอกจากนี้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติยังก าหนดคุณลักษณะของนักศึกษา
ระดับแรกเขาหลังจากส าเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดวย เพราะเปนพ้ืนฐานความรู้ความสามารถที่ส าคัญในการศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา 

   คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเริ่มตนที่ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป และสิ้นสุดที่ระดับที่ 6 ปริญญาเอกดังนี้ 
   ระดับท่ี 1 อนุปริญญา (3 ป  
   ระดับท่ี 2 ปริญญาตรี 
   ระดับท่ี 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ระดับท่ี 4 ปริญญาโท 
   ระดับท่ี 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   ระดับท่ี 6 ปริญญาเอก 

   บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในระดับใดระดับหนึ่ง สามารถเขาศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นแตทั้งนี้
ขึ้นอยูกับหลักเกณฑการเขาศึกษาตอของแตละสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งอาจขึ้นอยูกับคะแนนเฉลี่ยสะสมหรือเงื่อนไข
อ่ืนเพ่ือให้มั่นใจวาผู้สมัครเขาศึกษาตอจะมีโอกาสประสบความส าเร็จ ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้นและซับซอนยิ่งขึ้น 

   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯแบงสายวิชาเปน 2 สายได้แก สายวิชาการเนนศาสตรบริสุทธิ์ทางด้าน
ศิลปศาสตรหรือดานวิทยาศาสตร โดยมุงศึกษาสาระและวิธีการของศาสตรสาขาวิชานั้นๆ เป็นหลัก ไมได้สัมพันธ
โดยตรงกับการประกอบอาชีพ และสายวิชาชีพซึ่งมุงเนนการศึกษาในลักษณะของศาสตรเชิงประยุกต เพ่ือให้
นักศึกษามีความรู้และทักษะระดับสูง ซึ่งจ าเปนตอการประกอบอาชีพและน าไปสูการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพ 

   การเรียนในสายวิชาการควรจะพัฒนาความสามารถที่ส าคัญ ทั้งในการท างานและการด ารงชีพใน
ชีวิตประจ าวัน สวนหลักสูตรสายวิชาชีพควรเกี่ยวของกับความเขาใจการวิจัยและความรู้ทางทฤษฎีในสาขา/
สาขาวิชา และสาขา/สาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของอยางทั่วถึง และพัฒนาความสามารถในการคิดและการแกไขปัญหาที่
เหมาะสมกับทุกสถานการณ อยางไรก็ตามหลักสูตรทั้งสองสายดังกลาวมีจุดเนนที่แตกตางกันซึ่งควรสะทอนให้เห็น
ในรายละเอียดของเนื้อหาสาระส าคัญ และในชื่อปริญญาผู้ส าเร็จการศึกษาในสายวิชาหนึ่งสามารถเปลี่ยนไป
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ศึกษาตอระดับสูงขึ้นในอีกสายวิชาหนึ่งได้ ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาอาจจะก าหนดเงื่อนไขบางประการของการเขา
ศึกษาได้ เพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐานความรู้และทักษะที่จ าเป็นเพียงพอส าหรับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ และ
บรรลุผลการเรียนรู้ตามที่หลักสูตรนั้นๆ คาดหวัง 

 โครงสรางของระดับคุณวุฒิในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ซึ่งเชื่อมโยงต่อเนื่อง
จากคุณวุฒิระดับหนึ่งสูอีกระดับหนึ่งท่ีสูงข้ึนดังแผนภูมิตอไปนี้ 

ระดับ ปริญญาทางสาย
วิชาการ 

 ปริญญาทางสาย
วิชาชีพ 

6 ปริญญาเอกทางการ
วิจัย 

(ปร.ด.) 

 ปริญญาเอกทางวิชาชีพ 
(เช่น บธ.ด., วศ.ด., 

ศษ.ด.) 
  
5  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ชั้นสูง 
 

  
4 ปริญญาโททางการ

วิจัย 
(เช่น ศศ.ม., วท.ม.) 

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

  
3  ประกาศนียบัตรบัณฑิต  
  
2 ปริญญาตรี 

(เช่น ศศ.บ., วท.บ.) 
 ปริญญาตรี 

(เช่น บธ.บ, วศ.บ., ศษ.บ., 
ทล.บ.) 

  
1  อนุปริญญา (3 ปี)  
  
-                                                                                       แรกเข้า 

หมายเหตุ :     เสนทึบ แสดงถึงเสนทางการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิ 
   เสนประ แสดงถึงเสนทางที่เปนไปได้ในการศึกษาตอระหวางระดับคุณวุฒิและ
     สายวิชา แตอาจตองศึกษาเพ่ิมเติมในการเปลี่ยนเสนทางการศึกษา
     เพ่ือให้มั่นใจว่านักศึกษามีฐานความรู้และทักษะที่จ าเป็นเพียงพอ
     ส าหรับการศึกษาตอในระดับนั้นๆ 
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  4.2 การเรียนรู้และมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของ
ประเทศไทย 
   การเรียนรู้  หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่นักศึกษาพัฒนาขึ้นในตนเองจาก
ประสบการณ์ ที่ได้รับระหวางการศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ก าหนดผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังใหบ้ัณฑิตมีอยางนอย 5 ดานดังนี้ 
   (1)  ดานคุณธรรมจริยธรรม (Ethics and Moral) หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติ
อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และดวยความรับผิดชอบทั้งในสวนตนและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิต
ในความขัดแยงทางคานิยมการพัฒนานิสัย และการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม 
   (2)  ดานความรู้ (Knowledge) หมายถึง ความสามารถในการเขาใจการนึกคิดและการ
น าเสนอข้อมูลการวิเคราะห และจ าแนกขอเท็จจริงในหลักการทฤษฎีตลอดจนกระบวนการตางๆ และสามารถ
เรียนรู้ดวยตนเองได้ 
   (3)  ดานทักษะทางปญญา (Cognitive Skills) หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์
สถานการณ์ และใช้ความรู้ความเขาใจในแนวคิดหลักการทฤษฎีและกระบวนการตางๆ ในการคิดวิเคราะห์และ
การแกปญหาเมื่อตองเผชิญกับสถานการณใหม่ๆ  ที่ไมได้คาดคิดมากอน 
   (4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills 
and Responsibility) หมายถึง ความสามารถในการท างานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูน าความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและสังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรู้ของตนเอง 
   (5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Numerical Analysis, Communication and Information Technology Skills) หมายถึง ความสามารถ
ในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ ความสามารถในการสื่อสาร
ทั้งการพูดการเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   นอกจากผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ดานนี้บางสาขาวิชาตองการทักษะทางกายภาพสูง เชนการเต้นร า
ดนตรี การวาดภาพ การแกะสลัก พลศึกษาการแพทยและวิทยาศาสตรการแพทย จึงตองเพ่ิมการเรียนรู้      
ทางดานทักษะพิสัย (Domain of Psychomotor Skill) 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้  คือขอก าหนดเฉพาะซึ่งเปนผลที่มุงหวังให้ผู้เรียนพัฒนาขึ้นจากการ
เรียนรู้ทั้ง 5 ดาน ที่ได้รับการพัฒนาระหวางการศึกษาจากการเรียนและการเข้ารวมในกิจกรรมต่างๆ ที่
สถาบันอุดมศึกษาจัดให้ทั้งในและนอกหลักสูตร และแสดงออกถึงความรู้ความเขาใจและความสามารถจากการ
เรียนรู้เหลานั้นได้อยางเปนที่เชื่อถือ เมื่อเรียนจบในรายวิชาหรือหลักสูตรนั้นแล้ว 

   มาตรฐานผลการเรียนรู้ซึ่งมีอยางนอย 5 ดานดังกลาวขางตน เปนมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
บัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิ โดยแตละดานจะมีระดับความซับซอนเพ่ิมขึ้นเมื่อระดับคุณวุฒิสูงขึ้นทักษะ
และความรู้ จะเปนการสะสมจากระดับคุณวุฒิที่ต่ ากวาสูระดับที่สูงขึ้น ดังนั้นมาตรฐานผลการเรียนรู้ของระดับ
คุณวุฒิใดคุณวุฒิหนึ่งจะรวมมาตรฐานผลการเรียนรู้ในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันของระดับคุณวุฒิที่ต่ ากวาดวย 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้ดานคุณธรรมจริยธรรม ใชกับนักศึกษาทุกคน แม้ว่าบางสาขา/
สาขาวิชา นักศึกษาจ าเปนตองพัฒนาเปนการเฉพาะ เชนจรรยาบรรณของแพทย นักบัญชี และนักกฎหมาย
เป็นตน 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้ดานความรู และดานทักษะทางปญญา จะเกี่ยวของโดยตรงกับ
สาขา/สาขาวิชาที่เรียน ซึ่งต้องระบุรายละเอียดของความรู้และทักษะของสาขา/สาขาวิชาที่เหมาะสมกับระดับ
คุณวุฒิไว้ในรายละเอียดของหลักสูตรและรายละเอียดของรายวิชา 
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   มาตรฐานผลการเรียนรู้ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ มุ่งหวัง
ให้นักศึกษาทุกคนไมวาจะเปนระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาใดตองบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านเหลานี้ 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มุงหวังใหนักศึกษาทุกคนไมวาจะเป็นระดับคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาใด ต้องบรรลุมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ดานนี้ แตส าหรับนักศึกษาที่เรียนในสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวของโดยตรงกับมาตรฐานผลการเรียนรู้นี้    
จะต้องเนนให้มีความช านาญมากกวานักศึกษาสาขา/สาขาวิชาอ่ืนๆ เช่น นักศึกษาที่เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ จะตองมีความช านาญและทักษะตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ดานความรู้ และดานทักษะทางปญญา
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  4.3  มาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานของแตละระดับคุณวุฒ ิ
   มาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในระดับแรกเขา (ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) 
   กรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ มีแนวคิดพ้ืนฐานวานักเรียนที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษาจะตอง
ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ที่มีพ้ืนฐานความรู้และทักษะเพียงพอที่จะเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ พ้ืนฐานในที่นี้รวมถึงความรู้ความสามารถในสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุม 
ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความสามารถในการคิดอยางสร้างสรรค และประยุกตใช้
ความรู้และทักษะทางปญญาเหลานั้นเขากับสาขา/สาขาวิชา ที่จะเรียนในสถานการณใหม่ๆ ได้ซึ่งนักเรียนบาง
คนอาจมีพ้ืนความรู้และทักษะที่จ าเปนส าหรับสาขาวิชาที่เข้าเรียนไมเพียงพอ ตองเสริมความรู้พ้ืนฐานเพ่ือให้
มั่นใจวานักเรียนมีทักษะที่จ าเปนทางภาษาทักษะทางการเรียนและพ้ืนฐานทางวิชาการ เพียงพอที่จะศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษาได้ส าเร็จผูส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ควรจะตองมีมาตรฐานผลการเรียนรู้
ในแตละด้านดังนี ้
   (1)  ดานคุณธรรมจริยธรรม 
    มีความเขาใจและซาบซึ้งในคานิยมของไทยและระบบของคุณธรรมจริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติตนได้อยางกลมกลืนกับความเชื่อและคานิยมสวนตัว ดวยความรับผิดชอบตอครอบครัวชุมชนและ
สังคมไทย มีความสามารถในการวิเคราะหประเด็นปญหา ซึ่งเปนความขัดแยงทางคานิยม สามารถสรุปผลการ
โตแย้งและยอมรับผิดชอบตอการตัดสินใจที่ได้ท าลงไป 
    
   (2)  ดานความรู้ 
    มีความเขาใจอยางครอบคลุมถึงความรู้และทักษะที่ส าคัญในกลุมสาระการเรียนรู้ทั้ง 8กลุ่ม 
ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลุ่มพัฒนาบุคลิกภาพ (สุขศึกษา
และพลานามัย) ศิลปะดนตรี การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาตางประเทศมีการเพ่ิมเติมองคความรู้
ในกลุมสาระ/สาขาวิชาที่เลือกเรียนเพ่ือเตรียมความพรอมในการศึกษาตอในระดับอาชีวศึกษาหรือใน
ระดับอุดมศึกษา 
   (3)  ดานทักษะทางปญญา 
    มีความเข้าใจในแนวคิดหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในวิชาที่ศึกษา มีความสามารถในการ
ประยุกตใช้ความรู้ความเขาใจที่ลึกซึ้งในการวิเคราะหขอโตแยงและปัญหาใหม่ๆ ในวิชาตางๆ ที่เรียนและใน
ชีวิตประจ าวัน ตระหนักในประเด็นปญหาส าคัญที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และ
การมีปฏิสัมพันธกับประเทศอ่ืนๆ สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทจากการศึกษาเล่าเรียนมาใชในการ   
วิเคราะหปญหาเหลานั้น 
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   (4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       มีความรับผิดชอบในการเรียนและความประพฤติของตนเอง สามารถที่จะริเริ่มและ
พัฒนาการเรียนรู้ทางวิชาการและการพัฒนาลักษณะอ่ืนๆ ของตนเองได้ โดยมีการแนะน าบางเล็กนอยสามารถ
ที่จะไว้วางใจให้ท างานได้อยางอิสระ และท างานที่มอบหมายใหแลวเสร็จ โดยอาศัยการแนะน าปรึกษาแตเพียง
เล็กน้อย สามารถท างานกลุมได้อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือจุดมุงหมายรวมกัน 
   (5)  ดานทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       สามารถใช้ขอมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ตลอดจนใช้ทักษะทาง
คณิตศาสตร์ขั้นพ้ืนฐาน ในการแกไขปญหาในการศึกษาในการท างานและในสภาพแวดลอมของสังคมสามารถ
สื่อสารได้อยางมีประสิทธิภาพในการพูดและเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

   ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป  
   มาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานของคุณวุฒิระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป อย่างน้อยต้องเป็น
ดังนี้ 
   (1)  ดานคุณธรรมจริยธรรม 
    มีความรับผิดชอบตอการกระท าของตนหรือของกลุม ตระหนักและประพฤติปฏิบัติได้
อย่างสอดคลองกับระเบียบขอบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพโดยขอค าปรึกษาเมื่อจ าเปน สามารถระบุและ
ประเมินผลกระทบจากการกระท าของตนที่มีตอผู้อ่ืน ในสถานการณที่อาจน าไปสูขอขัดแยงทางคานิยมหรือ
ความส าคัญกอนหลัง ก็สามารถอธิบายลักษณะของความขัดแยงนั้นได้อยางชัดเจนและสามารถตัดสินใจเลือก
สิ่งที่ควรกระท าได ้
   (2)  ดานความรู้ 
    มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับขอบขายและลักษณะของสาขาวิชาที่เรียน และรู้ลึกในความรู้
บางส่วนในสาขา รวมถึงทฤษฏีแนวคิดและหลักการที่ส าคัญมีความเขาใจในปญหา และงานวิจัยใหม่ๆ ส าหรับ
หลักสูตรที่มีการเตรียมนักศึกษาเพ่ือประกอบวิชาชีพ หรือผู้ชวยนักวิชาชีพนักศึกษาจะตองมีความรู้เกี่ยวกับ
พัฒนาการใหม่ๆ ในการปฏิบัติทางวิชาชีพตลอดถึงความรู้เกี่ยวกับขอก าหนดทางเทคนิคและข้อบังคับที่
เกี่ยวขอ้งกับสาขาวิชาชีพ 
   (3)  ดานทักษะทางปญญา 
       สามารถวิเคราะหและแปลความหมายขอมูลทางเทคนิคและขอมูลการวิจัยและใช้ในการ
ปฏิบัติโดยอาศัยค าแนะน าเพียงเล็กนอย สามารถใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการ
ท างาน ในการวิเคราะหปญหาประเมินทางเลือกและเสนอแนะวิธีในการแกไข รวมถึงสามารถอธิบายผลกระทบ
ของการตัดสินใจ 
   (4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       สามารถคิดและแสดงออกได้อยางเสรี มีปฏิสัมพันธอยางสรางสรรคในกลุมท างานที่มี
จุดมุ่งหมายรวมกัน มีภาวะผูน าในกลุมขนาดเล็ก และความรับผิดชอบในภาระที่ได้รับมอบหมาย สามารถค้นหา
ข้อบกพร่องในความรู้และทักษะของตนเอง มีการวางแผนและด าเนินการเพ่ือการเรียนรู้อยางต่อเนื่อง 
   (5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       สามารถใช้เทคนิคทางสถิติและเทคนิคคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน ในการศึกษาคนควาและ
เสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการวิเคราะห์ปัญหา 
ค้นคว้าหาขอมูลและการจัดท าการน าเสนออยางมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารได้อยางมีประสิทธิภาพ ทั้งใน
การพูดการเขียนการอภิปราย เพ่ือน าเสนอผลการวิเคราะหและสรุปผลอยางกระชับในรูปแบบที่ถูกตอง 
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   ระดับที่ 2 ปริญญาตรี 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานของคุณวุฒิระดับท่ี 2 ปริญญาตรี อยางนอยต้องเป็นดังนี้ 
   (1)  ดานคุณธรรมจริยธรรม 
      สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมและวิชาชีพ โดยใช้ดุลยพินิจทางค่านิยม
ความรู้สึกของผู้อ่ืนคานิยมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางดานคุณธรรมและ
จริยธรรมอาทิมีวินัยมีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนแบบอยางที่ดีเขาใจผูอ่ืนและเข้าใจโลก เป็นตน 
   (2)  ดานความรู้ 
      มีองคความรู้ในสาขาวิชาอยางกวางขวางและเปนระบบ ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎี 
ในองคความรู้ที่เกี่ยวของส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรู้เฉพาะด้านใน
สาขาวิชา และตระหนักถึงงานวิจัยในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการแกปญหาและการตอยอดองคความรู้ สวนหลักสูตร
วิชาชีพที่เนนการปฏิบัติจะตองตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติกฎระเบียบขอบังคับที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
   (3)  ดานทักษะทางปญญา 
       สามารถคนหาขอเท็จจริงท าความเขาใจและสามารถประเมินขอมูลแนวคิด และหลักฐาน
ใหม่ๆ จากแหลงขอมูลที่หลากหลายและใชขอมูลที่ได้ในการแกไขปญหาและงานอ่ืนๆ ดวยตนเอง สามารถ
ศึกษาปัญหาที่คอนขางซับซอนและเสนอแนะแนวทางในการแกไขได้อยางสรางสรรค โดยค านึงถึงความรู้ทาง
ภาคทฤษฎีประสบการณทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะและความเข้าใจอัน 
ถองแทในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใชวิธีการปฏิบัติงาน
ประจ า และหาแนวทางใหมในการแกไขปญหาได้อยางเหมาะสม 
   (4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       มีสวนชวยและเอ้ือตอการแกปญหาในกลุมได้อยางสรางสรรค ไมวาจะเปนผูน าหรือ
สมาชิกของกลุม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณที่ไมชัดเจน และตองใชนวัตกรรมใหมๆ ในการ
แกปญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาได้อยางเหมาะสม บนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม
รับผิดชอบในการเรียนรู้อยางตอเนื่องรวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 
   (5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       สามารถศึกษาและท าความเขาใจในประเด็นปญหา สามารถเลือกและประยุกตใชเทคนิค
ทางสถิติ หรือคณิตศาสตรที่เกี่ยวของอยางเหมาะสม ในการศึกษาคนควาและเสนอแนะแนวทางในการแกไข  
ปญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการเก็บรวบรวมขอมูลประมวลผลแปลความหมาย และน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ สามารถสื่อสารได้อยางมีประสิทธิภาพทั้งในการพูดการเขียน สามารถเลือกใช
รูปแบบของการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกันได้ 
   ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานของคุณวุฒิระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตอย่างนอย
ต้องเปน็ดังนี้ 
   (1)  ดานคุณธรรมจริยธรรม 
       สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมและทางวิชาชีพ โดยใชการวินิจฉัยทางค่านิยม 
ทางศีลธรรม ทางความรู้สึกของผูอ่ืน ทางคานิยมพ้ืนฐาน และทางจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรมระดับสูง ในสถานการณที่เกี่ยวของกับความขัดแย้งทางคานิยมและความส าคัญกอนหลัง 
แสดงออกซึ่งความซื่อสัตยสุจริตอยางสม่ าเสมอ โดยค านึงถึงความเหมาะสมระหวางเปาหมาย และจุดประสงค
ส่วนตัว และสวนรวม เปนแบบอยาง และเปนผูน าในการท างานทั้งในระดับครอบครัว และชุมชน 
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   (2)  ดานความรู้ 
      มีความรู้ระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ในวิชาการหรือวิชาชีพตลอดจนมีความรู้
ในสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกัน มีความรู้เกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ
ตลอดจนผลกระทบของความกาวหนาตอทฤษฎีและการปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับ 
   (3)  ดานทักษะทางปญญา 
      สามารถใชความรู้ทางภาคทฤษฎีและประสบการณทางภาคปฏิบัติ เพ่ือศึกษาประเด็น
หรือปัญหาที่ซับซอน สามารถระบุแหลงขอมูลหรือเทคนิคการวิเคราะหเพ่ิมเติมตามที่ตองการและค านึงถึง
สถานการณจริงที่แตกตางกัน ในการวิเคราะหประเด็นสรุปผลและการจัดท าขอเสนอในการแกไขปญหาหรือ 
กลยุทธในการปฏิบัติ 
   (4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       สามารถท างานอยางมีประสิทธิภาพดวยตนเองและเปนกลุม ในสถานการณที่
หลากหลายรวมทั้งสถานการณใหม่ หรือที่ตองการไหวพริบและความฉับไวอยางสูง แสดงความรับผิดชอบ    
อยางสูงในหนาที่การงานหรือสถานการณอ่ืนๆ ทางวิชาชีพ มีความรับผิดชอบในการพัฒนาทักษะใหม่ๆ และ
ความรู้ที่ตองการทั้งหนาที่การงานในปจจุบันและการพัฒนาในอนาคต 
   (5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       สามารถประยุกตใชเทคนิคการวิเคราะหที่หลากหลายอยางชาญฉลาด ในการศึกษา
ค้นคว้าและเสนอแนวทางแกไขปญหา สามารถสื่อสารได้อยางมีประสิทธิภาพในการพูดการเขียนรวมทั้งการใช้
เทคโนโลยีการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส มีการประเมินความส าเร็จของการสื่อสารต่อกล่มบุคคลต่างๆ       
เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง 

   ระดับที่ 4 ปริญญาโท 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานของคุณวุฒิระดับท่ี 4 ปริญญาโท อยางนอยตองเป็นดังนี้ 
   (1)  ดานคุณธรรมจริยธรรม 
       สามารถจัดการปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซอนเชิงวิชาการหรือวิชาชีพโดย
ค านึงถึงความรู้สึกของผู้อ่ืนและเมื่อไมมีขอมูลทางจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะ
จัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นก็สามารถวินิจฉัยอยางผูรู้ ดวยความยุติธรรมและชัดเจน มีหลักฐานและตอบสนอง
ปัญหาเหลานั้นตามหลักการเหตุผลและคานิยมอันดีงาม ให้ขอสรุปของปัญหาดวยความไวต่อความรู้สึกของผู้ที่
ได้รับผลกระทบ ริเริ่มในการยกปญหาทางจรรยาบรรณที่มีอยูเพ่ือการทบทวนและแกไขสนับสนุนอย่างจริงจัง 
ให้ผูอ่ืนใช้การวินิจฉัยทางดานคุณธรรมจริยธรรมในการจัดการกับขอโตแย้งและปัญหาที่มีผลกระทบต่อตนเอง
และผู้อ่ืน แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในการส่งเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในสภาพ
แวดลอมของการท างานและในชุมชนที่กวางขวางข้ึน 
   (2)  ดานความรู้ 
       มีความรู้และความเขาใจอยางถองแทในเนื้อหาสาระหลักของสาขาวิชา ตลอดจนหลักการ
และทฤษฎีที่ส าคัญและน ามาประยุกตในการศึกษาคนควาทางวิชาการ หรือการปฏิบัติในวิชาชีพ มีความเขาใจ
ทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติทางวิชาชีพนั้นอยางลึกซึ้งในวิชาหรือกลุมวิชาเฉพาะในระดับแนวหน้ามีความเขาใจ
ในวิธีการพัฒนาความรู้ใหม่ๆ และการประยุกตตลอดถึงผลกระทบของผลงานวิจัยในปัจจุบันที่มีตอองคความรู้ใน
สาขาวิชาและตอการปฏิบัติในวิชาชีพ ตระหนักในระเบียบขอบังคับที่ใชอยูในสภาพแวดลอมของระดับชาติและ
นานาชาติ ที่อาจมีผลกระทบต่อสาขาวิชาชีพรวมทั้งเหตุผลและการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต 
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   (3)  ดานทักษะทางปญญา 
       ใช้ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการจัดการบริบทใหม่ที่ไมคาดคิดทางวิชาการ
และวิชาชีพและพัฒนาแนวคิดริเริ่มและสรางสรรค์เพ่ือตอบสนองประเด็นหรือปญหา สามารถใช้ ดุลยพินิจใน
การตัดสินใจในสถานการณที่มีขอมูลไมเพียงพอ สามารถสังเคราะหและใชผลงานวิจัยสิ่งตีพิมพทางวิชาการหรือ
รายงานทางวิชาชีพและพัฒนาความคิดใหม่ๆ โดยการบูรณาการใหเขากับองคความรู้เดิมหรือเสนอเปนความรู้
ใหม่ที่ทาท้าย สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะหประเด็นหรือปัญหาที่ซับซอนได้อยางสราง
สรรค รวมถึงพัฒนาขอสรุปและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถวางแผนและ
ด าเนินการโครงการส าคัญหรือโครงการวิจัยคนควาทางวิชาการไดด้วยตนเอง โดยการใชความรู้ทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติตลอดถึงการใชเทคนิคการวิจัย และให้ข้อสรุปที่สมบูรณซึ่งขยายองคความรู้หรือแนวทางการ
ปฏิบัติในวิชาชีพ ที่มีอยูเดิมได้อยางมีนัยส าคัญ 
   (4)  ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       สามารถแกไขปญหาที่มีความซับซอนหรือความยุงยากระดับสูงทางวิชาชีพไดดวยตนเอง
สามารถตัดสินใจในการด าเนินงานดวยตนเอง และสามารถประเมินตนเองไดรวมทั้งวางแผนในการปรับปรุง
ตนเองใหมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานระดับสูงได้ มีความรับผิดชอบในการด าเนินงานของตนเองและ        
รวมมือกับผูอ่ืนอย่างเต็มที่ ในการจัดการขอโตแยงและปญหาตางๆแสดงออกทักษะการเป็นผู้น าได้อยาง
เหมาะสมตามโอกาสและสถานการณเพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพในการท างานของกลุม 
   (5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพื่อน ามาใชในการศึกษาคนควา ปัญหา
สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพไดอยางเหมาะสมกับ
กลุ่มบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไปโดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เป็น
ทางการและไมเปนทางการผานสิ่งตีพิมพทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่ส าคัญ 

   ระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานของคุณวุฒิระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรชั้นสูง อย่างน้อย
ต้องเป็นดังนี้ 
   (1)  ดานคุณธรรมจริยธรรม 
       สามารถจัดการกับปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซอนในเชิงวิชาการและวิชาชีพได้ 
ในกรณีที่ปญหาใดมีกฎระเบียบหรือขอมูลทางจรรยาบรรณ ในการปฏิบัติไมเพียงพอก็สามารถวินิจฉัยได้อย่าง
เที่ยงตรงและยุติธรรม บนพ้ืนฐานของคานิยมและหลักการที่ดี แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุป โดยค านึงถึง
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นริเริ่มการยกปญหาทางจรรยาบรรณ ที่มีอยูเพ่ือการทบทวนและปรับปรุงแกไขสงเสริมผู้อ่ืน
อยางจริงจัง ในการใช้วิจารณญาณที่ประกอบดวยคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือแกไข ปญหาที่มีผลกระทบตอตนเอง
และผู้อ่ืน แสดงภาวะผูน าในการสงเสริมความมีคุณธรรมจริยธรรมทั้งในที่ท างานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 
   (2)  ดานความรู้ 
       มีความรู้อยางลึกซึ้งและทันสมัย เกี่ยวกับการพัฒนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติในสาขาวิชา
เฉพาะของตนเองและสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของ ที่มีผลกระทบตอสาขาวิชาตระหนักถึงการด าเนินการวิจัยในปจจุบัน
และทฤษฎีที่จะเกิดขึ้น และสามารถขยายขอบเขตของแนวคิดซึ่งจะมีผลต่อความเชื่อมั่นในการตัดสินใจอย่ าง
มืออาชีพ มีความรู้และความเขาใจในกฎระเบียบและจรรยาบรรณทางวิชาชีพอย่างลึกซึ้งในสาขาวิชา 
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   (3)  ดานทักษะทางปญญา 
       สามารถวิเคราะหสถานการณใหม่ๆ ที่ซับซอน และใชความรู้ทางการวิจัยและการปฏิบัติ
ล่าสุดในการพัฒนาและใช้วิธีการแกไขปญหาที่เหมาะสมที่สุดในแตละกรณี สามารถริเริ่มและวิเคระห์ปัญหาที่
ซับซอนได้อยางเขมขน โดยรวบรวมและประเมินค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญจากแหลงตางๆ ตามความเหมาะสม
สามารถติดตามผลที่เกิดขึ้น พรอมทั้งแปลความหมายและแปลงผลที่เกิดขึ้นนี้ให้เป็นความรู้ทั่วไปที่จะชวย
พัฒนาการปฏิบัติงานในวิชาชีพ ใชทักษะทางปญญาอยางสม่ าเสมอเมื่อตองปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาชีพ 
   (4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
       สามารถปฏิบัติหนาที่ได้อยางเปนอิสระ และสามารถริเริ่มกิจกรรมทางวิชาชีพใน
สาขาวิชาของตนรับผิดชอบกิจกรรมของตนเองได้อยางเต็มที่ มีการประเมินผลและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเอง
ได้อยางมีประสิทธิภาพ ดวยการประเมินวัตถุประสงคในการท างานและวางแผนส าหรับการปรับปรุงปฏิบัติตอ 
ผู้อ่ืนและผูรวมงาน ในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพสร้างปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค 
และแสดงออกความเปนผูน าในทางวิชาการหรือวิชาชีพและสังคมที่ซับซอน 
   (5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาคนควา ปัญหา
สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ สามารถสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป 
โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ ผ่านสิ่งตีพิมพทางวิชาการ และวิชาชีพ
รวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่ส าคัญ 

   ระดับที่ 6 ปริญญาเอก 
   มาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานของคุณวุฒิระดับที่ 6 ปริญญาเอก อยางนอยต้องเป็นดังนี้ 
   (1)  ดานคุณธรรมจริยธรรม 
       สามารถจัดการเกี่ยวกับปญหาทางคุณธรรมจริยธรรมที่ซับซอน ในบริบททางวิชาการหรือ
วิชาชีพ ในกรณีที่ไมมีจรรยาบรรณวิชาชีพหรือไมมีระเบียบขอบังคับเพียงพอที่จะจัดการกับปญหาที่เกิดขึ้นได้       
ก็สามารถใช้ดุลยพินิจอยางผู้รู้ดวยความยุติธรรมดวยหลักฐาน ดวยหลักการที่มีเหตุผลและค่านิยมอันดีงาม 
แสดงออกหรือสื่อสารขอสรุปของปญหาโดยค านึงถึงความรู้สึกของผู อ่ืนที่จะได้รับผลกระทบ ริเริ่มชี้ใหเห็น          
ข้อบกพรองของจรรยาบรรณที่ใช้อยูในปจจุบัน เพ่ือทบทวนและแกไขสนับสนุนอยางจริงจังใหผูอ่ืนใชดุลยพินิจทาง     
ดานคุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการกับความขัดแย้งและปญหาที่มีผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืนแสดงออกซึ่งภาวะ
ผู้น าในการสงเสริมให้มีการประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในที่ท างานและในชุมชนที่กวางขวางขึ้น 
   (2)  ดานความรู้ 
      สามารถพัฒนานวัตกรรมหรือสรางองคความรู้ใหม่ มีความเขาใจอยางถองแทและลึกซึ้ง
ในองคความรู้ที่เปนแก่นในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ รวมทั้งขอมูลเฉพาะทางทฤษฎีหลักการและแนวคิดที่เป็น
รากฐาน มีความรู้ที่เปนปจจุบันในสาขาวิชารวมถึงประเด็นปญหาส าคัญที่จะเกิดขึ้น รู้เทคนิคการวิจัยและ
พัฒนาขอสรุปซึ่งเปนที่ยอมรับในสาขาวิชาได้อยางชาญฉลาด ส าหรับหลักสูตรในสาขาวิชาชีพจะต้องมีความ
เข้าใจอยางลึกซึ้งและกวางขวางเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงในวิชาชีพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ   
การพัฒนาสาขาวิชาที่เก่ียวของซึ่งอาจมีผลกระทบตอสาขาวิชาที่ศึกษาคนควา 
 
 
 



14 
 

   (3)  ดานทักษะทางปญญา 
       สามารถใชความเขาใจอันถองแทในทฤษฎีและเทคนิค การแสวงหาความรู้ในการ
วิเคราะห์ประเด็นและปญหาส าคัญได้อยางสรางสรรค และพัฒนาแนวทางการแกไขปญหาดวยวิธีการใหม่ๆ
สามารถสังเคราะหผลงานการวิจัยและทฤษฎี เพ่ือพัฒนาความรู้ความเขาใจใหม่ที่สรางสรรค โดยบูรณาการ
แนวคิดตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชาที่ศึกษาในขั้นสูง สามารถออกแบบและด าเนินการ
โครงการวิจัยที่ส าคัญในเรื่องที่ซับซอน ที่เกี่ยวกับการพัฒนาองคความรู้ใหม่ หรือปรับปรุงแนวปฏิบัติในวิชาชีพ
อยางมีนัยส าคัญองคกรได้อยางมีประสิทธิภาพ สรางปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุ่มอย่างสร้างสรรคและแสดงออก
ถึงความโดดเดนในการเปนผูน าในทางวิชาการหรือวิชาชีพและสังคมที่ซับซอน 
   (4)  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
         สามารถปฏิบัติหนาที่ได้อยางเปนอิสระ และสามารถริเริ่มกิจกรรมทางวิชาชีพใน
สาขาวิชาของตนรับผิดชอบกิจกรรมของตนเองได้อยางเต็มที่ มีการประเมินผลและปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาตนเอง
ได้อยางมีประสิทธิภาพ ดวยการประเมินวัตถุประสงคในการท างานและวางแผนส าหรับการปรับปรุงปฏิบัติตอผู้อ่ืน
และผู้รวมงานในการสนับสนุนการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ สร้างปฏิสัมพันธในกิจกรรมกลุมอยางสรางสรรค 
และแสดงออกความเปนผูน าในทางวิชาการหรือวิชาชีพและสังคมที่ซับซ้อน 
   (5)  ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
       สามารถคัดกรองขอมูลทางคณิตศาสตรและสถิติ เพ่ือน ามาใช้ในการศึกษาคนควาในประเด็น 
ปญหาที่ส าคัญและซับซอน สรุปปญหาและเสนอแนะแกไขปญหาในดานตางๆ โดยเจาะลึกในสาขาวิชาเฉพาะ
สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับกลุมบุคคลตางๆ ทั้งในวงการวิชาการและ
วิชาชีพรวมถึงชุมชนทั่วไป โดยการน าเสนอรายงานทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไม่เป็นทางการ ผานสิ่งตีพิมพ
ทางวิชาการและวิชาชีพรวมทั้งวิทยานิพนธหรือโครงการคนควาที่ส าคัญ 

  4.4  ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒ ิ
   จากมาตรฐานผลการเรียนรู้ของแตละคุณวุฒิในขอ 4.3 จะน าไปสูการพัฒนาหลักสูตรในแตละ
ระดับคุณวุฒิซึ่งมีลักษณะวัตถุประสงคแตกตางกัน หลักสูตรของแตละคุณวุฒิควรมีลักษณะอย่างน้อยดังนี้ 
   (1)  หลักสูตรคุณวุฒิระดับท่ี 1 อนุปริญญา (3 ป  
      หลักสูตรในระดับอนุปริญญา (3 ป  ตองออกแบบมาเพ่ือพัฒนาทั้งคุณธรรมจริยธรรมความรู้ 
และทักษะที่จ าเปนตอการท างานในสาขา/สาขาวิชาทางดานการบริหารหรือทางดาน สนับสนุนนักวิชาชีพเป็น
การพัฒนาความรู้ทางทฤษฎีและการวิจัย เพ่ือเปนพื้นฐานในการศึกษาตอในระดับปริญญาตรี 
   (2)  หลักสูตรคุณวุฒิระดับท่ี 2 ปริญญาตรี 
       หลักสูตรระดับปริญญาตรีตองออกแบบมา เพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมความรู้ความ
เข้าใจในสาขาวิชาอยางกวางๆ เนนใหรู้ลึกในบางสวนที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหการพัฒนาและผลการวิจัยล่าสุด 
นักศึกษาควรตระหนักถึงความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของสัมพันธกันปริญญาตรีเป็นคุณวุฒิขั้นพ้ืนฐาน
ส าหรับการเขาสูอาชีพในสาขาตางๆ ที่ใช้ทักษะความช านาญสูงและการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น ดังนั้น
หลักสูตรจะตองพัฒนาผู้เรียนทั้งคุณธรรมจริยธรรมความรู้และทักษะที่จ าเปนต่อการปฏิบัติในวิชาชีพและ    
พ้ืนฐานความรู้ภาคปฏิบัติและภาคทฤษฏีและการวิจัยที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อดวย 
   (3)  หลักสูตรคุณวุฒิระดับท่ี 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
       หลักสูตรในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเปนหลักสูตรที่เบ็ดเสร็จในตัวเอง ส าหรับ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตองการปรับปรุงความรู้และทักษะทางวิชาชีพ แตขาดคุณสมบัติ
ในการเขาศึกษาตอ หรือไมตองการที่จะศึกษาตอระดับปริญญาโท แตเมื่อส าเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตแลวก็สามารถท่ีจะศึกษาตอในระดับปริญญาโทได้โดยอาจตองเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม 
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   (4)  หลักสูตรคุณวุฒิระดับท่ี 4 ปริญญาโท 
       หลักสูตรปริญญาโทมีจุดมุงหมาย ที่จะให้มีคุณธรรมจริยธรรมความรู้และทักษะทาง     
ด้านวิชาการและวิชาชีพในระดับที่สูงมาก แกผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีที่มีผลการเรียนดีโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาความช านาญทางดานการวิจัยหรือพัฒนาความช านาญระดับสูงทางวิชาชีพหลักสูตรจึงอาจเนนการ
ค้นควาวิจัย ที่น าไปสูการท าวิทยานิพนธหรืออาจผสมผสานระหวางการศึกษารายวิชากับวิทยานิพนธหรือการศึกษา
รายวิชาและการคนควาอิสระ 
   (5)  หลักสูตรคุณวุฒิระดับท่ี 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
       หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงเปนคุณวุฒิวิชาชีพระดับสูง ที่เปดสอนในสาขาวิชาชีพ
เฉพาะบางสาขาที่ก าหนดใหมีคุณวุฒิระหวางปริญญาโทและปริญญาเอก สวนมากเป็นหลักสูตรที่เปิดสอน
ทางดา้นการแพทยและสาขาอ่ืนที่เกี่ยวของ เชน เภสัชศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทย 
   (6)  หลักสูตรคุณวุฒิระดับท่ี 6 ปริญญาเอก 
       หลักสูตรปริญญาเอกเปนหลักสูตรที่เนนใหนักศึกษา มีคุณธรรมจริยธรรม และมีการศึกษา
ค้นควาที่ลุมลึกในระดับสูงอยางมีอิสระ มีความเชี่ยวชาญในพัฒนาการลาสุดขององคความรู้ในสาขา/สาขาวิชา
ที่ศึกษาคนควา ตลอดจนการแปลความหมายและประยุกตใชความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาเนื้อหาสาระของ
รายวิชาของสาขา/สาขาวิชาและวิชาชีพหลักสูตร อาจจะเนนการคนควาวิจัยที่น าไปสูการท าวิทยานิพนธเพ่ือ
เพ่ิมพูนองคความรู้ที่มีอยู หรืออาจผสมผสานระหวางวิทยานิพนธกับการศึกษารายวิชาระดับสูงในสาขาวิชาชีพ
หรือสาขา/สาขาวิชาประยุกต 

  4.5  จํานวนหนวยกิตในหลักสูตรและระยะเวลาในการศึกษา 
   ระบบหนวยกิตเปนระบบที่ใชเพ่ืออธิบายปริมาณการเรียนรู้ที่คาดหวังวานักศึกษา จะได้รับใน
การศึกษาแตละระดับคุณวุฒิระยะเวลาการศึกษาและจ านวนหนวยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรที่สาขา/สาขาวิชา 
ต่างกันแมในระดับเดียวกันอาจแตกตางกันได้ เชนระยะเวลาศึกษาในระดับคุณวุฒิปริญญาตรีอาจจะเป็น 4 ป 5 ป 
หรือ 6 ป ขึ้นอยูกับปริมาณการเรียนรู้ที่คาดหวังและระดับความซับซอนของสาขาวิชานั้นๆ และระยะเวลาเรียน
เทากันในหลักสูตรที่ตางกัน อาจน าไปสูคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ได้เพียงแตการเรียนในระดับ
ปริญญาโทจะเขมขนกวาระดับคุณวุฒิ จะขึ้นอยูกับระดับของการเรียนหรือความซับซอนของการเรียนมากกวา 
ที่จะขึ้นอยูกับระยะเวลาที่เรียนแมวาจะมีการก าหนดหนวยกิตขัน้ต่ าของหลักสูตรไว้ก็ตามจ านวนหน่วยกิต และ
ระยะเวลาในการศึกษาของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร) 

  4.6  การกําหนดชื่อคุณวุฒิ 
   ชื่อคุณวุฒิที่ผู้ส าเร็จการศึกษาได้รับแสดงถึง 
   (1)  ระดับคุณวุฒิได้แกอนุปริญญาปริญญาตรีประกาศนียบัตรบัณฑิตปริญญาโทประกาศนียบัตร
บัณฑิตชั้นสูงและปริญญาเอกซ่ึงสัมพันธกับความซับซอนของการเรียน 
   (2)  สายวิชา (สายวิชาการสายวิชาชีพ) เชน สายวิชาการของศาสตรดานศิลปศาสตรจะใชชื่อ
คุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต” การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อทั่วไป 
   (3)  สาขาวิชาหรือเนื้อหาหลักของการเรียนรู้ซึ่งอาจเปนสาขาวิชาเดียวหรือสองสาขาวิชาใน
สัดส่วนที่เทากันสองสาขาวิชาในสัดสวนที่ไมเทากัน (วิชาเอกและวิชาโท) หรือหลายสาขาวิชารวมกันเป็น     
สหวิทยาการเชนสาขาวิชาการจัดการซึ่งเปนสาขาวิชาเดี่ยวใชชื่อคุณวุฒิวา “ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ)” 
การแสดงชื่อในระดับนี้เปนการแสดงชื่อเฉพาะส าหรับสาขาวิชาสิ่งส าคัญ คือการก าหนดชื่อคุณวุฒิหรือปริญญา
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ในสาขาวิชาตางๆ ต้องเปนมาตรฐานสากลถูกตองแมนย า หลักเกณฑการก าหนดชื่อปริญญาในสาขาวิชาตางๆ 
เปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

  4.7  การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ 
   นักศึกษาที่สามารถแสดงได้วามีความรู้ทักษะเพียงพอและเทียบเคียงได้ กับผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดไว้ในรายวิชาหรือกลุมรายวิชาของหลักสูตร ที่นักศึกษาศึกษาหรือประสงคจะศึกษาควรได้รับการประเมิน
เพ่ือการเทียบโอนความรู้หรือประสบการณ ที่มีเพ่ือการสงเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และไมตองเสียเวลาเรียน
สิ่งที่ตนรู้อยูแลวอีก การเทียบโอนความรู้หรือประสบการณใหเปนไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
หลักเกณฑการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ และเรื่องขอแนะน าเกี่ยวกับแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาเขาสูการศึกษาในระบบ 

 5. ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิจํานวนหนวยกิตขั้นต่ําของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
  ความสัมพันธระหวางระดับคุณวุฒิจ านวนหนวยกิตขั้นต่ าของหลักสูตรและมาตรฐานผลการเรียนรู้
แสดงได้ดังตารางตอไปนี้ 

ระดับคุณวุฒิ 
หน่วยกิต 
ขั้นต่ า 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู้ ทักษะ 
ทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพัน
ธ์ระหว่าง
บุคคลและ

ความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ

สื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. อนุปริญญา  
(3 ปี) 

90 x x x x x 

2. ปริญญา (4 ปี)  
(5 ปี) 
(6 ปี) 

120 
150 
180 

x  x x  x x  x x  x x  x 

3. ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

24 หลัง ป.ตรี x x x x x x x x x x x x x x x 

4. ปริญญาโท 36 หลัง ป.ตรี x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 
5. ประกาศนียบัตร   
บัณฑิตชั้นสูง 

24 หลัง ป.โท x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

6. ปริญญาเอก 48 หลัง ป.โท 
72 หลัง ป.ตรี 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

หมายเหตุ:    * ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
    X  เครื่องหมาย X ที่มีจ านวนมากนอยตางกันหมายถึงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
   ความรู้และทักษะตางๆในลักษณะสะสมของแตละคุณวุฒิ 
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 6. คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคของแตละระดับคุณวุฒ ิ
  6.1  ระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป  
   ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับที่ 1 อนุปริญญา (3 ป โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อย
ต่อไปนี้ 
   (1)  ความรู้เกี่ยวกับขอเท็จจริงหลักการและทฤษฎีที่ส าคัญในสาขา/สาขาวิชาที่เรียนรวมถึง
ระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่เก่ียวของกับวิชาชีพ 
   (2)  ความสามารถในการประยุกตแนวคิดทฤษฎีและกระบวนการสืบคนเพ่ือใช้ในการแกไข
ข้อขัดแยงและปญหาที่เกี่ยวของกับสาขา/สาขาวิชาที่เรียนและ/หรือการท างานตลอดจนการพัฒนาแนวทางที่ดี
ในการแกปญหาบนพื้นฐานแหงการวิเคราะห 
   (3)  ความสามารถในการแปลความหมายและประเมินผลขอมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
และน าเสนอขอสรุปทั้งแบบปากเปลา และการเขียน โดยการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม 
   (4)  ความสามารถในการปฏิบัติงานในหนาที่การงานที่รับผิดชอบในสาขาวิชาที่เรียน 

  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
   (1)  คิดและแสดงออกอยางอิสระรวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพันธในการท างานรวมกับกลุ่ม หรือ
ทีมงานอยางสรางสรรคให้บรรลุวัตถุประสงค 
   (2)  ยอมรับขอจ ากัดในความรู้ที่ตนมีและผลกระทบที่เกิดจากการน าความรู้ที่มีจ ากัด มาใช้ใน
การวิเคราะห์และตีความพรอมที่จะแสวงหาความรู้/ค าแนะน าจากแหลงตางๆเพ่ิมเติมเม่ือจ าเป็น 
   (3)  มีความคิดริเริ่มในการวางแผนเพื่อเพ่ิมพูนความรู้และทักษะของตน 
   (4)  สามารถแยกแยะผลการกระท าที่กระทบตอผูอ่ืนและใชหลักการดานคุณธรรมและ
จริยธรรมในการประเมินการกระท าของตนพรอมรับผิดชอบในการกระท าของตนเองหรือของกลุม 

  6.2  ระดับที่ 2 ปริญญาตรี 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับที่ 2 ปริญญาตรีโดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอยางนอยต่อไปนี้ 
   (1)  ความรู้ที่ครอบคลุมสอดคลองและเปนระบบในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษาตลอดถึงความเข้าใจ
ในทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวของ 
   (2)  ความสามารถที่จะตรวจสอบปญหาที่ซับซอนและพัฒนาแนวทางในการแกปญหาได้
อย่างสร้างสรรคจากความเขาใจที่ลึกซึ้งของตนเองและความรู้จากสาขาวิชาอ่ืนที่เกี่ยวของโดยอาศัยค าแนะน า
แตเพียงเล็กน้อย 
   (3)  ในกรณีของหลักสูตรวิชาการที่ไมมุงเนนการปฏิบัติในวิชาชีพสิ่งส าคัญคือความรู้ความ
เข้าใจอยางลึกซึ้งในผลงานวิจัยตางๆ ในสาขา/สาขาวิชานั้นความสามารถในการแปลความหมายการวิเคราะห์
และประเมินความส าคัญของการวิจัยในการขยายองคความรู้ในสาขา/สาขาวิชา 

   

  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
   (1)  มีความคิดริเริ่มในการแกไขปญหาและขอโตแยงทั้งในสถานการณสวนบุคคลและของ
กลุ่มโดยการแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในการแสวงหาทางเลือกใหม่ที่เหมาะสมไปปฏิบัติได้ 
   (2)  สามารถประยุกตความเขาใจอันถองแทในทฤษฏีและระเบียบวิธีการศึกษาคนคว้าใน
สาขาวิชาของตนเพ่ือใช้ในการแกปญหาและขอโตแยงในสถานการณอ่ืนๆ 
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   (3)  สามารถพิจารณาแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแกปญหาทางวิชาการหรือ
วิชาชีพโดยยอมรับขอจ ากัดของธรรมชาติของความรู้ในสาขาวิชาของตน 
   (4)  มีสวนรวมในการติดตามพัฒนาการในศาสตรของตนให้ทันสมัยและเพ่ิมพูนความรู้และ
ความเขาใจของตนอยูเสมอ 
   (5)  มีจริยธรรมและความรับผิดชอบสูงทั้งในบริบททางวิชาการในวิชาชีพและชุมชนอย่าง
สม่ าเสมอ 

  6.3  ระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต 
   ผูส าเร็จการศึกษาระดับที่ 3 ประกาศนียบัตรบัณฑิตโดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอย่างน้อย
ต่อไปนี้ 
   (1)  ความรู้ระดับสูงในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติและมีประสบการณในสาขาวิชาทั้งด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพเปนอยางมาก 
   (2)  ความสามารถในการประยุกตทฤษฎีและการปฏิบัติได้อยางสรางสรรคในการวางแผน
และการวิจัยดวยความรู้ความเขาใจที่ลึกซึง้ทั้งจากภายในและภายนอกสาขาวิชา 
   (3)  ความสามารถในการเลือกใช้เทคนิคตางๆทางคณิตศาสตรและเทคนิคเชิงวิเคราะหอ่ืนๆ ใน
การคนควาและรายงานผลเกี่ยวกับประเด็นปญหาตางๆตลอดจนเสนอแนะความคิดริเริ่มใหม่ๆด้วยปากเปล่าดวย
การเขียนและการใชสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือสื่อสารกับผู้ฟงกลุมตางๆ ได้แกกลุมวิชาการกลุ่มวิชาชีพและชุมชน 
   (4)  ความสามารถทางวิชาชีพในระดับสูงเพ่ือรับภาระความรับผิดชอบในหนาที่การงานและ
การประกอบวิชาชีพ 

