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ส่วนที่ 1 
ระบบและกลไกกำรจัดท ำรำยละเอียดของหลกัสูตร 

 
 ระบบ (System) และกลไก (Mechanism) เป็นปัจจัยส าคัญที่จะส่งผลให้การปฏิบัติงานขององค์กร
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย ระบบ ในที่นี้จะมุ่งเน้นที่กระบวนการซึ่งหมายถึงขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของการ
เสนอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุงและการปิดหลักสูตร ซึ่งมีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องท า
อะไรบ้าง ท าอย่างไร เพ่ือให้ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ส่วน กลไก ในที่นี้หมายถึงปัจจัยการขับเคลื่อนที่ท าให้
ขั้นตอนและแนวทางการปฏิบัติของการเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุง และการปิดหลักสูตรด าเนิน
ไปตามเป้าหมาย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้จัดท าระบบและกลไกการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรโดย
อาศัย ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552” และเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
และมาตรฐานวิชาชีพต่าง ๆ ก าหนดไว้เป็นแนวทาง เพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาภารกิจทางวิชาการ 
โดยเฉพาะการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตรให้มีมาตรฐาน ดังนี้ 
 
แนวปฏิบัติกำรเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ หลักสูตรปรับปรุงและกำรปิดหลักสูตร 
1. กำรเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ 
 หลักสูตรใหม่ หมายถึง หลักสูตรที่ไม่เคยเปิดสอนในระดับและสาขาวิชานั้นมาก่อนในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏก าแพงเพชร ซึ่งมีแนวปฏิบัติส าหรับการเสนอเปิดหลักสูตรใหม่ ดังนี้ 
 1.1 หลักสูตรที่จะเปิดสอนควรสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลแผนพัฒนาประเทศ และความ
ต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 
 1.2 หลักสูตรที่จะเปิดสอนต้องแสดงศักยภาพความพร้อมในการเปิดด าเนินการหลักสูตร ทั้งด้าน
อาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอนและปัจจัยเกื้อหนุน 
 1.3 หลักสู ตรที่ เปิ ดสอนต้องมี โครงสร้างและมาตรฐานตามเกณ ฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ของสาขาวิชา (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.2 รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายและ/หรือหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรจะต้องมีคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน ซึ่ ง
ประกอบด้วยคณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็น
บุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 คน และหากสาขาวิชานั้นมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพ
ร่วมเป็นคณะกรรมการอย่างน้อย 1 คน และให้มหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งก่อนจัดท าหลักสูตร 
 1.4 หลักสูตรที่จะเปิดสอนต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 1.5 ให้คณะเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประสานการน าเข้าเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยก่อนเปิดสอน 
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 1.6 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานการน าหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย 
 1.7 เอกสารที่เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย 
1.7.1 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แต่ละระดับดังนี้  

มคอ. 01 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
อนุปริญญา 

มคอ. 02 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาตรี 

มคอ. 03 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

มคอ. 04 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาโท 

มคอ. 05 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 

มคอ. 06 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
ปริญญาเอก 

ซึ่งแบบรายงานข้อมูลต้องกรอกข้อมูลครบถ้วนโดยอธิการบดีลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ทั้งหมด  พร้อมประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน้า 

1.7.2 ส าเนามติสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติหลักสูตร 
1.7.3 เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบก าหนด (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์  จ านวน  5 เล่ม  

พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 
1.7.4 หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง  อาทิระเบียบหรือข้อบังคับ  ให้จัดท าเป็นเอกสาร

ผนวกแนบท้ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 
1.8 ในกรณีท่ีเอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาก าหนด  และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการเสนอให้คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา  พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วัน และส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
จะแจ้งผลการรับทราบให้มหาวิทยาลัยภายในระยะเวลาดังกล่าว ถ้ามหาวิทยาลัยไม่ได้รับแจ้งผลรับทราบ
หลักสูตร ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามผลการน าเสนอหลักสูตรนั้น 
 1.9 ในกรณีที่หลักสูตรใดเกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพและต้องได้รับการรับรองหรืออนุมัติให้คณะน าเสนอ
หลักสูตรฉบับที่ได้รับการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรียบร้อยแล้วต่อสภาวิชาชีพ
นั้นๆ เพ่ือให้การรับรองหรืออนุมัติต่อไป 
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2. กำรเสนอหลักสูตรปรับปรุง 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกหลักสูตรจะต้องวิเคราะห์ผลการด าเนินการ
หลักสูตร และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรเพ่ือพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและเหมาะสมต่อเนื่อง 
อย่างน้อยทุกๆ 5 ปี จะต้องจัดท าหลักสูตรฉบับปรับปรุง 
 2.1 หลักสูตรปรับปรุงแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ หลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย 
  2.1.1 หลักสูตรปรับปรุง หมายถึง หลักสูตรที่มีการปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร เช่น 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้าง หลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะ
และระบบการศึกษา 

2.1.2 หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย หมายถึง หลักสูตรที่มีการปรับปรุงในระดับรายวิชา  อาทิ  การ
เปลี่ยนชื่อรายวิชา  การเปลี่ยนรหัสรายวิชา  การเพ่ิมรายวิชาเลือก  และการปรับค าอธิบายรายวิชา  โดยไม่
กระทบโครงสร้างหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ 

2.2 หลักสูตรปรับปรุง จะต้องมีคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรอย่างน้อย 5 คน ซึ่งประกอบด้วย
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาซึ่งเป็นบุคลากร
ภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างน้อย 2 คน และหากสาขาวิชานั้นมีองค์กรวิชาชีพให้มีผู้แทนองค์กรวิชาชีพร่วมเป็น
คณะกรรมการอย่างน้อย 1 คนและให้มหาวิทยาลัยอนุมัติแต่งตั้งก่อนปรับปรุงหลักสูตร 

2.3 การจัดท าหลักสูตรปรับปรุงต้องมีการทบทวนความสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศนโยบายของ
รัฐบาล และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ศักยภาพและความพร้อมในการด าเนินการ
หลักสูตร ทั้งด้านคณาจารย์ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน งบประมาณและปัจจัยเกื้อหนุนอ่ืน 

2.4 หลักสู ตรที่ เปิ ดสอนต้องมี โครงสร้างและมาตรฐ านตามเกณ ฑ์ มาตรฐานหลักสู ตรที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ของสาขาวิช า (ถ้ ามี ) ตามแบบ  มคอ . 2  รวมทั้ งสอดคล้ องกับน โยบ ายและ/หรือหลั ก เกณ ฑ์ ที่
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

2.5 หลักสูตรที่จะเปิดสอนต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประจ าคณะ  
2.6 ให้คณะเสนอรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประสานการน าเข้าเสนอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยก่อนเปิดสอน 
2.7 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนประสานการน าหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติจากสภา

มหาวิทยาลัยเสนอให้คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย ในกรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย ให้แจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับทราบเป็นรายภาคการศึกษา และถ้ามีการแก้ไขหลายครั้งให้รวบรวมและสรุปจัดท าเป็นเอกสารฉบับเดียว 

2.8 เอกสารที่เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ ประกอบด้วย  
2.8.1 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

แต่ละระดับดังนี้  
มคอ. 01 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับอนุปริญญา 
มคอ. 02 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ระดับปริญญาตรี 
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มคอ. 03 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 

มคอ. 04 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับปริญญาโท 

มคอ. 05 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  

มคอ. 06 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับปริญญาเอกซึ่งแบบรายงานข้อมูลต้องกรอกข้อมูลครบถ้วนโดยอธิการบดีลงนามรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด พร้อมประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน้า 

2.8.2 แบบเสนอข้อมูลรายละเอียดหลักสูตรเปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตร
ฉบับปรับปรุง (สมอ.08) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนโดยอธิการบดีลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด 
พร้อมประทับตรามหาวิทยาลัยทุกหน้า 

2.8.3 ส าเนามติสภามหาวิทยาลัยที่อนุมัติหลักสูตร 
2.8.4 เอกสารรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบก าหนด (มคอ.2) ฉบับสมบูรณ์  จ านวน  5 เล่ม  

พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (CD) 
2.8.5 หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อ้างถึง  อาทิระเบียบหรือข้อบังคับ  ให้จัดท าเป็นเอกสาร

ผนวกแนบท้ายหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 
 2.9 ในกรณีที่ เอกสารหลักสูตรมีความถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ตามที่ส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการเสนอให้
คณะกรรมการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบภายใน 120 วัน และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะแจ้ง
ผลการรับทราบให้มหาวิทยาลัย ถ้าภายในระยะเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยไม่ได้รับแจ้งผลการรับทราบหลักสูตร 
ให้ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามผลการน าเสนอหลักสูตรนั้น 

 2.10 ในกรณีที่หลักสูตรใดเกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพและต้องได้รับการรับรองหรืออนุมัติ ให้
คณะน าเสนอหลักสูตรฉบับที่ได้รับการรับทราบจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบร้อยแล้ว 
น าเสนอต่อสภาวิชาชีพนั้นๆ เพ่ือให้การรับรองหรืออนุมัติต่อไป 
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3. กำรเสนอปิดหลักสูตร 
 แนวปฏิบัติส าหรับการปิดหลักสูตรมีดังนี้ 
 3.1 หลักสูตรที่จะปิดต้องผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการประจ าคณะ/คณะกรรมการ
บัณฑิตวิทยาลัย สภาวิชาการ และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยก่อนปิดหลักสูตร 
 3.2 เงื่อนไขที่ควรพิจารณาในการปิดหลักสูตร ได้แก่ 

3.2.1 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามความต้องการ โยบายของประเทศ นโยบายการผลิตบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัย 

3.2.2 หลักสูตรที่ไม่เปิดสอน หรือ จ านวนนักศึกษาต่ ากว่าแผนการรับจนไม่สามารถเปิดสอน
ได้ติดต่อกัน ๓ ปีการศึกษา 

3.2.3 หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตรหรือมาตรฐานสภาวิชาชีพ   
3.2.4 หลักสูตรที่ไม่สามารถแข่งขนักับมหาวิทยาลัยอื่นหรือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศได้ยาก 
3.2.5 หลักสูตรที่มีปัญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม 

 3.3 ในทุกปีการศึกษาให้คณะน าผลการด าเนินงานหลักสูตรมาวิเคราะห์พิจารณา ถ้าหากเห็นว่าควร
ปิดหลักสูตรขอให้งดรับนักศึกษา และขอด าเนินการปิดหลักสูตรต่อไป 
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4. การก าหนดรหัสกลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องตามแนวปฏิบัติตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0506/ว246 ลงวันที่ 
26 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 และได้ก าหนดรหัสกลุ่มวิชาและสาขาวิชาเรียนในหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 

1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
  2 . การจัดกลุ่ ม วิช า  สาขาวิ ชา  ยึ ดระบบการจั ดหมวดสาขาวิช า ของ   ISCED 
(International  Standard  Classification  Education) เป็นแนวทาง 

3. การจัดกลุ่มวิชาและสาขาวิชา  ยึดหลัก  3  ประการ  คือ 
3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept)  ของค าอธิบายรายวิชา 
3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
3.3 อาศัยผู้เชี่ยวชาญ 

4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข  7  ตัว  
    เลขตัวที่  1 - 3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
   เลขตัวที่   4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
   เลขตัวที่   5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
   เลขตัวที่  6 – 7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา                                                                                                                                

 

 
   

 
  
 
 
 
 
 

5. กรณีการปรับปรุงรายวิชา 
5.1 ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิตเหมือนเดิม และเนื้อหาสาระเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 1 ใน 4  

ให้ใช้รหัสเดิม 
5.2 หากมีการเปลี่ยนชื่อวิชา หรือปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต หรือเนื้อหาสาระเปลี่ยนแปลงเกิน 

1 ใน 4 ให้ก าหนดรหัสวิชาใหม่ (ไม่ให้ซ้ ากับรหัสวิชาเดิม) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

กลุ่มวิชาและสาขาวิชา 
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ส่วนที่ 2 
กำรเสนอรำยช่ือคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสตูร วิพำกษ์หลักสูตร  

และอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 
1. ดาวโหลดแบบฟอร์ม เอกสารหมายเลข-มคอ.2-01 เอกสารหมายเลข-มคอ.2-02 และเอกสารหมายเลข-
มคอ.2-03 ได้ท่ีเว็บไซต์ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://reg.kpru.ac.th ดังตัวอย่าง 

เอกสารหมายเลข มคอ.2-01 
แบบฟอร์มเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร/คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 

 

ช่ือหลักสูตร : ………………………………………………………………………….. 
สาขาวิชา : ……………………………………………………………………………… 
วิชาเอก (ถ้ามี) : ……………………………….………… 
                    ………………………………………….. 
รูปแบบหลักสูตร : (หลักสูตร………… พ.ศ. ...........................) 
คณะ : ……………………………………………………………………………………. 

 

รำยชื่อคณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร/คณะกรรมกำรปรับปรุงหลักสูตร 
1. ประธำนกรรมกำร (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรหรืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องไม่ซ  ำกับเอกสารหมายเลข มคอ.2-02) 
ช่ือ-สกุล : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีท างาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. กรรมกำร 
 2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ (อย่ำงน้อย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีท างาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2.2 อำจำรย์ผู้สอน (อย่ำงน้อย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีท างาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
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ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2.3 ศิษย์เก่ำ (อย่ำงน้อย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีท างาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2.4 ผู้ใช้บัณฑิต (อย่ำงน้อย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีท างาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2.5 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรหรืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (อย่ำงน้อย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีท างาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. กรรมกำรและเลขำนุกำร (อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรหรืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ต้องไม่ซ  ำกับเอกสารหมายเลข มคอ.2-02) 
ช่ือ-สกุล : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีท างาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 

* รายละเอียดข้อมลู 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
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เอกสารหมายเลข มคอ.2-02 
แบบฟอร์มเสนอรำยชื่อคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร 

 

ช่ือหลักสูตร : ………………………………………………………………………….. 
สาขาวิชา : ……………………………………………………………………………… 
วิชาเอก (ถ้ามี) : ……………………………….………… 
                    ………………………………………….. 
รูปแบบหลักสูตร : (หลักสูตร………… พ.ศ. ...........................) 
คณะ : ……………………………………………………………………………………. 

 

รำยชื่อคณะกรรมกำรวิพำกษ์หลักสูตร 
1. ประธำนกรรมกำร (อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรหรืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ต้องไม่ซ  ำกับเอกสารหมายเลข มคอ.2-01) 
ช่ือ-สกุล : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีท างาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. กรรมกำร 
 2.1 ผู้ทรงคุณวุฒิ (อย่ำงน้อย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีท างาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2.2 ผู้เรียนชั นปีสุดท้ำย (อย่ำงนอ้ย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีท างาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2.3 อำจำรย์ผู้สอน (อย่ำงน้อย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีท างาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
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 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2.4 ศิษย์เก่ำ (อย่ำงน้อย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีท างาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2.5 ผู้ใช้บัณฑิต (อย่ำงน้อย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่ง : ……………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีท างาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 2.6 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรหรืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (อย่ำงน้อย 1 คน) 
ช่ือ-สกุล : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีท างาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. กรรมกำรและเลขำนุกำร (อำจำรย์ประจ ำหลักสตูรหรืออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสตูร ต้องไม่ซ  ำกับเอกสารหมายเลข มคอ.2-01) 
ช่ือ-สกุล : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ต าแหน่งทางวิชาการ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
สถานท่ีท างาน : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
ที่อยู่ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 : ……………………………………………………………………………………………………………. 
หมายเลขโทรศัพท์ : ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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เอกสารหมายเลข มคอ.2-03 
แบบฟอร์มเสนอรำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ช่ือหลักสูตร : ………………………………………………………………………….. 
สาขาวิชา : ……………………………………………………………………………… 
วิชาเอก (ถ้ามี) : ……………………………….………… 
                    ………………………………………….. 
รูปแบบหลักสูตร : (หลักสูตร………… พ.ศ. ...........................) 
คณะ : ……………………………………………………………………………………. 

 
รำยชื่ออำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 
1. ชื่อ – นำมสกุล ...................................................... 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ...................................................... 
ประวัติกำรศึกษำ  
 คุณวุฒิ/สำขำวิชำ    สถำบันทีส่ ำเร็จ   ปีที่ส ำเร็จ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
  
ผลงำนทำงวิชำกำร 5 ปี ย้อนหลัง (เขียนในรูปแบบสากล ต้องระบวุัน เดือน ปี จ านวนหน้าหรือเลขหน้าด้วย)* 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------ 
 
2. ชื่อ – นำมสกุล ...................................................... 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ...................................................... 
ประวัติกำรศึกษำ  
 คุณวุฒิ/สำขำวิชำ    สถำบันทีส่ ำเร็จ   ปีที่ส ำเร็จ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
  
ผลงำนทำงวิชำกำร 5 ปี ย้อนหลัง 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------ 
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3. ชื่อ – นำมสกุล ...................................................... 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ...................................................... 
ประวัติกำรศึกษำ  
 คุณวุฒิ/สำขำวิชำ    สถำบันทีส่ ำเร็จ   ปีที่ส ำเร็จ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
  
ผลงำนทำงวิชำกำร 5 ปี ย้อนหลัง 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------ 
 
4. ชื่อ – นำมสกุล ...................................................... 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ...................................................... 
ประวัติกำรศึกษำ  
 คุณวุฒิ/สำขำวิชำ    สถำบันทีส่ ำเร็จ   ปีที่ส ำเร็จ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
  
ผลงำนทำงวิชำกำร 5 ปี ย้อนหลัง 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

------------------------------------------------------------------------ 
 
5. ชื่อ – นำมสกุล ...................................................... 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ...................................................... 
ประวัติกำรศึกษำ  
 คุณวุฒิ/สำขำวิชำ    สถำบันทีส่ ำเร็จ   ปีที่ส ำเร็จ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
  
ผลงำนทำงวิชำกำร 5 ปี ย้อนหลัง 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

 
6. ชื่อ – นำมสกุล ...................................................... 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร  ...................................................... 
ประวัติกำรศึกษำ  
 คุณวุฒิ/สำขำวิชำ    สถำบันทีส่ ำเร็จ   ปีที่ส ำเร็จ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
 -----------------------     -------------------   ------------ 
  
ผลงำนทำงวิชำกำร 5 ปี ย้อนหลัง 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

 
*ตัวอย่ำงกำรเขียนบรรณำนุกรม *เขียนบรรณานุกรมในรูปแบบสากล 
 
ผู้แต่ง.//(ปีท่ีพิมพ์).//ชื่อหนังสือ. //ครั้งท่ีพิมพ์. //สถานท่ีพิมพ์ / : /ส านักพิมพ์. จ านวนหน้า/เลขหน้า. วันเดือนปีท่ีเผยแพร่. 
 
