ขั้นตอนการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
1. เสนอโครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตอคณะ และเสนอโครงการตอสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เพื่อขออนุมัติงบประมาณ (ดําเนินโครงการใหแลวเสร็จภายใน 3-6 เดือน)
2. แตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร
(สาขาวิชาดําเนินการใหมหาวิทยาลัยแตงตั้ง)
3. คณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต รทํ า วิ จั ย /สํ า รวจ
ขอมูลหลักสูตร (จากศิษยเกา/ผูใชบัณฑิต/ผูสอน
และนักศึกษา ฯลฯ แลวดําเนินการรางหลักสูตร)

4. จัดวิพากษหลักสูตรโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิ ทั้งภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

6. คณะกรรมการประจํา หลักสูตรดํา เนินการแกไ ข
ตามคณะกรรมการวิชาการของคณะ แลวนําสง
คณะจํานวน 20 เลม เพื่อนําสงสํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน

5. คณะกรรมการประจําหลักสูตรดําเนินการแกไขตาม
ข อ เ ส น อ แ น ะ ข อ ง ผู ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ แ ล ว ส ง
คณะกรรมการวิชาการคณะจํานวน 15 เลม เพื่อ

7. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําสง
สภาวิชาการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
(ผูแทนหลักสูตรเปนผูนําเสนอหลักสูตรตอ
สภาวิชาการ และบันทึกขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสภาวิชาการ)
10. คณะกรรมการประจํ า หลั ก สู ต รดํ า เนิ น การแก ไ ข
ตามข อ เสนอแนะของคณะกรรมการที่ ส ภา
มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยแตงตั้งแลวนําสง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จํานวน 30
เล ม พร อ ม CD
2 แผ น เพื่ อ นํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ (ผูแทนหลักสูตร
เปนผูนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย)

12. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน นําเอกสาร
หลั ก สู ต รเสนอสํ า นั ก งานคณะกรรมการการ
อุ ดมศึ กษา (สกอ.) (ภายใน 1 เดือ น หลัง จากสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร)

8. คณะกรรมการประจําหลักสูตรดําเนินการแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการแลว
นํ า ส ง สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น
จํานวน 30 เลม
9. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นําสงคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยแต งตั้งพิจ ารณากลั่นกรองหลักสูต ร
กอนนําเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
11. ถาไมมีขอแกไขคณะกรรมการประจําหลักสูตรจัดทํา
หลักสูตร จํานวน 7 เลม และแบบรายงานขอมูลการ
พิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี 1 ชุด พรอม CD 2 แผน
สงคณะพื่อนําสงสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
(ภายใน 2 สัปดาห หลังจากอนุมัติหลักสูตร)

แนวปฏิบัติในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
เสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย
1. ในกรณีที่แตละคณะมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณบดีประชุมคณาจารยใหทราบถึง
เปาหมายอาทิ เชน
1.1 หลักสูตรที่พัฒนาเปนที่ตอบสนองตอความตองการของผูใชบัณฑิต โดยการสัมภาษณ
สํารวจขอมูล หรือวิจัย และอื่นๆ เพื่อเปนหลักการและเหตุผล
1.2 ในคณะเดียวกันหลักสูตรตองไมซ้ําซอนกัน
1.3 ควรมีการบูรณาการการใชทรัพยากรรวมกันในคณะ ตางคณะ หรือหนวยงานอื่น ๆ
2. ตารางไมมีเสนแนวดิ่ง ดูจากแนวตารางทีก่ ําหนดไว
3. เอกสารที่นําเสนอตองสมบูรณ ครบถวนทุกเรื่อง ไมมีเครื่องหมาย xxx หรือชองวาง ....
4. รหัสวิชา ตองเรียงลําดับนอยไปมากเสมอ เชน.
4.1 2500106 วิถีไทย 3(3-0)
4.2 2500107 วิถีโลก 3(3-0)
5. ในกรณีวิชาทีม่ ีรายวิชาตอเนื่อง ตองเรียงลําดับตัวเลขนอยไปมาก เชน.
5.1 4011305 ฟสิกส1 3(3-0)
5.2 4011306 ฟสิกส2 3(3-0)
6. การเปลี่ยนรหัสรายวิชาใหม จะทําเมื่อ
6.1 เปลี่ยนชื่อวิชา เปลี่ยน(หนวยกิต-ชั่วโมง) และเปลี่ยนเนื้อหาใหม
6.2 ปรับเปลี่ยนเนือ้ หารายวิชาเดิมมากกวารอยละ 20 ของเนือ้ หารายวิชาเดิม
7. การลงรหัสรายวิชาที่พัฒนา/ปรับปรุงใหม ใหปฏิบัติดังนี้
7.1 ถาเปนรายวิชาใหมใหลงเลข 3 ตัวแรก ตามรหัสของหมวดหมูวิชาของทาน เชน หมวด
วิชาครุศาสตร รหัส100-149 และเวนเลข 4 ตัวหลังไว พรอมทั้งแนบคําอธิบายรายวิชา และแผนการเรียนใน
แตละภาคการศึกษา สงไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ทางสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนจะลงเลขรหัสใหทาน
7.2 ถาเปนรายวิชาเดิม แตมีการเปลี่ยนแปลง เชน ชื่อวิชา เนื้อหา (หนวยกิต-ชั่วโมง) ใหสงทั้ง
รายวิชาเดิมและรายวิชาที่พัฒนา/ปรับปรุงใหม ไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อลงรหัสวิชา
4 ตัวหลังให
8. ชื่อวิชาภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควรสอดคลองกัน
9. ทุกตารางเมื่อขึ้นหนาใหม ตองมีชื่อกํากับตาราง และมีวงเล็บ(ตอ) และขอความกําหนดแสดง
ในแตละชองของตารางจากหนาเดิมดวย

10. การนําเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ควรนําเสนอ POWER POINT ที่สรุปเนื้อหา
ใหครอบคลุม และสั้น ดังนี้
10.1 ความเปนมาของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร (หลักการและเหตุผล)
10.2 วัตถุประสงค
10.3 เปาหมาย
10.4 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม กับหลักสูตรที่พัฒนา/ปรับปรุง (ภาคผนวก 7)
10.5 ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากยหลักสูตร
(ภาคผนวก 9)
10.6 ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ (ภาคผนวก 10)
10.7 ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองกอนนําเขาสภา
มหาวิทยาลัย (ภาคผนวก 11)
10.8 ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
(ภาคผนวก 12)

ตัวอยาง
(ปกสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่พัฒนาขึน้ ใหม)
หลักสูตร...............................

สาขาวิชา..............................................
หลักสูตรใหม
พุทธศักราช 25............

คณะ.............................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ตัวอยาง
(ปกสําหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่ปรับปรุงขึ้นใหม)
หลักสูตร...............................

สาขาวิชา..............................................
หลักสูตรปรับปรุง
พุทธศักราช 25............

คณะ.............................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

มคอ. 2
คํานํา
ใหกลาวถึงความเปนมาของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตามความตองการของตลาดแรงงาน
วัตถุประสงค และเปาหมาย ความยาวไมเกินสองในสามของหนากระดาษ A4 ........................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………..……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………....
………………………………………………………………………………………………………….............................................

คณะ/วิทยาลัย..................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ก

มคอ. 2
สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1 ชื่อหลักสูตร
2 ชื่อปริญญา และสาขาวิชา
3 วิชาเอก
4 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5 รูปแบบของหลักสูตร
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9 ชื่อ-สกุล ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร
10 สถานที่จัดการเรียนการสอน
11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเปนตองนํามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12 ผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
13 ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นทีเ่ ปดสอนในวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา/
หลักสูตรอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2 แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1 ระบบการจัดการศึกษา
2 การดําเนินการหลักสูตร
3 หลักสูตรและอาจารยผสู อน
4 องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5 ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูหมวดศึกษาทั่วไป
4 ผัง แสดงการกระจายความรับ ผิด ชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลัก สูตรสู
รายวิชา (เฉพาะดาน)
คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หนา
ก
ข
1
1
1
1
1
1
2
2
2
3
3
3
3
4
5
5
5
6
6
6
11
21
21
22
22
22
27
28