  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
   (1)  สามารถน าความรู้ในภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติทั้งในและนอกสาขาวิชามาประยุกตใช้
อย่างกว้างขวางในการแสดงความคิดเห็นประเด็นปญหาใหม่ๆ 
   (2)  แสดงออกซึ่งภาวะผู้น าที่มีประสิทธิภาพในการริเริ่มด าเนินการเรื่องส าคัญๆ ในที่ท างาน
และในชุมชนโดยค านึงถึงผู้อื่นโดยสอดคลองกับคานิยมและหลักแหงจริยธรรม 
   (3)  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางในทางบวกตอผูอ่ืนและมีภาวะผู้น าในการด ารงชีวิตในวงวิชาชีพ
และชุมชน 
   (4)  มีสวนรวมและชวยในการริเริ่มวางแผนใหผูอ่ืนเพ่ือให้ผูคนเหลานั้นมีพัฒนาการที่ทันต่อ
ความก้าวหนาในสาขาวิชาชีพของตน 
  6.4  ระดับ 4 ปริญญาโท 
   ผูส าเร็จการศึกษาระดับที่ 4 ปริญญาโท โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอยางนอยต่อไปนี้ 
   (1)  ความเขาใจอยางถองแทในทฤษฎีผลการวิจัยและพัฒนาการลาสุดในระดับแนวหน้าทาง
วิชาการ หรือการปฏิบัติในวิชาชีพและสิ่งที่เก่ียวของกับพัฒนาการเหลานี้ตอองคความรู้ในสาขาวิชา 
   (2)  ความรอบรู้และความสามารถ ในการใชเทคนิคการวิจัยเพ่ือศึกษาคนควาในระดับสูง เพ่ือใช้
ในวิชาการหรือการปฏิบัติทางวิชาชีพ และจะใชเทคนิคเหลานี้ในการด าเนินการวิจัยที่ส าคัญหรือท าโครงการ
ค้นควาในวิชาชีพ 
   (3)  ความสามารถในการสังเคราะหและประยุกตใชผลของการวิจัยและพัฒนาการใหมๆ ในการ
ปฏิบัติทางวิชาชีพ ในการวิเคราะหพัฒนาและทดสอบสมมติฐานตลอดถึงการเสนอแนะแนวทางการแกไข
ปัญหาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 
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   (4)  ความสามารถในการสื่อถึงผลการศึกษาคนควาและการวิจัย โดยการเผยแพรในรูปแบบ
ของสื่อตางๆ ตอกลุมนักวิชาการนักวิชาชีพและบุคคลอ่ืนๆ ในชุมชน 

  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
   (1)  ศึกษาคนควาปญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซอนอยางสม่ าเสมอ สามารถแกไขปัญหา
อย่างสรางสรรคดวยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใช้ทักษะเหลานี้ได้ในสถานการณที่จ าเปนได้แมไมมีขอมูลที่
เกี่ยวของกับประเด็นปญหานั้นๆ 
   (2)  สามารถแสดงออกอยางเปนอิสระในการจัดการและแกไขปญหา ทั้งที่คาดการณได้และ
คาดการณไมได้ ท างานรวมกับผูอ่ืนได้ และแสดงออกซ่ึงภาวะผู้น าในกลุมได้อยางเหมาะสม 
   (3)  ติดตามและกระตือรือรนในการสนับสนุนใหผูอ่ืนรู้จักประยุกตใช้ดุลยพินิจอยางมี
คุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสม ในการด าเนินการเกี่ยวกับปญหาที่ยุงยากซับซอนและละเอียดออนซึ่ง
อาจจะเก่ียวของกับความขัดแยงทางคานิยม 
   (4)  มีความรับผิดชอบอยางเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ดวยตนเอง และมีภาวะผู้น าในการให้
โอกาสและสนับสนุนผูอ่ืนให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

  6.5  ระดับ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 
   ผูส าเร็จการศึกษาระดับที่ 5 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงโดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถ
อยางนอยตอไปนี้ 
   (1) การประยุกตใช้ความรู้ที่ทันสมัยและใชความเขาใจอยางถองแทจากผลงานวิจัยที่มีอยูใน
การวิเคราะห์และแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได้ 
   (2)  การประสานความรวมมือกับผูอ่ืนทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนได้อยาง
เหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆ ดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการใหค าแนะน าของ
ตนเอง 
   (3)  การมีสวนรวมอยางเต็มที่ในกิจกรรมของตนเองและกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้น เพ่ือด ารงไว้
และขยายองคความรูประสบการณในวิชาชีพของตนให้กวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผู้น าและสนับสนุนการพัฒนา
ผู้รวมงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
   (4)  การติดตามและสงเสริมผู้อ่ืนอยางเขมแข็ง ในการประยุกตใชการวินิจฉัยดวยคุณธรรม
จริยธรรมเพื่อจัดการกับปญหาที่ซับซอนและมีความละเอียดออน ซึ่งอาจเกี่ยวของกับความขัดแยงทางค่านิยม 

  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
   (1)  สามารถประยุกตใช้ความรู้ที่ทันสมัยและใช้ความเขาใจผลงานวิจัยที่มีอยูอยางถ่องแท  
ในการวิเคราะห์และแกไขปญหาในสาขาวิชาเฉพาะของตนได้ 
   (2)  สามารถประสานความรวมมือกับผู้อ่ืน ทั้งภายในและภายนอกสาขาวิชาเฉพาะของตนได้อย่าง
เหมาะสมในการจัดการกับประเด็นปญหาตางๆดวยความรับผิดชอบในการตัดสินใจและการใหค าแนะน าของตนเอง 
   (3)  มีกิจกรรมของตนเองและมีสวนรวมในกิจกรรมของกลุมที่จัดขึ้นอยางเต็มที่ เพ่ือด ารงไว้
และขยายองคความรู้และประสบการณในวิชาชีพของตนให้กวางขวางยิ่งขึ้น แสดงภาวะผู้น าและสนับสนุนการ
พัฒนาผู้รวมงานในวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
   (4)  ติดตามและสงเสริมผู้อ่ืนอยางจริงจังในการประยุกตใชการวินิจฉัยอยางมีคุณธรรม และ
จริยธรรม เพ่ือจัดการกับปญหาที่ซับซอนและละเอียดออนซึ่งอาจเกี่ยวกับความขัดแยงทางคานิยม 
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  6.6 ระดับที่ 6 ปริญญาเอก 
   ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับที่ 6 ปริญญาเอก โดยทั่วไปจะมีความรู้ความสามารถอยางนอยต่อไปนี้ 
   (1)  ความเขาใจอันถองแทในองคความรู้ระดับสูงและการวิจัยในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพ 
   (2)  ความคุนเคยกับประเด็นปญหาที่ก าลังเกิดขึ้นในระดับแนวหนาของสาขาวิชาการหรือ
วิชาชีพรวมทั้งความทาท้ายของประเด็นปญหาเหลานั้น ตอการปฏิบัติหนาที่ในปจจุบันและตอขอสรุปที่เป็นที่
ยอมรับกันอยูแลว 
   (5)  ความสามารถในการรวบรวมผลการวิจัยจากวิทยานิพนธหรือจากรายงานผลของโครงการ
และจากสิ่งตีพิมพหรือสื่อตางๆ ที่อางอิงได้ในวงวิชาการหรือวิชาชีพ 

  คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค 
   (1)  สามารถประยุกตใช้ความรู้ระดับสูงและ/หรือความเขาใจในวิชาชีพเพ่ือพัฒนาความรู้และ
การปฏิบัติในสาขาวิชาชีพของตนให้กาวหนายิ่งขึ้น และใหการสนับสนุนอยางเต็มก าลังเพ่ือพัฒนาความรู้ความ
เขาใจและกลยุทธใหม่ๆ  
   (2) สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสาขาวิชาของตน ในการแกไขปญหาส าคัญที่เกิดขึ้น
รวมทั้งแสดงความคิดเห็นและขอสรุปตอกลุมผู้เชี่ยวชาญและกลุมที่ไมใชผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาวิชาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   (3)  สามารถจัดการกับปญหาทางจริยธรรมที่ซับซอน ในบริบทของวิชาการหรือวิชาชีพได้
มั่นคงและรวดเร็ว มีความคิดริเริ่มในการหาทางเลือกที่เหมาะสม เพ่ือแกไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อชุมชน 

 7. การทวนสอบมาตรฐาน 
  กรอบมาตรฐานคุณวุฒิก าหนดกรอบแนวทางใหแกคณาจารยนักศึกษาผู้ใชบัณฑิตและผู้ประเมิน
ภายนอกรับรู้ถึงมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิตในดานความรู้ทักษะและคุณลักษณะสวนบุคคล
ของนักศึกษาในระดับคุณวุฒิตางๆ  อยางไรก็ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้เหล่านี้จะมีลักษณะกวางๆ และจะ   
ตองแปลความหมายโดยผู้มีประสบการณที่คุนเคยกับสาขา / สาขาวิชานั้นๆ ทั้งยังต้องมีความรู้ความเขาใจใน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ซึ่งรวมถึงของสถาบันอุดมศึกษาในระดับนานาชาติที่ดีดวย 
  การทวนสอบหมายถึงการด าเนินการหาหลักฐานดวยวิธีการใดๆ เชนการสังเกตการตรวจสอบการ
ประเมินการสัมภาษณฯลฯ เพ่ือยืนยันพิสูจนวาสิ่งที่ก าหนดขึ้นนั้นได้มีการด าเนินการและบรรลุเปาหมายตาม
วัตถุประสงค  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของความรับผิดชอบในระบบการ
ประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทุกแหง ซึ่งจะตองด าเนินการที่ให้ความมั่นใจได้วามาตรฐานผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังเปนที่เขาใจตรงกันทั้งสถาบันฯ และมีการด าเนินการจัดการเรียนการสอนจนบรรลุผล
ส าเร็จนั้น คือต้องมีการทวนสอบซึ่งผู้ประเมินภายนอกอาจตองการตรวจสอบดวยวาได้มีการทวนสอบมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้อยางเพียงพอและเชื่อถือได้ 
  กลยุทธที่ใช้โดยปกติทั่วไปของสถาบันอุดมศึกษาในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  ได้แกการตรวจสอบการใหคะแนนจากกระดาษค าตอบขอสอบของนักศึกษาและงานที่รับมอบหมาย 
การประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาการประเมินภาควิชาและหลักสูตรโดยบุคลากร
ภายนอกและการรายงานเกี่ยวกับทักษะของบัณฑิต โดยผู้ใชบัณฑิตการทวนสอบมาตรฐานบางสวนอาจจะ
ด าเนินการโดยสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนๆ ที่มีความรวมมือทางการศึกษาแตจะมีกระบวนการ อยางไรนั้นขึ้นอยูกับ
รายละเอียดของการจัดการและความมประสิทธิภาพของการด าเนินการร่วมกัน อยางไรก็ตามสถาบันอุดมศึกษาที่
เปิดสอนจะตองรับผิดชอบในการทวนสอบมาตรฐานเพื่อให้มั่นใจวาจะรักษามาตรฐานไว้ได้อยางสม่ าเสมอ 
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 8. ปจจัยสคูวามสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแตละดาน 
  การเรียนรู้ของมาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานเกิดขึ้นได้หลายวิธี ดังนั้นการบรรลุผลส าเร็จใน
มาตรฐานผลการเรียนรู้แตละดานจะตางกันการสอน จะตองใชกลยุทธการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบต่างๆ 
ของการเรียนรู้รวมทั้งมีการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธการสอนนั้นๆ อยางตอเนื่องปัจจัยดังกล่าวจะเป็น
สัดสวนส าคัญของการประกันคุณภาพภายในของสถาบันฯ เพ่ือให้มั่นใจวาปจจัยสูความส าเร็จเหลานี้เปนที่
เขา้ใจของคณาจารยผู้เกี่ยวของและน าไปใช้ในการเรียนการสอน 

  ปจจัยสคูวามสําเร็จที่จําเปนตอการพัฒนามาตรฐานผลการเรียนรู้ในแตละดาน มีดังนี ้
  8.1 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
   การพัฒนาดานนี้เกี่ยวของกับการผสมผสานความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เหมาะสม และปฏิบัติ
ตนอย่างถูกตองตามกาลเทศะทัศนคติและวุฒิภาวะ ในการตัดสินใจยุทธศาสตรที่ใชในการพัฒนาจะรวมถึงการ
เป็นแบบอยางที่ดี การวิเคราะหและสะทอนพฤติกรรมของตนเองและของผู้อ่ืน ในสถานการณ์ตางๆกัน การอภิปราย
เป็นกลุมในเรื่องความขัดแยงทางความคิดอยางงายๆ และที่ซับซ้อนมากขึ้นจะชวยให้นักศึกษาเห็นค่านิยม ของ
ตนเองได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และเกิดความคิดโดยใช้หลักการทั่วไปว่าสิ่งที่ตนเชื่อควรเปนแนวทางก าหนดพฤติกรรม
ของตนเองได้ หลักในการถายทอดการเรียนรู้จะตองมีการอภิปรายเกี่ยวกับสถานการณที่เปนไปได้ต่างๆ รวมถึง
สถานการณที่นักศึกษาจะตองเผชิญในชีวิตภายหน้าและในการท างาน แมวาผลการเรียนรู้ดานนี้อาจถูกจัดเป็น
รายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะแตควรใชทุกโอกาส ในการเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในทุกรายวิชาที่สอนรวม 
ทั้งการจัดกิจกรรมเพ่ือการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 

  8.2  การแสวงหาความรู้ 
   ปจจัยส าคัญคือการจัดภาพรวมอยางกวางๆ เกี่ยวกับการจัดโครงสรางและเนื้อหาสาระในการ
เรียนการสอนไว้ลวงหนา และเมื่อมีขอมูลใหม่เพ่ิมขึ้นควรจะเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่จัดไว้นั้นและเชื่อมโยงกับ
ความรู้เดิมของนักศึกษา เพ่ือให้งายตอการท าความเขาใจ และน ามาใชการใชเครื่องมือช่วยจ าและการทบทวน
เนื้อหาที่ส าคัญเป็นระยะๆ จะชวยให้มั่นใจได้วาขอมูลนั้นจะอยูในความทรงจ าได้ในระยะยาว 

  8.3  การพัฒนาทักษะทางปญญา 
   ปจจัยสูความส าเร็จคือการพัฒนาความคิดรวบยอดรวม ทั้งหลักการทางทฤษฏีและการฝึก
ปฏิบัติการ วิเคราะหสถานการณและแกไขปญหาตางๆ เปนล าดับขั้นตอนตามแผนที่วางไว้ และตองฝึกปฏิบัติใน
หลายสถานการณ  รวมทั้งที่คลายคลึงกับสถานการณที่คาดวาจะได้ใชในอนาคต เพ่ือชวยในการถ่ายทอดความรู้และ
น าไปใชในสถานการณตางๆ ตามความเหมาะสมการพัฒนาความสามารถในการก าหนดและใชทักษะทางปญญาใน
การแก้ไข ปญหาใหมๆ ที่ไมคาดคิดมากอนจ าเปนตองมีการท างานในการแกปญหาแบบปลายเปด โดยให้ความชวย
เหลือในการจ าแนกแยกแยะและการประยุกตใช้ความรู้ความเขาใจ เพ่ือเปนการพัฒนาความสามารถในการคิดและ
แกไขปญหาได้อยางสรางสรรคนักศึกษาควรถูกฝกให้สามารถสะทอนกระบวนการคิดของตนเอง เมื่อพบกับงานใหมๆ 
ที่ทาท้ายและสามารถพัฒนาการจัดการกลยุทธในการคิดของตนเองเมื่อตองแกไขประเด็นปญหาในลักษณะต่างๆ 

  8.4  การพัฒนาทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
   ปจจัยสูความส าเร็จ คือ การมีโอกาสในการเขารวมกิจกรรมกลุมและได้รับขอมูลป้อนกลับต่อ
ผลการท างานที่สร้างสรรคขอมูลปอนกลับดังกลาว จะมีประสิทธิภาพสูงสุดถานักศึกษาได้วิเคราะหพฤติกรรม
ของตนเองในสภาพแวดลอมที่เอ้ือ และสามารถพัฒนาเปนหลักในการแสดงพฤติกรรมของตนเองการพัฒนา
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ความสามารถและความรับผิดชอบ ส าหรับการเรียนรู้อยางตอเนื่องจ าเปนตองมอบหมายงานให้นักศึกษาที่จะ
พัฒนาและกระตุ้นความสามารถเหลานั้น ดวยความมุงหวังให้มีผลงานที่ก้าวหนาขึ้นตามล าดับ 

  8.5  การพัฒนาทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   ปจจัยสูความส าเร็จ คือ การจัดการสอนที่มีการฝกปฏิบัติเปนล าดับขั้นตอน ตามที่วางแผนไว้
พร้อมทั้งข้อมูลย้อนกลับและค าแนะน าในการปรับปรุงทักษะที่จ าเปนทางดานการค านวณอยางงายๆ แกนักศึกษา 
เพ่ือปรับปรุงทักษะที่จ าเปนทางคณิตศาสตรอยางงายๆ และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นักศึกษาที่เขาเรียนในระดับอุดมศึกษา อาจมีความสามารถตางกันในการใชทักษะดานการวิเคราะหเชิงตัวเลข
และการสื่อสาร ซึ่งบางคนตองได้รับการสอนเปนพิเศษ ทั้งนี้อาจท าได้โดยการสอนโดยตรงรวมกับการฝึกปฏิบัติ 
และควรให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาทักษะเหลานี้ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คาดหวังซึ่งสูงขึ้นตามล าดับ 
 9. สถาบันที่จัดการเรียนการสอนและใหคุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
       ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  สถาบันที่จะจัดการเรียนการสอนและให้คุณวุฒิตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
จะตองเปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีอ านาจหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตามที่กฎหมายก าหนด 

 10. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
   ตองสอดคลองกับระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ในกรณีการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ในกรณีการประกันคุณภาพภายนอกโดยคณะผู้เชี่ยวชาญของสาขา/สาขาวิชานั้นๆ หรือ
สถาบัน สามารถก าหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินเพ่ิมเติมจากที่ก าหนดไว้ในการประกันคุณภาพภายใน
และการประกันคุณภาพภายนอก 
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ส่วนที่  2 
ขั้นตอนการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 นั้น จะต้อง
ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1. มาตรฐานคุณวุฒิระดับ..........สาขา/สาขาวิชา............(แบบ มคอ.1) 
  เป็นกรอบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา ใช้ในการจัดท ามาตรฐานคุณวุฒิ สาขา/สาขาวิชาต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ใหม่หรือปรับปรุง โดยจะเปิดกว้างให้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆ บรรจุเนื้อหาวิชาในส่วนที่นอกเหนือจากท่ีก าหนด
ไว้ได้อย่างอิสระให้เหมาะสม และตรงกับความต้องการหรือเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบันฯ แต่ต้องมีมาตรฐานผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรในระดับคุณวุฒิและสาขา/สาขาวิชาเดียวกันที่เทียบเคียงกันได้ 
  มคอ.1 เป็นแบบที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้ คณะผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาต่างๆ จัดท าขึ้น
ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
เมื่อคณะกรรมการการอุดมศึกษามีมติเพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร หลักสูตรใด
ที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ทุกสถาบันฯ ที่มีการเปิดสอนในหลักสูตรข้างต้น จะต้องปรับปรุงหลักสูตร
ให้เป็นไปตามประกาศ 

 2. รายละเอียดของหลักสูตร (แบบ มคอ. 2) 
  เป็นการอธิบายภาพรวมของการจัดท าหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนที่จะท าให้บัณฑิตบรรลุผล
การเรียนรู้ของหลักสูตรนั้นๆ ตามที่ก าหนดไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ซึ่งแต่ละสถาบันอุดมศึกษาสามารถบรรจุเนื้อหาวิชาเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม โดย
คณาจารย์ผู้สอนจะต้องร่วมมือกันวางแผนและจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร 
  รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยอธิบายให้นักศึกษาทราบว่า จะต้องเรียนวิชาอะไรบ้าง เข้าใจถึง
วิธีการสอน วิธีการเรียนรู้ ตลอดจนวิธีการวัดและประเมินผลที่จะท าให้มั่นใจว่าจะบรรลุมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว รายละเอียดของหลักสูตรจะช่วยให้นักศึกษาเลือกเรียนใน
หลักสูตรที่เหมาะกับรูปแบบ การเรียนรู้และความต้องการของตนเองได้ 
  ในกรณีที่กระทรวงประกาศมาตรฐานคุณวุฒิของระดับคุณวุฒิของสาขา/สาขาวิชา แล้วสถาบัน 
อุดมศึกษาที่จะเปิดสอนสาขา/สาขาวิชานั้นๆ จะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในประกาศ แต่ในกรณีท่ียังไม่
มีประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในสาขาวิชาที่ต้องการจะพัฒนาหลักสูตร ให้ด าเนินการตามแนวคิดของ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและด าเนินการตามแนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ และ
การปรับปรุงหลักสูตร (ในภาคผนวก ข, ค, ง) 
  รายละเอียดของหลักสูตร ประกอบด้วย 8 หมวดต่อไปนี้ 
  หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
  หมวดที่  2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
  หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการและโครงสร้างของหลักสูตร 
  หมวดที่  4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 
  หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
  หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย์ 
  หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
  หมวดที่  8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
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 3. รายละเอียดของรายวิชา (แบบ มคอ.3) 
  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการของแต่ละรายวิชา เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน
เป็นไปตามแผนที่วางไว้ในรายละเอียดของหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้สอน  จะต้อง
ด าเนินการก่อนเปิดภาคเรียน โดยก าหนดเนื้อหาและจัดวัตถุประสงค์ ไว้ชัดเจนและครอบคลุมทั้ง 7 หมวด ดังนี้ 
  หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
  หมวดที่  2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
  หมวดที่  3 ลักษณะและการด าเนินการ 
  หมวดที่  4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  หมวดที่  5 แผนการสอนและการประเมินผล 
  หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
  หมวดที่  7 การประเมินผลและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

 4. รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (แบบ มคอ.4) 
  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการในรายวิชาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาจะต้องออกฝึกงาน 
ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน จะต้องด าเนินการก่อนเปิด
ภาคเรียน และให้ครอบคลุมทั้ง 7 หมวด ดังนี้ 
  หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
  หมวดที่  2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
  หมวดที่  3 การพัฒนาแผนการเรียนรู้ 
  หมวดที่  4 ลักษณะและการด าเนินการ 
  หมวดที่  5 การวางแผนและการเตรียมการ 
  หมวดที่  6 การประเมินนักศึกษา 
  หมวดที่  7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 5. รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (แบบ มคอ.5) 
  เป็นรายงานผลการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา เมื่อสิ้นภาคเรียนเกี่ยวกับ
ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ ว่าได้ด าเนินการสอนครอบคลุมและด าเนินการตามแผน
ที่วางไว้ใน มคอ.3 หรือไม่ โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องด าเนินการ
ทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นภาคเรียน และจะต้องครอบคลุมทั้ง 6 หมวดดังนี้ 
  หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
  หมวดที่  2 การจัดการเรียนการสอนเปรียบเทียบกับแผนการสอน 
  หมวดที่  3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 
  หมวดที่  4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 
  หมวดที่  5 การประเมินรายวิชา 
  หมวดที่  6 แผนการปรับปรุง 
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 6. รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (แบบ มคอ.6) 
  เป็นรายงานผลการฝึกงาน ออกฝึกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา ว่าได้บรรลุผลการเรียนตามแผนที่
ก าหนดไว้ใน มคอ.4 หรือไม่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะต้องด าเนินการ
ให้เสร็จสิ้นทุกภาคการศึกษา เมื่อสิ้นภาคเรียน โดยให้ครอบคลุมทั้ง 6 หมวด ดังนี้ 
  หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
  หมวดที่  2 การด าเนินการที่ต่างไปจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
  หมวดที่  3 ผลการด าเนินการ 
  หมวดที่  4 ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร 
  หมวดที่  5 การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
  หมวดที่  6 แผนการปรับปรุง 

 7. รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (แบบ มคอ.7) 
  เป็นการรายงานผลประจ าปีเกี่ยวกับผลการบริหารจัดการหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ประธานหลักสูตร ท ารายงานผลดังกล่าวส่งไปยังหัวหน้าภาควิชา/คณบดี เพ่ือให้ความเห็นชอบ และจะต้อง
กระท าทุกปีการศึกษา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาด้วยตนเอง เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรเป็นรายๆ 
และเป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอกด้วย รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรจะต้อง
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 แผนการด าเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
  รายละเอียด มคอ.1 – 7 สามารถดูเพ่ิมเติมได้ที่ http: //www.mua.go.th 
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ส่วนที่ 3 
รายละเอียดการบริหารหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 1. คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 2. แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ 
 3. แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร 
 4. แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
 5. แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตร 
 6. แบบฟอร์มข้ันตอนการพัฒนา/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) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (แบบ มคอ.5) 
  (10.5) รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (แบบ มคอ.6) 
  (10.6) รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (แบบ มคอ.7)  
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คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 การก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้น ากรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 (Thailand Qualifications Framework for Higher Education - 
TQF:HEd) ซึ่งก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต แบ่งออกเป็น 5 ด้าน โดยก าหนดแต่ละระดับดังนี้ 