นุชจรี ทัดเศษ, อาทิตย์ ทูลพุทธา, ศิวดล แจ่มจ ารัส, การันต์ ผึ่งบรรหาร, พิพัฒน์ ชนาเทพาพร, จันทร์จิรา โต๊ะขวัญแก้ว, ธนากร วงษศา และ สุมนา 

เหลืองฐิติกาญจนา. (2561). ผลของปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนต่อคุณภำพเห็ดฟำงโดยกำรเพำะแบบกองเตี ย. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 
36(3), 81-90. กันยายน – ธันวาคม 2561. 

Pilaisangsuree, V., Somboon, T., Tonglairoum, P., Keawracha, P., Wongsa, T., Kongbangkerd, A. and Limmongkon, A. (2018) . 
Enhancement of stilbene compounds and anti-inflammatory activity of methyl jasmonate and 
cyclodextrin elicited peanut hairy root culture. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC). 132(1), 165-179. 
January 2018. 

 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบตรวจสอบเอกสำรหมำยเลข มคอ.2-01 มคอ.2-02 และมคอ.2-03 

 
หลักสูตร..........................................สำขำวิชำ.......................................................... 

(หลักสูตร……………..….. พ.ศ. 256…) 
 
ส ำหรับผู้ตรวจสอบ 
 

งำนหลักสูตรและแผนกำรเรียน 
 

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

ต าแหน่ง ..................................................... 
วันท่ี.............................................................. 

 
ผลกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรวิชำกำร 

  ผ่าน 

  ผ่าน แต่ควรปรับปรุงแกไ้ขดงันี้ 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ไมผ่่าน 
        เนื่องจาก…………………………………..………………………………………………………………….…………………………................…… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 รอการพิจารณา  เนื่องจาก
................................................................................................................................................................................................ 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ลงช่ือ......................................................ประธานกรรมการ 
      (……………………………………………….) 

ครั้งท่ีประชุม …./………. วันท่ี ………………………………..………. 
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2. จัดท าบันทึกข้อความ เรียนอธิการบดี เพื่อเสนอหลักสูตรต่อมหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตรดังตัวอย่าง 
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3. เมื่อกรรมการวิชาการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบ งานหลักสูตรและแผนการเรียนจะแจ้ง
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจ าหลักสูตร จัดท าค าสั่ง ยกร่าง วิพากษ์หลักสูตร และเข้ากรรมการ
ประจ าคณะ และเลขงบประมาณในการเบิกจ่าย โดยอัตราการเบิกจ่ายผู้ทรงคุณวุฒจิะเป็นไปตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

 
 
4. ให้จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) ให้ตรงตามรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา .ศ. 2552 และ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม มคอ.2 ได้ที่เว็บไซต์
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน https://reg.kpru.ac.th >งำนหลักสูตรฯ 
 

 
  
เลือก คู่มือจัดท ำหลักสูตร > แบบฟอร์ม มคอ.2 ตามเกณฑ์ พ.ศ. 2558 ปรับปรุงศึกษาทั่วไป 2564 
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ส่วนที่ 3 
แบบฟอร์ม รำยละเอียดของหลักสตูร (มคอ.2) 

 

 
หลักสูตร……………………บัณฑิต 

สำขำวิชำ……………………………………..(ถ้ำมี) 
 (หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง (*เลือกอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง) พ.ศ. 256x *ปีท่ีเปิดรับนักศึกษำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ.......................... 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

ค ำชี แจงในกำรกรอกแบบ มคอ.2 
 

ข้อควำมสีด ำ เป็นข้อควำมที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
ข้อควำมสีน  ำเงิน เป็นข้อควำมทีใ่ห้หลักสูตรเพ่ิมเติมแก้ไข แล้วให้ปรับสี

ตัวอักษรเป็นสีด ำเมื่อด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 
ข้อควำมสีแดง เป็นค ำอธิบำย/ชี แจง/ตัวอย่ำงประกอบ ให้ลบออก 

 
ใช้ฟ้อน TH SarabunPSK 

โปรดตรวจสอบกำรพิมพ์ให้ถูกต้องทุกบรรทัดก่อนส่ง มคอ.2 
พร้อมบันทึกเป็น ไฟล์ .doc และ .pdf 

และท ำตำมระบบกลไกกำรพัฒนำหลักสูตรของมหำวิทยำลัย 
 
 

*โปรดตรวจสอบรำยละเอียดตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร พ.ศ. 2558 
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สำรบัญ 
             หน้ำ 
หมวดที่  1 ข้อมูลทั่วไป       [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร      [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและประเมินผล   [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา    [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย์      [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  7 การประกันคุณภาพหลักสูตร     [คลิกพิมพ์]  
หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  [คลิกพิมพ์]  
ภำคผนวก ก ค าอธิบายรายวิชา       

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป      [คลิกพิมพ์]  
หมวดวิชาเฉพาะ       [คลิกพิมพ์]  

ภำคผนวก ข ตารางเปรียบเทียบ       [คลิกพิมพ์]  
ภำคผนวก ค กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้อง     [คลิกพิมพ์]  
ภำคผนวก ง ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์    [คลิกพิมพ์]  
ภำคผนวก จ   เอกสารที่มหาวิทยาลัยท าความร่วมมือ/สภาวิชาชีพรับรอง (ถ้ามี) [คลิกพิมพ์]  
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มคอ.2 
 

รำยละเอียดของหลักสตูร  (20 pt) 
หลักสูตร[คลิกพิมพ์ชื่อหลักสูตร] บัณฑิต (18 pt) 

สำขำวิชำ[คลิกพิมพ์] (ถำ้มี) 
(หลักสตูรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. [คลิกพิมพ์] ) 

........................................................... 
 
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ      มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร (16 pt) 
คณะ/สำขำวิชำ คณะ [คลิกพิมพ์] สาขาวิชา[คลิกพิมพ์] (ถ้ามี) 
 

หมวดที่ 1 ข้อมลูทั่วไป (20 pt) 
1. ชื่อหลักสูตร (16 pt) 
 ภาษาไทย     หลักสูตร…………………….บัณฑิต  สาขาวิชา……………………….. (ถ้ามี) 
 ภาษาอังกฤษ     ………………………….. Program in …………………………….. 
 
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม    …………………………………. (………………………….) 
   ชื่อย่อ    …………………………………. (………………………….) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม    …………………………………. (………………………….) 
   ชื่อย่อ    …………………………………. (………………………….) 
3. วิชำเอก (ถ้ามี) *ถ้ามีให้ระบุวิชาเอกท่ีก าหนดภายในสาขาวิชา ถ้าไม่มีให้ระบุว่า “ไม่มี”  
 เช่น เอกดนตรีไทย 
  เอกดนตรีสากล 
4. จ ำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร    

ไม่น้อยกว่า   XXX  หน่วยกิต 
*ให้ระบุจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรให้สอดคล้องกับที่แสดงในโครงสร้างหลักสูตร โดยสภา

มหาวิทยาลัยมีมติก าหนดให้โครงสร้างตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ 120 หน่วยกิต หากมี มคอ.1 ให้ยึดตาม
กรอบมาตรฐานโครงสร้างของ มคอ.1 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หลักสูตรระดับคุณวุฒิปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี...(ถ้ามี) มคอ.1 
 5.2 ประเภทของหลักสูตร  
  ปริญญาตรีทางวิชาการ 
  ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 
  ปริญญาตรีทางปฏิบัติการ *เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง 
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 5.3 ภำษำที่ใช้  
  ภาษาไทย *หากมีการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศให้ระบุภาษาที่ใช้สอนด้วย  
 5.4 กำรรับเข้ำศึกษำ  
  รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 5.5 ควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืน   
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.6 กำรให้ปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ   
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว   
*กรณีที่หลักสูตรจัดการเรียนการสอนร่วมหรือมีความร่วมมือกับคณะหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่มีข้อตกลงความ
ร่วมมือ และให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา เชน่ ทวิปริญญา หรือปริญญาอ่ืน ๆ  ให้ระบุวิธีการให้ปริญญาให้ชัดเจน   
6. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   

6.1 เป็นหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง  พ.ศ. [คลิกพิมพ์]   
โดยปรับปรุงจากหลักสูตร[คลิกพิมพ์] สาขาวิชา[คลิกพิมพ์]  ฉบับปี พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  

6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้   
ภาคการศึกษาที ่1 ปีการศึกษา [คลิกพิมพ์]  

6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม  
ครั้งที่ [คลิกพิมพ์] /[คลิกพิมพ์] เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]  

6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม 
ครั้งที ่[คลิกพิมพ์] /[คลิกพิมพ์] เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]  

6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม 
    ครั้งที่ [คลิกพิมพ์] /[คลิกพิมพ์] เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]  

6.6 สภาวิชาชีพ (ถ้ามี) 
 

7. ควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

สาขา...(ถ้ามี) พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  ในปีการศึกษา พ.ศ. [คลิกพิมพ์]    
*ให้ระบุปีที่ได้ด าเนินการหลักสูตรโดยให้นับจากปีการศึกษาในข้อ 6.2 ซึ่งได้ด าเนินการและผ่านการ

ประเมินในระดับดี ไม่น้อยกว่า 2 ปี ติดต่อกัน  
8. อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ 

8.1 [คลิกพิมพ์]   
8.2 [คลิกพิมพ์] … 
*ให้ระบุอาชีพที่จะประกอบอาชีพได้เพ่ือเป็นข้อมูลในการแนะน าการศึกษาและหลักสูตรให้กับ

นักศึกษา และผู้สนใจ 
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9.  ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง และคุณวุฒิของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
*ค ำชี แจง  
- การเรียงล าดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเรียงตาม คุณวุฒทิี่ตรง(พิจารณาจากคุณวฒุิสูงสดุ) ต าแหน่งทางวชิาการ ล าดบัตัวอักษร 
- กรณีส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้ระบุ ประเทศที่ส าเร็จการศึกษาด้วย ดังตัวอย่าง 

 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ/สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ 
กำรศึกษำ 

1 นางสาวฆัมภิชา  
ตันติสันติสม 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

DIT (Information Technology) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

Edith Cowan University, Perth, Australia 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2555 
2546 
2541 

2 นายศิลป์ณรงค์ ฉวีพฒัน ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (ฟิสิกส์)(แขนงฟสิิกส์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2547 
2541 

3 นางสาวจนิดาพร อ่อนเกต ุ อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2549 
2544 

4 ...     
5 ...     

 
หมายเหตุ : รายละเอียดเพ่ิมเติมในภาคผนวก ง 
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10. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และนอกที่ตั้งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด อ าเภอแม่

สอด จังหวัดตาก (ถ้ามี) 
 
11. สถำนกำรณ์ภำยนอกหรือกำรพัฒนำที่จ ำเป็นต้องน ำมำพิจำรณำในกำรวำงแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ   
  [คลิกพิมพ์]   
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
  [คลิกพิมพ์]   
 
12. ผลกระทบจำกข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อกำรพัฒนำหลักสูตรและควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
  [คลิกพิมพ์]   

12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน  
  [คลิกพิมพ์]   
 
13. ควำมสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภำควิชำอื่นของมหำวิทยำลัย  
 13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่น ามาบรรจุในหลักสูตรนี้ : [คลิกพิมพ์]  ระบุหลักสูตร สาขาวิชา หมวดวิชา 
กลุ่มวิชา พร้อมระบุรายวิชาให้ชัดเจน 

13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นน าไปใช้ : [คลิกพิมพ์]  ระบหุลักสูตร สาขาวิชา หมวดวิชา กลุ่ม
วิชา พร้อมระบุรายวิชาให้ชัดเจน 

13.3 การบริหารจัดการ :  [คลิกพิมพ์]  
* ให้อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับภาควิชาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

เช่น หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่ก าหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม่ ถ้ามีจะด าเนินการอย่างไรเพ่ือให้
มั่นใจว่ารายวิชาดังกล่าวสนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอ่ืน ทั้งนี้ ไม่ต้องน าหมวดวิชา
ศึกษามาใส่ 
 
14. แนวคิดกำรออกแบบหลักสูตรและกำรก ำหนดสำระของรำยวิชำ 

[คลิกพิมพ์]  
*ระบุการเปิดรับนักศึกษา ส ารวจความต้องการของตลาดและแรงงาน วัตถุประสงค์ สาระเนื้อหาของ

หลักสูตร การเพ่ิม การปรับ การประเมินหลักสูตร 
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หมวดที่ 2  
ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร 

 
1. ปรัชญำ ควำมส ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1.1 ปรัชญำ  
   [คลิกพิมพ์] *ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี 2558 มีปรัชญาการศึกษาเพ่ือมุ่งให้
การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติ ปรัชญาของการ
อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เป็นสากล  

1.2 ควำมส ำคัญ 
   [คลิกพิมพ์] *ระบุความส าคัญจ าเป็นที่ต้องมีหรือเปิดสอนหลักสูตรนี้ ที่สอดคล้องกับปรัชญา
การอุดมศึกษา ปรัชญาสถาบัน มาตรฐานการทางวิชาการและวิชาชีพ คุณลักษณะบัณฑิต 
 1.3 วัตถุประสงค์  
  [คลิกพิมพ์]  
  ก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตรให้ครอบคุลมตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านกว้างๆ  เพ่ือ
จะได้น าไปกระจายความรับผิดชอบลงสู่รายวิชาต่อไป  
 1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
  [คลิกพิมพ์] *ก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
 
 1.5 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ในแตล่ะชั นปีของนักศึกษำ 
 *ให้ระบุคุณลักษณะของนักศึกษาแต่ละปีเมื่อเรียนแต่ละชั้นปีแล้ว นักศึกษาจะได้อะไร อาจดูจาก
รายวิชาในแผนการเรียนว่ามีวิชาอะไรบ้าง และนักศึกษาจะได้ทักษะอะไรตามรายวิชาที่ศึกษาไปแล้ว 

นักศึกษำ ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษำ 
ชั้นปีที่ 1 [คลิกพิมพ์]  
ชั้นปีที่ 2 [คลิกพิมพ์]  
ชั้นปีที่ 3 [คลิกพิมพ์]  
ชั้นปีที่ 4 [คลิกพิมพ์]  

 
 1.6 ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ของหลักสูตร 
  [คลิกพิมพ์] *ให้ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
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2. แผนพัฒนำปรับปรุง 
   *ให้ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลัก ๆ ที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จ (เช่น ภายใน 5 ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์ส าคัญท่ีต้องด าเนินการเพ่ือความส าเร็จของแผนนั้น 
ๆ รวมทั้งตัวบ่งชี้ความส าเร็จ  โดยตัวบ่งชี้ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวดที่ 7 ด้วย 
 

แผนกำรพัฒนำ/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐำน/ตัวบ่งชี  
 [คลิกพิมพ์]  
 

 [คลิกพิมพ์]  หลักฐำน  
[คลิกพิมพ์]  
ตัวบ่งชี  
[คลิกพิมพ์]  

 [คลิกพิมพ์]  
 

 [คลิกพิมพ์]  หลักฐำน  
[คลิกพิมพ์]  
ตัวบ่งชี  
[คลิกพิมพ์]  
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หมวดที่ 3  
ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร 

 
1. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 
 1.1 ระบบ  
  ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ 
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
   *ถ้าไม่มี ให้ระบุว่า “ไม่ม”ี *ถ้ามี ให้ระบุว่า 
  อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน จ านวนไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
    
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค     
   ไม่มี 
*ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ระบบทวิภาค ให้แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน 
 
2. กำรด ำเนินกำรหลักสูตร 
 2.1 วัน - เวลำในกำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอน  

ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน – กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน  เดือนมีนาคม - พฤษภาคม 

 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ 
2.2.1  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา 
2.2.3  อื่นๆ (ถ้ามี) 

 2.3  ปัญหำของนักศึกษำแรกเข้ำ 
1) ปัญหาการปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษามาเป็นระดับมหาวิทยาลัย 
2) ปัญหาด้านภาษาอังกฤษ 
3) ปัญหา... *ระบุปัญหาเพ่ิมเติม 

 2.4  กลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อกำรแก้ปัญหำ 
  *ให้ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเข้าเรียนในหลักสูตรที่ต้องน ามาประกอบการ
พิจารณาเพื่อการก าหนดหลักสูตร 
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2.5 แผนกำรรับนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระยะ 5 ปี 
ระดับชั นปี 

 
จ ำนวนนักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ชั้นปีที่ 1 [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ชั้นปีที่ 2 - [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ชั้นปีที่ 3 - - [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ชั้นปีที่ 4 - - - [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

รวมจ ำนวนนักศึกษำ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
จ ำนวนบัณฑิตที่คำดว่ำ 

จะส ำเร็จกำรศึกษำ 
- - - [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
*กรณีหลักสูตรมีการเปิดรับนักศึกษาหลายช่องทาง หลายแผน ให้เพ่ิมช่องในตารางแสดงจ านวนการ

รับ ตามตัวอย่าง 
ระดับชั นปี 

 
จ ำนวนนักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ 

2561 2562 2563 2564 2565 
ปกต ิ พิเศษ ปกติ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ ปกต ิ พิเศษ 

ชั้นปีที่ 1 50 25 50 25 50 25 50 25 50 25 
ชั้นปีที่ 2 - - 50 25 50 25 50 25 50 25 
ชั้นปีที่ 3 - - - - 50 25 50 25 50 25 
ชั้นปีที่ 4 - - - - - - 50 25 50 25 