 1. ระดับปริญญาตรี 
  1.1  ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (1)  มีคุณธรรม จริยธรรมในระดับเข้าใจซาบซึ้งปฏิบัติเป็นนิสัยถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้และเป็น
แบบอย่างที่ดีได้ในหัวข้อต่อไปนี้ 
    - ซื่อสัตย์สุจริต 
    - ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง 
    - มีวินัยรู้หน้าที่ รับผิดชอบรู้กาลเทศะ ตรงเวลา 
    - เสียสละ มีน้ าใจ มีจิตสาธารณะ 
    - กตัญญูมีจิตส านึกรักท้องถิ่นสถาบันและประเทศชาติ 
    - สุภาพ อ่อนน้อม 
    - รู้รักสามัคคีและมีจิตส านึกประชาธิปไตย 
    - มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

  1.2  ด้านความรู้ 
   (1)  มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชาที่ศึกษาและใฝ่รู้ในสถานการณ์ต่างๆ  
   (2)  มีความรู้ในหลักการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ในสาขาวิชาของตน 
   (3)  มีความรู้และประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการท างานได้  

  1.3  ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1)  สามารถค้นคว้าหาความรู้ข้อเท็จจริง และเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่ต้องการ 
   (2)  สามารถใช้ข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้ามาศึกษาปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค ์
   (3)  สามารถใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติมาใช้ปฏิบัติในงานประจ าและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นและพัฒนางานประจ าได้อย่างเหมาะสม 

  1.4  ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1)  มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
   (2)  มีภาวะผู้น าในการท างานของกลุ่ม 
   (3)  มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการท างานของกลุ่ม 
   (4)  มีความรับผิดชอบต่ออาชีพมีน้ าใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการท างานเพื่อส่วนรวม 

  1.5  ด้านทักษะการวิเคาะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
อย่างมีวิจารณญาณ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 
   (2)  มีความรู้และทักษะทางภาษาต่างประเทศและสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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   (3)  มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้เพ่ือน าไปใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
  2.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (1) มีคุณธรรม จริยธรรมในระดับเข้าใจซาบซึ้งปฏิบัติเป็นนิสัยถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้และเป็น
แบบอย่างทีด่ีได้ในหัวข้อต่อไปนี้ 
    1) ซื่อสัตย์สุจริต 
    2) ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง 
    3) มีวินัยรู้หน้าที่ รับผิดชอบ รู้กาลเทศะตรงเวลา 
    4) เสียสละมีน้ าใจ มีจิตสาธารณะ 
    5) กตัญญูมีจิตส านึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 
    6) สุภาพ อ่อนน้อม 
    7) รู้รักสามัคคีและมีจิตส านึกประชาธิปไตย 
    8) มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 
  2.2 ด้านความรู้ 
   (1) มีความรู้ระดับสูงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในสาขาวิชาที่ศึกษาและสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง 
   (2) มีความรู้เกี่ยวกับการวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานวิชาชีพ 
   (3) มีความสามารถทางวิชาชีพระดับสูงในการปฏิบัติหน้าที่การงานและการประกอบวิชาชีพ 
 
  2.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) สามารถใช้ความรู้จากภาคทฤษฎีและประสบการณ์มาสู่ภาคปฏิบัติ 
   (2) สามารถศึกษาประเด็นปัญหาที่ซับซ้อน 
   (3) สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับสถานการณ์
ที่แตกต่างกัน 
   (4) สามารถสรุปผลและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือ  เสนอกลยุทธ์ในการปฏิบัติได้ 
 
  2.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมโดยเฉพาะในกลุ่มวิชาชีพ 
   (2) มีภาวะผู้น าในสมาชิกของกลุ่มวิชาชีพ 
   (3) มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างานใน
วิชาชีพ 
   (4) มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพมีน้ าใจและเสียสละพร้อมอุทิศตนในการท างานเพ่ือส่วนรวม 
 
  2.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์
อย่างมีวิจารณญาณเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและแก้ปัญหาทางวิชาการ 
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   (2) มีความรู้และทักษะทางภาษาต่างประเทศสามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
ได ้
   (3) มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการเพ่ือน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 3.  ระดับปริญญาโท 
  3.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (1) มีคุณธรรม จริยธรรมในระดับเข้าใจซาบซึ้งปฏิบัติเป็นนิสัยถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้และเป็น
แบบอย่างที่ดีได้ในหัวข้อต่อไปนี้ 
    1) ซื่อสัตย์สุจริต 
    2) ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง 
    3) มีวินัยรู้หน้าที่ รับผิดชอบ รู้กาลเทศะตรงเวลา 
    4) เสียสละมีน้ าใจ มีจิตสาธารณะ 
    5) กตัญญูมีจิตส านึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 
    6) สุภาพ อ่อนน้อม 
    7) รู้รักสามัคคีและมีจิตส านึกประชาธิปไตย 
    8) มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
 
  3.2 ด้านความรู้ 
   (1) มีความรู้ทางวิชาการอย่างลึกซึ้งในสาขาที่ตนเองศึกษา 
   (2) มีความสามารถในการวิจัยพัฒนาองค์ความรู้และสามารถประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาที่ศึกษา 
   (3) มีความสามารถในการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 3.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) สามารถประยุกต์ความรู้ทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในการบริหารจัดการและพัฒนา
ความคิดใหม่  เพื่อ การแก้ไขปัญหาในบริบทใหม่และสถานการณ์ที่มีข้อมูลไม่เพียงพอ 
   (2) สามารถสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและผลงานทางวิชาการเพ่ือสร้างความรู้ใหม่และ
สามารถใช้เทคนิคทั่วไปหรือเฉพาะทางในการวิเคราะห์ พัฒนาและสร้างข้อสรุปในวิชาชีพหรือสาขาวิชาชีพของ
ตนอย่างสร้างสรรค์ 
   (3) สามารถวางแผนและด าเนินการค้นคว้าวิจัยได้ด้วยตนเอง ตลอดจนสามารถเป็นผู้ให้
ค าปรึกษาหรือให้ค าแนะน าทางวิชาการได้ 
 
  3.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) มีความสามารถในการท างานเป็นทีมร่วมกับหน่วยงานและบุคคลภายนอก 
   (2) มีภาวะผู้น าได้อย่างเหมาะสมตามโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ 
   (3) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ตลอดจนการวางแผนในการปฏิบัติงานต่างๆ 
   (4) มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีน้ าใจและเสียสละพร้อมอุทิศตนในการท างานเพ่ือสังคม 
 



30 
 

  3.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์สถิติหรือวิทยาศาสตร์
อย่างมวีิจารณญาณเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิชาการท่ีสลับซับซ้อนได้  
   (2) มีความรู้และทักษะทางภาษาต่างประเทศสามารถสื่อสารและถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ
ได ้
   (3) มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้และสร้างสรรค์
ผลงานทางวิชาการเพ่ือน าไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
   4.  ระดับปริญญาเอก 
  4.1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   (1) มีคุณธรรม จริยธรรมในระดับเข้าใจซาบซึ้งปฏิบัติเป็นนิสัยถ่ายทอดแก่ผู้อ่ืนได้และเป็น
แบบอย่างที่ดีได้ในหัวข้อต่อไปนี้ 
    1) ซื่อสัตย์สุจริต 
    2) ขยัน อดทน อดกลั้น ประหยัดพอเพียง 
    3) มีวินัยรู้หน้าที่ รับผิดชอบ รู้กาลเทศะตรงเวลา 
    4) เสียสละมีน้ าใจ มีจิตสาธารณะ 
    5) กตัญญูมีจิตส านึกรักท้องถิ่น สถาบันและประเทศชาติ 
    6) สุภาพ อ่อนน้อม 
    7) รู้รักสามัคคีและมีจิตส านึกประชาธิปไตย 
    8) มีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
  4.2 ด้านความรู้ 
   (1) มีความรู้และความเข้าใจอย่างกว้างขวางถ่องแท้และลึกซึ้งในองค์ความรู้ที่เป็นแก่นของ
สาขาวิชาที่ศึกษา 
   (2) มีความรู้ในเทคนิคการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับรับในสาขาวิชาที่ศึกษา
อย่างชาญฉลาด 
   (3) มีความสามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดีด้านวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษา
ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
 
  4.3 ด้านทักษะทางปัญญา 
   (1) สามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและพัฒนาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้ทางวิชาการ
ชั้นสูงทั้งในเชิงทฤษฎีและเทคนิคการวิจัย 
   (2) สามารถสังเคราะห์ผลงานทางวิชาการและงานวิจัย  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่โดยบูรณา
การแนวความคิดใหม่ในเชิงสหวิทยาการ 
   (3) สามารถออกแบบและด าเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทั้งในเชิงวิชาการและ
วิชาชีพ 
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  4.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   (1) มีความสามารถในการสร้างทีมงานเพ่ือวางแผนและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานและ
บุคคลภายนอกได ้
   (2) มีภาวะผู้น าในทุก ๆ ด้านต่อสังคมส่วนรวม และในระดับประเทศ 
   (3) มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ ตลอดจนการวางแผนในการปฏิบัติงานต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   (4) มีความรับผิดชอบต่อประเทศชาติมีน้ าใจและเสียสละ พร้อมอุทิศตนในการท างานเพ่ือ
ประเทศ 
 
  4.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   (1) มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ด้วยกระบวนการทางคณิตศาสตร์สถิติหรือวิทยาศาสตร์
อย่างมีวิจารณญาณเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิชาการได้อย่างลึกซึ้งและพัฒนาองค์ความรู้
ใหม่ได ้
   (2) มีความรู้และทักษะทางภาษาต่างประเทศ สามารถสื่อสาร ผลิตผลงานและถ่ายทอด
ความรู้ทางวิชาการได้ 
   (3) มีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการแสวงหาความรู้ สร้างส รรค์
ผลงานและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 

1.  หลักสูตรใหม่   
 เป็นหลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดับการศึกษาและสาขาวิชานั้นมาก่อน 
 
2.  หลักเกณฑ์เบื้องต้น 
          การขอความเห็นชอบเปิดหลักสูตรใหม่ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพ่ือเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเบื้องต้น  ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ให้คณะที่จะเสนอหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาชุดหนึ่ง  โดยมีรายละเอียดตามรูปแบบการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. ก าหนด 
 2.2  การเสนอขอเปิดหลักสูตรใหม่  สาขาวิชา คณะ คณะกรรมการประจ าคณะจะต้องด าเนินการ
พิจารณาตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  (1) ความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 
  (2) ความต้องการด้านตลาดแรงงานของประเทศ 
  (3) ความสอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
  (4) ความพร้อมของการด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
  (5) ความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น 
 2.3  หลักสูตรต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์  สกอ. และองค์กรวิชาชีพ ก าหนด 
 2.4  หลักสูตรต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอน 
 2.5  หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ต้องเสนอให้ สกอ. ทราบภายใน 30 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบ 
 2.6 การขอความเห็นชอบหลักสูตรใหม่ทุกระดับ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องจัดท าเอกสาร
รายละเอียดหลักสูตรที่มีหัวข้อรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามรูปแบบที่ สกอ. ก าหนด เพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบตามข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 2.7 หลักสูตรซึ่งประสงค์จะเริ่มเปิดสอนในภาคการศึกษาใดให้เสนอหลักสูตรถึงสภามหาวิทยาลัยก่อน
เปิดรับนักศึกษาภายใน 180 วัน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีเวลาเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
3.   รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําและเสนอเอกสารหลักสูตร  
 3.1 การขอบรรจุหลักสูตรใหม่ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
   การขอบรรจุหลักสูตรใหม่  หลักสูตรใหม่ที่จะด าเนินการขอเปิดสอนต้องได้รับการบรรจุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  โดยคณะด าเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุหลักสูตร
ใหม่ไว้ในแผนของมหาวิทยาลัย  หรือการปรับหลักสูตรที่มีบรรจุในแผนยุทธศาสตร์แล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ  
ต้องเสนอเรื่องไปยังรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  ผ่านกองนโยบายและแผน  เพ่ือขอบรรจุไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ก่อนจะด าเนินการเสนอขอความเห็นชอบเปิดสอนตามข้ันตอนต่อไป 
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 3.2 การร่างหลักสูตร 
   ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง กรณี
เป็นหลักสูตรสาขาวิชาร่วมระหว่างคณะให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้แต่งตั้ง คณะกรรมการก่อน
ด าเนินการจัดท า  (ร่าง) เอกสารรายละเอียดหลักสูตร 
  คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร ต้องศึกษาท าความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้ านของ
ระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามรูปแบบ หัวข้อรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ สกอ.
และมหาวิทยาลัยก าหนด และเสนอขอความเห็นชอบตามล าดับขั้นตอน 
 
 3.3 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับคณะ 
   ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  เสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วพร้อมต่อที่
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในคณะเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
   เสนอคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ / คณะกรรมการวิชาการประจ าบัณฑิต ภายหลังการ
พิจารณา  
  (1) คณะจะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบผลการพิจารณา  
  (2)  หากมีข้อควรปรับปรุงแก้ไขที่เป็นสาระส าคัญ ให้รีบด าเนินการน าหลักสูตรกลับไปแก้ไขภายใน 
15 วัน แล้วน ามาพิจารณาในคณะกรรมการฯ อีกครั้ง 
  (3) หากมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน
ต่อไป 
 
 3.4 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย 
   การเสนอหลักสูตรใหม่ที่ ผ่ านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ประจ าคณะแล้วต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้ด าเนินการ  
ดังนี้ 
 ขั้นตอนการเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้  
 (1) คณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ให้คณะต้นสังกัดเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร จ านวน 25 ชุด ที่ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ เพ่ือส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารวิชาการ (ประชุมทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน) 
กลั่นกรองก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
   
  ภายหลังการพิจารณา   
  1) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะแจ้งคืนหลักสูตรจากคณะกรรมการบริหารวิชาการให้
คณะต้นสังกัดทราบผลการพิจารณา  
  2)  ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตรตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ (กรณีมีมติให้แก้ไขควรด าเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน แล้วน ามาพิจารณาอีก
ครั้ง) 
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  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ใน
แนวปฏิบัตินี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการที่จะพิจารณา 
  3) หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงเล็กน้อย ให้น าหลักสูตรไปด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะและด าเนินการส่งให้สภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 (2) สภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
   ให้คณะต้นสังกัดเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร จ านวน 25 ชุด ที่ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิชาการเรียบร้อยแล้ว เสนออธิการบดี ก่อนวันประชุมสภาวิชาการ 10 
วัน (ประชุมทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน) เพ่ือส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนน าเสนอต่อที่ประชุมสภา
วิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
  ภายหลังการพิจารณา   
  1) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะแจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการให้คณะต้นสังกัดทราบผล
การพิจารณา  
  2) ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภา
วิชาการ (กรณีมีมติให้แก้ไขควรด าเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน แล้วน ามาพิจารณาอีกครั้ง หากพ้นก าหนดให้  
ถือว่าผู้รับผิดชอบหลักสูตรมิประสงค์จะด าเนินการต่อไปและหากประสงค์จะขอความเห็นชอบหลักสูตรเดิม
จะต้องเสนอใหม ่
  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ใน
แนวปฏิบัตินี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ ที่จะพิจารณา 
  3) หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงเล็กน้อย ให้น าหลักสูตรไปด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะและด าเนินการส่งให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 (3) สภามหาวิทยาลัย 
   ให้คณะต้นสังกัดเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร จ านวน 35 ชุด ที่ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว เสนออธิการบดี ก่อนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย 10 วัน (ประชุม
ทุกวันพฤหัสที่ 3 ของเดือน) เพ่ือส านักงานสภามหาวิทยาลัยน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้
ความเห็นชอบหลักสูตร 
  
  ภายหลังการพิจารณา 
  1) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จะแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้คณะต้นสังกัดทราบผลการ
พิจารณา 
  2) ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (กรณีมีมติให้แก้ไขควรด าเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน แล้วน ามาพิจารณาอีกครั้ง) 
  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ใน
แนวปฏิบัตินี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะพิจารณา 
  3) ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดส่งเอกสารหลักสูตร จ านวน 6 ชุด พร้อมแบบรายงานข้อมูลการ
พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ จ านวน 1 ชุดพร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น 
และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยจ านวน 1 ชุด ส่งไปที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน 20 วัน
นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบเพื่อน าเสนอ สกอ. รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 
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 3.5 การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)     
   กระทรวงศึกษาธิการและ / หรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ สกอ. รับทราบภายในก าหนดไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ระดับต่างๆ 
   ดังนั้น เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จทันตามที่ สกอ.ก าหนด ขอให้คณะเจ้าของหลักสูตร
เสนอเอกสารหลักสูตรที่ตรวจแก้ไขแล้วพร้อมส าเนามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยถึงส านักส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน ภายใน 20 วัน นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ  
   * ในกรณีมีข้อสังเกตจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป 
   * ในกรณีท่ีเอกสารหลักสูตรมีความถูกต้องครบถ้วน  และสมบูรณ์ตามที่  สกอ. ก าหนดและ สกอ.  
จะด าเนินการเสนอให้  กกอ.  พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วันนับจากวันที่ ที่ทาง สกอ.  
ได้รับหลักสูตรดังกล่าวหรือเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีทางส านักงานคณะกรรมการก าหนด 
   * หลักสูตรที่ต้องผ่านการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ ให้คณะเจ้าของหลักสูตรด าเนินการเสนอ
หลักสูตรพร้อมกับที่เสนอ สกอ.พิจารณาพร้อมกัน และเมื่อ สกอ.รับทราบ/รับรองหลักสูตรแล้ว ให้ด าเนินการ
ส่งหนังสือการรับรองจาก สกอ.ให้องค์กรวิชาชีพพิจารณาต่อไป    
 
 3.6  การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงาน (ก.พ.) และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
   หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมอนุมัติให้เปิดสอนและ สกอ. รับทราบแล้ว สกอ.  
จะเสนอส านักงาน  ก.พ. และส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาประเมินค่าหลักสูตรและ สกอ. จะแจ้งผลการผลการ
พิจารณาของส านักงาน ก.พ.  และส านักงาน ก.ค.ศ. ให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
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แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ขั้นที่ กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.      

2.  
 
 

เสนอโครงการเปิดหลักสูตรใหม่ 
และขอบรรจุในแผนยุทธศาสตร์ 

สาขาวิชา/คณะ 30 วัน -เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
- TQF 

3.  
 
 

1. ตั้งคณะกรรมการวางแผนจัดท า
หลักสูตรใหม่  5-8 คนประกอบดว้ย 
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อย่างน้อย 3-5 คน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

อย่างน้อย 2 คน 
- ผู้แทนวิชาชีพ 1 คน (ถา้มี) 

2. ศึกษาความต้องการของ   
    ตลาดแรงงาน  

สาขาวิชา/คณะ 90 วัน -เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
- TQF 

4.  
 
                                         
                             
ไม่ผ่าน/แก้ไข 
       
 

1. ด าเนินการจัดท าร่าง  
    หลักสูตร 
2. วิพากษ์หลักสูตร 
3. คณะกรรมการประจ าคณะ/
คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ
พิจารณา 

-คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร 
-คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/บัณฑิต 

 90 วัน ร่างหลักสูตรใหม่ 

5.                                   ไม่ผ่าน 
 
 
 
            
 ผ่าน    

คณะกรรมการบริหารวิชาการ
พิจารณาตามกรอบ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยและความถูกต้องของ
รายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการ
บริหารวิชาวิชาการ 

30 วัน ร่างหลักสูตรใหม่ 

6.                                  ไม่ผ่าน 
 
 
 
          
ผ่าน    

พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
 
 
 
 

สภาวิชาการ 30 วัน ร่างหลักสูตรใหม่ 

7.                                  ไม่ผ่าน 
 
 
         
       
  ผ่าน   

พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและนโยบาย 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 30 วัน ร่างหลักสูตรใหม่ 

8. 
 
 

                                   ไม่ผ่าน 
 
           ผ่าน 

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

คณะ/สาขาวชิา/ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

30 วัน หลักสูตรใหม่ 

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

สกอ. 30 วัน หลักสูตรใหม่ 

เริ่มต้น 

วางแผน 

จัดท าหลักสูตรใหม ่

ด าเนินการจัดท า 
หลักสูตรใหม่ 

พิจารณาร่าง
หลักสูตร 

พิจารณาร่าง
หลักสูตร 

 

รับทราบ/        

ไมรั่บทราบ 

ไมรั่บทราบ 

     ส านกังาน ก.พ./ก.ค.ศ. 

1 

1 

1 

ด าเนนิการขอบรรจุหลักสูตรใหม่ 

พิจารณาตาม
เกณฑ์ 

1 
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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 
 การปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร เช่นวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร ชื่อ
หลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะและระบบการศึกษาและปรับปรุงตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ทุกๆ 5 ปี 
 
2.  หลักเกณฑ์เบื้องต้น 
 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา  เพ่ือเสนอให้
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเบื้องต้น ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ให้คณะที่จะเสนอหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตรขึ้นมาชุดหนึ่ง โดยมีรายละเอียดตามรูปแบบการแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรที่เป็นไป
ตามเกณฑ์ของ สกอ. ก าหนด 
 2.2 หลักสูตรต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์ สกอ. และองค์กรวิชาชีพก าหนด 
 2.3 หลักสูตรที่ปรับปรุงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแล้วต้องได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยก่อนการเปิดสอน 
 2.4 หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วให้แจ้ง สกอ. ทราบภายใน 30 วัน 
 2.5 หลักสูตรปรับปรุงทุกระดับตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องจัดท า
เอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่มีหัวข้อรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามรูปแบบที่ สกอ. ก าหนด  เพ่ือเสนอ     
ขอความเห็นชอบตามข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
3. รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําและเสนอเอกสารหลักสูตร  
 3.1 การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง  
   คณะไม่ต้องเสนอขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากมีข้อมูลของหลักสูตรเดิมในแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแล้ว 
 3.2 การร่างหลักสูตร 
  ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ  เสนอรายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรให้คณบดีเป็นผู้แต่งตั้ง 
กรณีเป็นหลักสูตรสาขาวิชาร่วมระหว่างคณะให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการก่อน
ด าเนินการจัดท า (ร่าง) เอกสารรายละเอียดหลักสูตร 
  คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ต้องศึกษาท าความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของ
ระดับคุณวุฒิที่จะปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามรูปแบบ หัวข้อรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่ สกอ. และ
มหาวิทยาลัยก าหนด  และเสนอขอความเห็นชอบตามล าดับขั้นตอน 
 3.3 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับคณะ 
   ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วต่อที่ประชุม
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในคณะเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  เสนอคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/คณะกรรมการประจ าคณะ 
  ภายหลังการพิจารณา  
  (1) คณะจะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบผลการพิจารณา  
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  (2) หากมีข้อควรปรับปรุงแก้ไขที่เป็นสาระส าคัญ ให้รีบด าเนินการน าหลักสูตรกลับไปแก้ไขภายใน 
15 วัน แล้วน ามาพิจารณาในคณะกรรมการฯ อีกครั้ง  
  (3) หากมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอ
คณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามขั้นตอน
ต่อไป 
 3.4 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย 
   การเสนอหลักสูตรใหม่ที่ ผ่ านความเห็นชอบของคณะกรรมกา รฯ ประจ าคณะแล้วต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้ด าเนินการ  
ดังนี้ 
 ขั้นตอนการเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้  
 (1) คณะกรรมการบริหารวิชาการ  
  ให้คณะต้นสังกัดเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร จ านวน 25 ชุด ที่ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะเรียบร้อยแล้ว เสนอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ เพ่ือส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนน าเสนอให้คณะกรรมการบริหารวิชาการ (ประชุมทุกวันพุธที่ 1 ของเดือน) 
กลั่นกรองก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
  ภายหลังการพิจารณา   
  1) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะแจ้งคืนหลักสูตรจากคณะกรรมการบริหารวิชาการให้
คณะต้นสังกัดทราบผลการพิจารณา  
  2) ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตรตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการ (กรณีมีมติให้แก้ไขควรด าเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน แล้วน ามาพิจารณาอีก
ครั้ง)  
  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ใน
แนวปฏิบัตินี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดี/รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการที่จะพิจารณา 
  3) หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงเล็กน้อย ให้น าหลักสูตรไปด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะและด าเนินการส่งให้สภาวิชาการพิจารณาต่อไป 
 
 (2) สภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
     ให้คณะต้นสังกัดเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร จ านวน 25 ชุด ที่ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิชาการเรียบร้อยแล้ว ส่งไปที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ก่อนวันประชุมสภาวิชาการ 10 วัน (ประชุมทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน)  เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
  ภายหลังการพิจารณา   
  1) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะแจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการให้คณะต้นสังกัดทราบผล
การพิจารณา  
  2)  ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภา
วิชาการ  (กรณีมติให้แก้ไขให้ด าเนินการแก้ไขภายใน  15  วัน แล้วน ามาพิจารณาอีกครั้ง 
  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ใน
แนวปฏิบัตินี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะพิจารณา 
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  3) หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงเล็กน้อย ให้น าหลักสูตรไปด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะและด าเนินการส่งให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
 (3) สภามหาวิทยาลัย 
  ให้คณะต้นสังกัดเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร จ านวน 35 ชุด ที่ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว ส่งไปที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยก่อนวันประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 10 วัน (ประชุมทุกวันพฤหัสที่ 3 ของเดือน) เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
  ภายหลังการพิจารณา 
  1) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย จะแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้คณะต้นสังกัดทราบผลการ
พิจารณา 
  2)  ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย (กรณีมติให้แก้ไข ให้ด าเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน)  
  ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นนอกเหนือจากท่ีก าหนดไว้ใน
แนวปฏิบัตินี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะพิจารณา 
  3) ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดส่งเอกสารหลักสูตรจ านวน 6 ชุด พร้อมแบบรายงานข้อมูลการ
พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล 1 แผ่น และมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยจ านวน  1 ชุด ส่งไปที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน 20 วันนับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบเพื่อน าเสนอ สกอ. รับทราบ การให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 
 
 3.5  การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กระทรวงศึกษาธิการ
และ/หรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
   ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ สกอ. รับทราบภายในก าหนดไม่เกิน  30  วันนับจากวันที่สภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ระดับต่างๆ ตามแบบฟอร์มรายงานข้อมูลการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรระดับต่างๆ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จทันตามที่  สกอ.ก าหนด  ขอให้รีบเสนอเอกสาร
หลักสูตรที่ตรวจแก้ไขแล้วพร้อมส าเนามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยถึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
ภายใน 20 วัน  นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ 
  *  ในกรณีมีข้อสังเกตจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
และน าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาต่อไป 
  *  ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้องครบถ้วน  และสมบูรณ์ตามที่  สกอ. ก าหนดและ สกอ.  
จะด าเนินการเสนอให้  กกอ. พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120  วันนับจากวันที่  ที่ทางสกอ.  
ได้รับหลักสูตรดังกล่าว 
  * หลักสูตรที่ต้องผ่านการรับรองจากองค์กรวิชาชีพ ให้หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรด าเนินการเสนอ
หลักสูตรพร้อมกับที่เสนอ สกอ. พิจารณาพร้อมกัน และเมื่อ สกอ.รับทราบ/รับรองหลักสูตรแล้ว ให้ด าเนินการ
ส่งหนังสือรับรองจาก สกอ. ให้องค์กรวิชาชีพพิจารณาต่อไป 
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 3.6 การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ. )และสํานักงาน  คณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) 
  หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอนและ  สกอ. รับทราบแล้ว  สกอ.  จะเสนอส านักงาน  
ก.พ. และส านักงาน ก.ค.ศ. พิจารณาประเมินค่าหลักสูตรและ สกอ.  จะแจ้งผลการผลการพิจารณาของ
ส านักงาน ก.พ. และส านักงาน ก.ค.ศ. ให้มหาวิทยาลัยทราบต่อไป 
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แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

ขั้นที่ กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.      

2.  
 
 

1. ตั้งคณะกรรมการวางแผนจัดท า
หลักสูตรใหม่  5-8 คนประกอบดว้ย 
- ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อย่างน้อย 3-5 คน 
- ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

อย่างน้อย 2 คน 
- ผู้แทนวิชาชีพ 1 คน (ถา้มี) 

2. ศึกษาความต้องการของ   
    ตลาดแรงงาน  
 

สาขาวิชา/คณะ 90 วัน -เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 
- TQF 

3.  
 
                                         
 
                            ไม่ผ่าน/แก้ไข 
       
 

1. ด าเนินการจัดท าร่าง  
    หลักสูตร 
2. วิพากษ์หลักสูตร 
3. คณะกรรมการประจ าคณะ/
คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ
พิจารณา 

-คณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
-คณะกรรมการ
ประจ าคณะ/บัณฑิต 

 90 วัน ร่างหลักสูตรใหม่ 

4.                                   ไม่ผ่าน 
 
 
 
           
  ผ่าน    

คณะกรรมการบริหารวิชาการ
พิจารณาตามกรอบ นโยบายของ
มหาวิทยาลัยและความถูกต้องของ
รายละเอียดหลักสูตร 

คณะกรรมการ
บริหารวิชาวิชาการ 

30 วัน ร่างหลักสูตรใหม่ 

5.                                  ไม่ผ่าน 
 
 
 
       
   ผ่าน    

พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

สภาวิชาการ 30 วัน ร่างหลักสตูรใหม่ 

6.                                  ไม่ผ่าน 
 
 
         
       
  ผ่าน   

พิจารณาตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและนโยบาย 
 
 

สภามหาวิทยาลัย 30 วัน ร่างหลักสูตรใหม่ 

7. 
 
 

                                   ไม่ผ่าน 
 
           ผ่าน 

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

คณะ/สาขาวชิา/ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและ
งานทะเบียน 

30 วัน หลักสูตรใหม่ 

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

สกอ. 30 วัน หลักสูตรใหม่ 

 
 

เริ่มต้น 

วางแผน 

การปรับปรุงหลักสูตร 

ด าเนินการปรับปรุง
หลักสูตร 

พิจารณาร่าง
หลักสูตร 

พิจารณาร่าง
หลักสูตร 

 

รับทราบ/        

ไมรั่บทราบ 

ไมรั่บทราบ 

     ส านกังาน ก.พ./ก.ค.ศ. 

1 

1 

1 

พิจารณาตาม
เกณฑ์ 

1 
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ขั้นตอนการเปิดหลักสูตรปรับปรุง (มคอ.2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการปรบัปรุงหลักสตูร 
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ขั้นตอนการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา/รายงานผล (มคอ.3,4,5,6,7) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
1.  การปรับปรุงหลักสูตร 
 การปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อรายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพ่ิมรายวิชา
เลือก และการปรับค าอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ
และการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
2.  หลักเกณฑ์เบื้องต้น 
 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา เพ่ือ
เสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ คณะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์หรือแนวปฏิบัติเบื้องต้น  ดังต่อไปนี้ 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  ให้คณะที่จะเสนอหลักสูตรพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรขึ้นมาชุดหนึ่ง  โดยมีรายละเอียดตามรูปแบบการแต่งตั้งกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนด 
 2.2 หลักสูตรต้องมีโครงสร้างและมาตรฐานตามเกณฑ์  สกอ. และองค์กรวิชาชีพก าหนด 
 2.3 หลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้วให้แจ้ง สกอ. ทราบภายใน 30 วัน 
 2.4 การขอความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยทุกระดับ  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะต้องจัดท า
เอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่มีหัวข้อรายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามแบบรายงานข้อมูลหลักสูตรแต่ละระดับ 
(สมอ. 08) ที่ สกอ. ก าหนด เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามข้ันตอนการพิจารณาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
 2.5 ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแก้ไขหลายครั้ง ให้รวบรวมและสรุปจัดท าเป็นเอกสารฉบับ
เดียวรายงานต่อ สกอ. ตามแบบฟอร์ม สมอ.08 (แบบรายงานข้อมูลของหลักสูตรแต่ละระดับ) 
 2.6 ในกรณีขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ต้องแนบ
เอกสารประกอบการพิจารณา ดังนี้ 
  (1) แบบรายงานข้อมูลหลักสูตรแต่ละระดับ (สมอ.08) 
  (2) ตารางเปรียบอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  (3) ประวัติพร้อมภาระงานสอน 
  (4) หลักฐานทางการศึกษา 
 2.7 ในกรณีเพ่ิมหรือลดหรือเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ต้องมีตารางเปรียบเทียบที่ชัดเจนพร้อมระบุเหตุผล
ที่ชัดเจน 
 2.8 ในกรณีเพ่ิมเติมรายวิชา ต้องเพ่ิมค าอธิบายรายวิชา  
 
3.  รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําและเสนอเอกสารหลักสูตร  
 3.1  การเสนอขอความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย   
    คณะไม่ต้องเสนอขอบรรจุหลักสูตรไว้ในแผนยุทธศาสตร์  เนื่องจากมีข้อมูลของหลักสูตรเดิมใน
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแล้วและเป็นการปรับปรุงเล็กน้อย 
 3.2  การร่างหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย/เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
    ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ด าเนินการจัดท า  (ร่าง)  เอกสารรายละเอียดหลักสูตร 
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    ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ต้องศึกษาท าความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้านของระดับ
คุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องตามรูปแบบ หัวข้อรายละเอียดและหลักเกณฑ์ที่  สกอ. และ
มหาวิทยาลัยก าหนดและเสนอขอความเห็นชอบตามล าดับขั้นตอน 
 3.3  การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับคณะ 
    ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตรที่ด าเนินการเรียบร้อยแล้วต่อที่
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในคณะเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
เสนอคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/คณะกรรมการประจ าคณะ 
    ภายหลังการพิจารณา  
    (1) คณะจะแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทราบผลการพิจารณา 
    (2) หากมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนต่อไป 
 
 3.4  การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย 
    การเสนอหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อยที่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ประจ าคณะแล้วต่อ
คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย ทั้งหลักสูตรระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาให้ด าเนินการ  
ดังนี้ 
  ขั้นตอนการเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร ดังนี้ 
  (1) สภาวิชาการมหาวิทยาลัยพิจารณาหลักสูตร 
    ให้คณะต้นสังกัดเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร จ านวน 25 ชุด ที่ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารวิชาการเรียบร้อยแล้ว เสนออธิการบดี ก่อนวันประชุมสภาวิชาการ 10 
วัน (ประชุมทุกวันพุธที่ 4 ของเดือน)  เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสภาวิชาการพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
   ภายหลังการพิจารณา   
   1) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจะแจ้งมติที่ประชุมสภาวิชาการให้คณะต้นสังกัด
ทราบผลการพิจารณา  
   2)  ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภา
วิชาการ  (กรณีมติให้แก้ไขให้ด าเนินการแก้ไขภายใน  15  วัน แล้วน ามาพิจารณาอีกครั้ง) 
   ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นนอกเหนือจากท่ีก าหนด
ไว้ในแนวปฏิบัตินี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะพิจารณา 
   3) หากมีข้อเสนอแนะ/ข้อควรปรับปรุงเล็กน้อย ให้น าหลักสูตรไปด าเนินการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะและด าเนินการส่งให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 
  (2) สภามหาวิทยาลัย 
   ให้คณะต้นสังกัดเสนอเอกสารรายละเอียดหลักสูตร จ านวน 35 ชุด ที่ด าเนินการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะจากสภาวิชาการเรียบร้อยแล้ว ส่งไปที่ส านักงานสภามหาวิทยาลัยก่อนวันประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 10 วัน (ประชุมทุกวันพฤหัสที่ 3 ของเดือน) เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
   ภายหลังการพิจารณา 
   1) ส านักงานสภามหาวิทยาลัย  จะแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้คณะต้นสังกัดทราบ
ผลการพิจารณา 
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   2)  ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรรีบด าเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารหลักสูตรตามมติที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  (กรณีมติให้แก้ไข ให้ด าเนินการแก้ไขภายใน 15 วัน)  
   ในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวได้ หรือมีความจ าเป็นนอกเหนือจากท่ีก าหนด
ไว้ในแนวปฏิบัตินี้ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีที่จะพิจารณา 
   3)  ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดส่งเอกสารหลักสูตร จ านวน 7 ชุด พร้อมแบบรายงานข้อมูล
การพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พร้อมแผ่นบันทึกข้อมุล 1 แผ่น และมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยจ านวน  1 ชุด ส่งไปที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน  20  วันนับจาก
วันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบเพื่อน าเสนอ  สกอ.  รับทราบ  การให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป 
 3.5  การเสนอหลักสูตรต่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
และหรือองค์กรวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง 
 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดให้แต่ละมหาวิทยาลัยเสนอหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วให้ สกอ. รับทราบภายในก าหนดไม่เกิน  30  วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วตามแบบฟอร์ม สมอ.08 
ดังนั้น เพ่ือให้สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จทันตามที่  สกอ.ก าหนด  ขอให้รีบเสนอเอกสารหลักสูตรที่ตรวจ
แก้ไขแล้วพร้อมส าเนามติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยถึงส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน 20 วัน  
นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบ เพ่ือรายงานให้ สกอ.รับทราบ 
หมายเหตุ  
 คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ได้ให้
ความเห็นชอบแนวปฏิบัติในการรับทราบการให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร ของสภาสถาบันอุดมศึกษา 
ได้แก่  
 1. หลักสูตรที่ต้องส่งให้ สกอ. ให้การรับทราบ การให้ความเห็นชอบ หรืออนุมัติหลักสูตร ของสภา
สถาบันอุดมศึกษา ดังนี้ 
  1.1 หลักสูตรใหม่ 
  1.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุงที่เป็นการปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร อาทิ วัตถุประสงค์ 
โครงสร้าง ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะ และระบบการศึกษา 
  1.3 หลักสูตรปรับปรุง (สมอ. 08) ที่เป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 2. หลักสูตรที่ ไม่ต้องส่งให้  สกอ. ให้รับทราบ การให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรของ
สถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ที่เป็นการปรับปรุงระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนแปลงชื่อ
รายวิชา การเพ่ิมรายวิชาเลือก และการปรับค าอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครงสร้างหลักสูตร และเนื้อหา
สาระในหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตร 
 ทั้งนี้ ขอให้สถาบันอุดมศึกษาส่งเอกสารหลักฐานการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเล็กน้อยที่ผ่ านความ
เห็นชอบ หรืออนุมัติหลักสูตรจารสภาสถาบันอุดมศึกษาให้ สกอ. เพ่ือให้ข้อมูลหลักสูตรที่ สกอ. ทันสมัยอยู่
เสมอ 
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แนวปฏิบัติในการปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
ขั้น
ที ่

กิจกรรม 
ขั้นตอน 

การปฏิบัติงาน 
ผู้รับผิดชอบ 

ระยะ 
เวลา 

เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

1.  
 

    

2.  
 
                                         
                                       
                    ไม่ผ่าน/แก้ไข                               
  

- จัดท าเอกสารที่
ปรับปรุง 
- คณะกรรมการ
ประจ าคณะ 
- คณะกรรมการ
วิชาการประจ าคณะ
พิจารณา 

คณะ/
สาขาวิชา/ 

60 
วัน 

- เปรียบเทียบ
หลักสูตรเดิมกับ
ส่วนที่ปรับปรุง 
- ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตร 
 

3.                           
                                     
                           
         
       ผ่าน 

พิจารณาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

สภาวิชาการ 30 
วัน 

- ร่างหลักสูตร
ปรับปรุง 
- เปรียบเทียบ
หลักสูตรเดิมกับ
ส่วนที่ปรับปรุง 

4.                         ไม่ผ่าน 
 
 
           
   
  ผ่าน   

พิจารณาตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรและ
นโยบาย 

สภา
มหาวิทยาลัย 

30 
วัน 

- ร่างหลักสูตร
ปรับปรุง 
- เปรียบเทียบ
หลักสูตรเดิมกับ
ส่วนที่ปรับปรุง 

5. 
 

     
                       ไม่ผ่าน 
 
 
     ผ่าน 
 

เสนอ กกอ. ,กคศ.,  
องค์กรวิชาชีพ 
เพ่ือรับทราบ 

สกอ. 
ครุสภา 
องค์กรวิชาชีพ 

30 
วัน 

หลักสูตรปรับปรุง 

6. 
 

       
 

สกอ. รับทราบ สกอ. 30 
วัน 

หลักสูตรปรับปรุง 

 

 
 

  เร่ิมตน้ 

ปรับปรุงหลักสูตร

เล็กน้อย 

พิจารณาร่าง

หลักสูตร 

พิจารณาร่าง

หลักสูตร 

รับทราบ 

 

สกอ. 

1 

1 

1 
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แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตร 
 
1.  หลักเกณฑ์เบื้องต้น 
 เนื่องด้วยหลักสูตรที่เปิดสอนต้องมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ความพร้อมของมหาวิทยาลัย
และสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพของสังคม  ซึ่งหลักสูตรสาขาวิชาต้องได้รับการ
ประเมินหลักสูตรตามมาตรฐานอย่างสม่ าเสมอ  และมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
มหาวิทยาลัยจึงต้องมีการวางระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้มีประกาศแนวปฏิบัติในการแจ้งปิดหลักสูตร  สาขาวิชาที่ผ่านการอนุมัติของ
สภามหาวิทยาลัยแล้วภายใน  30  วัน  มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดแนวปฏิบัติในการการเสนอขอปิดหลักสูตร
เดิมไว้ดังต่อไปนี้ 
 หลักสูตรที่อยู่ในเงื่อนไขการพิจารณาขอปิดหลักสูตร คณะกรรมการของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตาม
รายละเอียดและเหตุผลดังต่อไปนี้ 
 1.1 ความต้องการของสังคมและท้องถิ่น 
 1.2 ความต้องการด้านตลาดแรงงานของประเทศ 
 1.3 ความสอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
 1.4 ความพร้อมของการด าเนินการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา 
 1.5 ความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอื่น 
 1.6 ผลการด าเนินงานด้านความคุ้มค่าและคุ้มทุน 
 1.7 ผลการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมา 
 1.8 ผลการประกันคุณภาพภายในคณะ/สาขาวิชา 
 1.9 หากมีนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เสนอขอปิด ให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ในหลักสูตรต่อไป จนกว่านักศึกษาจะส าเร็จการศึกษาทั้งหมด หรือพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาในหลักสูตรจึงจะ
เสนอขอปิดหลักสูตร 
 1.10 หลักสูตรที่ไม่เปิดสอนมาแล้วอย่างน้อย 2 ปีการศึกษา ยกเว้นหลักสูตรที่เป็นอัตตลักษณ์ 
(Character) หรือเอกลักษณ์ (Identity) ของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในการพิจารณาเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
 1.11 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามความต้องการของประเทศและนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
หรือหลักสูตรที่หมดความจ าเป็นในการผลิตบัณฑิต 
 1.12 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร เช่น อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ หรือมี
คุณวุฒิไม่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด 
 1.13  จ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนรับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
 1.14 ต้องการปิดหลักสูตร เพ่ือใช้ศักยภาพของอาจารย์ เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่พัฒนาใหม่ 
 1.15 เป็นหลักสูตรที่ซ้ าซ้อนกับคณะอ่ืนบางคณะเกิน 70 เปอร์เซ็นต์ 
 1.16 หลักสูตรที่มีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม    
 1.17  เรื่องอ่ืนๆ  ตามที่คณะกรรมการฯ  เห็นสมควร 
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2.  แนวปฏิบัติและข้ันตอนการเสนอปิดหลักสูตร 
 2.1 คณะ/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จัดท าเอกสารเพ่ือเสนอขอปิดหลักสูตรที่มีอยู่เดิมตามแบบขอปิด
หลักสูตรเดิมที่มหาวิทยาลัยก าหนด  เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามข้ันตอน 
 
 2.2 การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับคณะ  
  ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเสนอเอกสารรายละเอียดการขอความเห็นชอบ ตามแบบขอปิด หลักสูตร
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอขอความเห็นชอบต่อท่ีประชุม 
  คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในคณะก่อนน าเสนอมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 
  (1) เสนอคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ / คณะกรรมการประจ าคณะ ภายหลังการพิจารณา  
ถ้าหากมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข  ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องแก้ไขเอกสารให้เรียบร้อยก่อนเสนอมหาวิทยาลัยเพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนต่อไป 
 
 2.3  การเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องระดับมหาวิทยาลัย 
  ให้คณะน าแบบขอปิดหลักสูตรที่ตรวจสอบแก้ไขถูกต้องแล้ว จ านวน 1 ชุด ส าหรับหลักสูตร
ปริญญาตรีหรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เสนออธิการบดี เพ่ือน าเข้าวาระประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณา
ให้ความเห็นชอบตามข้ันตอนต่อไป  ดังนี้ 
  (1)  สภาวิชาการมหาวิทยาลัย 
   ให้คณะเสนอแบบขอปิดหลักสูตร ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้วจ านวน  25  ชุดเสนอ
ต่อที่ประชุมสภาวิชาการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   ภายหลังการพิจารณา  เลขานุการสภาวิชาการตรวจสอบการสรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ
และแจ้งหน่วยงานเจ้าของหลักสูตร ดังนี้ 
   1) แจ้งหน่วยงานเจ้าของหลักสูตรเพื่อทราบ   
   2)  แจ้งส านักงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ 
  (2) สภามหาวิทยาลัย 
   ให้คณะเสนอแบบขอปิดหลักสูตร จ านวนอย่างละ  35  ชุดไปยังส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
เพ่ือน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือบรรจุในระเบียบวาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัย  เพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 
  ภายหลังการพิจารณา   
  1) ส านักงานสภามหาวิทยาลัยจะแจ้งมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้หน่วยงานเจ้าหลักสูตรเพ่ือ
ทราบผลการพิจารณา 
  2) ให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด าเนินการจัดส่งเอกสารแบบขอปิดหลักสูตรจ านวน 5 ชุด พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล (ซีดี) 1 แผ่น พร้อมส าเนามติสภามหาวิทยาลัยจ านวน 1 ชุดไปที่ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนภายใน 20 วันนับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบเพื่อน าเสนอ สกอ. รับทราบต่อไป 
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 2.4  การเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร ส่งแบบขอปิดหลักสูตร จ านวน 5 ชุดพร้อมบันทึกแผ่นซีดี 1 แผ่น ส่งไปที่ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพ่ือรับทราบการปิดหลักสูตร
ภายใน  30  วัน  นับจากวันที่สภามหาวิทยาลัยมีมติการปิดหลักสูตร   
 
3.  ระยะเวลาการเสนออนุมัติปิดหลักสูตร 
 คณะที่มีความประสงค์จะเสนอปิดหลักสูตร  ให้ด าเนินการภายใน 180 วัน ก่อนเปิดรับนักศึกษาใหม่
ของทุกปี เพ่ือมหาวิทยาลัยจะได้มีเวลาเพียงพอในการด าเนินการเพ่ือการเสนอพิจารณาปิดหลักสูตรต่อ สภา
วิชาการ  สภามหาวิทยาลัยและแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบตามก าหน ดเวลาทั้งนี้
รายละเอียดในการเสนอปิดหลักสูตรเดิม  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนด 
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แนวปฏิบัติในการปิดหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน น าเสนอตอ่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

ส านักงาน ก.พ. 
ส านักงาน ก.ค.ศ. รับทราบ 

ผ่าน 

สกอ. 

สภาวิชาการ
พิจารณา 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

 สภามหาวิทยาลัย
พิจารณา 

 

1 

 1 

สาขาวิชา คณะ ผู้รับผิดชอบหลักสตูร เสนอ
ขอเปิดหลักสูตร 

คณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ/ 
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 
บรรจุวาระการประชุมสภามหาวทิยาลัย 

ผ่าน 
 

 1 

ไม่ผ่าน 
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แบบฟอร์มขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
ขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตร........................................................สาขาวิชา..................................................... 
หลักสูตร(ใหม่/ปรับปรุง) พุทธศักราช.................................................. 

คณะ............................................................................ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
1. การประชุมเพื่อพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
 สาขาวิชา.................................................คณะ................................................................ ........................
ได้จัดท าหลักสูตรดังกล่าวร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ โดยแต่งตั้งเป็นกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรดังรายนาม
ต่อไปนี้  
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก 

1   
2   
3   
4   
5   

ฯลฯ   
 โดยได้ด าเนินการจัดการประชุมเพ่ือจัดท าหลักสูตร จ านวน ................ ครั้งดังนี้ 
 ครั้งที่ ..............................................  เมื่อวันที่......................................................... .............. 
 ครั้งที่ ..............................................  เมื่อวันที่.............. ......................................................... 
 ครั้งที่ ..............................................  เมื่อวันที่......................................................... .............. 
 ครั้งที่ ..............................................  เมื่อวันที่....................................................................... 
 
2. การประเมินหลักสูตร หรือ การสํารวจข้อมูล โดยผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 หลักสูตรได้ด าเนินการประเมินหลักสูตร หรือ การส ารวจข้อมูล เพ่ือพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องตามผลของการประเมิน หรือส ารวจ โดย.............................................................................................  
 