รวมจ ำนวนนักศึกษำ 50 25 100 50 150 75 200 100 200 100 
จ ำนวนบัณฑิตที่คำดว่ำ 

จะส ำเร็จกำรศึกษำ 
- - - - - - 50 25 50 25 

  
 2.6 งบประมำณตำมแผน   
 งบประมาณ : ใช้งบประมาณจาก[คลิกพิมพ์..........] ในคณะ[คลิกพิมพ์..........]  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร    (ไม่น าค่าสิ่งก่อสร้างมาค านวณ)       

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท) 

รำยละเอียดรำยรับ 
ปีงบประมำณ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ค่าบ ารุงการศึกษา [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
ค่าลงทะเบียน [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
อ่ืนๆ ระบุ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

รวมรำยรับ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
    
  2.6.2  งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท) 
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หมวดเงิน 
ปีงบประมำณ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
งบด าเนินการ (ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)      
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
5 คน (เงินเดือน) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์
ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และบุคลากรอื่นๆ  
ในหลักสูตร 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

3. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน (ทุกรายการทุก
กิจกรรมในหลักสูตร ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)   

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริมนักศึกษา [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
5. ค่าหนังสือ ต ารา ในหลักสูตร [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

รวม  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
จ านวนนักศึกษา  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
*ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักศึกษำ/ปี [คลิกพิมพ์]  

  
  2.6.3 ความคุ้มทุน/คุ้มค่าของหลักสูตร *วิเคราะห์ความคุ้มทุน/คุ้มค่าในการผลิตบัณฑิต เช่น พิจารณา
จากรายรับรายจ่าย จ านวนนักศึกษาตลอด 4 ปี  หากเป็นหลักสูตรใหม่ให้ประมาณการค่าใช้จ่ายใหม่ หากเป็น
หลักสูตรปรับปรุงให้น าค่าใช้จ่ายในหลักสูตรที่ด าเนินการผ่านมาวิเคราะห์ด้วย  

2.7 ระบบกำรศึกษำ   
แบบชั้นเรียน 

2.8 กำรเทียบโอนหน่วยกิต รำยวิชำ และกำรลงทะเบียนข้ำมมหำวิทยำลัย     
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการ

เรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค) 
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3. หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 

3.1.1 จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่ำ xxx หน่วยกิต 
    
3.1.2 โครงสร้ำงหลักสูตร    

  
 1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ 
      1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
     1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
          และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 - 1.4 ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2) หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ Xx หน่วยกิต 
    2.1 กลุ่มวิชาแกน  Xx หน่วยกิต 
    2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ  Xx หน่วยกิต 
    2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า Xx หน่วยกิต 
    2.4 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา Xx หน่วยกิต 
    2.5 กลุ่มวิชา...(ถ้ามี)  Xx หน่วยกิต 
 3) หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

 
 3.1.3 รำยวิชำในหลักสูตร    

1) ควำมหมำยของเลขรหัสรำยวิชำ 
   การก าหนดรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว 
รายละเอียดและหลักการก าหนดรหัสวิชา ได้จ าแนกดังต่อไปนี้                          

 
 
   
  
 
 
 
 
   
 
 (1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  1 – 3 หมวดวิชา/สาขาวิชา 
  900 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  Xxx สาขาวิชา...................... 

Xxx สาขาวิชา...................... 

ล าดับก่อนหลัง 

ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่าย หรือช้ันปี 

หมวดวิชา/สาขาวิชา 

1 2 3 4 5 6 7 
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(2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  4  ระดับความยากง่าย หรือชั้นป ี
(3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  5  บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหา 
 หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 

1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก 
3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี 
4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ  
หมวดวิชำเฉพำะ 
1 กลุ่มวิชา......................... 
2  กลุม่วิชา......................... 
3  กลุ่มวิชา......................... 
4  กลุ่มวิชา......................... 
5  กลุ่มวิชา......................... 
6  กลุ่มวิชา......................... 
7  กลุ่มวิชา......................... 
8  กลุ่มวิชา......................... 
9  กลุ่มวิชา......................... 

(4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่  6 – 7   บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
ควำมหมำยของหน่วยกิตและจ ำนวนชั่วโมง 

รหัสหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ) 
น  หมายถึง  จ านวนหน่วยกิตท้ังหมดของรายวิชา 
ท หมายถึง จ านวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
ป หมายถึง  จ านวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร  
อ หมายถึง จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 

 



32 

 

                                                                                                                      

32
 

กลุ่มวิชำและรหัสประจ ำสำขำวิชำ 
ในระบบรหัสรำยวิชำของหลักสูตรมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 

 
กลุ่มวชิำ ชื่อสำขำวิชำ รหัส 

กลุ่มวชิำกำรศึกษำ 
(100 - 149) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ 100 
สาขาวิชาหลักการศึกษา 101 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 102 
สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 103 
สาขาวิชาประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา 104 
สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว 105 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 106 
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวยั 107 
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 108 
สาขาวิชาการจดัการค่าย 109 
สาขาวิชาความเป็นคร ู 110 
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม 111 
สาขาวิชาการประมวลความรู้วิชาชีพครู 112 
สาขาวิชาการประมวลความรู้วิชาชีพเฉพาะ 113 
สาขาวิชาพลศึกษา 116 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศ์ึกษา 118 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 119 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 120 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 121 
สาขาวิชาภาษาจีน 122 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 123 
สาขาวิชาดนตรีศึกษา 124 
สาขาวิชาภาษาไทย 125 
สาขาวิชาการประถมศึกษา 126 

กลุ่มวชิำมนุษยศำสตร์ 
(150 - 199) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
มนุษย ์

150 

สาขาวิชาปรัชญา 151 
สาขาวิชาศาสนาและเทววิทยา 152 
สาขาวิชาภาษาศาสตร ์ 153 
สาขาวิชาภาษาไทย 154 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 155 
สาขาวิชาภาษาญีปุ่่น 156 
สาขาวิชาภาษาจีน 157 
สาขาวิชาภาษามาเลย ์ 158 
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส 159 
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน 161 
สาขาวิชาภาษาอิตาเลี่ยน 162 
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กลุ่มวชิำ ชื่อสำขำวิชำ รหัส 

สาขาวิชาบรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์ 163 
สาขาวิชาประวตัิศาสตร ์ 164 
สาขาวิชาภาษารสัเซยี 165 
สาขาวิชาภาษาเกาหล ี 166 
สาขาวิชาภาษาลาว 167 
สาขาวิชาภาษาเขมร 168 
สาขาวิชาภาษาพม่า 169 
สาขาวิชาภาษาเวียดนาม 171 
สาขาวิชาภาษาสเปน 172 
สาขาวิชาภาษาอาหรับ 173 

กลุ่มวชิำศิลปกรรมศำสตร์ 
(200 - 249) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
ศิลปกรรมศาสตร ์

200 

สาขาวิชาทฤษฎี หลักการ และความเข้าใจทางศิลปกรรม 201 
สาขาวิชาวิจิตรศลิป ์ 202 
สาขาวิชาประยุกต์ศลิป ์ ออกแบบ  2  มิต ิ 203 
สาขาวิชาประยุกต์ศลิป ์ ออกแบบ  3  มิต ิ 204 
สาขาวิชานาฎศลิป์และการแสดง 205 
สาขาวิชาดุริยางคศิลป ์ 206 

กลุ่มวชิำสังคมศำสตร์ 
(250 - 299) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
สังคมศาสตร ์

250 

สาขาวิชาจิตวิทยา 251 
สาขาวิชามานุษยวิทยา 252 
สาขาวิชาสังคมวิทยา 253 
สาขาวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร ์ 254 
สาขาวิชารัฐปศาสนศาสตร ์ 255 
สาขาวิชานิติศาสตร ์ 256 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 257 

กลุ่มวชิำนิเทศศำสตร์ 
(300 - 349) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
นิเทศศาสตร ์

300 

สาขาวิชาการสื่อสาร 301 
สาขาวิชาสิ่งพิมพ์ 302 
สาขาวิชาการประชาสัมพันธ ์ 303 
สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวทิยุโทรทัศน ์ 304 
สาขาวิชาการโฆษณา 305 
สาขาวิชาการถ่ายภาพ 306 
สาขาวิชาภาพยนตร ์ 307 

กลุ่มวชิำบริหำรธุรกิจและกำรจัดกำร 
(350 - 399) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
บริหารธรุกิจและการจดัการ 

350 

สาขาวิชาเลขานุการ 351 
สาขาวิชาการบัญชี 352 
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กลุ่มวชิำ ชื่อสำขำวิชำ รหัส 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 353 
สาขาวิชาการตลาด 354 
สาขาวิชาการสหกรณ ์ 355 
สาขาวิชาการบรหิารธรุกิจ 356 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 357 
สาขาวิชาประกันภัยและวินาศภยั 358 
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 359 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธรุกิจ  360 

กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์ 
และเทคโนโลยี  
(400 - 449) 

สาขาเรยีนที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

400 

สาขาวิชาฟิสิกส ์ 401 
สาขาวิชาเคม ี 402 
สาขาวิชาชีววิทยา 403 
สาขาวิชาดาราศาสตร ์ 404 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เกีย่วกับโลก 405 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 406 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 407 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 408 
สาขาวิชาคณติศาสตร ์ 409 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์ 410 
สาขาวิชาสถิติประยุกต ์ 411 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ์ 412 
สาขาวิชาอาชีวอนามัย 413 

กลุ่มวชิำคหกรรม 
(450 - 499) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา 
คหกรรมศาสตร ์

450 

สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 451 
สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย 452 
สาขาวิชาบ้านและการบริหารงานบ้าน 453 
สาขาวิชาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก 454 
สาขาวิชาศิลปะประดิษฐ ์ 455 
สาขาวิชาสิ่งทอ 456 

กลุ่มวชิำเกษตรศำสตร์ 
(500 - 549) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
เกษตรศาสตร ์

500 

สาขาวิชาปฐพีวิทยา 501 
สาขาวิชาพืชไร ่ 502 
สาขาวิชาพืชสวน 503 
สาขาวิชาสัตวบาล 504 
สาขาวิชาสัตวรักษ ์ 505 
สาขาวิชาการประมง 506 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 507 
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กลุ่มวชิำ ชื่อสำขำวิชำ รหัส 

สาขาวิชากีฎวิทยา  โรคพืชและวัชพืช 508 
สาขาวิชาวนศาสตร ์ 509 
สาขาวิชาการชลประทาน 511 
สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน 512 
สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตร 513 
สาขาวิชาสื่อสารการเกษตร 514 
สาขาวิชาเกษตรศึกษา 515 

กลุ่มวชิำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
(550 - 599) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

550 

สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรม 551 
สาขาวิชาเทคโนโลยเีซรามิกส ์ 552 
สาขาวิชาศิลปหตัถกรรม 553 
สาขาวิชาออกแบบผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 554 
สาขาวิชาออกแบบ- เขียนแบบสถาปัตยกรรม 555 
สาขาวิชาโยธา 556 
สาขาวิชาไฟฟ้า 557 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์ 558 
สาขาวิชาเครื่องกล 559 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต 561 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ ์ 562 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 563 
สาขาวิชาเทคโนโลยีฟสิิกส์ประยุกต์ในอุตสาหกรรม 564 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 565 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 566 
สาขาวิชาเทคโนโลยโีลจสิติกส์และการจัดการ 567 
สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศ 568 
สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟแวร ์ 569 
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 570 
สาขาวิชาไฟฟ้าเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 571 
สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์ 572 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 574 
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน 575 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการโลจิสติกส ์ 577 
สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง 579 
สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์ 580 
สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์ 581 
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป ์ 582 

กลุ่มวชิำอัญมณีและเคร่ืองประดับ 
(600 - 699) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา 
อัญมณีและเครื่องประดับ 

600 

สาขาวิชาอัญมณีและเครื่องประดบั 601 
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กลุ่มวชิำ ชื่อสำขำวิชำ รหัส 

สาขาวิชาอัญมณีการออกแบบ 602 
กลุ่มวชิำแพทยศำสตร์ 

และวิชำท่ีเกี่ยวข้องกับสขุภำพ 
(700 – 749) 

สาขาวิชาที่ไมส่ามารถจัดเข้าสาขาวิชาใดได้ในหมวดวิชา
แพทยศาสตร์และวิชาที่เกีย่วข้องกับสุขภาพ 

700 

สาขาวิชาแพทยศาสตร ์ 701 
สาขาวิชาเทคนิคการแพทย ์ 702 
สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร ์ 703 
สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร ์ 704 
สาขาวิชาเภสัชศาสตร ์ 705 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 706 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร ์ 707 
สาขาวิชากายภาพบ าบดั 708 

 
  1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป    ไม่น้อยกว่ำ  30   หน่วยกิต 
      ให้นักศึกษาเรียนในทุกกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามจ านวนหน่วยกิต 
ที่ก าหนดไว้  และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จ านวน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ รวมทั้งหมด  
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
   1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร   ไม่น้อยกว่ำ  9  หน่วยกิต 

 วิชำบังคับ        9 หน่วยกิต 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ        น(ท-ป-อ) 
9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน       3(3-0-6) 
  Fundamental English 
9001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  English for Communication 
9001103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ     3(3-0-6) 
  Thai for Academic Communication 

 วิชำเลือก 
9001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน    3(3-0-6) 
  English for Standardized Test 
9001105 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
9001106 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Japanese for Communication 
9001108 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
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   1.2 กลุ่มวิชำควำมเป็นพลเมืองและพลโลก  ไม่น้อยกว่ำ  6 หน่วยกิต 
 วิชำบังคับ        3 หน่วยกิต 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ        น(ท-ป-อ) 
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต      3(3-0-6) 
  Thai Citizens in a Dynamic Society 

 วิชำเลือก 
9001202 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต      3(3-0-6) 
  Human and Living 
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์       3(3-0-6) 
  Localization 
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย      3(3-0-6) 
  Thai Wisdom and Heritage 
9001205 วิศวกรสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น    3(1-4-4) 
  Social Engineer for the Development of Local Communities 
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 
  Integrated Management 
   1.3 กลุ่มวิชำเทคโนโลยี    ไม่น้อยกว่ำ  6 หน่วยกิต 

 วิชำบังคับ        3 หน่วยกิต 
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ    3(2-2-5) 
  Digital, Information and Media Literacy 

 วิชำเลือก 
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้     3(2-2-5) 
  Digital Technology for Learning 
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต       3(3-0-6) 
  Technology and Life 
   1.4 กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และสุขภำพ    ไม่น้อยกว่ำ  6 หน่วยกิต 

และเลือกเรียนในกลุ่มวิชำ 1.1 – 1.4  ไม่น้อยกว่ำ  3 หน่วยกิต 
 วิชำบังคับ        3 หน่วยกิต 

9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต      3(3-0-6) 
  Science and Life 

 วิชำเลือก 
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ     3(2-2-5) 
  Wellness Integrated Development 
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ    3(3-0-6) 
  Mathematical Thinking and Decision Making 
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
  Sustainability of Natural Resources and Environment 
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2) หมวดวิชำเฉพำะ      ไม่น้อยกว่ำ xx หน่วยกิต 

*ให้แสดงกลุ่มวิชาและรายวิชาตามโครงสร้างให้ชัดเจน 
2.1 กลุ่มวิชำแกน     จ ำนวน  xx หน่วยกิต 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ        น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx  ชื่อวิชาภาษาไทย       x(x-x-x) 

English 
xxxxxxx  ชื่อวิชาภาษาไทย       x(x-x-x) 

English 
2.2 กลุ่มวิชำเอกบังคับ     จ ำนวน  xx หน่วยกิต 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ        น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx  ชื่อวิชาภาษาไทย       x(x-x-x) 

English 
xxxxxxx  ชื่อวิชาภาษาไทย       x(x-x-x) 

English 
2.3 กลุ่มวิชำเอกเลือก     ไม่น้อยกว่ำ xx หน่วยกิต 
xxxxxxx  ชื่อวิชาภาษาไทย       x(x-x-x) 

English 
xxxxxxx  ชื่อวิชาภาษาไทย       x(x-x-x) 

English 
2.4 กลุ่มวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพหรือสหกิจศึกษำ   7  หน่วยกิต 
xxxxxxx  ชื่อวิชาภาษาไทย       x(x-x-x) 

English 
xxxxxxx  ชื่อวิชาภาษาไทย       x(x-x-x) 

English 
2.5 กลุ่มวิชำ...(ถ้ำมี)     จ ำนวน  xx  หน่วยกิต 
xxxxxxx  ชื่อวิชาภาษาไทย       x(x-x-x) 

English 
 
3) หมวดวิชำเลือกเสรี              ไม่น้อยกว่ำ 6     หน่วยกิต 
 ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ ากับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การ
ส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.4 แผนกำรศึกษำ 

ปีท่ี 1 ภำคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชำ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ น(ท-ป-อ) 

ภาษาและการสื่อสาร 9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 
ความเป็นพลเมือง

และพลโลก 
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต 3(3-0-6) 

วิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ 

9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต 3(3-0-6) 

......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 

......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 

......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 

......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 
รวม xx 

 
ปีท่ี 1 ภำคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชำ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ น(ท-ป-อ) 
ภาษาและการสื่อสาร 9001103 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ 3(3-0-6) 

เทคโนโลยี 9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ 3(2-2-5) 
ความเป็นพลเมือง

และพลโลก 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 

......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 

......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 

......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 

......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 
รวม xx 

 
ปีท่ี 2 ภำคเรียนที่ 1 

กลุ่มวิชำ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ น(ท-ป-อ) 
ภาษาและการสื่อสาร 9001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 

เทคโนโลยี xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 
......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 
......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 
......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 
......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 

รวม xx 
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ปีท่ี 2 ภำคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชำ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ น(ท-ป-อ) 
วิทยาศาสตร์และ

สุขภาพ 
xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 

3(x-x-x) 

- xxxxxxx วิชาศึกษาท่ัวไปเลือก 3(x-x-x) 
......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 
......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 
......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 
......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 

รวม xx 
  

ปีท่ี 3 ภำคเรียนที่ 1 
กลุ่มวิชำ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ น(ท-ป-อ) 

......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 

......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 

......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 

......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 
รวม xx 

 
ปีท่ี 3 ภำคเรียนที่ 2 

กลุ่มวิชำ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ น(ท-ป-อ) 
......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 
......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 
......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 
......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 

รวม xx 
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ปีท่ี 4 ภำคเรียนที่ 1 

กลุ่มวิชำ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ น(ท-ป-อ) 
......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 
......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 
......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 
......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 

รวม xx 
 

ปีท่ี 4 ภำคเรียนที่ 2 
กลุ่มวิชำ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ น(ท-ป-อ) 

......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 

......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 

......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 

......... xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X(x-x-x-) 
รวม xx 

  
  
 3.1.5  ค ำอธิบำยรำยวิชำ   

  ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก 
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3.2 ชื่อ สกุล ต ำแหน่ง และคุณวุฒิของอำจำรย์ 
3.2.1 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ/สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ 
กำรศึกษำ 

 วิชำเอก............ (ถ้ำมี) 
1 นางสาวฆัมภิชา  

ตันติสันติสม 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย ์
DIT (Information Technology) 
วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

Edith Cowan University, Perth, Australia 
สถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2555 
2546 
2541 

2 นายศิลป์ณรงค์ ฉวีพฒัน ์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วท.บ. (ฟิสิกส์)(แขนงฟสิิกส์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2547 
2541 

3 นางสาวจนิดาพร อ่อนเกต ุ อาจารย ์ วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการ) 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

2549 
2544 

4 ...     
5 ...     