3. การวิพากษ์หลักสูตร (เฉพาะกรณีหลักสูตรใหม่) 
 ได้เสนอผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเพ่ือตรวจสอบหลักสูตรแล้ว ดังรายนามต่อไปนี้ (รายชื่อที่เสนอไม่น้อย
กว่า 5 คน และมหาวิทยาลัยเป็นผู้พิจาณาแต่งตั้ง) 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล คุณวุฒิและสาขาวิชาเอก 
1   
2   
3   
4   
5   

 โดยได้ด าเนินการจัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร เมื่อวันที่...................................................................... 
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4. การผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะ.......................................................................... 
 หลักสูตรได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ............................................................... 
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.  ช่ือหลักสูตร 
 (ภาษาไทย)............................................................................................................. 
 (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................ 
2. ช่ือปริญญา 
 (ภาษาไทย)............................................................................................................. 
 (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................ 
3. ช่ือย่อหลักสูตร 
 (ภาษาไทย)............................................................................................................. 
 (ภาษาอังกฤษ)........................................................................................................ 
4. หลักการ เหตุผลและความจําเป็นของในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  ในประเด็นดังนี้ 
 - ความสอดคล้องตามเกณฑ์การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาและนโยบายทางการศึกษา (การครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 
เกณฑ์สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) นโยบายในการจัดการศึกษา/ปฎิรูปการศึกษา เป็นต้น)  
 - ความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร โดยอ้างอิงสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม หรือนโยบายของ  
รัฐบาลที่ท าให้ต้องการพัฒนาหลักสูตร 
 - ความสอดคล้องกับนโยบายสภามหาวิทยาลัย นโยบายสภาวิชาการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย อัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย หรือ อ่ืน ๆ  
 - ความทันสมัยของลัหสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุง โดยแสดงถึง จุดเด่น/จุดเน้น ปัญหา/จุดอ่อน ของหลักสูตร 
(อาจใช้ข้อมูลทางสถิติอ้างอิน เช่น จ านวนนักศึกษา จ านวนบัณฑิต จ านวนนักศึกษา หรือ ข้อมูลเปรียบเทียบ
หลักสูตรกับมหาวิทยาลัยอ่ืนที่เป็นหลักสูตรเดียวกันหรือเทียบเคียง 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 อาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้  วุฒิการศึกษา และจ านวนชั่วโมงสอน 

 ชื่อ-สกุล  วุฒิการศึกษา 
ชั่วโมงสอนต่อภาค

การศึกษา 
      
      
      
      
      

   13.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร วุฒิการศึกษา และจ านวนชั่วโมงสอน 

ชื่อ-สกุล วุฒิการศึกษา 
ชั่วโมงสอนต่อภาค

การศึกษา 
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  13.3 อาจารย์พิเศษ วุฒิการศึกษา และจ านวนชั่วโมงสอน 

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/รับรองจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เมื่อวันที่ ..................................................................................................................................................... ........... 
2. สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้แล้วในคราวประชุมครั้งที่................/.............................. 
เมื่อวันที่.............................................................................................................. ........................................... 
3. หลักสูตรปรับปรุงแก้ไขนี้เริ่มใช้กับนักศึกษา ปีการศึกษา..................................................................................  
   ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่...................................................ปกีารศึกษา.................................................................. 

4. เหตุผลในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 

(อธิบายโดยย่อเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงส าคัญๆ ที่เกิดขึ้น เช่น เพ่ิมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของรายวิชาซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยใหม่ๆ ในสาขา เปลี่ยนแปลง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเนื่องจาก.................................................. ) 

5. ตารางเปรียบเทียบ 

 5.1 การปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา 
 รายวิชาเดิม รายวิชาปรับปรุง เหตุผล 

xxxxxxxx   ชื่อวิชาภาษาไทย    x(x-x-x) 
              ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    xxxxxxxx  
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  xxxxxxxx  
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
........ภาษาไทย......................... 
.......ภาษาอังกฤษ...................... 

xxxxxxxx   ชื่อวิชาภาษาไทย    x(x-x-x) 
              ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน    xxxxxxxx  
วิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน  xxxxxxxx  
ค าอธิบายรายวิชา (Course Description) 
........ภาษาไทย............................ 
........ภาษาอังกฤษ....................... 

 

  5.2 การปรับปรุงรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
 โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ เหตุผล 

ให้ระบุรายวิชาตามโครงสร้างเดิม 
 

ให้ระบุรายวิชาตามโครงสร้างใหม่ที่ขอ
เปลี่ยนแปลงให้ชัดเจน 
 
 

เพ่ิมรายวิชา/
ยกเลิกรายวิชา/
เปลี่ยนชื่อวิชา
เป็นต้น 
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 5.3 การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจํา

หลักสูตรเดิม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจํา

หลักสูตรใหม่ 
เหตุผล 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์.................................. 
วท.ม.  เทคโนสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย.................... พ.ศ. ........... 

1. นาย.................................. 
วท.ม.  เทคโนสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัย.................... พ.ศ. ........... 

เปลี่ยนแปลง
เนื่องจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

......................... 
ลาออกจาก

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

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

คงเดิม 

 
6. โครงสร้างหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเทียบกับโครงสร้างเดิม และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 ของกระทรวงศึกษาธิการ ปรากฏดังนี้ 

หมวดวิชา เกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ โครงสร้างเดิม โครงสร้างใหม่ 
    

 
               รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

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

                ต าแหน่ง........................................................ 
         วันที่.............เดือน.................................พ.ศ............   
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แบบเสนอขอปิดหลักสูตร 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
ระดับการศึกษา........................................... 

 
1. ช่ือหลักสูตร  (ภาษาไทย) ............................................................................................................... ................. 
                     (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................... ................................ 

2. ช่ือปริญญา  

 ชื่อเต็ม  (ภาษาไทย).............................................................. ................................................................... 
            (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................... 
 ชื่อย่อ   (ภาษาไทย) ................................................................................................................................ 
                    (ภาษาอังกฤษ) ........................................................................................................................... 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 สาขาวิชา...................................................................... คณะ...................................................................  

4. หลักสูตรขออนุมัติเปิดครั้งแรก ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการประชุมครั้ง
ที่  ................... เมื่อวันที่  ............................. และได้รับการรับทราบการเปิดหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ............................   เริ่มรับนิสิตเข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา................... 

5. หลักสูตรปรับปรุงครั้งสุดท้าย ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการประชุมครั้งที่ 
.................................. เม่ือวันท่ี ........................................... และได้รับการรับทราบหลักสูตรจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ ................................... ..................................................................... 

6. เหตุผลในการปิดหลักสูตร (สามารถระบุได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  ไม่มีผู้สมัครเข้าเรียน ติดต่อกันเกิน 2 ปี ตั้งแต่ปี.................................... ถึง ..................................... 
  ไม่มีการจัดการเรียนการสอน ติดต่อกันเกิน 2 ปี ตั้งแต่ปี ................................................................ 
  มีหลักสูตรสาขาใหม่ทดแทน คือ หลักสูตร .....(ระบุ)...... สาขาวิชา ................(ระบุ)........................ 
  อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ 
  อ่ืน ๆ(ระบุ) ................................................................................................................ ....................... 
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7. หน่วยงานต้นสังกัดมีแผนดําเนินการหลังปิดหลักสูตร ดังนี้ 
 7.1. การจัดสรรอัตรากําลังใหม่  หลังจากปิดหลักสูตรแล้ว  
      (ให้แนบแผนภูมิอาจารย์ประจ าหลักสูตรของภาควิชา/คณะมาด้วย) 

อาจารย์ประจําหลักสูตร 
ที่ขอปิด 

ภาระงานสอนในปัจจุบัน/อาจารย์ประจําหลักสูตรอ่ืน 
 (ระบุชื่อหลักสูตร) 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  

7.2  นิสิตตกค้าง  
 ไม่มีนักศึกษาตกค้าง   
 มีนักศึกษาตกค้าง  จ านวน ……… คน  
แนวทางการด าเนินการกับนักศึกษาที่ตกค้าง มีดังนี้ (ระบุ) ..................................................... 
.............................................................. .............................................................................................  

7.3 รายวิชาของหลักสูตรที่ขอปิด ประสงค์ให้ 
  ปิดรายวิชาในหลักสูตรทั้งหมด (ทั้งนี้ต้องไม่มีผลกระทบกับการเรียนการสอนในหลักสูตรอ่ืนๆ ของ
มหาวิทยาลัย และการใช้หลักสูตรเดียวกันในต่างวิทยาเขต)  
 ขอคงรายวิชาในหลักสูตรไว้ เนื่องจาก (ระบุเหตุผลการขอคงรายวิชา)................ 
............................................................................................................................. ................................ 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาที่ใช้รายวิชาดังกล่าวอยู่ (ระบุ)...................................................................  
...........................................................................................................................................................  
มีจ านวนทั้งสิ้น ..... วชิา ดังนี้ (ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชา และจ านวนหน่วยกิต)  
 รหัสวิชา      ชื่อวิชา    จ านวนหน่วยกิต 
  .........  ..........................                       ............  
  .........  ..........................                       ............  
7.4  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................................... 

8. กรณีเป็นหลักสูตรที่มีการใช้ร่วมกันในวิทยาเขต/ศูนย์การศึกษา 
 มีการใช้หลักสูตรร่วมกันกับ คณะ ..................................... ศูนย์การศึกษา ............................ 
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โดยเปิดสอนเป็น  ภาคในเวลาราชการ   ภาคนอกเวลาราชการ 
 และได้มีการหารือร่วมกันแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในการปิดหลักสูตร (ให้แนบเอกสารการประชุม
หารือร่วมกันมาด้วย) 
       
      ลงชื่อ   .................................................... ประธานสาขาวิชา 
       (.................................................) 
      ต าแหน่ง...................................................... 
 
หมายเหตุ: 
การปิดหลักสูตร หมายถึง  การปิดหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัย โดย
ไม่มีการจัดการเรียนการสอนอีก หากประสงค์จะเปิดสอนหลักสูตร จะต้องด าเนินการเสนอขออนุมัติเปิด
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) รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา (มคอ.5) 
 (6) รายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) 
 (7) รายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร (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........................................... 

หลักสตูรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. .................... 
 
ชื่อสถาบัน  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
คณะ/ภาควิชา คณะ................................ภาควิชา...................(ถ้าภาควิชาไม่มี ไม่ต้องใส่) 
 

หมวดที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป 

 
1.  ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   : ระบุชื่อเต็มของหลักสูตร พร้อมสาขาวิชาภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ  : ระบุชื่อเต็มของหลักสูตร พร้อมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
 
2.  ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม   : ระบุชื่อปริญญาภาษาไทย 
    : ระบุชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ 
 ชื่อย่อ  : ระบุอักษรย่อหลักสูตรภาษาไทย 
    : ระบุอักษรย่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ 
 
3.  วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร (ถ้าหลักสูตรไม่มีวิชาเอกให้ระบุ ไม่มี) 
 ............................................................................................................................. ....................................
............................................................................................................................... ................................................ 
 
4.  จํานวนหน่วยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า .......... หน่วยกิต 
 
5.  รูปแบบของหลักสูตร 
    5.1 ประเภทของหลักสูตร 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ/วิชาการ/ปฏิบัติการ (ให้ระบุตามก าหนดของแต่ละหลักสูตร) 

5.2  รูปแบบ 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี  …….. ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 

5.3  ภาษาที่ใช้ 
ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศ 

5.4  การรับเข้าศึกษา 
รับนักศึกษาไทยหรือ ........................................................................ (ขึ้นอยู่กับสาขาวิชา)  

5.5  ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 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.............................. ป.ี......... 
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการประชุมครั้งที่ ...../............ วันที่..... เดือน.............................. ป…ี……. 

 
7.  ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรได้รับการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 หรือตามรายละเอียด มคอ.1 ของแต่ละสาขาวิชาที่มีประกาศแล้ว ในปีการศึกษา 
....................... (หลังจากเปิดหลักสูตรแล้ว 2 ปี) 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 

 1. 
 2. 
 3. 

 
9.  ช่ือ ตําแหน่งวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ลําดับ

ที ่
ตําแหน่งทาง

วิชาการ 
ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบัน ปีท่ีจบ 

1.   เรียงจากคุณวุฒิ
สูงไปหาคุณวุฒิ
ต่ าถึงปริญญาตรี 

   

2.       
3.       
4.       
5.       

*** อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
(ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี) และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  (ส าหรับหลักสูตร
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/หลักสูตรอ่ืน 
 (ระบุรหัสวิชา ชื่อวิชาของสาขาวิชาอ่ืนที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้ ถ้าไม่มีระบุค าว่า 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 แต่เปิดสอนในสาขาวิชาอ่ืนเรียน ถ้าไม่มีระบุค าว่า 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 กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 
1.   
2.   
3.   
4.   
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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 

ให้ระบุรายละเอียดจ านวนสัปดาห์ในการจัดการเรียนการสอน หากไม่มีให้ระบุ “ไม่มี” 
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 

ไม่มี 
 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 

2.1 วัน – เวลา ในการดําเนนิการเรียนการสอน 
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) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
(2) ต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อก าหนดของสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษา 
(3) กรณีส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาจาก

ต่างประเทศต้องมีเทียบวุฒิ และได้รับการรับรองว่าเทียบได้กับระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าจาก
สกนังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 (4) อ่ืน ๆ  (โปรดะบุ).....................................................................................................................  
 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 
 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
  (เช่นนักศึกษาแรกเข้ามีพ้ืนฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 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 นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาภาคปกติ 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ (คน) 
จํานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

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 
จ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    xx* xx* 

หมายเหตุ  1. * ให้ระบุจ านวนนักศึกษาที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษาที่ 4 และ ถ้าเป็นหลักสูตร  
   5 ปี ในปีที่ 5  
  3.  ชั้นปีที่ 2 จ านวนนักศึกษาหักจ านวนนักศึกษาลดลงประมาณ 10 -20% 
 

2.5.2 นักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาภาคนอกเวลา (ถ้าไม่มีไม่ต้องระบุ) 
(ลักษณะของตาราง เหมือนกับตารางในข้อ 2.5.1) 

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 
ค่าบ ารุงการศึกษา  
ค่าลงทะเบียน  
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล  

     

รวมรายรับทั้งหมด      
หมายเหตุ  1. ค่าบ ารุงการศึกษา คิดจาก (2,200 + ค่าธรรมเนียมพิเศษเฉพาะสาขา X จ านวนนักศึกษาใน
     หัวข้อ 2.5 ในปี พ.ศ. เดียวกัน 
  2. ค่าลงทะเบียน คิดจาก (ค่าลงทะเบียน X จ านวนนักศึกษาในหัวข้อ 2.5 ในปี พ.ศ. เดียวกัน 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท) 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 
ก. งบดําเนินการ 
   (1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 
   (2) ค่าใช้จ่ายด าเนินการ 
(ไม่รวม (3)) 
   (3) ทุนการศึกษา 
   (4) รายจ่ายระดับ
มหาวิทยาลัย 

     

รวม ก.      
ข. งบลงทุนค่าครุภัณฑ์      
รวม ข.      
รวม ก. + ข.      
จํานวนนักศึกษา*      
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา      
หมายเหตุ  1. ระบจุ านวนเงินตามงบประมาณของแต่ละสาขาวิชา 
  2. *จ านวนนักศึกษา เป็นจ านวนนักศึกษาในหัวข้อ 2.5 ชั้นปีที่ 1  
  3. ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา น ามาจากค่าเทอมเหมาจ่ายคูณจ านวนภาคการศึกษา 

2.7 ระบบการจัดการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน 
 แบบทางไกล 
 แบบอ่ืน 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 

*** ให้ระบุรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  ประกอบด้วยรหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ จ านวนหน่วยกิต และ จ านวนชั่วโมง ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  30 หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาบังคับ     
1.1) กลุ่มวิชาบูรณาการ    

 15 
  6 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

GEIG1001 
 

ไทยในโลกท่ีเปลี่ยนแปลง  
Thailand in a Changing World    

 3(2-2-5) 

GEIG1002 
 

ความเป็นพลเมืองในโลกสมัยใหม่ 
Citizenship in  Contemporary World 

 3(2-2-5) 

1.2) กลุ่มภาษา       9 หน่วยกิต 
GELT1001 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 

Thai for Communication 
 3(3-0-6) 

GELE1001 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

 3(3-0-6) 

GELE1002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการปฏิบัติงาน 
English for Work 

 3(3-0-6) 

2) กลุ่มวิชาเลือก     
2.1) กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ   

 15 
  3 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

GEHP1101 การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ 
Exercises for Health     

 3(2-2-5) 
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GEHP1102 การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ 
Physical Fitness Promotion for Health 

 3(2-2-5) 

2.2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    3 หน่วยกิต 
GEHS1101 สุนทรียภาพของชีวิต 

Aesthetics of Life 
 3(3-0-6) 

GEHS1102 การพัฒนาตนเพ่ือความสุขของชีวิต 
Self-Development for Happiness in Life 

 3(3-0-6) 

GEHS1103 จริยธรรมทางสังคมและการใช้เหตุผล  
Social Morality and Reasoning 

 3(3-0-6) 

2.3) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  3 หน่วยกิต 
GESC1101 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

Information Technology and Communication 
 3(3-0-6) 

GESC1102 วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 
Sciences for Life 

 3(3-0-6) 

GESC1103 พืชพรรณเพื่อชีวิต    
Plants for Life 

 3(3-0-6) 

GESC1104 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือชีวิต  
Natural Resources and Environment for Life 

 3(3-0-6) 

GESC1105 ชีวิตกับเทคโนโลยี    
Life and Technology 

 3(3-0-6) 

GESC1106 การคิดและการวิเคราะห์ เชิงตัวเลขเพ่ือการด าเนินชีวิต
  Thinking and Numeral Analysis for Living 

 3(3-0-6) 

2.4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   3 หน่วยกิต 
GESO1101 พลวัตสังคมไทย  

Dynamics of Thai Society 
 3(3-0-6) 

GESO1102 พลวัตสังคมโลก 
Dynamics of Global Society 

 3(3-0-6) 

GESO1103 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม 
Man and Environment 

 3(3-0-6) 

GESO1104 กฎหมายเพื่อการด าเนินชีวิต 
Law for Living 
 
 

 3(3-0-6) 
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2.5) กลุ่มวิชาภาษาที่สาม    3 หน่วยกิต 
GETL1101 ภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน  

Chinese  in  Daily Life 
 3(3-0-6) 

GETL1102 ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจ าวัน  
French in Daily Life 

 3(3-0-6) 

GETL1103 ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจ าวัน 
Japanese in Daily Life 

 3(3-0-6) 

GETL1104 ภาษาเกาหลีในชีวิตประจ าวัน  
Korean in Daily Life 

 3(3-0-6) 

GETL1105 ภาษาขแมร์ในชีวิตประจ าวัน 
Khmer in Daily Life 

 3(3-0-6) 

GETL1106 ภาษาเวียดนามในชีวิตประจ าวัน 
Vietnamese in Daily Life 

 3(3-0-6) 

 (2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   xxx  หน่วยกิต 
1) กลุ่มวิชาแกน      xx  หน่วยกิต 

XXXX1101   ชื่อวิชาภาษาไทย 1        x(x-x-x) 
  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 1 

2) กลุ่มวิชาเอก      xx หน่วยกิต 
2.1) วิชาเอกบังคับ     xx หน่วยกิต 

XXXX1102   ชื่อวิชาภาษาไทย 2       x(x-x-x) 
  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 2 
 

2.2) วิชาเอกเลือก     xx หน่วยกิต 
 เลือกเรียนในรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า  xx หน่วยกิต 
XXXX1102   ชื่อวิชาภาษาไทย 3       x(x-x-x) 
  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 3 

3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่า      7 หน่วยกิต 
ให้เลือกเรียนรายวิชาในกลุ่ม 3.1) หรือ 3.2) 
3.1) ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง..... 

XXXX4801   การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง.....     2(90) 
  Preparation For….. 
XXXX4802   การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง.....      5(450) 
  Occupational ….. 
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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 โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียน
มาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษาของ
หลักสูตรนี้ 
 
หมายเหตุ การจัดโครงสร้างหลักสูตรให้ปฏิบัติดังนี้ 

 ให้พิจารณาประเด็นส าคัญจากนโยบายการจัดท าหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 
2559 ดังนี้ 

(1) จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  120  หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรี 4 ปี และไมน่้อยกว่า 150 หน่วยกิต ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ปี 

(2) รายวิชา XXXX3901 วิธีวิจัยวิทยาทาง..........  
 รายวิชา XXXX4901 สัมมนาทาง...........  
 รายวิชา XXXX4902 การวิจัยทาง...........  
 ให้รายวิชาดังกล่าวจัดอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยอาจอยู่ในกลุ่มวิชาแกน หรือกลุ่ม

วิชาเอกบังคับ หรือกลุ่มวิชาอ่ืนที่ต้องบังคับเรียน ยกเว้นวิชาเอกเลือกและวิชาเลือกเสรี 
(3) ให้มีรายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชาในหลักสูตร จัดอยู่ในกลุ่มวิชาบังคับเรียน โดยอาจอยู่

ในกลุ่มวิชาแกน หรือกลุ่มวิชาเอกบังคับ หรือกลุ่มวิชาอ่ืนที่ต้องบังคับเรียน  ยกเว้นวิชาเอกเลือกและ
วิชาเลือกเสรี รายวิชาภาษาอังกฤษ 2 รายวิชาได้แก่ 

 
ENGL3701   ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์ทางวิชาการ     3(3-0-6) 
   English for Academic Purposes  
   ศึกษาค าศัพท์ ไวยากรณ์และส านวนภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต้องใช้ในงาน

วิชาการและการศึกษาขั้นสูงในศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง 
พูด อ่านและเขียนในเชิงวิชาการ การอ่านเอกสาร หนังสือ ต ารา รายงานวิจัย 
บทคัดย่องานวิจัย บทความวิชาการ หรือ ผลงานวิชาการรูปแบบต่าง ๆ การ
พูดและเขียนเพื่อการน าเสนองานวิชาการ  
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ENGL3702   ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะทางวิชาชีพ    3(3-0-6) 
   English for Specific Career Purposes 
   ศึกษาค าศัพท์ ไวยากรณ์และส านวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่

ละสาขาวิชา เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนเพ่ือการสื่อสาร การสนทนา
โต้ตอบทางโทรศัพท์ การเขียนโต้ตอบทางจดหมายและจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
การพูดเพ่ือเจรจาต่อรอง  การมอบหมายงานหรือค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ การสัมภาษณ์ การพูดในที่ประชุม การอ่านเอกสาร คู่มือ
ต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน การพูดและเขียนเพ่ือการน าเสนองาน การเขียน
รายงาน หรืออ่ืน ๆ ที่จ าเป็นตามบริบทของงานในแต่ละสาขาวิชาชีพ 
 
(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 รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป *   9 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    

1) กลุ่มวิชาแกน XXXXX XXXXXX 3 
2) กลุ่มวิชาเอก    

2.1) วิชาเอกบังคับ XXXXX XXXXXX 3 
2.2) วิชาเอกเลือก   3 

3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี   3 
รวม   21 

 
ชั้นปีที่ 4 

ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    

1) กลุ่มวิชาแกน    
2) กลุ่มวิชาเอก    

2.1) วิชาเอกบังคับ    
2.2) วิชาเอกเลือก    

3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

XXXXX 
หรือ 

XXXXX 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทาง ... 
หรือ  
สหกิจศึกษาทาง..... 

5 
 
6 

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   5-6 
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(2) ภาคนอกเวลาราชการ (ถ้าไม่มีไม่ต้องระบุ) 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป *   6 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    

1) กลุ่มวิชาแกน XXXXX XXXXXX 3 
2) กลุ่มวิชาเอก    

2.1) วิชาเอกบังคับ XXXXX XXXXXX 3 
2.2) วิชาเอกเลือก   3 

3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   15 

 
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาฤดูร้อน 
หมวดวิชา รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป *   3 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ    

1) กลุ่มวิชาแกน XXXXX XXXXXX 3 
2) กลุ่มวิชาเอก    

2.1) วิชาเอกบังคับ XXXXX XXXXXX 3 
2.2) วิชาเอกเลือก    

3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

   

(3) หมวดวิชาเลือกเสรี    
รวม   9 

 
ข้อกําหนดคําอธิบายรายวิชา 

เขียนค าอธิบายรายวิชา โดยมีลักษณะการเขียนดังนี้ 
(1) ประกอบด้วย รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ ค าอธิบายรายวิชา 

จ านวนหน่วยกิต และจ านวนชั่วโมง 
(2) รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษและจ านวนชั่วโมง ต้องตรงกับรายวิชาใน

โครงสร้างหลักสูตร 
(3) จัดเรียงล าดับรายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร ตามตัวอักษรรหัสวิชา จาก A ถึง Z และ 

ล าดับตัวเลขจากน้อยไปหามาก โดยไม่แยกหมวดวิชา 
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(4) หลีกเลี่ยงการใช้ค าดังต่อไปนี้  “เช่น” “ประกอบด้วย” “อ่ืนๆ” “เป็นต้น” และ
เครื่องหมายจุลภาค “,” 

(5) รายวิชาใดที่มีการระบุรายวิชาที่จะต้องเรียนมาก่อน ให้ระบุค าว่า “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
ที ่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
สาขาวิ

ชา 
สถาบัน ปีท่ีจบ 

ภาระ
การสอน 
ชม.ต่อ
สัปดาห์ 

1.   เรียงจากคุณวุฒิ
สูงไปหาคุณวุฒิ
ต่ าถึงปริญญาตรี 

    

2.        
3.        
4.        
5.        

*** อาจารย์ประจําหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
(ส าหรับหลักสูตรปริญญาตรี) และ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  (ส าหรับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และ เอก) 
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3.2.2 อาจารย์ประจํา 

ลําดับ
ที ่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
สาขาวิ

ชา 
สถาบัน ปีท่ีจบ 

ภาระ
การสอน 
ชม.ต่อ
สัปดาห์ 

1.   เรียงจากคุณวุฒิ
สูงไปหาคุณวุฒิ
ต่ าถึงปริญญาตรี 

    

2.        
3.        
4.        
5.        

 

3.2.3 อาจารย์ผู้สอน 

ลําดับ
ที ่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
สาขาวิ

ชา 
สถาบัน ปีท่ีจบ 

ภาระ
การสอน 
ชม.ต่อ
สัปดาห์ 

1.   เรียงจากคุณวุฒิ
สูงไปหาคุณวุฒิ
ต่ าถึงปริญญาตรี 

    

2.        
3.        
4.        
5.        

 

3.2.4 อาจารย์พิเศษ 

ลําดับ
ที ่

ตําแหน่งทาง
วิชาการ 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ 
สาขาวิ

ชา 
สถาบัน ปีท่ีจบ 

ภาระ
การสอน 
ชม.ต่อ
สัปดาห์ 

1.   เรียงจากคุณวุฒิ
สูงไปหาคุณวุฒิ
ต่ าถึงปริญญาตรี 

    

2.        
3.        
4.        
5.        
...        
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
 .................................................... ............................................................................... 
.................................................................................................................................................................... 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(1) .... 
(..) .... 

4.2 ช่วงเวลา 
(ข้ึนอยู่กับการจัดรายวิชาการฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา ในแผนการศึกษาของหลักสูตร) เช่นภาคเรียนที่ 
2 ของชั้นปีที่ 4 

4.3 การจัดเวลาและตารางเรียน 
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 

 
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

5.1 คําอธิบายโดยย่อ 
............................................................................................................................. ...... 

.................................................................................................................................................................... 
5.2 มาตรฐานการเรียนรู้ 

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

5.3 ช่วงเวลา 
(ข้ึนอยู่กับการจัดรายวิชาโครงงานหรืองานวิจัยในแผนการศึกษาของหลักสูตร) เช่น 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปีที่ 4 

5.4 จํานวนหน่วยกิต 
..... หน่วยกิต 

5.5 การเตรียมการ 
............................................................................................................................. ...... 

.................................................................................................................................................................... 
5.6 กระบวนการประเมินผล 

............................................................................................................................. ...... 
..................................................................................................................................................................... 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์และการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรมนักศึกษา 
ด้านบุคลิกภาพ 
(1) 
(…) 

 
(1) 
(...) 

ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบตลอดจนมี
วินัยในตนเอง 
(1) 
(...) 

 
 
(1) 
(...) 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(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)  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร  และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)   
2) 
..... 

(2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลข  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 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

กลุ่มวิชาบูรณาการ  
XXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXX                        
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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) การเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการ

รับผิดชอบ 
1)   
2) 
..... 

(2)  กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

1)   
2) 
..... 

(3)  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
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)  วิธีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1)   
2) 
..... 
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2.2.6 แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping)  
 (วงกลมทบึ  หมายถึง   ความรับผิดชอบหลัก วงกลมโปร่ง  หมายถึง ความรับผิดชอบรอง) 

รายวิชา 1. คุณธรรม จริยธรรม 2. ความรู้ 3. ทักษะทางปัญญา 
4. ทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลขการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 5.4 

XXXXXXX  XXXXXXXXXXXXXXXX                        
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รูปแบบการจัดทําแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) มี
ดังนี้ 

(1) ให้มีการระบุความรับผิดชอบหลัก (วงกลมทึบ  ) ให้ครบทุกผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน อย่าง
น้อยด้านละ 1 หัวข้อหรือตามความเหมาะสมของแต่ละหลักสูตรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหลักสูตร 

(2) อาจพิจารณาความรับผิดชอบรอง (วงกลมโปร่ง ) ว่าไม่จ าเป็นต้องระบุลงในไปในแผนที่แสดง
การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) (ศึกษา
ตัวอย่างจากหมวดวิชาศึกษาทั่วไป)  ทั้งนี้การไม่ระบุความรับผิดชอบรองหมายถึง ไม่ต้องมีการรายงานผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตรตามกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ที่จะต้องรับการตรวจจากคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาในแต่ละรอบปี ทั้งนี้การปฏิบัติดังกล่าวให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหลักสูตร 

(3) ให้จัดเรียงล าดับรายวิชาในแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นป ี

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 ขึน้อยู่กบัระดับการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา เช่น หลักสูตร 4 ปี หลักสูตร 5 ปี  เป็นต้น  
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(ตัวอย่าง) ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปี 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

ชั้นปีที่ 1 

1. มีความรู้ และความเข้าใจในแนวคิด ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ในระดับพ้ืนฐาน 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. น าองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่ได้เรียน มาสังเคราะห์แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

3. ประยุกต์ใช้กระบวนการวิจัยกับองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์อย่างบูรณาการ เพ่ือให้เกิดข้อค้นพบใหม่
ในประเด็นเศรษฐกิจที่น่าสนใจ 
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หมวดที่ 5 
หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1. กฏระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี    
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 (ภาคผนวกเอกสารหมายเลข 2) 
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ของนักศึกษา (ดูจากคู่มือการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์
นักศึกษา) 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ยังไม่ส าเร็จการศึกษา  
.................................................................................................. ................................. 

................................................................................................................................................................. 
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังส าเร็จการศึกษา 

................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................ 
 
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2554 ข้อ 18 เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ 
ดังนี้  
  18.1  มีความประพฤติดี 
  18.2  สอบผ่านในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
  18.3  ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่กว่า 2.00 
  18.4  ไม่มีค่าธรรมเนียมต่าง ๆ หรือเงินอ่ืน ๆ ที่ต้องช าระตามท่ีมหาวิทยาลัยเรียกเก็บ 
           18.5  มีระยะเวลาศึกษาตามก าหนดของหลักสูตร 
(หรือรายละเอียดเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชาก าหนด) 
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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
ประจ าหลักสูตรและมีหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนมีการแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 5 คน และต้องมีคุณสมบัติตามที่ สกอ.ก าหนด คือมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่า
ปริญญาโท หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กัน และต้องมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญยา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี 
ย้อนหลัง 
 1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตร 

ก าหนดการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด โดยมีการวางแผน มีการ
ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา (มคอ.7) และน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรเป็นระยะๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 

1.3 การดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียน
การสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาข้อ 1-5 ดังนี้ 

1.3.1 ก าหนดให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน
ติดตามและทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

1.3.2 มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและ/หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา 

1.3.3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ/หรือรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ 
มคอ.3 และ/หรือ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกวิชา 

1.3.4 มีการรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ/หรือรายงานผลการด าเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ. 5 และ/หรือ มคอ. 6 ภายใน 30 วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษาที่
เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

1.3.5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

1.4 ในกรณีที่สาขาวิชามีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (มคอ.1) ให้สาขาวิชาด าเนินการตามเกณฑ์ที่ระบุ
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 โดยมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับ
มอบหมาย สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและปรับตัวท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ 

5. มีทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จักเลือกและใช้รูปแบบในการน าเสนอท่ีเหมาะสมส าหรับ
ปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่ต่างกัน สามารถใช้เทคนิคพ้ืนฐานทางสถิติ และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมใน
การสื่อสาร และสืบค้นข้อมูล 

2.2 การได้งานทําหรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา 
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

 
3. นักศึกษา 

มีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาดังต่อไปนี้ 

3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ประเด็น คือ 
1. คุณสมบัติทั่วไป : เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือเป็นผู้ส าเร็จ

การศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า หรืออนุปริญญา และเป็นผู้มีความประพฤติดี 
2. คุณสมบัติเฉพาะทาง : ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้ภาษาไทยทั้งด้านการฟัง 

พูด อ่าน และเขียน ภาษาไทยได้ดี 
คุณสมบัติต่างๆที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามีศักยภาพในการ

เรียนรายวิชาต่างๆในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯ ได้ด าเนินการตามกระบวนการต่อไปนี้  

1. ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
2. ผ่านการคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ซึ่งมหาวิทยาลัย

เป็นผู้ด าเนินการคัดเลือกเอง โดยเปิดรับสมัครตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
(รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหลักสูตรตามความเหมาะสม) 
3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
สาขาวิชามีระบบและกลไกเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติงานโดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมวางแผน

เพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าในสาขาวิชา 
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3.3 การให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การสําเร็จการศึกษา 
สาขาวิชามีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาเพ่ือให้มี

แนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 
1. การก าหนดอาจาร์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดระบบและกลไก

การดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา 
2. การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาโดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯเป็นกรรมการ
อาจารย์ที่ปรึกษา และในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้
ค าปรึกษาได้ อาจารย์จะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะเป็นผู้นัดหมาย
นักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบ  4 – 5 ครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา เพ่ือให้ค าปรึกษาในเรื่อง เกี่ยวกับการเรียน
การสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืน ๆ ของนักศึกษาต่อไป  

4. การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้
ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ก าหนดนักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพื่อขอค าปรึกษาได้ 

(รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหลักสูตรตามความเหมาะสม) 
3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถยื่นร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนต่อประธานสาขา และประธาน
สาขาวิชาน าเข้าสู่การประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุมกรรมการบริหารฯ 
แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อคณบดีเพ่ือหาวิธีการแก้ไขในระดับคณะวิชา 

 
4. อาจารย์ 

4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบคุณสมบัติอาจารย์

ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ของ สกอ. จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก  เพื่อวางแผนอัตราก าลังในอนาคต   

2. หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพ่ิมต่อคณะ และมหาวิทยาลัย
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

3. มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่โดยพิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ที่ประกาศใช้ในปัจจุบัน และมีการสอบคัดเลือก โดยสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์ และสาธิต
การสอน 

4. นอกจากนี้สาขาวิชายังได้มอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีประสบการณ์เป็นพ่ีเลี้ยงให้
ค าแนะน าเก่ียวกับการเรียนการสอน 

(รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหลักสูตรตามความเหมาะสม) 
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4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรและมี

ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ ดังนี้  
- จัดโครงการอบรมส าหรับอาจารย์ใหม่ เพ่ือให้มีความรู้ในด้านเทคนิควิธีการสอน การวัดผล

ประเมินผล ตลอดจนจรรยาบรรรณและระเบียบปฏิบัติที่เก่ียวข้อง  
- จัดโครงการอบรมด้านการวิจัย การท าผลงานทางวิชาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์

ประจ าใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานและมีศักยภาพท่ีสูงขึ้น เพ่ือส่งผลต่อคุณภาพของหลักสูตร 
- ก าหนดให้อาจารย์ประจ าจัดท าแผนเพ่ือพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ การสร้างผลงาน

วิชาการ/การวิจัย และควบคุมก ากับให้อาจารย์ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
- จัดสรรงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เข้ารับการอบรม

เพ่ือพัฒนาคุณภาพอาจารย์ทั้งในด้านการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ การวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ 
(รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหลักสูตรตามความเหมาะสม) 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
5.1 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทางเศรษฐกิจ 

สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของบัณฑิต เพื่อน าผลมา
ใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการเรียน
การสอนของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณาแผนการศึกษา
ของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปี เพื่อวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลาเรียน-เวลาสอบ และผู้สอน 
ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้  หลังจากรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่จะ
เปิดสอนแล้ว  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนจะประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดผู้สอนในแต่ละ
รายวิชา  โดยการจัดผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชา
และประสบการณ์ในการสอน ซึ่งถือว่ามีความส าคัญเป็นอันดับต้น ๆ รวมถึงพิจารณาเรื่องเวลาเรียน-เวลาสอบ
ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับวิชาในสาขา   อ่ืน ๆ ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในฐานะวิชาโทหรือวิชาเลือกเสรี  ตารางเวลาที่
เหมาะสมทั้งกับผู้เรียนและผู้สอน   

5.3 การประเมินผู้เรียน  มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติโดยมีระบบ/ขั้นตอนการประเมินผู้เรียนซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือแนวทางการประเมิน
ผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และมีกลไก คือ คู่มือแนวทางการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
และคณะกรรมการบริหารประจ าหลักสูตรที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

สาขาวิชาได้น าระบบ-กลไกไปสู่การปฏิบัติ/ด าเนินงาน โดย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารประจ า
หลักสูตรเพ่ือก ากับดูแลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ  มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชาที่เปิดสอนอย่างชัดเจน ภายใน 30 
วัน ก่อนเปิดภาคการศึกษา  
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ในส่วนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษานั้น ๆ ของหลักสูตร จะด าเนินการ
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนักศึกษาในแต่ละรายวิชา ตามกลยุทธ์การประเมินผล
การเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาแล้ว ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชา ด าเนินการจัดท ารายงานผลการจัดการเรียนการสอนหรือ มคอ. 5 
ของรายวิชา ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ภายใต้การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหลักสูตรตามความเหมาะสม) 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

สาขาวิชาจัดให้มีการประชุมเพ่ือให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอนก าหนดสิ่งที่สนับสนุนการเรียนที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน 

6.1 การบริหารงบประมาณ 
6.2 ทรัพยากรการเรียนกสอนที่มีอยู่เดิม 
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  
(รายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละหลักสูตรตามความเหมาะสม) 
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7. ตัวบ่งชี้การดําเนินการ (Key Performance Indicators) 
 (ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 12 ข้อ แต่สามารถเพ่ิมจ านวนข้อมากกว่า 12 

ข้อได้) 
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน 25xx 25xx 25xx 25xx 25xx 

1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการดเนินงานหลักสูตร 

     

2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี)………………………………………………… 

     

3 มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถ้ามี)ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเป
ดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

     

4 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุก
รายวิชา 

     

5 จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ7. 
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่
ก าหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

     

7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปที่แล้ว 

     

8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าดาน
การจัดการเรียนการสอน 

     

9 อาจารยประจ าทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างนอยปละหนึ่งครั้ง 

     

10 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

     

11 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณ
ภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

     

12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมน
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 การก าหนดรหัสวิชา 
เอกสารหมายเลข 5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
เอกสารหมายเลข 6 ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน ผลงานทางวิชาการ
ได้แก่ งานวิจัย ต ารา ภาระงาน และประสบการณ์  (ผลงานทางวิชการเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดและให้เขียน
ตามรูปแบบการอ้างอิงดังตัวอย่างแนบ) 
เอกสารหมายเลข 7 รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต / ความพึงพอใจต่อหลักสูตร (ถ้ามี) 
เอกสารหมายเลข XX (ถ้ามีสามารถเพ่ิมเติมได้) 
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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……………………………………… 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 25xx 

สาขาวิชา………………………………….. 
เหตุผล 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :  
ภาษาอังกฤษ:  

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย :  
ภาษาอังกฤษ:  

ไม่เปลี่ยนแปลง / 
เปลี่ยนแปลง  
(โปรดระบกุาร
เปลี่ยนแปลง) 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม:  
ชื่อย่อ:  

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม:  
ชื่อย่อ:   

ไม่เปลี่ยนแปลง / 
เปลี่ยนแปลง  
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง) 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 1. 
 2. 
 3. 
 4. 
 5. 

ไม่เปลี่ยนแปลง / 
เปลี่ยนแปลง  
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง) 

ตัวอักษรรหัสวิชาเฉพาะ  XXXX_ _ _ _ ตัวอักษรรหัสวิชาเฉพาะ XXXX_ _ _ _ ไม่เปลี่ยนแปลง / 
เปลี่ยนแปลง  
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง) 

จํานวนหน่วยกิต                     xxx  
หน่วยกิต 

จํานวนหน่วยกิต                          xxx 
หน่วยกิต 

ไม่เปลี่ยนแปลง / 
เปลี่ยนแปลง  
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง) 
 

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

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

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

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

เหตุผล 

    1)  กลุ่มวิชาแกน        xx  หน่วยกิต 
    2)  กลุ่มวิชาเอก        xx  หน่วยกิต 
  2.1) วิชาเอกบังคับ xx  หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเอกเลือก xx  หน่วยกิต 
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า 7 หน่วยกิต 
        (เลือกเรียนจากข้อ 3.1 หรือ 3.2) 
       3.1) การฝึกประสบการณ์ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทาง………  7  หน่วยกิต 
       3.2) สหกิจศึกษาทาง……. 8 หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี           6 หน่วยกิต 

    1)  กลุ่มวิชาแกน            xx  หน่วยกิต 
    2)  กลุ่มวิชาเอก            xx  หน่วยกิต 
  2.1) วิชาเอกบังคับ     xx  หน่วยกิต 
 2.2) วิชาเอกเลือก      xx  หน่วยกิต 
    3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า                 7 หน่วยกิต 
        (เลือกเรียนจากข้อ 3.1 หรือ 3.2) 
       3.1) การฝึกประสบการณ์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทาง…….                       7  หน่วยกิต 
       3.2) สหกิจศึกษาทาง……   8  หน่วยกิต 
(3) หมวดวิชาเลือกเสรี          6  หน่วยกิต 
 

เปลี่ยนแปลง) 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
  (1.1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์     6 หน่วยกิต 
และคณิตศาสตร์   
  (1.2) กลุ่มวิชาภาษา             9 หน่วยกิต 
  (1.3) กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์    7 หน่วยกิต 
  (1.4) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     6 หน่วยกิต 
  (1.5) กลุ่มวิชาพลานามัย        2 หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        30 หน่วยกิต 
   1) กลุม่วิชาบังคับ               15 หน่วยกิต 
     1.1) กลุ่มวิชาบูรณาการ         6 หน่วยกิต 
     1.2) กลุ่มวิชาภาษา            9 หน่วยกิต 
   2) กลุ่มวิชาเลือก                  15 หน่วยกิต 
     1.3) กลุ่มวิชาส่งเสริมสุขภาพ  3 หน่วยกิต 
     1.4) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  3 หน่วยกิต 
     1.5) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์      3 หน่วยกิต 
และคณิตศาสตร์ 
     1.6) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 
     1.7) กลุ่มวิชาภาษาท่ีสาม  3 หน่วยกิต 
 

เปลี่ยนโครงสร้าง 
เพ่ิมกลุ่มวิชา เพิ่ม
รายวิชา 

 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ           xx หน่วยกิต 

 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ              xx หน่วยกิต 

 
ไม่เปลี่ยนแปลง / 
เปลี่ยนแปลง  
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง) 

    1) กลุ่มวิชาแกน            xx หน่วยกิต    1) กลุ่มวิชาแกน                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) 
ฯลฯ 
ระบุรายทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน 

XXXX. _____________  x(x-x-x) 
XXXX. _____________  x(x-x-x) 
ฯลฯ 
ระบุรายทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาแกน 

ไม่เปลี่ยนแปลง / 
เปลี่ยนแปลง  
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง) 

   2) กลุ่มวิชาเอก              xx หน่วยกิต    2) กลุ่มวิชาเอก                 xx หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง / 
เปลี่ยนแปลง  
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง) 
 

      2.1) วิชาเอกบังคับ      xx หน่วยกิต     2.1) วิชาเอกบังคับ            xx หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง / 
เปลี่ยนแปลง  
(โปรดระบกุาร
เปลี่ยนแปลง) 

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

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

ไม่เปลี่ยนแปลง / 
เปลี่ยนแปลง  
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง) 

    2.2) วิชาเอกเลือก         xx  หน่วยกิต      2.2) วิชาเอกเลือก            xx หน่วยกิต ไม่เปลี่ยนแปลง / 
เปลี่ยนแปลง  
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง) 

XXXX. _ _ _ _ _____________  x(x-x-x) 
XXXX. _ _ _ _ _____________  x(x-x-x) 
ฯลฯ 
ระบุรายทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก 

XXXX. _ _ _ _ _______________  x(x-x-x) 
XXXX. _ _ _ _ _______________  x(x-x-x) 
ฯลฯ 
ระบุรายทุกรายวิชาในกลุ่มวิชาเอกเลือก 

ไม่เปลี่ยนแปลง / 
เปลี่ยนแปลง  
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง) 

  3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า7หน่วยกิต                

(เลือกเรียนหัวข้อ 3.1 หรือ 3.2)  

3) กลุ่มวิชาปฏิบัติการ และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า                 7 หน่วยกิต                

 (เลือกเรียนหัวข้อ 3.1 หรือ 3.2)  

ไม่เปลี่ยนแปลง / 
เปลี่ยนแปลง  
(โปรดระบุการ
เปลี่ยนแปลง) 

3.1) การฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ 7หน่วยกิต   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 หนว่ยกิต 
 

  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 
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เอกสารหมายเลข 3 

ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรกับองค์กรความรู้มาตราฐานคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาตรี (ม.ค.อ.1) 

(ถ้ามี ถ้าไม่มีไม่ต้องใส่) 
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เอกสารหมายเลข 4 

การกําหนดรหัสวิชา 
หลักการ 

 
1. ระบบรหัส 
 ก าหนดรหัสวิชาใช้ระบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่  4  ตัว อักษรน าหมู่วิชา หรือ  อักษรย่อ 
และตัวเลข 4 หลัก 
 
2. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 ยึดหลัก  2 ประการ คือ 
 2.1 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
 2.2 ยึดสาระส าคัญ (concept)  ของค าอธิบายรายวิชา 
 
3. รหัสวิชา  ประกอบด้วย 
 อักษรภาษาอังกฤษ    4  ตัว เป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา/กลุ่มวิชา 
 ตัวเลขที่ 1 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 ตัวเลขที่ 2 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา / แขนงวิชาวิชา 
 ตัวเลขที่ 3,4 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังวิชา 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

อักษรตัวที่ 1-4 1 2 3 4 

ล าดับก่อนหลังของวิชา 

ลักษณะเนื้อหา / แขนงวิชา 

ระดับความยากง่ายของวิชา / ชั้นปี 

หมวดวิชาหมู่วิชา / กลุ่มวิชา 
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หมู่วิชา ……………………………………………………….(ระบุหลักสูตร) 

(XXXX) 
 

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

รหัสวิชา รหัสวิชาเก่า ชื่อวิชา หน่วยกิต(ท-ป-อ) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ใส่ให้ครบทุกรายวิชาที่หลักสูตรเป็นเจ้าของรายวิชา 
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เอกสารหมายเลข 5  
 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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เอกสารหมายเลข 6  
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

 
1. ประวัติส่วนตัว  

ต าแหน่งทางวิชาการ............................................................................................................ ....................... 
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................................... ............................................................... 
วัน เดือน ปี เกิด................................................................. . อายุ ............................................................ปี 

2. ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุดตามลําดับ) 
ระดับการศึกษา สาขาวิชา สถาบันการศึกษา ปีท่ีสําเร็จ 

ปริญญาเอก     
ปริญญาโท    
ปริญญาตรี    
ตัวอย่าง ศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาจีน มหาวิทยาลัย ก. 2560 

 
3. ผลงานทางวิชาการ (ตามรูปแบบการพิมพ์บรรณานุกรมและตามแบบ APA) 

3.1 ตํารา/หนังสือ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.2 บทความทางวิชาการ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ประวัติการทํางาน (ถ้าไม่มีให้ใส่ “ไม่มี”) 
ลําดับที ่ ตําแหน่ง สถานที ่ ระยะเวลา 
1 อาจารย์ประจําตามสัญญา มหาวิทยาลัย ก. ปี 2551-ปัจจุบัน 
 
5. รายวิชาที่สอนในปัจจุบัน (ถ้าไม่มีให้ใส่ “ไม่มี”) 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต 
ตัวอย่าง CHED4706 การจัดค่ายภาษาจีน 2(1-2-3) 
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ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
หลักสูตร....................................................................... สาขาวิชา....................................................................... 

 
ล าดับ ชื่อ-สกุล ผลงานทางวิชาการตามเล่มหลักสูตรในช่วย 5 ปีที่ผ่านมา 

 (พิมพ์ตามรูปแบบบรรณานุกรม) 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(เลือกหมายเลขข้อจากด้านล่าง
น าข้อมูลมาใส่ในตาราง) 

ปีที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

เดือนที่เผยแพร่
ผลงานทาง
วิชาการ 

1      
2      
3      
4      
5      

       
หมายเหตุ เกณฑ์มาตรฐาน สาขาวิชาต้องเลือกหมายเลขข้อ เพ่ือน าไปใสใ่นตารางด้านบนเพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ CHECO ดังนี ้ 
 

ข้อ รายละเอียด น้ําหนัก 
1. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0.8 
2. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0.6 
3. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 1 
4. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 1 
5. งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0.4 
6. งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะหนังหรือผ่านสื่อ online 0.2 
7. จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอินในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจหลักสูตร 1 
8. ต าราหรือหนังสือที่ได้รับการประเมินผ่านเกณพ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1 
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ข้อ รายละเอียด น ้าหนัก 

10. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฎในฐานข้อมูลกลุ่ม 2 0.6 
11. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ  0.2 
12. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติหรือในวารสารวิชาการระดับชาติ

ที่มีอยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

0.4 

13. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร ทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 

1 

14. บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่มีอยู่ในฐานข้อมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
อุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่ละสถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าประกาศเป็นการทั่วไป และแจ้ง ก.พ.อ./กก.อ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Bell’s lish) หรือตีพิมพ์
ในวารสารวิชาการท่ีปรากฎในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 

0.8 

15.  ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน 1 
16.  ผลงานทาวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 
17.  ประสบการณ์จากสถานประกอบการ 1 
18. ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร 1 
19. ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 1 
20. ผลงานวิจัยได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 0.4 
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4. ภาระงานสอน 
 4.1 ภาระงานสอนในปัจจุบัน  
   รหัสวิชา         ชื่อวิชา    หน่วยกติ 

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

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

 4.2 ภาระงานสอนในหลักสูตรนี้  
   รหัสวิชา         ชื่อวิชา    หน่วยกิต 

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

........................   ...............................................   ............... 
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เอกสารหมายเลข 7 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต / ความพึงพอใจต่อหลักสูตร (ถ้ามี) 
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เอกสารหมายเลข XX  

(ถ้ามีสามารถเพ่ิมเติมได้) 
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รูปแบบการพิมพ์ 
 
1.  จัดรูปแบบการพิมพ์ตามรูปแบบการจัดท าผลงานทางวิชาการตลอดทั้งเล่มหลักสูตร โดยเฉพาะการล าดับ
หัวข้อให้ล าดับหัวข้อดังตัวอย่างต่อไปนี้ ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้ง 3 รูปแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของเนื้อหา
นั้น 

1.1 ตัวอย่างท่ี 1 
 
1.  XXXXXXX 

1.1 XXXXXXX 
1.1.1 XXXXXX 

(1) XXXXXX 
 1) XXXXXX 

 
1.2  ตัวอย่างท่ี 1.2 

 
1.  XXXXXXX 

1.1 XXXXXXX 
(1) XXXXXX 

1) XXXXXX 
 

1.3  ตัวอยา่งที่ 1.3 
 
1.  XXXXXXX 

(1) XXXXXX 
(2) XXXXXX 
(3) XXXXXX 

 
2. ใช้รูปแบบตัวอักษรตามความเหมาะของแต่ละหลักสูตร โดยก าหนดให้มีขนาด 16 ตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
3. ไม่แสดงเลขหน้าในหน้าเริ่มต้นของหมวดแต่ละหมวด 
4. หัวข้อที่ไม่ได้ระบุรายละเอียดในรูปแบบข้างต้น ให้หลักสูตรพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม โดยยึด
รูปแบบการพิมพ์ในข้อที่ 1 ให้เหมือนกันตลอดทั้งเล่มหลักสูตร 
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รายละเอียดของรายวิชา (แบบ มคอ.3) 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะ................................................................. 