 
3.2.2 อำจำรย์ประจ ำ 

ล ำดับ ชื่อ - นำมสกุล ต ำแหน่ง คุณวุฒิ/สำขำวิชำ สถำบันที่ส ำเร็จกำรศึกษำ 
ปีที่ส ำเร็จ 
กำรศึกษำ 

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

*รายละเอียดประวัติและผลงานอาจารย์ ผลงานทางวิชาการ ท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง (นับจากปีเปิดหลักสูตร) ให้แนบเอกสารในภาคผนวก ง
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4.  องค์ประกอบเกี่ยวกับกำรฝึกประสบกำรณ์ภำคสนำม กำรฝึกงำน หรือสหกิจศึกษำ (ถ้ำมี) 
 [คลิกพิมพ์]   
   - สรุปย่อเก่ียวกับการฝึกปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐหรือสถานประกอบการเอกชน ในหน้าที่....  
   - สรุปย่อเก่ียวกับสหกิจศึกษา ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ในหน้าที่....จ านวนไม่น้อยกว่า 4 เดือน
ติดต่อกัน ตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
    *หากหลักสูตรทีทั้งการฝึกงานและสหกิจศึกษา ให้แยกองค์ประกอบและรายละเอียดข้อ 4 ออกเป็นสอง
เรื่อง 
 4.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม  
  *ลงรายการเป็นข้อ ๆ ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้จากรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม 
  1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

[คลิกพิมพ์]  
  2. ด้านความรู้ 

[คลิกพิมพ์]  
  3. ด้านทักษะทางปัญญา 

[คลิกพิมพ์]  
  4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

[คลิกพิมพ์]  
  5. ด้านทกัษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

[คลิกพิมพ์]  
 4.2 ช่วงเวลำ  
  ภาคการศึกษา[คลิกพิมพ์]  ปี[คลิกพิมพ์]  
  *ภาคการศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษาที่ 4 
 4.3 กำรจัดเวลำและตำรำงสอน   
  [คลิกพิมพ์]   

*รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา 
หรือ 16 สัปดาห์ ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จะต้องมีเวลาฝึกงานไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง 
 
5.  ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำโครงงำนหรืองำนวิจัย (ถ้ำมี) 
 5.1 ค ำอธิบำยโดยย่อ 
    [คลิกพิมพ์]  
*ให้ระบุข้อมูลโดยสรุปข้อก าหนดในการท าโครงงานหรือวิทยานิพนธ์  นอกเหนือจากโครงงานหรืองานวิจัยใน
รายวิชาอ่ืน ๆ ให้แนบข้อก าหนดส าหรับการท าโครงงานด้วย  
 5.2 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้     
   [คลิกพิมพ์]  
*ให้ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลัก ๆ ที่ต้องการจากการท าโครงงาน เช่น 
 5.2.1  มีองค์ความรู้จากการท าโครงงาน 
  5.2.2  แก้ไขปัญหาโดยวิธีการ.... 
  5.2.3  ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
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 5.2.4  ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์สถิติข้อมูลและอภิปรายผล 
  5.2.5  ปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 5.2.6  น าเสนอและสื่อสารด้วยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3 ช่วงเวลำ  
  ภาคการศึกษา[คลิกพิมพ์]  ชั้นปีที่[คลิกพิมพ์]   
* ให้ระบุช่วงเวลาของหลักสูตรที่ก าหนดให้ท าโครงงาน    
 5.4 จ ำนวนหน่วยกิต  
  [คลิกพิมพ์] หน่วยกิต และ จ านวนชั่วโมง [คลิกพิมพ์] ชั่วโมง  
* ระบจุ านวนหน่วยกิต และชั่วโมงท่ีท าโครงงาน โดยเทียบจากการคิดจ านวนหน่วยกิตและจ านวนชั่วโมงตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 1 หน่วยกิต มีจ านวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ 
 5.5 กำรเตรียมกำร  
     [คลิกพิมพ์]  
* ให้อธิบายเกี่ยวกับการเตรียมการให้ค าแนะน าและช่วยเหลือด้านวิชาการแก่นักศึกษา เช่น 
  5.5.1 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน านักศึกษา โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวข้อ
ที่นักศึกษาสนใจ 
  5.5.2 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาและการติดตามการท างานของนักศึกษา 
  5.5.3 คณะ/อาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ประจ าวิชาจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สิ่งอ านวยความสะดวก
ในการท างาน โครงงาน วิจัย เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมี  
 5.6 กระบวนกำรประเมินผล    
    [คลิกพิมพ์]   
*ให้อธิบายกระบวนการประเมินผล กลไกส าหรับการทวนสอบมาตรฐาน เช่น 
  5.6.1 ประเมินคุณภาพโครงงานโดยอาจารย์ประจ าวิชาและอาจารย์ที่ปรึกษา 
 5.6.2 ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการท าโครงงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจ าวิชา/
อาจารย์อ่ืน อย่างน้อย 3 คน จากการสังเกต  จากการรายงานด้วยวาจาและเอกสาร โปสเตอร์  
 5.6.3 ประเมินผลการท างานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการท างาน ผลงานที่เกิดในแต่
ละข้ันตอน และรายงานโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 
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หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล 

 
1. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ   
* ให้ระบุคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วไป ที่สถาบัน คณะ หรือ 
ภาควิชา พยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวนักศึกษาหลักสูตรนี้ เช่น มีความสามารถพิเศษพาะในการแก้ไขปัญหา
อย่างสร้างสรรค์ มีความสามารถในการเป็นผู้น าอย่างโดดเด่น หรือมีความมุ่งมั่นในการให้บริการสาธารณะ หรือ
มีทักษะทาง IT ในระดับสูง  โดยชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนา
คุณลักษณะเหล่านั้น 
    

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ 
มีคุณธรรม จริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
วิชาชีพ และสังคม 

[คลิกพิมพ์] ชี้ให้เห็นถึงกลยุทธ์การสอนและกิจกรรม
นักศึกษาที่จะใช้ในการพัฒนาคุณลักษณะเหล่านั้น 

มีความรอบรู้ในศาสตร์ทางการบัญชี ทักษะทางวิชาชีพ 
และศาสตร์อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

[คลิกพิมพ์]  

มีความสามารถ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ บูรณาการ
ความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพบัญชีอย่างเป็น
ระบบ 

[คลิกพิมพ์]  

มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล ความคิดสร้างสรรค์พฒันา
ตนเองท้ังด้านความรู้ ทักษะวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและ
ท างานร่วมกับบุคคลอื่นได้ทุกระดับอย่างเหมาะสม 

[คลิกพิมพ์]  

มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีท่ีทันสมัย สามารถสื่อสาร
และใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

[คลิกพิมพ์]  

 
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหมวดวิชำศึกษำทั่วไป (GELOs : General Education Learning 

Outcomes) *ส ำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์ AUNQA 
 

ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ท่ีคำดหวังของ 
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (GELOs) 

กลยุทธ์กำรสอน กลยุทธ์ส ำหรับวิธีกำรวัดและประเมินผล 

  1. สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้ตรง
ประเด็น 

  1. จัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลแบบออนไลน์ หรือแบบช้ันเรียนเพื่อ
เชื่อมโยงหลักการ แนวคิดทฤษฎี อย่าง
กว้างขวางลึกซึ้ง สามารถประยุกตส์ู่การปฏิบัติ 
สามารถวิเคราะห์ความรู้ และเนื้อหาวิชาที่
สอนอย่างลึกซึ้ง สามารถตดิตามความก้าวหน้า
ด้านวิทยาการและน าไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนาตนเอง  
  2. จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ในการใช้ภาษาไทย

  1. ประเมินจากการทดสอบย่อย 
  2. ประเมินจากการสอบกลางภาคและ/หรือ
ปลายภาคเรียน 
  3. ประเมินจากการน าเสนอรายงานในช้ัน
เรียน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  4. ประเมินจากรายงาน/การบ้าน/งานท่ีไดร้ับ
มอบหมาย 
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ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ท่ีคำดหวังของ 
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (GELOs) 

กลยุทธ์กำรสอน กลยุทธ์ส ำหรับวิธีกำรวัดและประเมินผล 

และภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารตาม
มาตรฐาน 

  2. สามารถเลือกใช้เครื่องมือ
เทคโนโลยีรวมถึงตดิตาม
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและ
ข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและ
ปลอดภัย เพื่อใช้ในการดูแล การ
พัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างต่อเนือ่ง
และเหมาะสม 

  1. ฝึกปฏิบตัิและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมส าเร็จรูป
ที่จ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ การจดัการเรยีนรู้ 
การท างาน การประชุม การจัดการและสืบค้น
ข้อมูลและสารสนเทศ รับและส่งขอ้มูลและ
สารสนเทศโดยใช้ดุลยพินิจท่ีดีในการตรวจสอบ
ความนา่เชื่อถือของข้อมูลและสารสนเทศ 
รวมถึงการตระหนักถึงการละเมิดลิขสิทธิ์และ
การลอกเลียนผลงาน 
 

  1. ประเมินจากการสร้างช้ินงาน เทคนิคการ
น าเสนอรายงาน การสืบค้นข้อมูลโดยใช้ทฤษฎี 
หรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องรองรับ  
  2. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย 
และเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
ปลอดภัย 
  3. ประเมนิจากการวิเคราะหเ์ชิงตัวเลข 
ส าหรับข้อมลูและสารสนเทศ ทั้งที่เป็นตัวเลข
เชิงสถิติ หรือคณิตศาสตร์ ที่ใช้ในการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 
  4. ประเมินจากการสร้างผลงาน การจัดการ
เรียนรู้แบบจุลภาคในรูปแบบต่างๆ 
  5. ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย 
และเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่าง
ปลอดภัย 

  3. มีความสามารถในการปรับตัว
และแก้ไขปญัหาเฉพาะหน้าได้ 
สามารถบริหารจัดการตนเองและ
บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณา
การข้ามศาสตร์เพื่อปรับปรุง แก้ไข 
หรือสรา้งสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและสังคม 
 
 

  1. จัดกิจกรรมใหผู้้เรยีนได้เรยีนรูจ้าก
ประสบการณ์จริงทั้งในและนอกหอ้งเรียน ฝึก
ทักษะกระบวนการคดิ การจดัการการเผชิญ
สถานการณ์ ฝึกการปฏิบตัิให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น โดยบรูณาการการท างานกับการเรยีนรู้
และคณุธรรม จริยธรรม สามารถประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อป้องกัน แก้ไขปัญหา หรือ
สร้างสรรคส์ิ่งใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคม 
2. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ในการบูรณาการ
ความรู้ สามารถบรูณาการการเรยีนการสอนกับ
การปฏิบัตจิริงและการบรูณาการข้ามศาสตร ์

  1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงาน
กลุ่มในช้ันเรียน  
  2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
  3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิตสิัมพันธ์ 

  4. ปฏิบัตติามหน้าท่ีของตนเอง 
เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้งและ
ป้องกันการกระท าท่ีไม่ถูกต้องเสมอ 

  1. จัดกิจกรรมการเรยีนรู้ เข้าใจชีวิต เข้าใจ
ชุมชน เข้าใจโลกและการอยูร่่วมกนับนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒธรรม สามารถเผชิญและ
เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และ
สามารถน าแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการด าเนนิชีวิตและ
พัฒนาตน พัฒนางาน  

  1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงาน
กลุ่มในช้ันเรียน  
  2. ประเมินจากการสั งเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
  3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิตสิัมพันธ์ 

  5. มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและ
ท างานร่วมกับผู้อื่น มีความรับผิดชอบต่อ
ส่วนรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

 1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษา 
 2. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมในการร่วม
กิจกรรมต่างๆ 

  6. มีสุนทรยีะทางศิลปะ ยอมรับ   1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและ   1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
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ผลลัพธ์กำรเรียนรู้ท่ีคำดหวังของ 
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (GELOs) 

กลยุทธ์กำรสอน กลยุทธ์ส ำหรับวิธีกำรวัดและประเมินผล 

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
ธ ารงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณี  
 

ท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้และเข้าใจ
ความรูส้ึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และทางสังคม ท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามทีด่ี มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผูร้่วมงาน 

แสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงาน
กลุ่มในช้ันเรียน  
  2. ประเมินจากการสั งเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
  3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิตสิัมพันธ์ 

  7. สามารถท างานเป็นทีม มีความ
เป็นผู้น า ผูต้าม เพื่อความส าเร็จ และ
แสดงออกซึ่งความเป็นผู้ให้โดยไม่
ค านึงถึงสิ่งตอบแทน มีจิตอาสา อทุิศ
ตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
 

  1. จัดให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มและ
ท างานร่วมกับผู้อื่น เพื่อให้รับรู้และเข้าใจ
ความรูส้ึกของผู้อื่น มีความคิดเชิงบวก มีวุฒิ
ภาวะทางอารมณ์และทางสังคม ท างานร่วมกับ
ผู้อื่น ท างานเป็นทีม เป็นผู้น าและผู้ตามทีด่ี มี
สัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน ผูร้่วมงาน ผู้ปกครอง 
และคนในชุมชน 
 

  1. ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมและการ
แสดงออกของนักศึกษาในการน าเสนอรายงาน
กลุ่มในช้ันเรียน  
  2. ประเมินจากการสั งเกตพฤติกรรมที่
แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่างๆ 
  3. ประเมินจากกิจกรรมกลุ่ม และมิตสิัมพันธ์ 

 
2. กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้หมวดวิชำศึกษำทั่วไป   

มำตรฐำนผลกำรเรียนรู ้ กลยุทธ์กำรสอน กำรประเมินผลกำรเรยีนรู ้

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 
  1.1 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎข้อบังคับ 
  1.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ 
  1.3 มีความซ่ือสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 
  1.4 เห็นคุณค่าและส านึกในความเป็นไทย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 
  1.1 ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อ
เวลา การส่งงานภายในเวลาทีก่ าหนด 
  1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถงึการมี
เมตตา กรุณา และความเสียสละ 
  1.3 สอดแทรกความซ่ือสัตย์ต่อตนเอง 
และผู้อื่น 
  1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
  1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏบัิติตนที่
เหมาะสม ถูกตอ้ง ตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัย 

1. ด้ำนคุณธรรม จรยิธรรม 
  1.1 การให้คะแนนการเขา้ชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงเวลา 
  1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกจิกรรม
ของนักศึกษา 
  1.3 สังเกตพฤตกิรรมของนักศึกษาในการ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอ้บังคับต่าง ๆ 

2. ด้ำนควำมรู ้
  2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาเพือ่การ
สื่อสาร 
  2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
  2.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านความเป็น
พลเมืองและพลโลก 
  2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านวทิยาศาสตร์และ
สุขภาพ 
  2.5 สามารถประยุกต์ความรู้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
 

2. ด้ำนควำมรู ้
  2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้น
หลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิด
องค์ความรู้ 
  2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
  2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง 
โดยการศึกษาดูงาน 
  2.4 ปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ 
 

2. ด้ำนควำมรู ้
  2.1 การประเมินจากแบบทดสอบด้าน
ทฤษฎี  ส าหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ 
  2.2 พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย 
  2.3 ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดู
งาน 

3. ทักษะทำงปัญญำ 3. ทักษะทำงปัญญำ 3. ทักษะทำงปัญญำ 
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มำตรฐำนผลกำรเรียนรู ้ กลยุทธ์กำรสอน กำรประเมินผลกำรเรยีนรู ้

  3.1 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม คิดอย่างมี
วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ 
  3.2 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์ของ
ตนกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวขอ้ง และน ามาใช้
ประโยชน์ได้ 
  3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทกัษะหรือ
เคร่ืองมือที่เหมาะสมกับการแกไ้ขปญัหาได้
อย่างเหมาะสม 

  3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการแกปั้ญหา  
  3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
  3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด 
วิเคราะห์และสังเคราะห ์
 

  3.1 ประเมินจากการรายงานผลการ
ด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
  3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
  3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 
  4.1 มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามทีด่ี 
  4.2 ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง 
  4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทีไ่ด้รับ
มอบหมาย 
  4.4 มีความพร้อมในการท างานหรือกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 
  4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
  4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกจิกรรม
สโมสร กิจกรรมของมหาวทิยาลัยฯ 
  4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
  4.4 มอบหมายงานปฏิบัติงานตามหน้าที ่
 