 
หมวดที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป 
1. รหัสและชื่อวิชา 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..… 
2. จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฏ-ีปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………..………………………… 
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษาที่ ………/ ช้ันปีท่ี…….... 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
8. สถานที่เรียน 

 คณะ……………………………………. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 วันท่ี..........เดือน...................................พ.ศ......................... 
 

หมวดที่ 2 

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1.  จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
 
 
 
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………… 
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หมวดที่ 3 

ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
2  จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย .......ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 
 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

  

 
3.  จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 
หมวดที่ 4 

การพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 

    1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต่้องพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………       
    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. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบคุคลและความรับผิดชอบ 

    4.1 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรบัผิดชอบที่ต้องพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
    4.2 วิธีการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
    4.3 วิธีการประเมิน 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     5.1 ทักษะการวิเคราะหเ์ชิงตวัเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
     5.2 วิธีการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
    5.3 วิธีการประเมิน 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

140 

 

 
 

หมวดที่ 5 

แผนการสอนและการประเมินผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8 สอบกลางภาค 3   

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17 สอบปลายภาค 3   

 
   
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

 
ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1     

2     

3     
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หมวดที่ 6 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและตําราหลัก 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
2.  เอกสารและข้อมูลสําคัญ  
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
3.  เอกสารและข้อมูลแนะนํา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 
หมวดที่ 7 

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
3. การปรับปรุงการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
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รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (แบบ มคอ.4) 
 

รายละเอียดของรายวิชา 
 
ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะ................................................................. 
 

หมวดที่ 1 

ข้อมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
2. จํานวนหน่วยกิต (ทฤษฏ-ีปฏบิัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน 

 ภาคการศึกษาที่ ………/ ช้ันปีท่ี…….... 

6. รายวิชาท่ีต้องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
7. รายวิชาท่ีต้องเรียนพร้อมกัน (Co-requisite) (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………
……………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………… 
8. สถานทีเ่รียน 

 คณะ……………………………………. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

9. วันที่จัดทําหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 

 วันท่ี..........เดือน...................................พ.ศ......................... 
 

หมวดที่ 2 

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 

 
หมวดที่ 3 

ลักษณะและการดําเนินการ 

1. คําอธิบายรายวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
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2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/งาน 

ภาคสนาม/การฝึกงาน 

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย .......ชั่วโมงต่อภาค
การศึกษา 
 

สอนเสริมตามความต้องการ
ของนักศึกษาเฉพาะราย 

  

 
3. จํานวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ท่ีอาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

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 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบท่ีต้องพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    4.2 วิธีการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    4.3 วิธีการประเมิน 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
    5.1 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีต้องพัฒนา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    5.2 วิธีการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    5.3 วิธีการประเมิน 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมวดที่ 5 

แผนการสอนและการประเมินผล 

1.  แผนการสอน 

สัปดาห์ท่ี หัวข้อ/รายละเอียด จํานวน 

ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน 

การสอน สื่อที่ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8 สอบกลางภาค 3   

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17 สอบปลายภาค 3   

 
   
2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 
กิจกรรม 

 
ผลการเรียนรู้* วิธีการประเมิน สัปดาห์ท่ีประเมิน สัดส่วนของการ

ประเมินผล 

1     

2     

3     
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หมวดที่ 6 

ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 
1.  เอกสารและตําราหลัก 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
2.  เอกสารและข้อมูลสําคัญ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
3. เอกสารและข้อมลูแนะนํา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
… 
 
 

หมวดที่ 7 

การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา 
 
1.  กลยุทธ์การประเมินประสิทธผิลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
3. การปรับปรุงการสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
4.  การทวนสอบมาตรฐานผลสมัฤทธิ์ของนักศกึษาในรายวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
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รายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (แบบ มคอ.5) 
 

การรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
 

ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะ................................................................. 
 

หมวดที่ 1 

ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
2. รายวิชาท่ีต้องเรียนก่อนรายวิชานี้ (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน (Section) 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีเปิดสอนรายวิชา 

 ช้ันปีท่ี.................................. ภาคการศึกษาท่ี……………………….. 

5. สถานที่เรียน 

 ห้องเรียน.......................... อาคาร.............................................คณะ………………………………………………………………. 

มหาวิทยาลยัราชภฏัจันทรเกษม 
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หมวดที่ 2 

การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1.  รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

หัวข้อ จ านวน 

ช่ัวโมงตาม 

แผนการสอน 

จ านวน 

ช่ัวโมงท่ีได ้

สอนจริง 

ระบุสาเหตุที่การสอนจริงต่างจากแผนการ
สอนหากมีความแตกต่างเกิน 25% 

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
 
 
 

   

 
  
2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน (ถ้ามี) 

หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลมุตามแผน 
(ถ้าม)ี 

นัยสําคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผน 

แนวทางชดเชย 
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3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ทําให้เกิดผลการเรียนรู้ตามที่ระบุในรายละเอียดของรายวิชา 
 

ผลการเรยีนรู ้ วิธีสอนท่ีระบุใน 

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธี 

สอน(ถ้ามี)พร้อมข้อ 

เสนอแนะในการแกไ้ข 
ม ี ไม่ม ี

1. คุณธรรม 

จริยธรรม 
 
 
 

    

2. ความรู ้
 
 
 
 

    

3. ทักษะทางปัญญา 
 
 
 
 

    

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผดิชอบ 
 
 
 

    

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 

    

 
4.  ข้อเสนอการดําเนินการเพ่ือปรับปรุงวิธีสอน 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมวดที่ 3 

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1.  จํานวนนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน    ………….   คน 

2.  จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิน้สุดภาคการศึกษา  ………….   คน 

3.  จํานวนนักศึกษาท่ีถอน (W)   …………..  คน 

4.  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  ความคลาดเคลื่อนดา้นก าหนดเวลาการประเมิน 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
 
 

 

    6.2  ความคลาดเคลื่อนดา้นวิธีการประเมินผลการเรยีนรู้ (ถ้ามี) 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

 
 

 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิข์องนกัศึกษา 

วิธีการทวนสอบ สรุปเหตุผล 
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หมวดที่ 4 

ปัญหาและผลกระทบต่อการดําเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 

การเรียนการสอน (ถ้าม)ี 
ผลกระทบ 

 

 
 
 

 

 
2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 

ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร(ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
 

 
 
 

 

 
 

หมวดที่ 5 

การประเมินรายวิชา 

1.  ผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา (แนบเอกสาร) 
     1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยนักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
 
     1.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้อนต่อผลการประเมินตามข้อ 1.1 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 

     2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอื่น 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………   

 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
 
     2.2 ความเห็นของอาจารย์ผูส้อนต่อผลการประเมินตามข้อ 2.1 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
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หมวดที่ 6 

แผนการปรับปรุง 
 
1.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงาน / รายวิชาคร้ังท่ีผ่านมา 
  

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาท่ี 

ผ่านมา 

ผลการดําเนินการ 

 
 
 

 

 
2. การดําเนินการอื่น ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา ต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบรายวิชา/ผูร้ายงาน               

 ลงช่ือ................................................................... วันท่ี…….เดือน………...………พ.ศ………… 

                 (....................................................................) 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร                        

 ลงช่ือ................................................................... วันท่ี…….เดือน………...………พ.ศ………… 

                  (..................................................................) 
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รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (แบบ มคอ.6) 

 
รายงานผลการดําเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม 

 
ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะ................................................................. 
 

หมวดที่ 1 

ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. รหัสและชื่อวิชา 
………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. หลักสูตร 
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษาท่ีฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

 ช้ันปีท่ี.................................. ภาคการศึกษาท่ี……………………….. 
 

หมวดที่ 2 

การดําเนินการที่ต่างจากแผนการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

2. การเตรยีมนักศึกษา (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การเตรียมอาจารย์ท่ีปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง (Field Supervisors) จากสถานประกอบการ (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………
4.  การเปลี่ยนแปลงการจัดการในการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
     4.1 การเปลี่ยนแปลงกิจกรรม และ/หรืองานท่ีมอบหมายให้นักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   4.2  การเปลี่ยนแปลงสิ่งอ านวยความสะดวกในการสนับสนุนนักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    
 4.3 การเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ     
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมวดที่ 3 

ผลการดําเนินการ 

1. จํานวนนักศกึษาที่ลงทะเบียนเรียน/ส่งไปฝึกประสบการณ์ภาคสนาม            ………….   คน 

2.  จํานวนนักศึกษาท่ีคงอยู่เมื่อสิน้สุดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม   ………….   คน 

3. จํานวนนักศกึษาที่ถอน (W)      …………..  คน 

4. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) 
ระดับคะแนน จํานวน คิดเป็นร้อยละ 

A   
B+   
B   
C+   
C   
D+   
D   
F   
ไม่สมบูรณ์ (I)   
ผ่าน (P , S)   
ตก (U)   
ถอน (W)   

 
5. ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 
 

หมวดที่ 4 

ปัญหาและผลกระทบด้านการบริหาร 

1.  ปัญหาด้านการบริหารของสถาบันอุดมศึกษา และ/หรือ สถานประกอบการ/สถานท่ีฝึก 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
2.  ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
3.  การเปลี่ยนแปลงที่จ าเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาและอุปสรรคในอนาคต (ถ้ามี) 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
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หมวดที่ 5 

การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 

1.  การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยนักศึกษา (ใหแ้นบผลการสํารวจ) 
    1.1 ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน 

  จุดอ่อน 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
 จุดแข็ง 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………    
     1.2 ความเห็นของอาจารย์ผูร้บัผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
2.  การประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามโดยสถานประกอบการหรือพนักงานพี่เลี้ยง 

     2.1 ข้อวิพากษ์ท่ีส าคัญจากผลการประเมิน 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………  
     2.2  ความเห็นของอาจารย์ผูร้บัผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝกึประสบการณ์ภาคสนาม 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 

 
หมวดที่ 6 

แผนการปรับปรุง 
 
1.  การดําเนินการเพ่ือปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามคร้ังท่ีผ่านมา 

แผนการปรับปรุงของภาคเรียน/ปีการศึกษาท่ี 

ผ่านมา 

ผลการดําเนินการ 

 
 
 

 

 
2.  ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากรายงานการประเมินคร้ังก่อน 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
ข้อเสนอแผนการปรับปรุงสําหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
3.  ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกประสลการณ์สนามเสนอต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
…………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบอาจารย์ทีป่รึกษาการฝึกประสบการณภ์าคสนามผู้รายงาน  
ลงช่ือ .................................................................. วันท่ี…….เดือน…………………..………พ.ศ………… 
         (…………………………………………………………………………) 
 
ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร                      

ลงช่ือ .................................................................. วันท่ี…….เดือน…………………..………พ.ศ………… 

       (.................................................................)  
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รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (แบบ มคอ.7) 
 

รายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร.......................................................(มคอ.7) 
ประจําปีการศึกษา............................. 

 
ชื่อสถาบัน   มหาวิทยาลัยราชภัฏจนัทรเกษม 

วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะ................................................................. 
 

หมวดที่ 1 

ข้อมูลโดยท่ัวไป 

1. หลักสูตร/สาขาวิชา 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………. 
2. ระดับคุณวุฒิ  ปริญญาตรี 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ที ่ ตําแหน่งทาง
วิชาการ/    ชื่อ-สกุล 

คุณวุฒิ สาขาวิชา สถาบันและปีที่จบ รหัสบัตรประชาชน 
 

1      
2      
3      
4      
5      
 
4. วันที่รายงาน   

วันท่ี...........เดือน.......................................พ.ศ............... 
5. ปีการศึกษาท่ีรายงาน  พ.ศ.......................... 
6. สถานที่ต้ัง คณะ......................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

  วิทยาเขต............................................................ (ถ้ามี) 
  
 

หมวดที่ 2 

ข้อมูลเชิงสถิติ 

1. จํานวนนักศกึษาชัน้ปีที่ 1 ที่รับเข้าในปีการศึกษาท่ีรายงาน    ........... คน 

2. จํานวนนักศกึษาที่สําเร็จการศึกษาในปีที่รายงาน      ........... คน         
   2.1 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาก่อนก าหนดเวลาของหลักสูตร ........... คน 

   2.2 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสตูร ........... คน 

   2.3 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหลังก าหนดเวลาของหลักสตูร ...........  คน 

   2.4 จ านวนนักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาในวิชาเอกต่าง ๆ (ระบุ)   ........... คน      
3. รายละเอียดเกี่ยวกับอัตราการสําเร็จการศึกษา 

 ร้อยละของนักศึกษาท่ีส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร    ........ % 

 ข้อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลัก หรือสาเหตุที่มีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการส าเร็จการศึกษา 

  - นักศึกษาย้ายคณะ    จ านวน  ........ คน 

  - นักศึกษาย้ายสถานศึกษา  จ านวน  ........ คน 

  - นักศึกษาถึงแก่กรรม    จ านวน  ........ คน 

  - นักศึกษาลาออก     จ านวน  ........ คน 
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4. จํานวนและร้อยละนักศกึษาทีส่อบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี 
    

ชั้นปีที ่ จํานวนนักศึกษาในแต่ละชัน้ป ี จํานวนนิสิตที่สอบผ่านตาม
แผนการศึกษา 

ร้อยละของนสิิตที่สอบผ่าน
ตามแผนการศึกษา 

1    

2    

3    

4    

5    

 
5. อัตราการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา  
 สัดส่วนของนักศึกษาท่ีสอบผ่านตามแผนการศึกษาและยังคงศึกษาตอ่ในหลักสูตรเปรยีบเทียบกับจ านวนนักศึกษา
ทั้งหมดของช้ันปีท่ีผ่านมา 

 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เรียนต่อช้ันปีท่ี 2    ......% 

 นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 เรียนต่อช้ันปีท่ี 3    ......% 

 นักศึกษาช้ันปีท่ี 3 เรียนต่อช้ันปีท่ี 4    ......% 

 นักศึกษาช้ันปีท่ี 5 เรียนต่อช้ันปีท่ี 6    ......% 

6. ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษาตามแผนการศึกษา  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
7.  ภาวะการได้งานทําของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปีหลังสําเร็จการศึกษา 

 วันท่ีส ารวจ  ........... เดือน .......................... ปี..................  
 จ านวนแบบสอบถาม  ............ ฉบับ  จ านวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ ............ ฉบับ 

 ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม ........... % 

การได้งานทํา ได้งานทําแล้ว ไม่ประสงค์จะทํางาน ยังไม่ได้งานทํา 
 ตรงสาขาวิชาท่ีเรียน ไม่ตรงสาขาวิชาท่ีเรียน ศึกษาต่อ สาเหตุอื่น  

จ านวน      

ร้อยละ       

* ร้อยละให้คิดจากจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

8. การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………… 
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หมวดที่ 3 

การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อหลักสูตร 

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

หมวดที่ 4 

ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 

1. สรุปผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา 

รหัสและ 

ชื่อรายวิชา 
ภาค/ปี การศึกษการกระจายของระดับคะแนน  

(จํานวนคน) 
จํานวน  

นศ.ที่ลงเรียน 

จํานวน  
นศ.ที่สอบผ่าน 

 A B+ B C+ C D+ D F I 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 
 

            

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
 
 

            

หมวดวิชาเลือกเสร ี
 
 

            

*ใส่ทุกรายวิชาในหลักสตูรของป ี

2. การวิเคราะห์รายวิชาท่ีมีผลการศึกษาไม่ปกติ  
รหัสและชื่อรายวิชา ความไม่ปกติที่พบ 

 
 
 
 
 

 

การดําเนินการตรวจสอบ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
เหตุผลที่ทําให้เกิดความไม่ปกติจากข้อกําหนด หรือ เกณฑ์ที่ต้ังไว้ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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มาตรการแก้ไขที่ได้ดําเนินการแล้ว (หากจําเป็น) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 

 3.1 รายวิชาที่ไม่ได้เปิดตามแผนการศึกษา และเหตผุลทีไ่มไ่ด้เปดิ 

รหัสและชื่อรายวิชา อธิบายเหตุผล มาตรการทดแทนที่ได้ดําเนินการ 
   
   

 3.2 วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหาในรายวิชาไมค่รบถ้วน 

รหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน 
 
 
 

  

 
 
 

  

 การแก้ไขท่ีได้ด าเนินการแล้ว 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

หมวดที่ 5 

การบริหารหลักสูตร 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธผิล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปญัหา
ในอนาคต 
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หมวดที่ 6 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
 
1.  การประเมินจากผู้ที่กําลังจะสาํเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สํารวจ) 
 วันท่ีส ารวจ    ............เดือน ......................................พ.ศ....................... 
 1.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลประเมิน และข้อคดิเห็นของคณาจารยต์่อผลการประเมิน 

ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 1.2 ข้อเสนอการเปลีย่นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.  การประเมินจากผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง 

 2.1 ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………… 
 

ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
 
 

 

 
 

 

   2.2 ข้อเสนอการเปลีย่นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………… 
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3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

 3.1 ระบบการประเมินและการให้ช่วงคะแนนที่ใช้ในการประเมินการเรียนการสอนและการประเมนิอื่นที่ใช้กบัการ
ประเมินหลักสูตร 

 ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (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 คะแนน 3 

มีการด าเนินการครบ....ข้อตามตัวบ่งช้ี
การด าเนินการ 

มีการด าเนินการครบ......ข้อตามตวับ่งช้ี
การด าเนินการ 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 

 3.3 ผลการดําเนินการตามดัชนีบ่งชี ้
ดัชนีบ่งชี ้ ผลการดําเนินงานปี คําอธิบายหรือหลักฐานอ้างอิง 

น าข้อมูลหัวข้อจากมาจากข้อ 3.1   

   

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

หมวดที่ 7 

คุณภาพการสอน 

1. การประเมินผลรายวิชาท่ีเปิดสอนในปีที่รายงาน 

 1.1 รายวิชาที่มีการประเมินคณุภาพการสอนและแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัสและชื่อรายวิชา 
 

การประเมินจากนักศึกษา การประเมินคุณภาพการสอน  

วิธีอื่น (ระบุ) 
แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี มี ไม่มี 
 
 
 
 

     

*ใส่ทุกรายวิชาในหลักสตูร 
      
 
 1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2. ประสิทธิผลของกลยุทธก์ารสอน 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

2.1 คุณธรรม จริยธรรม   

2.2 ความรู้   

2.3 ทักษะทางปัญญา   

2.4 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและความรับผดิชอบ  

2.5 ทักษะในการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลขการสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 

2.6 ทักษะพิสัยหรือทักษะอื่น ๆ   

3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 
 จ านวน ..................คน 

   3.1 สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
 3.2 สรุปการประเมินจากอาจารยท์ี่เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………   
 3.3 หากไม่มีการจัดปฐมนเิทศให้แสดงเหตุผลที่ไมไ่ดด้ าเนินการ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนนุ 

    4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จํานวนผู้เข้าร่วม 

อาจารย์ บุคลากรสายสนบัสนนุ 
   
   

     4.2 สรุปข้อคิดเห็น และประโยชนท์ี่ผู้เข้าร่วมกจิกรรมได้รับ (สรุปจากผลการประเมินของผู้เข้าร่วมกิจกรรม) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………… 

 
หมวดที่ 8 

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมินอิสระ 

1. ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้ประเมนิอิสระและความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสตูรต่อข้อคิดเห็นหรือ
สาระที่ได้รับการเสนอแนะ 

ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับการเสนอแนะจากผู้
ประเมินอิสระ 

ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสตูรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระที่
ได้รับการเสนอแนะ 
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2. การนําไปดําเนินการเพ่ือการวางแผนหรือปรับหลักสูตร 
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………..………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….……….……………………………..……………………………………………………………… 
 
 

หมวดที่ 9 

แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

1. ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนดําเนินการ วันสิ้นสุดการดําเนินการตามแผน ผู้รับผิดชอบ ความสําเร็จของแผน 
 
 

   

 
 

   

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการใหส้ าเรจ็ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

 2.1 ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสตูร (จ านวนหน่วยกติ รายวชิาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………    
 2.2 ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรอืลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน 
และการประเมนสมัฤทธ์ิผลรายวิชา) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………… 
     2.3  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
แผนปฏิบัติการใหม่สําหรับปี …………………………. 

แผนปฏิบัติการ วันคาดว่าจะสิ้นสุดแผน ผู้รับผิดชอบ 
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
   
 
ช่ืออาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสตูร                     ………………………………………………… 

  (………………………………………) 

   วันท่ี…….เดือน…………………..………พ.ศ…………… 
 
ประธานหลักสตูร  ………………………………………………… 

  (………………………………………) 

   วันท่ี…….เดือน…………………..………พ.ศ………… 
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เห็นชอบโดยหัวภาควิชา  ………………………………………………… 

  (………………………………………) 

   วันท่ี…….เดือน…………………..………พ.ศ………… 
  
เห็นชอบโดยคณบด ี ………………………………………………… 

  (………………………………………) 

   วันท่ี…….เดือน…………………..………พ.ศ………… 
 
 
 
เอกสารประกอบรายงาน 

1. ส าเนารายงายรายวิชาทุกวิชา 

2. วิธีการให้คะแนนตามก าหนดเกณฑ์มาตรฐานท่ีใช้ในการประเมิน 

3. ข้อสรุปผลการประเมินของบัณฑติที่จบการศึกษาในปีท่ีประเมิน 

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 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

167 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

168 

 

 
 



 

169 

 

 
 



 

170 

 

 
 



 

171 

 

 
 



 

172 

 

 
 



 

173 

 

 
 



 

174 

 

 
 



 

175 

 

 
 



 

176 

 

 
 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

177 

 

 
 

 
 
 



 

178 

 

 
 



 

179 

 

 
 



 

180 

 

 
 



 

181 

 

 
 



 

182 

 

 
 



 

183 

 

 
 



 

184 

 

 
 



 

185 

 

 
 



 

186 

 

 
 



 

187 

 

 
 



 

188 

 

 
 



 

189 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

190 

 

 
 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

191 

 

 
 



 

192 

 

 
 



 

193 

 

 
 



 

194 

 

 
 



 

195 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

196 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

197 

 

 
 



 

198 

 

 
 



 

199 

 

 
 



 

200 

 

 
 



 

201 

 

 
 



 

202 

 

 
 



 

203 

 

 
 



 

204 

 

 
 



 

205 

 

 
 



 

206 

 

 
 



 

207 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

209 

 

 
 

 



 

210 

 

 
 

 



 

211 

 

 
 

 



 

212 

 

 
 

 



 

213 

 

 
 

 



 

214 

 

 
 

 



 

215 

 

 
 

 



 

216 

 

 
 

 



 

217 

 

 
  



 

218 

 

 
 

 



 

219 

 

 
 

 



 

220 

 

 
 

 

 
 



 

221 

 

 
 

 



 

222 

 

 
 

 



 

223 

 

 
 

 

 



 

224 

 

 
 

 

 



 

225 

 

 
 

 
 



 

226 

 

 
 

 



 

227 

 

 
 

 



 

228 

 

 
 

 



 

229 

 

 
 

คณะกรรมการจัดทําคู่มือการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม พ.ศ. 2561 

  
ที่ปรึกษา 

 อาจารย์พิมลรัตน์   วนสันฑ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

ฝ่ายดําเนินงานจัดทําคู่มือและประสานงาน 

 คณะกรรมการบริหารวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 อาจารย์สงกรานต์  สุขเกษม ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศมัย จัตุรัตน์    รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 นายชยุตน์ วะนา รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 นางจันทิมา ชุลีกราน หัวหน้าส านักงานส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
 นางชุติมา  บุญเกื้อ นักวิชาการศึกษา 
 นางสาวสุทามาศ บุญน า นักวิชาการศึกษา 
 กลุ่มงานบริหารและธุรการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 กลุ่มงานมาตรฐานวิชาการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล     ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 กลุ่มงานบริการวิชาการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 

 
 

 