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ 
  4.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน
โดยอาจารย์และนักศึกษา 
  4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นักศึกษา 
  4.3 ประเมินผลจากแบบประเมินตนเอง
และกิจกรรมกลุ่ม 
  4.4 ประเมินจากการสังเกตพฤตกิรรม 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตวัเลข กำรส่ือสำร 
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 5.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เชงิ
คณิตศาสตร ์
 5.2 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุ่มคน
หลากหลายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
ภาษาอื่นๆ ไดอ้ย่างตรงประเด็น 
 5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้
อย่างเหมาะสม 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตวัเลข  
กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
  5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ และฝึกให้
มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและขอ้มูลเชิง
ตัวเลข 
  5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จาก
แหล่งขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูลตา่ง ๆ ให้
นักศึกษาน าเสนอหน้าชั้น 
  5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน
ที่ได้รับมอบหมาย 
  5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 
 

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตวัเลข  
กำรส่ือสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
  5.1 ประเมินจากผลงานและการน าเสนอ
ผลงาน 
  5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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ตำรำงที่ 1 ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผลลัพธ์กำรเรียนรู้ท่ีคำดหวังของหมวดวิชำศึกษำทั่วไป (GELOs) 
กับมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ทั ง 5 ด้ำนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ (TQF) 

 

GELOs กลุ่มวชิำ / ชื่อวิชำ 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ควำมรู้ 3.ทักษะทำงปัญญำ 

4.ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ 

5.ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร

สื่อสำร และกำร
ใช้เทคโนโลย ี

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

1 สามารถสื่อสารกับผู้อื่นไดต้รงประเด็น                    

2 สามารถเลือกใช้เครื่องมือเทคโนโลยีรวมถึงตดิตามความก้าวหนา้ของ
เทคโนโลยีและข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย เพื่อใช้ในการดูแล 
การพัฒนาตนเองและผู้อื่นอย่างตอ่เนื่องและเหมาะสม 

                   

3 มีความสามารถในการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ สามารถบริหาร
จัดการตนเองและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์เพื่อ
ปรับปรุง แก้ไข หรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

                   

4 ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง เคารพสิทธิมนุษยชน ยับยั้งและป้องกันการ
กระท าท่ีไม่ถูกต้องเสมอ 

                   

5 มีส่วนร่วมในการดูแล รักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    

6 มีสุนทรียะทางศิลปะ ยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และธ ารงไว้ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณ ี

                   

7 สามารถท างานเป็นทีม มีความเปน็ผู้น า ผู้ตาม เพื่อความส าเร็จ และ
แสดงออกซึ่งความเป็นผู้ให้โดยไมค่ านึงถึงสิ่งตอบแทน มีจิตอาสา อุทิศตนเพื่อ
ประโยชนส์่วนรวม 

                   

รวม                    
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ตำรำงที่ 2 ตำรำงแสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไปกับผลลัพธ์กำรเรียนรู้ท่ีคำดหวัง 
ของหมวดวิชำศึกษำทั่วไป (GELOs) 

 

รำยวิชำและผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของหมวดวิชำศึกษำทั่วไป (GELOs) GELOs 

รหัสวิชำ กลุ่มวชิำ/ชื่อวิชำ 1 2 3 4 5 6 7 
 1. กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร        

9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน        

9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        

9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ        

9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน        

9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร        

9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร        

9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร        

9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร        

 2. กลุ่มวิชำควำมเปน็พลเมืองและพลโลก        
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต        

9001202 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต        

9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์        

9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย        

9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น        
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ        

 3. กลุ่มวิชำเทคโนโลย ี        
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ        
9001302 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการเรียนรู้        
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต        

 4. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และสขุภำพ        
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต        

9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ        

9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตดัสินใจ        

9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        

รวม        
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ตำรำงที่ 3 แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู ้(Curriculum Mapping) รำยวิชำของหมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
 = ควำมรับผิดชอบหลัก 

 
 

รหัสวิชำ กลุ่มวชิำ / ชื่อวิชำ 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ควำมรู้ 3.ทักษะทำงปัญญำ 

4.ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ 

5.ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร และกำร

ใช้เทคโนโลย ี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

 1. กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร                    

9001101 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                    

9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                    

9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ                    

9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน                    

9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                    

9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                    

9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                    

9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร                    

 2. กลุ่มวิชำควำมเป็นพลเมืองและพลโลก                    

9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต                    

9001202 มนุษย์กับการด าเนินชีวิต                    

9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์                    

9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย                    

9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น                    

9001206 การจัดการแบบบูรณาการ                    

 3. กลุ่มวิชำเทคโนโลย ี                    

9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ                    
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รหัสวิชำ กลุ่มวชิำ / ชื่อวิชำ 
1.คุณธรรม จริยธรรม 2.ควำมรู้ 3.ทักษะทำงปัญญำ 

4.ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและควำม

รับผิดชอบ 

5.ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร และกำร

ใช้เทคโนโลย ี
1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3 

9001302 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการเรียนรู ้                    

9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต                    

 4. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และสขุภำพ                    

9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต                    

9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ                    

9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตดัสินใจ                    

9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    

รวม                    
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2.2 หมวดวิชำเฉพำะ 

*ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน จะต้องมีจ านวนหัวข้อตรงกับ Curriculum Mapping 
มำตรฐำนกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
[คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

2. ควำมรู้ 
[คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

3. ทักษะทำงปัญญำ 
[คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

4. ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำง
บุคคลและควำมรับผิดชอบ 
[คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

5. ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ  
[คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

6. ทักษะอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
[คลิกพิมพ์]  

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
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แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ (Curriculum Mapping) หมวดวิชำเฉพำะ 
 = ความรับผิดชอบหลัก 

 
*หมายเหตุ จ านวน 3 ด้านแรกต้องมีจุดด าอย่างหนึ่งด้านของทุกรายวิชา 

รหัสวิชำ รำยวิชำ 

1.คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ควำมรู้ 3.ทักษะทำง
ปัญญำ 

4.ทักษะ
ควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล 

และควำม
รับผิดชอบ 

5.ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลขกำร
สื่อสำรและ

กำรใช้
เทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

6.ทักษะอ่ืน 
(ถ้ำมี) 

  1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3  

หมวดวิชำเฉพำะ  
xxxxxxx ชื่อวิชา                    

xxxxxxx ชื่อวิชา                    

xxxxxxx ชื่อวิชา                    

xxxxxxx ชื่อวิชา                    

xxxxxxx ชื่อวิชา                    
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หมวดที่  5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด) 
   นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดย

การประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ควำมหมำย  ค่ำระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 

กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 

 
2. กระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ   

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษาก าลังศึกษาอยู่ 
[คลิกพิมพ์]  

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
[คลิกพิมพ์]  

 
3. เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร  

ผู้ส าเร็จการศกึษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
1. เรียนครบตามจ านวนหน่วยกิตท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
2. ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ า ไม่ต่ ากว่า 2.00 
3. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2562 หมวด 5 การส าเร็จการศึกษา ข้อ 31 
4. อ่ืนๆ ถ้ามี 
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หมวดที่ 6 กำรพัฒนำคณำจำรย ์
 

1. กำรเตรียมกำรส ำหรับอำจำรย์ใหม่ 
*มีการปฐมนิเทศแนะแนวอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของสถาบันอุดมศึกษา คณะ 

และหลักสูตรที่สอน รวมทั้งอบรมวิธีการสอนแบบต่าง ๆ ตลอดจนการใช้และผลิตสื่อการสอน เพื่อเป็นการ
พัฒนาการสอนของอาจารย์ 

1.1 การจัดให้มีการปฐมนิเทศเพ่ือให้ทราบเป้าหมายของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1.2 มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล  การประเมินผล 

ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และการ

เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
 

2. กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้แก่อำจำรย์    
*2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 

2.1.1 จัดอบรม/สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน 
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผลและประเมินผล 

2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
2.13 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่การ

พัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาการบัญชีและการ
พัฒนาความรู้และคุณธรรม 

2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท าวิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรงสาขา 
2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงานทางวิชาการทั้ง

ในประเทศและต่างประเทศ 
2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
2.2.5 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 
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หมวดที่  7  กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
 
1. กำรก ำกับมำตรฐำน   

[คลิกพิมพ์]  
ตัวอย่ำง 
 การควบคุมก ากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หลักสูตร และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ตลอดระยะเวลาที่มี    
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณา ตามเกณฑ์ 3 ข้อ ดังนี้  
  1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
  3) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด  
 
2. บัณฑิต 

[คลิกพิมพ์]  
ตัวอย่ำง 

คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจะสะท้อนไปที่ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยพิจารณาได้จาก  
  1) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานที่บัณฑิตเข้าท างานหลังจากจบการศึกษา
ตามผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนดไว้ 5 ด้าน เพ่ือน าผลประเมิน และ
ข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชาที่มีในหลักสูตร การจัดการ 
ฝึกอบรมเสริมให้แก่นักศึกษาในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน 
การวิพากษ์หลักสูตร เพ่ือนาข้อวิพากษ์มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  
  2) ร้อยละของภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิตปริญญาตรี ภายใน 1 ปี  
 
3. นักศึกษำ 
 3.1 การรับนักศึกษา 
  [คลิกพิมพ์]  
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  [คลิกพิมพ์]  
 3.3 การส่งเสริมและงานพัฒนานักศึกษา 
  [คลิกพิมพ์]  
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ตัวอย่ำง 
3.1 การรับนักศึกษา  
  หลักสูตรได้ก าหนดแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติไว้ใน มคอ.

2 ดังนี้  
  1) เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  
  2) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
  3) มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด  

  3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา  
  1) การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา สาขาวิชาได้จัดให้มี

อาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า จนจบการศึกษา โดย คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรประชุมเพ่ือจัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือรับฟังปัญหาและแนะนาแนวทาง ในการแก้ปัญหาทั้งด้านวิชาการ
และแนะแนวด้านอื่น ๆ  

  2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
สาขาวิชามีกระบวนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม หารือเพ่ือจัด
โครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีในด้านต่าง ๆ ผ่านการด าเนินโครงการ ประเมิน ความส าเร็จ
โครงการ/ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ  

  3) นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ได้หลายช่องทาง เช่น ผ่าน
สื่อสังคม ออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ ส่งข้อความผ่านเฟสบุ๊คหรือไลน์ เข้าพบขอค าปรึกษารายบุคคล บันทึกข้อความ
ถึง มหาวิทยาลัย เป็นต้น  
 
4. อำจำรย์ 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
  [คลิกพิมพ์]  

4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
  [คลิกพิมพ์]  
 4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้กับแก่คณาจารย์ 
  [คลิกพิมพ์]  
ตัวอย่ำง 
 4.1 การรับอาจารย์ใหม่  
  มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ที่เข้าสอนโดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการสอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา หรือสาขาท่ีเกี่ยวข้อง 
ในระดับปริญญาโทข้ึนไป  
  4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
   1) อาจารย์ผู้สอน จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ประเมิน
และ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป  
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   2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล 
และ รายงานสรุปผลในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชา และ
หลักสูตร  
   3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมินและ
สรุปผล เพ่ือน ามาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป  
   4) อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมินการ
เรียน การสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และน าข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนต่อไป  
  4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์  
   1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและวิจัย
อย่าง ต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดู
งานทาง วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ  
   2) การเพ่ิมพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น 
การ ใช้สื่อการเรียนออนไลน์ช่วยในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดและประเมินผล  
   3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ได้มีต าแหน่งทางวิชาการ  
   4) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน  
  4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ  

 มีการเชิญวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษจากองค์กรเฉพาะทางภายนอกมาให้ความรู้ ถ่ายทอด 
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานจริงแก่นักศึกษา โดยต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษา 
ไม่ต่ ากว่าระดับปริญญาโท ในสาขา/หน่วยงาน ที่เก่ียวข้องกับหัวข้อที่บรรยาย 
 
5. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
 5.1 หลักสตูร 
  [คลิกพิมพ์]  
 5.2 กำรเรียนกำรสอน 
  [คลิกพิมพ์]  

5.3 กำรประเมินผู้เรียน 
  [คลิกพิมพ์]  
ตัวอย่ำง 
 5.1 หลักสูตร  
   1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2554  
   2) พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย ทุก ๆ 5 ปี  
   3) จัดให้หลักสูตรมีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้ เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม  
    4) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การ
ท างาน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  
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   5) การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยผู้เรียน บัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต  
   6) มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะ สภาวิชาการ และสภา 
มหาวิทยาลัยท าหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยให้เป็นไป ข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562  
  5.2 การเรียนการสอน  
   มีการประชุมเรื่องมาตรฐานการให้คะแนนเกรดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รายวิชา
เดียวกัน ต้องให้คะแนนเกรดร่วมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนร่วม ให้ผู้สอนพิจารณาความต่อเนื่องของเนื้อหา
ให้ สอดคล้องกัน และประชุมให้คะแนนเกรดร่วมกัน โดยการให้คะแนนเกรดจะเป็นไปตาม ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
  5.3 การประเมินผู้เรียนวางแผนแนวทางการประเมินผู้เรียน 
     พิจารณาจากแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
ทั้ง   5 ด้าน ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 และน ามาก าหนดไว้ใน มคอ. 3/ มคอ. 4 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนและการประเมินผลเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยผู้สอนสามารถเลือก
กลยุทธ์การสอน วิธีการประเมินผลได้ เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม สอนโดย การบรรยาย และประเมินผลโดย
การสังเกตการเข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม ด้านความรู้สอนโดยการ บรรยาย/ปฏิบัติ ประเมินผลโดยการ
สอบและการประเมินผลงาน ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ สอนโดยการศึกษาค้นคว้า
โดยอิสระท้ังแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการประเมินผลงาน การน าเสนอ เป็นต้น  
 
6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 6.1 กำรบริหำรงบประมำณ 
  [คลิกพิมพ์]  
 6.2 ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนที่มี 
  [คลิกพิมพ์]  
 6.3 กำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติม 
  [คลิกพิมพ์]  
 6.4 กำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกร 
  [คลิกพิมพ์]  
ตัวอย่ำง 
6.1 การบริหารงบประมาณ  
  มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหารหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร การ
จัดหาวัสดุการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแต่
ละหลักสูตรอย่างเหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา เพื่อให้หลักสูตรสามารถบริหารหลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาของ
หลักสูตรที่ก าหนด  

  2.2 ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนที่มีอยู่เดิม  
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สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏก าแพงเพชร  มีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

2.2.1 อำคำรสถำนที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
2.2.2 อุปกรณ์กำรสอน 

ล ำดับที่ รำยกำร จ ำนวนที่มีอยู่ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  แบ่งเป็น 

1.1 ห้องคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ห้อง  ได้แก่  
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 1  จ านวน 24 เครื่อง 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 2 จ านวน  33 เครื่อง 
1.2. ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์  33 เครื่อง 
 1.3 ห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จ านวน 33 เครื่อง 
 1.4 ห้องเรียน (ใช้ในการเรียนการสอน) จ านวน 16 ห้อง (ห้องละ 1 เคร่ือง)  
1.5 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน จ านวน  25 เครื่อง 

- ห้องส านักงาน จ านวน 7 เคร่ือง  
-  ผู้บริหาร จ านวน 4 เคร่ือง 
- ห้องพักอาจารย์ในแต่ละโปรแกรมวิชาจ านวน 14 เครื่อง 

164 เครื่อง 
 

2 เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 
3 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  3  เครื่อง 
4 กล้องถ่ายรูป  2  เครื่อง 
5 กล้องวีดีโอ  2  เครื่อง 
6 เครื่องพิมพ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 เคร่ือง 
7 โปรเจคเตอร์ 13 เครื่อง 

  2.2.3 ห้องสมุด  
         หนังสือ ต าราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา 

2.2.3.1 หนังสือ 
     (1)  วรรณคดี วรรณกรรม  จ านวน 200 เล่ม 
   (2)  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  จ านวน 20 เล่ม 
   (3)  การใช้ภาษาไทย  จ านวน 200 เล่ม  
   (4) หลักภาษาและภาษาศาสตร์ จ านวน 50 เล่ม 
  2.2.3.2  วารสารด้านภาษาและวรรณกรรม  จ านวน 40 รายการ 
    2.2.3.3  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   (1) ฐานข้อมูลส าเร็จรูป (CD-ROM)  จ านวน 120 รายการ 
   (2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text) 

      (2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(2.1.1)  2ebook   
(2.1.2)  Springer Link 
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(2.1.3)  NetLibrary 
(2.1.4)  IGlibrary 
(2.1.5)  ebook.kpru.ac.th 

(2.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(2.2.1)  Thai Digital Collection  
(2.2.2)  ProQuest Dissertations & Theses Global   

(2.3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 
        2.3.1)  IEEE/IET Electronic Library (IEL) 
       2.3.2)  ACM Digital Library 
       2.3.3)  ProQuest Dissertation & Theses Global 
       2.3.4)  SpringerLink – Journal  (ACS) 
       2.3.5)  Web of Science 
  2.3.6)  ScienceDirect 
  2.3.7)  Emerald Management (EM92) 
  2.3.8)  EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text 
  2.3.9)  American Chemical Society Journal (ACS) 

   2.3.10) Academic Search Complete (ASC) 
   2.3.11) Computer & Applied Sciences Complete  (CASC) 
  6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม  

 มหาวิทยาลัยและคณะก าหนดให้มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุน
ทางกายภาพที่จ าเป็น จากอาจารย์ผู้สอน เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่/สถานที่ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
นักศึกษาและอาจารย์   

มหาวิทยาลัยและคณะจัดบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่ อการ
จัดการเรียนการสอน 
  6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร  
  1) มีการส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน  
  2) ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ เพื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา  
  3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริหาร
ได้ 
 

http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=31947
http://search.proquest.com/abicomplete?accountid=31947
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7.  ตัวบ่งชี ผลกำรด ำเนินงำน (Key Performance Indicators)    
 

ตัวบ่งชี  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนติดตามและทบทวนการ
ด าเนินงานหลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่
สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
.....................................(ถ้ามี) *ระบุตามมคอ.1 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่ างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ามีรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาและ
รายงานผลการด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

x x x x x 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนกล
ยุทธ์การสอนหรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ
ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า
ด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยกว่าปีละ 1ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยไม่
น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
*หากมีมีบุคลากรสายสนับสนุนให้เอาเครื่องหมายออก 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 



64 

 

                                                                                                                      

64
 

ตัวบ่งชี  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิต
ใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากระดับ 5 

    x 

13. (ถ้ามี) x x x x x 
14. (ถ้าม)ี x x x x x 
15. (ถ้ามี)  x x x x x 

 
ส ำหรับหลักสูตรครุศำสตร์ต้องเพิ่ม ข้อ 13,14,15 ดังนี  

 
ตัวบ่งชี  ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

13. นักศึกษาได้รับเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู
ครบถ้วนทุกกิจกรรมที่ก าหนดและเป็นประจ าทุกปี 

x x x x x 

14. มีการจัดประสบการณ์บูรณาการการเรียนรู้กับการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาเป็นประจ าทุกปี
การศึกษา 

x x x x x 

15. นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลความรู้ ความสามารถด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ร้อยละ 50 ที่ส าเร็จในแต่
ละปีการศึกษา 

x x x x x 
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หมวดที่ 8 
กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 

  *ให้ค านึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนใน
ประเด็นส าคัญ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีคาดหวัง  โดยประเด็นเหล่านี้จะถูกน ามาใช้ในการประเมิน
คุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ 
1.  กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอน 

1.1 กำรประเมินกลยุทธ์กำรสอน  
1.1.1 ก่อนการสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ 
          1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

1.2 กำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนกลยุทธ์กำรสอน 
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียน 

1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา 
 
2. กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวม  
   [คลิกพิมพ์]  *ให้อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพ่ือจะได้ข้อมูลต่าง ๆ ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพ
ของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล  จากนักศึกษาและบัณฑิต   
ผู้ทรงคุณวุฒิ และหรือผู้ประเมินภายนอก ผู้ใช้บัณฑิตและหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  
 
ตัวอย่ำง 

2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้
บัณฑิต ผู้ประกอบการ  

 2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
 2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) ภายหลัง

ส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
 
3. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมรำยละเอียดของหลักสูตร  

มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน หมวดที่ 
7 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย 
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4. กำรทบทวนผลกำรประเมินและวำงแผนปรับปรุง  
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันที 

จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชาเสนอประธาน
โปรแกรม 
    4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่  7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน 
    4.3 อาจารย์ผู้รับชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการด าเนินงานและ
วางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
 

1. กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ         น(ท-ป-อ) 
9001101 ภำษำอังกฤษพื นฐำน        3(3-0-6) 
 Fundamental English 
 หลักไวยากรณ์พ้ืนฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของค า วลี ประโยค หลักการออกเสียง และการ
ใช้ค าศัพท ์
 Fundamental  English grammar focusing on the word structure , phrase, and 
sentence, principles of English pronunciation and vocabulary proficiency. 
 

9001102 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร       3(3-0-6) 
 English for Communication  
 ความรู้ภาษาอังกฤษด้านไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์สังคม แบบแผนการใช้ภาษา ทักษะการฟัง  
การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอ่ืนในสถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย 
 English grammar, sociolinguistics, pragmatics, with an emphasis on practice of 
communicative skills in various everyday situations and contexts. 
 

9001103 ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำรทำงวิชำกำร     3(3-0-6) 
 Thai for Academic Communication  
 แนวคิดการสื่อสารทางวิชาการ หลักการ และวิธีการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารทางวิชาการ  
โดยเน้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นส าคัญ การวิเคราะห์ การ
สังเคราะห์ การให้เหตุผล  
 Overview of academic communication, principles and using Thai for academic 
communication focusing on listening, speaking, reading and writing academic work, identifying 
key points, analyzing, synthesizing and reasoning. 
 
9001104 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสอบวัดมำตรฐำน     3(3-0-6) 
 English for Standardized Test 
  การทบทวนความรู้ไวยากรณ์ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่จ าเป็นต่อการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
รูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ  การฝึกเทคนิคการท าข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ การจัดการเวลา ส าหรับ
การสอบการฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย 
  Reviewing  English grammar, vocabulary for standardized test,  standardized test 
formats,  practicing  exam techniques, time management for listening, reading and writing 
tests in various situations. 
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รหัสวิชำ ชื่อวิชำ         น(ท-ป-อ) 
9001105 ภำษำพม่ำเพื่อกำรสื่อสำร       3(3-0-6) 
 Burmese for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน  และการใช้ภาษาพม่าในการสนทนาในชีวิตประจ าวัน 
 Burmese vocabularies and idioms, practicing listening, speaking, reading and writing, 
and using daily Burmese conversations. 
 

9001106 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร       3(3-0-6) 
 Chinese for Communication 
 หลักการออกเสียง การฟัง และการพูดเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น  หลักไวยากรณ์ และการฝึกทักษะ
การพูดภาษาจีนในการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
 Principles of basic Chinese pronunciation, listening and speaking, grammatical  
principles , and practicing  daily  Chinese  conversations. 
 
9001107 ภำษำญี่ปุ่นเพื่อกำรสื่อสำร       3(3-0-6) 
 Japanese for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการ
เขียน  และการใช้ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
 Japanese  vocabularies and idioms for   basic communication, practicing listening, 
speaking, reading and writing ,  and  using   daily Japanese  conversations. 
 
9001108 ภำษำเกำหลีเพื่อกำรสื่อสำร       3(3-0-6) 
 Korean for Communication 
 ศัพท์และส านวนภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสารเบื้องต้น การฝึกทักษะการฟัง การพูด การอ่านและ
การเขียน  และการใช้ภาษาเกาหลีเพ่ือการสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวัน 
 Korean  vocabularies and idioms for   basic communication, practicing listening, 
speaking, reading and writing ,  and  using   daily  Korean  conversations . 
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2. กลุ่มวิชำควำมเป็นพลเมืองและพลโลก  
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ         น(ท-ป-อ) 
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต      3(3-0-6) 
 Thai Citizens in a Dynamic Society 
 การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลัง
สร้างสรรค์สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและ
เป้าหมายของการมีจิตส านึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ และ
ก าแพงเพชรในสภาวะสังคมพลวัต 
 Social changes in both national and global levels,  the initiative and creative 
citizenship, impact of changes on urban and rural life, viewpoints, belief, and goals of global 
mindset and global citizenship , lesson learned from the marginalized and Kamphaeng Phet 
people in the dynamic society. 
 
9001202  มนุษย์กับกำรด ำเนินชีวิต      3(3-0-6) 
 Human and Living 
 ความจริงของชีวิต การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์หลักศาสนาใน
การด าเนินชีวิต การมีสติ การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จิตอาสา การเคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อ่ืน 
สุนทรียศาสตร์กับชีวิต การยับยั้งและป้องกันการทุจริต 
 The meaning of life; living according to the Sufficiency Economy Philosophy, the 
application of religious principles to one’s life, mindfulness, peaceful co-existence in society; 
volunteering spirit; respecting own and others’ dignity, aesthetics and life; suppression and 
prevention of corruption. 
 
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์        3(3-0-6) 
 Localization 
 ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและท้องถิ่น
ที่เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนอย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อนทาง
สังคมของท้องถิ่นภิวัตน์  
 Relationship between human beings, community and environment, community 
way, localization in relation to globalization, participation in integrated local management, 
peaceful co-existence in society , human rights, laws and politics in relation to social mobility 
of localization. 
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รหัสวิชำ ชื่อวิชำ         น(ท-ป-อ) 
9001204 ภูมิปัญญำและมรดกไทย      3(3-0-6) 
 Thai Wisdom and Heritage  
 อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม 
ภาษาและวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาไทย สู่ภูมิปัญญาสากล การอนุรักษ์มรดกไทยและมรดกโลก โดยเน้นกรณีศึกษาพ้ืนที่ภาคเหนือ
และก าแพงเพชร  
 Thai identity and the value of Thai wisdom, Thai history, beliefs, religions, traditions 
and rituals, language and literature, music, arts, architecture, and folk philosophers; the 
inheritance of local Thai wisdoms to global wisdom, the conservation of Thai and world 
heritages, with an emphasis on northern Thailand and Kamphaeng Phet. 
 
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น    3(1-4-4) 
 Social Engineer for the Development of Local Communities 
 การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและหลักฐาน
เชิงประจักษ์ ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบ
และสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 The research based  community study, roles and skills of social engineers in the 
development of local community, the application of the King’s philosophy and the local 
wisdoms, the integrated use of knowledge, information, and evidences, leadership and 
teamwork, cooperation of individuals and organizations in the design and development of 
innovation for problem solving and sustainable local community development. 
 
9001206 กำรจัดกำรแบบบูรณำกำร      3(3-0-6) 
 Integrated Management 
 แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การเจรจา
ต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้น า การท างานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการ
บนพื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง 
 Integrated management overview  and  principles, management in the digital age; 
financial management; negotiation, conflict management, personality,  leadership, teamwork, 
entrepreneurship, the management based on social and environmental  responsibility, good 
governance, and risk management. 
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3. กลุ่มวิชำเทคโนโลยี 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ         น(ท-ป-อ) 
9001301 ควำมฉลำดรู้ทำงดิจิทัล สำรสนเทศ และสื่อ    3(2-2-5) 
 Digital, Information and Media Literacy 
 แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ
เครื่องมือที่หลากหลายในการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ 
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การจัดการ
ข่าวลวง การสร้าง การสื่อสาร การน าเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตาม
กฎหมาย 
    Digital  literacy , information literacy and media literacy  integrated concepts,  
the use of digital technology and various tools in seeking, accessing , retrieving information 
and evaluation of information sources and information, the use of digital technology, 
information and media in learning and workingม  digital citizenship, fake news management,  
creating, communicating, presenting and sharing information ethically and legally. 
 

9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อกำรเรียนรู้     3(2-2-5)  
 Digital Technology for Learning 
 สภาพแวดล้อมดิจิทัลและโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่
ทันสมัยและหลากหลายเพ่ือการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการ
สร้างสรรค์ผลงาน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ 
 Digital environment and virtual world, learning in the digital age, learning skills,  
self-directed learning, online learning, digital technology, data science,  the use of digital 
technology, modern and various tools for learning and working in online environment, the 
design and development of digital works to promote learning. 
 

9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต        3(3-0-6) 
  Technology and Life 
 เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีโลกเสมือน นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ 
เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่ เกี่ยวข้อง บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่อการด ารงชีวิต 
การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและสังคม และแนวโน้มการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบสังคมและเศรษฐกิจโลก 
 Modern technologies, digital technology, virtual technology, nanotechnology, 
biotechnology, genome technology and other related science, the roles and impacts of 
modern technology on life, education, communication, medical and public health, 
economics and business, agriculture, environment, and society, and technological and 
innovative development trends that affect world social order and economy. 
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4. กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์และสุขภำพ 
รหัสวิชำ ชื่อวิชำ         น(ท-ป-อ) 
9001401 วิทยำศำสตร์กับชีวิต       3(3-0-6) 
 Science and Life 
  แนวคิด ความส าคัญและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์ และศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง การคิดแบบ
วิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้ด้านวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์กับสังคม การประยุกต์วิทยาศาสตร์
ในการด าเนินชีวิต การเกษตร อาหารและสุขภาพ และพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
  Overview  of  science  concepts, importance and scope and its related  principles, 
scientific thinking, scientific literacy, scientific minds,  science and society, the application of 
science  to living, agriculture, food and health, and energy and environment. 
 
9001402 กำรพัฒนำสุขภำวะเชิงบูรณำกำร      3(2-2-5) 
 Wellness Integrated Development 
 แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ  
การเข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ 
การจัดการความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกก าลังกาย โภชนาการเพ่ือสุขภ าพ 
และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
 Concepts and principles of self-care for wellness, the integrated cultivation of 
wellness, self-understanding, the holistic approach to wellness of physical, emotional, social, 
and mental development, emotional quotient, stress management, love, sex education, 
recreation activities, exercises , nutrition  for health , and happy life. 
 
9001403 กำรคิดเชิงคณิตศำสตร์กับกำรตัดสินใจ     3(3-0-6) 
 Mathematical Thinking and Decision Making 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ ความส าคัญ องค์ประกอบ กระบวนการ
และหลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ  การคิดเชิงคณิตศาสตร์
กับการใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยงการคิดและการใช้เหตุผล
เชิงคณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ 
 Introduction to human thinking and decision making, mathematical thinking 
importance, components, process, principles and methods, mathematic thinking and 
statistical thinking, mathematical thinking and reasoning, mathematical thinking development, 
the integrated and interrelated mathematical thinking to decision making. 
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รหัสวิชำ ชื่อวิชำ         น(ท-ป-อ) 
9001404 ควำมย่ังยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 Sustainability of Natural Resources and Environment  
               แนวคิด  ความส าคัญ และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก การสร้างจิตส านึกและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การจัดการภัยพิบัติ มลภาวะ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   Concepts, importance and types of natural resources and environment, the 
situation of Thai and world natural resources and environment , environment awareness 
building, environmentally friendly, natural resources and environment problems and impact, 
disaster management , pollution, and sustainable management of natural resources and 
environment. 
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ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
หมวดวิชำเฉพำะ 

*จะต้องเรียงตามรหัสวิชาจากน้อยไปมาก 
รหัสวิชำ ชื่อและค ำอธิบำยรำยวิชำ                              น(ท–ป–อ) 
xxxxxxx  ชื่อวิชาภาษาไทย       x(x-x-x) 
  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
  ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
  ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
xxxxxxx  ชื่อวิชาภาษาไทย       x(x-x-x) 
  ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
  ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
  ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
*ตัวอย่ำงรูปแบบค ำอธิบำยรำยวิชำ 
9001404 ควำมย่ังยืนของทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6) 
 Sustainability of Natural Resources and Environment  
               แนวคิด  ความส าคัญ และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สถานการณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก การสร้างจิตส านึกและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การจัดการภัยพิบัติ มลภาวะ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
   Concepts, importance and types of natural resources and environment, the 
situation of Thai and world natural resources and environment , environment awareness 
building, environmentally friendly, natural resources and environment problems and impact, 
disaster management , pollution, and sustainable management of natural resources and 
environment. 
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ภำคผนวก ข 
ตำรำงเปรียบเทียบ 
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ตำรำงเปรียบเทียบรำยวิชำหลักสูตร[คลิกพิมพ์..........] บัญฑิต สำขำวิชำ[คลิกพิมพ์..........]  (หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. [คลิกพิมพ์..........] ) 
กับ หลักสูตร[คลิกพิมพ์..........] บัณฑิต สำขำวิชำ[คลิกพิมพ์..........]  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. [คลิกพิมพ์..........] ) 

 
 เหตุผลในกำรปรับปรุงหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 25xx หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 25xx สำระที่ปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : [คลิกพิมพ์..........]  
   ภาษาอังกฤษ : [คลิกพิมพ์..........]  
ชื่อปริญญำ 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : [คลิกพิมพ์..........]  
   ช่ือย่อ (ไทย)          : [คลิกพิมพ์..........]  
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : [คลิกพิมพ์..........]  
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : [คลิกพิมพ์..........]  
 

ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย : [คลิกพิมพ์..........]  
   ภาษาอังกฤษ : [คลิกพิมพ์..........]  
ชื่อปริญญำ 
   ช่ือเต็ม (ไทย)         : [คลิกพิมพ์..........]  
   ช่ือย่อ (ไทย)          : [คลิกพิมพ์..........]  
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)     : [คลิกพิมพ์..........]  
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)      : [คลิกพิมพ์..........]  
 

[คลิกพิมพ์..........]  
คงเดิม 

ปรัชญำของหลักสูตร 
   มุ่งผลิตบณัฑิตให้มคีวามสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติและเน้น
การผลิตบณัฑิตใหม้ีความรอบรู้ตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพบัญชีท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
พร้อมท้ังมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ  มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอยา่งดี  รวมทั้ง
เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม 
 

ปรัชญำของหลักสูตร 
   มุ่งผลิตบณัฑิตให้มคีวามสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาการศึกษาของชาติและเน้น
การผลิตบณัฑิตใหม้ีความรอบรู้ตามมาตรฐานทางวิชาการและวิชาชีพบัญชีท้ัง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัต ิและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
พร้อมท้ังมีความสามารถในการคิดและวิเคราะห์อยา่งเป็นระบบ  มีความสามารถ
ในการเรียนรู้ด้วยตนเองและสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นอยา่งดี  รวมทั้ง
เป็นผู้มีคณุธรรมและจริยธรรม 

คงเดิม 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  มีความรู้  ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างมี
คุณภาพสอดคล้องตามความต้องการของภาครัฐ เอกชนและท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.  มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และเจตคติทีด่ีต่อวิชาชีพบัญชี 
2.  มีจิตอาสา มุ่งพัฒนาท้องถิ่น 

-ปรับเพื่อให้ตรงกับ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค ์
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 25xx หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 25xx สำระที่ปรับปรุง 
2.  เป็นนักวิเคราะห์และผู้บริหารที่สามารถประยุกต์หลักการ  แนวคิด ทฤษฎี
ทางด้านการบัญชีและบริหารธุรกจิอย่างเหมาะสม 
3.  มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจและสังคม  สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจด าเนินธุรกจิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.  สามารถตดิตามและปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพการณ์  การเปลี่ยนแปลง
ความก้าวหน้าในเทคโนโลยี  และการงานอาชีพ 
5.  มีคุณธรรม จริยธรรม คา่นิยม และเจตคติทีด่ีต่อวิชาชีพบัญชี 
6.  มีความรู้ ความสามารถที่จะศกึษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
 
 

3.  มีความรู้  ความสามารถ และทักษะในการประกอบวิชาชีพบัญชีได้อย่างมี
คุณภาพสอดคล้องตามความต้องการของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่น 
4.  เป็นนักวิเคราะห์และผู้บริหารที่สามารถประยุกต์หลักการ  แนวคิด ทฤษฎี
ทางด้านการบัญชีและบริหารธุรกจิอย่างเหมาะสม 
5.  มีความรู้ความเข้าใจในระบบเศรษฐกิจและสังคม  สามารถน าไปใช้ในการ
ตัดสินใจด าเนินธุรกจิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.  สามารถตดิตามและปรับตัวใหเ้ข้ากับสภาพการณ์  การเปลี่ยนแปลง
ความก้าวหน้าในเทคโนโลยี  และการงานอาชีพ 
7.  มีความรู้ ความสามารถที่จะศกึษาต่อในระดับทีสู่งขึ้น 
 

-เปลี่ยนข้อ 5. เปน็ข้อ 1. 
โดยเน้นมีคุณธรรม 
จริยธรรม ค่านิยมฯ 
-เพิ่มข้อ 2. มีจิตอาสา 
มุ่งพัฒนาท้องถิ่น 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    xxx หน่วยกิต 
  
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่า xxx หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน/วิชาชีพเฉพาะ  xx หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเอกบังคับ  xx หน่วยกิต 
 2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า xx หน่วยกิต 
 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

หลักสูตร 
   มีจ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า    xxx หน่วยกิต 
  
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่า xxx หน่วยกิต 
 2.1 วิชาแกน/วิชาชีพเฉพาะ  xx หน่วยกิต 
 2.2 วิชาเอกบังคับ  xx หน่วยกิต 
 2.3 วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า xx หน่วยกิต 
 2.4 วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  7 หนว่ยกิต 
3. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 

-หมวดศึกษาท่ัวไป
ปรับเปลีย่นไปตามที่
มหาวิทยาลยัก าหนด 
-ลดจ านวนหน่วยกติรวม
เป็น 133 หน่วยกิต 
-ลดหน่วยกิตวิชาพื้นฐาน
วิชาชีพเป็น 42      
หน่วยกิต 
-เพิ่มหน่วยกิตวิชาชีพ
บังคับเป็น 36 หน่วยกิต 
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หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 25xx หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 25xx สำระที่ปรับปรุง 
หมวดวิชำเฉพำะ 
xxxxxxx     ช่ือภาษาไทย                                              x(x-x-x) 
    ช่ือภาษาอังกฤษ 
               ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
 

xxxxxxx     ช่ือภาษาไทย                                         x(x-x-x) 
    ช่ือภาษาอังกฤษ 
               ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย 
               ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ 

 

-[คลิกพิมพ์..........]  
 

ตัวอย่ำง 
1552403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2                                      3(3-0-6) 
             Business   English  2 
            การใช้ภาษาในระดับที่กว้างขึ้น  โดยเน้นการใช้ภาษาในการแลกเปลี่ยน
ทางธุรกิจทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  ในสถานการณ์ที่หลากหลาย  
เช่น  การน าเข้าและการส่งออก   การขนส่งสินค้า  การเงิน  การธนาคาร 

ตัวอย่ำง 
1551403 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2  3(3–0–6)  
 Business English 2 
วิชาที่ต้องศึกษามาก่อน:1551402 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 

ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษธุรกิจที่กว้างขึ้นในโลกธุรกิจ การเงิน
ธนาคาร การน าเสนอ ข้อมูลทางธุรกิจ รายงานบริษัท การตลาด การต่อรอง วาระ
การประชุม บันทึกและรายงานการประชุม 

Business English practice on globalization, financing 
and banking, company presentation, business reporting, marketing, 
negotiating, agenda, memorandum as well as reporting on a meeting. 
 

ตัวอย่ำง 
-ปรับปรุงค าอธิบาย
รายวิชาบางส่วนเพ่ือให้
เนื้อหารายวิชาเหมาะสม
กับเหตุการณ์ปัจจุบัน 

 

1
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ภำคผนวก ค 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกำศ และค ำสั่งต่ำงๆ 

*ค ำชี แจง ให้แนบส าเนาค าสั่งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง 
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ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตร ีพ.ศ. 2562 

--------------------------------------------- 
เพื่อให้การจัดการระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอดคล้อง

กับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 รวมทั้งมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และมีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

อาศัยอ านาจความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบกับมติที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 จึงออก
ข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2562"  
  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้ส าหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 
  ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ให้ยกเลิก 
4.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 
4.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2560 
4.3 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
4.4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ

ปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 
ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 

“มหาวิทยาลัย”   หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภาวิชาการ”  หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“คณะ”   หมายความว่า คณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร และที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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“ส านักส่งเสริมวิชาการฯ”  หมายความว่า  ส า นั ก ส่ ง เส ริ ม วิ ช า ก า ร แ ล ะ ง า น ท ะ เบี ย น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า งานหนึ่งในส านักส่งเสริมวิชาการฯที่รับผิดชอบด้าน
ทะเบียนและการประมวลผล 

“คณบดี”   หมายความว่า ค ณ บ ดี ข อ งแ ต่ ล ะ ค ณ ะ  แ ล ะ ผู้ อ า น วย ก า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร แม่สอด 

“ประธานโปรแกรมวิชา”  หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นประธานในการ
บริหารจัดการโปรแกรมวิชา 

“อาจารย์ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ งให้ท าหน้าที่ เป็นที่
ปรึกษาดูแล สนับสนุนทางด้านวิชาการ วิธีการเรียน ควบคุมแผนการเรียน และให้มีส่วนในการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการเรียน 

“นักศึกษา”  หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 

“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ 
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจัดการศึกษาอ่ืน ๆ นอกเหนือจากการจัด

การศึกษาภาคปกติ 
“นักศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า นักศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในเวลาราชการ 
“บุคลากรประจ าการ” หมายความว่า บุคคลที่ก าลังปฏิบัติงานทั้งสังกัดภาครัฐบาลหรือ

เอกชน โดยไม่จ ากัดอาชีพ 
“นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการจัดการศึกษาส าหรับ

บุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) หรือโครงการอ่ืนที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนที่นอกเหนือจากการศึกษาภาค
ปกติ 

“ภาคการศึกษา”  หมายความว่า ภาคการศึกษาปกติ ในระบบทวิภาคโดย 1 ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนสมทบภาคการศึกษาปกติด้วยก็ได้ 

“ภาคการศึกษาถัดไป” หมายความว่า ภาคการศึกษาที่ถัดจากภาคการศึกษาที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ โดยรวมภาคฤดูร้อนด้วย 

“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร” หมายความว่า เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เร่ืองเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 

“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 

หมวด 1 
ระบบกำรจดักำรศึกษำ 

 
ข้อ 6 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีได้ 2 รูปแบบ คือ การศึกษาภาคปกติ และการศึกษา

ภาคพิเศษ ดังนี้ 
การจัดการศึกษาภาคปกติ ต้องให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
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การจัดการศึกษาภาคพิเศษ ต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และให้มีสัดส่วนการ
ลงทะเบียนและจ านวนหน่วยกิตสอดคล้องกับการจัดการศึกษาภาคปกติ โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 

ข้อ 7 กลุ่มหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 ข้อ 8 การก าหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา 

8.1 ก าหนดให้รายวิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ประกอบด้วย รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต จ านวน
ชั่วโมงบรรยาย จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ และจ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง การก าหนดรหัสรายวิชาวรรคแรก ให้เป็นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

8.2 การคิดหน่วยกิต และการก าหนดจ านวนหนว่ยกิต และระยะเวลาในการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 

ข้อ 9 การลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้คณะ
ด าเนินการเสนอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นักศึกษาเพื่อให้ค าแนะน าหรือค าปรึกษา ตลอดจนแนะแนวการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อก าหนด ดังต่อไปนี้  

9.1 การลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
9.1.1 นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา และส าหรับภาคฤดูร้อน ให้
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผลและความจ าเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่ก าหนด ให้อธิการบดี
เป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อมาตรฐานและ
คุณภาพการศึกษา 

(2) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษ ยกเว้นเป็นการลงทะเบียน
เรียนร่วมในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้น ต้องไม่เกิน 22 หน่วย
กิต การช าระเงินค่าลงทะเบียนให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี การศึกษาภาคพิเศษ 

(3) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนการศึกษา ในช่วง
ระยะเวลาที่ก าลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายให้
ลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคพิเศษได้ 

9.1.2 นักศึกษาภาคพิเศษให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 
(1) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ในกรณีที่มีเหตุผลและ

ความจ าเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่ก าหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา 
และคณบดี 

(2) นักศึกษาต้องขออนุญาตจากอธิการบดีหรือผู้ที่รับมอบหมายจากอธิการบดี เพื่ อ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาเพิ่มเติมจากแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติงานในวันเวลาราชการได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการเรียน
ในภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

(3) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ 
9.2 นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาเรียนและได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว ให้ลงทะเบียนเรียน

รายวิชาเพิ่มเติมได้ในกรณีที่วันและเวลาเรียนไม่ซ้ าซ้อนกัน และต้องไม่เกินที่ก าหนดไว้ ตามข้อ 9.1.1 หรือข้อ 9.1.2 
แล้วแต่กรณ ี



85 

 

                                                                                                                      

85
 

9.3 การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใน
กรณีที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมการศึกษาล่าช้า และยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัย 

9.4 รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้ าอีก 
9.5 ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ภายในภาคการศึกษานั้น ๆ 

จะต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาส าหรับภาคการศึกษานั้น โดยยื่นค าร้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาและ
ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด หากไม่ปฏิบัติตาม ให้
ถือว่านักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

9.6 อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามี
เหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษา
จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อคืนสภาพการเป็นนักศึกษาหรือค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบ
มหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษา
ภาคพิเศษ 

9.7 ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะราย 
อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันการศึกษาอ่ืน แทนการ
ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ 

9.8 การลงทะเบียนรายวิชา และการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ให้ด าเนินการตามวิธีการและระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

 
หมวด 2 

กำรรับเข้ำศึกษำ 
 

ข้อ 10 คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จ
การศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับ
อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืน ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
คุณสมบัติผู้ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

ข้อ 11 กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติตามข้อ 10 เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไขของ
หลักสูตรนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือการสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัวเป็น
นักศึกษา ที่ก าหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ 12 การโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้
มหาวิทยาลัย สามารถด าเนินการโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ 
โดยให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย 

ข้อ 13 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญาได้ 

ข้อ 14 อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชา
ที่ตนสอน  
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ข้อ 15 ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายละเอียด
ของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของรายวิชาแยกตามอาจารย์ผู้สอน 

ข้อ 16 ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสห
กิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และรายงาน
ผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 

ข้อ 17 ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน  
 

หมวด 3 
กำรลำ กำรย้ำยสำขำ และกำรพ้นสภำพ 

 
ข้อ 18 การลา 

18.1 การลาป่วย 
นักศึกษาผู้ใดที่ป่วยจนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ ให้ยื่นใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่

นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ 7 วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึ กษา พร้อมด้วย
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แล้วน าไป
ขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน 

18.2 การลากิจ 
นักศึกษามีกิจจ าเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา

แล้วน าไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ให้ยื่นวันแรกที่เข้า
เรียน 

18.3 การลาพักการศึกษา 
18.3.1 นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้ 

(1) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร 
(2) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอ่ืนใดซึ่งมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรสนับสนุน 
(3) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ 
(4) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
(5) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตามข้อ 35 เห็นสมควร 

18.3.2 นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า ให้ยื่ น
ใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้อธิการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  

18.3.3 นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือ
มากกว่า จะต้องช าระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา 

18.4 การลาออก 
นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอลาออก ต้องขอลาออกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยผ่านการเห็นชอบของ
ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และนายทะเบียน แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

ข้อ 19 การย้ายสาขาวิชา 
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19.1 การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดและได้รับการ
เห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด และคณบดีของคณะ แล้วให้ผู้อ านวยการ
ส านักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องท าให้แล้วเสร็จ ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

19.2 การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนดและได้รับความเห็นชอบ
ของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด คณบดีคณะเดิม และคณบดีของคณะที่จะย้ายไป
สังกัด แล้วให้ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องท าให้แล้วเสร็จตามประกาศ
มหาวิทยาลัย 

ข้อ 20 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้ 

20.1 เสียชีวิต 
20.2 ลาออก 
20.3 พ้นสภาพจากการขาดคุณสมบัติตามข้อ 10 
20.4 พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล ตามข้อ 21 
20.5 ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผิดวินัยนักศึกษาและเป็นไปตามการวินิจฉัยของ

คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
20.6 มีสภาพเป็นนักศึกษาเกินระยะเวลาการศึกษาที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรก าหนดไว้ หรือใช้เวลา

ในการศึกษาเกินกว่าที่ก าหนดในข้อ 31.4 ตลอดจนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ 31.2 และข้อ 31.3 
20.7 ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพเป็นคร้ังที่สอง 
20.8 ไม่ช าระค่าลงทะเบียนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมิได้ขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษา

ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
20.9 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ 20.4 ข้อ 20.5 ข้อ 20.6 ข้อ 20.7และข้อ  20.8 ให้
มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 21 การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล 
21.1 นักศึกษาภาคปกติ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

21.1.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2 นับตั้งแต่เริ่ม
เข้าศึกษา 

21.1.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่ 8 ที่ 
10 ที่ 12 และที่ 14 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 4 ที่ 6 ที่ 
8 ที่ 10 ที่ 12 ที่ 14 ที่ 16 และที่ 18 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี 

21.1.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 

21.2 นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
21.2.1 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ 3 นับตั้งแต่

เร่ิมเข้าศึกษา 
21.2.2 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ 6 ที่ 9 ที่ 12 

ที่ 15 ที่ 18 และที่ 21 นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี  
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21.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยต่ ากว่า 1.80 

21.3 กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่าระดับผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้นักศึกษาผู้นั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อปรับค่าระดับผลการเรียน
เฉลี่ยสะสมให้ถึง 2.00 ได้ 
 

หมวด 4 
กำรวัดผล กำรประเมินผลกำรศึกษำ และกำรให้เกียรตินิยม 

 
ข้อ 22 ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาคการศึกษาอย่าง

สม่ าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อทราบ
ความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมีการสอบปลายภาคด้วย เว้น
แต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การอนุมัติ
ผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 

รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์
อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียนรายวิชานั้น
เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 

ข้อ 23 นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาค และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
23.1 มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด 
23.2 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 ให้อยู่ในดุลย

พินิจของคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา  
23.3 ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ 60 จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคในรายวิชา

นั้น 
23.4 ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ตามข้อ 23.2 และข้อ 23.3 จะได้รับระดับผลการเรียนเป็น “E” 

หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
ข้อ 24 นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ แต่ขาดสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “I” และนักศึกษามีสิทธิ์ยื่นค า

ร้องขอสอบภายในระยะเวลา 15 วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึกษาถัดไป และการพิจารณาให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ 35 

ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยก าหนดในภาคการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มาสอบ 
หรือไม่ยื่นค าร้องขอสอบตามก าหนด โดยไม่มีเหตุผลความจ าเป็นและการอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ 35 โดยผ่าน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผลการเรียนเป็น “E” หรือ “F” 
ตามระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 26.3 วรรคสอง 

ข้อ 25 ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ดังนี้  
25.1 ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียน แบ่งออกเป็น 8 ระดับ ดังต่อไปนี้  

ระดับผลการเรียน   ความหมาย   ค่าระดับผลการเรียน 
  A    ดีเยี่ยม (Excellent)   4.00 
  B+    ดีมาก (Very Good)   3.50 
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  B    ดี (Good)    3.00 
  C+    ดีพอใช้ (Fairly Good)    2.50 
  C    พอใช้ (Fair)    2.00 
  D+    อ่อน (Poor)    1.50 
  D    อ่อนมาก (Very Poor)    1.00 
  E    ตก (Fail)    0.00 

กรณีที่มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ น้อยกว่า 20 คน ให้ประเมินผลโดย
ใช้วิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1  

กรณีที่มีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้ประเมินผล
โดยวิธีอิงกลุ่มอย่างน้อย 5 ระดับ ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้แก่ ปัญหาพิเศษ โครงการพิเศษ โครงการศึกษา
เอกเทศทางสัมมนา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา รายวิชาการศึกษา
อิสระ และรายวิชาการฝึกทักษะและ/หรือปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา (ดูจากเลขแสดง น(ท-ป-อ) เช่น 1(0-60-0)) เป็น
ต้น ให้ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ 25.1 

ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียนนี้ ใช้ส าหรับประเมินรายวิชาเรียนตามหลักสูตรที่มหาวิทยาลัย
เปิดการเรียนสอน ระดับผลการเรียนที่ที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับผลการเรียน
เป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็นวิชาเลือก หมวด
วิชาศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้  

25.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อก าหนดเฉพาะ 
โดยไม่คิดค่าระดับผลการเรียน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้   

ระดับผลการเรียน  PD (Pass Distinction) หมายถึง “ผ่านดีเยี่ยม” 
ระดับผลการเรียน  P (Pass)  หมายถึง “ผ่าน” 
ระดับผลการเรียน  F (Fail)    หมายถึง “ไม่ผ่าน” 
รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้ 
25.3 การประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ถ้า

ได้ระดับผลการเรียนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมินระดับผล
การเรียนต่ ากว่า “C” เป็นคร้ังที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

25.3.1 นักศึกษาต้องเรียนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาปฏิบัติงาน
ด้านวิชาชีพต่าง ๆ ตามล าดับก่อน – หลัง จึงจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา 

25.3.2 ถ้ามีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการ
ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามล าดับไปแล้ว แต่รายวิชาในข้อ 25.3.1 ไม่ผ่าน ให้ถือว่าการลงทะเบียนรายวิชาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็นโมฆะ โดยให้งานทะเบียนและ
ประมวลผลด าเนินการปรับให้ได้ผลการเรียนเป็น "W" 

ข้อ 26 ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอ่ืน ๆ ที่ไม่มีค่าระดับผลการเรียน  
26.1 AU (Audit) ใช้ส าหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง และ

ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนก าหนด โดยไม่นับหน่วยกิต 
26.2 W (Withdraw) ใช้ส าหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา กรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.2.1 นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นก าหนด 15 วันนับตั้งแต่วันแรกของการเพิ่ม - ถอน
รายวิชา และก่อนก าหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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26.2.2 นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว 
26.2.3 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) และผลการเรียนรายวิชานั้นไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนก าหนด 
26.3 I (Incomplete) ใช้ส าหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

26.3.1 เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้อง
ขอรับการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป 

26.3.2 เป็นรายวิชาที่นักศึกษามสีิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบปลายภาค และได้ยื่นค าร้อง
ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการตามข้อ 35 พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 

การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมด
และผลการประเมินผลการศึกษาภายใน 45 วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผล
จากอาจารย์ผู้สอนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้น
เป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 

ข้อ 27 รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการยกเว้นการเรียน
รายวิชา ให้ได้ผลการเรียนเป็น “P” 

ข้อ 28 การหาค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยประจ าภาคการศึกษา และค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้คิด
เป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ ส าหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น “I” ไม่ให้น าหน่วยกิตมารวม
เป็นตัวหารเฉลี่ย 

กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้ า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี 
และเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาอ่ืนแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ าเพื่อใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย 

ข้อ 29 นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่กรณี
ดังนี้  

29.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ  
29.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ  
29.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 

ข้อ 30 ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
30.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เมื่อเรียนครบหลักสูตร

แล้วได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึง 3.60 
แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 

ส าหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม
ทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง 

30.2 สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับผลการเรียน หรือไม่ได้ “F” ตาม
ระบบไม่มีค่าระดับผลการเรียน  

ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) จะพิจารณาผลการเรียน ในระดับอนุปริญญา
หรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 

30.3 นักศึกษาภาคปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 4 ปี
การศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน 



91 

 

                                                                                                                      

91
 

30.4 นักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 4 ปี
การศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร 5 ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 5 ปีการศึกษาติดต่อกัน  
 

หมวด 5 
กำรส ำเร็จกำรศึกษำ 

   
ข้อ 31 ผู้ที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้ 

31.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
31.2 สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยก าหนดให้

เรียนเพิ่มเติม 
31.3 ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
31.4 ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้ 

31.4.1 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน 6 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษาและในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 
ภาคการศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

31.4.2 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน 9 ภาคการศึกษา และไม่เกิน 8 ปีการศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี 5 ปี ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 12 
ภาคการศึกษา และไม่เกิน 10 ปีการศึกษา 

กรณีมีการโอนผลการเรียนหรือการยกเว้นการเรียนรายวิชาให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยอาจก าหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และ/หรือคุณลักษณะ
อ่ืน ๆ ก่อนส าเร็จการศึกษา (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้อก าหนดในการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ โดยให้ท า
เป็นประกาศมหาวิทยาลัย 

ข้อ 32 การเสนอส าเร็จการศึกษา ให้นักศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ด าเนินการขอส าเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ข้อ 33 การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาและ
ด าเนินการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ 

ข้อ 34 การจ่ายค่าตอบแทนการสอน ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ่ายค่าตอบแทนการสอน โดยอาจจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยที่เก่ียวกับการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับการศึกษาภาคปกติและ
การศึกษาภาคพิเศษ 

ข้อ 35 ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิชาการ” โดยให้มีกรรมการ 
ประกอบด้วย 

35.1 อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย เป็นประธาน 
35.2 คณบดีทุกคณะ     เป็นกรรมการ 
35.3 ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการ 
35.4 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน เป็นกรรมการ 
35.5 หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล  เป็นกรรมการ 
35.6 รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
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35.7 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 

อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เก่ียวข้องกับงานวิชาการเป็นกรรมการหรือผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมก็ได้ 
แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน 13 คน 

ให้คณะกรรมการวิชาการท าหน้าที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารและพัฒนางานวิชาการของ
มหาวิทยาลัย กลั่นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ และท าหน้าที่อ่ืน ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภา
วิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอ านาจหน้าที่ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา 
ข้อ 36 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนดเป็นวันสุดท้ายของการ

สอบปลายภาค 
ข้อ 37 ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจออกประกาศหรือค าสั่ง เพื่อ

ประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอ านาจ
วินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

 
(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแกว้) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
ว่ำด้วยกำรโอนผลกำรเรียนและกำรยกเว้นกำรเรียนรำยวิชำ 

ระดับอนุปริญญำและปรญิญำตรีพ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพื่ออ านวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิ
ยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกระเบียบว่าด้วย
การโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2 ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
 บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เก่ียวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่ง
ได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่าอนุปริญญา 
และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง 

 “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึก
อาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกัน
ของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิต 
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบ
อ่ืน ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอ
ยกเว้นการเรียน 
 ข้อ 4 ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็นผล
การเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน 
หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 
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 กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดในวรรคต้น  ผู้
ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ 5 ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
พ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
  (4)เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปรญิญาจากมหาวทิยาลัย 
 ข้อ 6 การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี ้
  (1) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวชิาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วยกติที่ขอ
โอน 
  (4) ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในข้อ 4 ของ
ระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7 ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัตขิ้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1) เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
  (2) เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  
  (3) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน  
 ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 

ข้อ 8 การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1) รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C  
 (2) การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย 
  (3) ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่เข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 
4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
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  (5) จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้น
ต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  
  (6) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 
ปีการศึกษา 

 (7) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 8(3) และ (4) ให้นับ
หน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา 
 ข้อ 9 นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10 การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑ์ดังนี้ 

 (1) ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย 
หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (2) ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

 (3) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและ
ได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11 การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12 ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13 นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14 ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่

มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 

ประกาศ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 
 

 
(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
ที่  xxxx/xxxx 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..................................... 
------------------------------------------ 

 

  เพื่อให้การบริหารงานของหลักสูตร...............................สาขาวิชา................................... ด าเนินไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ .ศ. 2547 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการหลักสูตร...............................สาขาวิชา................................... ดังนี ้

 1. xxxxxxxxxx  ประธานสาขาวิขา 
 2. xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 3. xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 4. xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 5. xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 6. xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 7. xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 8. xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 9. xxxxxxxxxx  กรรมการและเลขานุการ 
  
                 

สั่ง ณ วันที่ xx เดือน............. พ.ศ. ................ 

 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วันท่ี xx เดือน............. พ.ศ. ................ 
Signature Code : xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
ที่  xxxx/xxxx 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสตูร.............................. สาขาวิชา..................................... 
(หลักสูตรใหม/่ปรับปรุง พ.ศ. xxxx) 
------------------------------------------ 

 

  เพื่อให้การการพฒันา/ปรับปรุงหลักสูตร ของหลักสูตร.............................. สาขาวิชา.................................... 
คณะ.............................. ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ. ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตรหลักสูตร.............................. สาขาวิชา..................................... (หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. xxxx) เพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ดังนี ้

 1. xxxxxxxxxx  ประธานกรรมการ 
 2. xxxxxxxxxx  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 3. xxxxxxxxxx  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 4. xxxxxxxxxx  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 5. xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 6. xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 7. xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 8. xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 9. xxxxxxxxxx  กรรมการและเลขานุการ 
  
                 

สั่ง ณ วันที่ xx เดือน............. พ.ศ. ................ 

 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วันท่ี xx เดือน............. พ.ศ. ................ 
Signature Code : xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภฏัก าแพงเพชร 
ที่ xxxx/xxxx 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสตูร.............................. สาขาวิชา....................................  
(หลักสูตรใหม/่ปรับปรุง พ.ศ. xxxx) 
------------------------------------------ 

 

  เพื่อให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ของหลักสูตร.............................. สาขาวิชา....................................  
คณะ……………………………………………….. ด าเนินไปด้วยความเรยีบร้อยและมปีระสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 31 แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ. ศ.2547 มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร.............................. สาขาวิชา.................................... (หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. xxxx) เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ. ศ.2558 ดังนี ้

 1. xxxxxxxxxx  ประธานกรรมการ 
 2. xxxxxxxxxx  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 3. xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 4. xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 5. xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 6. xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 7.   xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 8. xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 9. xxxxxxxxxx  กรรมการ 
 10.  xxxxxxxxxx  กรรมการ  
 11. xxxxxxxxxx  กรรมการและเลขานุการ
  

 
สั่ง ณ วันที่ xx เดือน............. พ.ศ. ................ 

 
 

 (รองศาสตราจารย์ ดร. สุวิทย์ วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

วันท่ี xx เดือน............. พ.ศ. ................ 
Signature Code : xxxxxxxxxxxxxxxxx 
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ภำคผนวก ง 
ประวัติและผลงำนทำงวิชำกำรอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร , 
 มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร (แม่สอด) *(ถ้ำมี) 
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ชื่อ - นำมสกุล    นาย/นาง/นางสาว[คลิกพิมพ์..........................................]  
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร [คลิกพิมพ์.........]  *ศาสตราจารย์ /รองศาสตราจารย์ /ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
   *หำกยังไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรให้ใส่ “-” 
1. ประวัติกำรศึกษำ *เรียงตามระดับการศึกษา ป.เอก/โท/ตรี สาขาวิชา สถาบันและ พ.ศ. ที่จบ 
 คุณวุฒิ/สำขำวิชำ  สำถำบันที่ส ำเร็จ     ปีท่ีส ำเร็จ 
 DIT (Information Technology) Edith Cowan University, Perth, Australia  2555 

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์    2546 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่     2541 

  
2. ผลงำนทำงวิชำกำร 5 ปี ย้อนหลัง 
 วิจัย 
ธนพล  ศรีวิบูลย์รัตนา, ฆัมภิชา  ตันติสันติสม และวาสนา  ศรีประดิษฐ์. (2558). การพัฒนาระบบบริหารจัดการ

ห้องสมุดโรงเรียนสักงามวิทยา. ใน รำยงำนสืบเนื่องกำรประชุมวิชำกำรระดับชำติ มหำวิทยำลัยรำช
ภัฏก ำแพงเพชร ครั งที่ 2 (ฉ.1, 154 - 162). ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วัน 
เดือน ปี, หน้า xx – xx /จ านวนหน้า. 

 ต ำรำ/หนังสือ 
ฆัมภิชา ตันติสันติสม. (2557). ต ำรำ เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรฐำนข้อมูล. ก าแพงเพชร: มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ก าแพงเพชร. วัน เดือน ปี, หน้า xx – xx /จ านวนหน้า. 
 บทควำมวิจัยตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ 
พรหมเมศ  วีระพันธ์ และกนกวรรณ  เขียววัน. (2559). การพัฒนาสายอากาศรูปทรงพาราโบลิกบนระบบ

เครือข่ายเฉพาะกิจ. วำรสำรวิชำกำร มทร. สุวรรณภูมิ (RMUTSB Academic Journal, ปีที่ 4 ( 
ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน),  24 - 31. วัน เดือน ปี, หน้า xx – xx /จ านวนหน้า. 

 บทควำมวิจัยท่ีน ำเสนอในกำรประชุมวิชำกำร 
พรนรินทร์ สายกลิ่น และภาสินี บุตรพลอย. (2559). การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บไซต์เรื่อง

องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ร่วมกับการเรียนแบบโครงงาน. ใน รำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ ครั งที่ 3 (ฉ.1, 22 ธันวาคม) , 614 – 624. ก าแพงเพชร: สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร. วัน เดือน ปี, หน้า xx – xx /จ านวนหน้า. 

 
3. รำยวิชำที่สอน (*ในหลักสูตรนี้) 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำ      หน่วยกติ 
xxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    x(x-x-x) 
xxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    x(x-x-x) 
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ภำคผนวก จ 

เอกสำรทีม่หำวิทยำลัยท ำควำมร่วมมือ/สภำวชิำชีพรับรอง (ถ้ำมี) 
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ส ำเนำเอกสำรรับรองจำกสภำวิชำชีพ (ถ้ำมี) 
 

ตัวอย่ำง 
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ส่วนที่ 4 
กำรน ำเสนอหลักสูตรตอ่สภำวิชำกำรและสภำมหำวิทยำลัย 

 
1. สภำวิชำกำร  

ควรเตรียมสรุปการพัฒนาหลักสูตรประมาณ 5 – 10 นาที ดังนี้ 
 1.1 เป็นหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ได้คณุวุฒิอะไร และมี มคอ.1 ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ 
 1.2 บอกที่มาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเมื่อบัณฑิตจบไปแล้วจะสามารถประกอบอาชีพอะไร
ได้บ้าง 
 1.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหรือไม่ 
 1.4 รายวิชาที่ปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ จ านวนมากน้อยเพียงใด และมีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 
2. สภำมหำวิทยำลัย  

ควรเตรียมสรุปการพัฒนาหลักสูตรประมาณ 5 – 10 นาที ดังนี้ 
 2.1 เป็นหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ได้คณุวุฒิอะไร และมี มคอ.1 ตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ 
 2.2 บอกที่มาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และเมื่อบัณฑิตจบไปแล้วจะสามารถประกอบอาชีพอะไร
ได้บ้าง 
 2.3 แผนนักศึกษาแต่ละชั้นปี และอัตราการคงอยู่ของนักศึกษา 
 2.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเกณฑม์าตรฐานหรือไม่ และมี
ภาระงานมากน้อยเพียงใด 
 2.5 รายวิชาที่ปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ จ านวนมากน้อยเพียงใด และมีการปรับปรุงค าอธิบายรายวิชา
ให้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
 2.6 การประกันคุณภาพ 3 ปีย้อนหลัง 
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ส่วนที่ 5 
กำรกรอกข้อมูลรำยละเอียดของหลักสูตรผ่ำนระบบ CHE CO 
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วิธีการเข้าใช้ระบบ CHE CO  

 เลือกประเภท ช่ือสถาบัน แล้วด าเนินการ Login เพื่อเข้าสู่ระบบ 

 

 เมื่อด าเนินการ Login เข้ามาแล้วให้เลือกที่ เพิ่มหลักสตูรที่ขอรับการพิจารณาความสอดค้อง 

 



ส่วนที่ 1 

1.1 ด าเนินการตามขั้นตอนเพ่ือระบุสถานะของหลักสูตร และเมื่อด าเนินการกรอกข้อมลูเรยีบร้อยแล้วให้กดที่ บันทึกส่วนท่ี 1.1

 

1.2 ด าเนินการเลือกช่ือปริญญา และประเภทของหลักสูตร

 

 



1.3 ด าเนินการกรอกข้อมลูหลักเกณฑ์การเรียกช่ือ เมื่อด าเนินการเลอืกเสร็จแล้วให้กดที่ยืนยันการเรียกช่ือปริญญา 

 

1.4 เลือกช่ือสาขา แล้วกดบันทึกช่ือปริญญา พร้อมทั้งกดบันทึกส่วนที่ 1.2  

 

 



1.5 ด าเนินการเลือกว่ามีเอกหรือไม่ และใสโ่ครงสร้างของหลักสตูร และกรอกจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสตูร 

 

 

 

 



1.6 ด าเนินการกรอกข้อมลูตามขัน้ตอน และกดบันทึกส่วนท่ี 1.3

 

1.7 กดส่วนท่ี 2 เพื่อบันทึกข้อมูลหน้าถัดไป

 

 

 



ส่วนที่ 2 

2.1ระบุภาคเรียน ปี พ.ศ. ท่ีเปิดสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 ด าเนินการแนบมติสภา เมื่อเลือกไฟล์แล้วกด Upload เอกสารแนบ รายชื่อเอกสารจะปรากฏ 

 

 

 

 



2.3 ด าเนินการเลือกรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสตูร เมื่อเลือกช่ือแล้วใหก้ดที่ “ปุ่มเพิ่ม” 

 

 

 

 



2.4 เมื่อด าเนินการเลือกอาจารย์แล้วให้กดที่ more info เพื่อบันทึกข้อมูลอาจารย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5 กดที่ new เพื่อเพ่ิมข้อมูลการศึกษา และผลงานวิจัย เมื่อเพิ่มข้อมูลแล้วให้กดที่ Update พร้อมกับกดบันทึกส่วนท่ี 1.4 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 เลือกระบบการจัดการศึกษา และกดบันทึกส่วนท่ี 1.5 

 

2.7 เลือกส่วนท่ี 3 เพื่อบันทึกข้อมูลส่วนท่ี 3 

 

 



ส่วนที่ 3 

3.1 กดที่ + เพื่อเพ่ิมผลการพัฒนาการเรยีนรู้ในแตล่ะดา้น แล้วกดเครื่องหมายถูกเพื่อกดบันทึก 

 

3.2 กรอกข้อมูล PLO (ถ้ามี) เมื่อด าเนินการแล้วกด เครื่องหมายถูกเพื่อบันทึก 

 



3.3 กรอกตาราง mapping โดยสามารถ copy มาวางได ้

 

 

3.4 ด าเนินการกรอกความคาดหวงัฯ แล้วกดบันทึกส่วนท่ี 1.6  

 



3.5 ด าเนินการกรอกคณุสมบัติของผู้เรียน และกดบันทึกส่วนท่ี 1.7 

 

3.6 ด าเนินการกรอกปีที่รายงาน และกรอกจ านวนนสิิต  

 

 



3.7 กรอกข้อมูลรูปแบบการศึกษา ค่าใช้จ่ายและกดบันทึกส่วนท่ี 1.8 

 

 

3.8 ด าเนินการเพิ่มข้อมลูเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา กดเครื่องหมายถูกเพื่อบันทึก และกดบันทึกส่วนที่ 1.9 

 



3.9 ด าเนินการแนบไฟล์ มคอ.2 โดยด าเนินการตามขั้นตอน เมื่อเลือกไฟล์แล้วให้กด Upload รายช่ือไฟล์จะปรากฏ และกดบันทึกส่วนที่ 1.10 

 

 

 

 



3.10 เมื่อด าเนินการเสรจ็สิ้นเรียบร้อยแล้วระบบจะระบเุป็น 100% และจะมีปุ่ม “ส่ง” ปรากฏ 

 


	คู่มือ การพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
	การกรอกcheco