ข

มคอ. 2
สารบัญ (ตอ)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1 การบริหารหลักสูตร
2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3 การบริหารคณาจารย
4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

หนา
29
29
29
29
30
30
30
31
31
31
32
33
33
34
34
37
37
37
37
38

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ค

มคอ. 2
สารบัญ (ตอ)
หนา
ภาคผนวก
39
ภาคผนวก 1 การสํารวจ/วิจัย ประเมินหลักสูตร/อื่นๆ
40
ภาคผนวก 2 ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครว าด วยการจั ดการศึ กษา 42
ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2548
ภาคผนวก 3 ความหมายของเลขรหัสวิชา
53
ภาคผนวก 4 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา / ปรับปรุงหลักสูตร
55
ภาคผนวก 5 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
57
ภาคผนวก 6 ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษ 62
หลักสูตรคณะ/วิทยาลัยทีส่ ังกัด
ภาคผนวก 7 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
61
ภาคผนวก 8 ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของสภาวิชาการ
63
ภาคผนวก 9 ตารางการปรั บ ปรุ ง แก ไ ขตามข อ เสนอแนะของคณะกรรมการ 65
ดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย ฝายกลั่นกรองหลักสูตร
ภาคผนวก 10 ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย
67
ภาคผนวก 11 ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
69
ภาคผนวก 12 แบบสรุปขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ และรายละเอียดหลักสูตร
71

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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คํานํา
ใหกลาวถึงความเปนมาของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร วัตถุประสงค และเปาหมาย ความยาว
ไมเกินสองในสามของหนากระดาษ A4 ....................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………....

วิทยาลัย/คณะ..................................................
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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สารบัญ
คํานํา
สารบัญ
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1 รหัสและชื่อหลักสูตร
2 ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3 วิชาเอก (ถามี)
4 จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5 รูปแบบของหลักสูตร
6 สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7 ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8 อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9 ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ
และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
10 สถานที่จัดการเรียนการสอน
11 สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณา
ในการวางแผนหลักสูตร
12 ผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาทางสังคมและ
วัฒนธรรม ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกีย่ วของกับพันธกิจของสถาบัน
13 ความสัมพันธ (ถามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา/
หลักสูตรอื่นของสถาบัน
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1 ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
2 แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1 ระบบการจัดการศึกษา
2 การดําเนินการหลักสูตร
3 หลักสูตรและอาจารยผูสอน
คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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16
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สารบัญ (ตอ)
หนา
4 องคประกอบเกีย่ วกับประสบการณภาคสนาม
(การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
หมวดที่ 4

หมวดที่ 5

หมวดที่ 6

หมวดที่ 7

หมวดที่ 8

5 ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1 การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
3 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวิชา
หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1 กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3 เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การพัฒนาคณาจารย
1 การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
2 การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
การประกันคุณภาพหลักสูตร
1 การบริหารหลักสูตร
2 การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
3 การบริหารคณาจารย
4 การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
5 การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
6 ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
7 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1 การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2 การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3 การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
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สารบัญ (ตอ)

4 การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 จากการสํารวจ/วิจัย ประเมินหลักสูตร/อื่นๆ
ภาคผนวก 2 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวยการจัดการศึกษา
ระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2548
ภาคผนวก 3 ความหมายของเลขรหัสวิชา
ภาคผนวก 4 ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตํารา
รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยูแลว และที่จะมีในหลักสูตรนี้
ภาคผนวก 5 ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวิชา
ภาคผนวก 6 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
ภาคผนวก 7 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร
ภาคผนวก 8 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง (ถามี)
ภาคผนวก 9 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
ภาคผนวก 10 ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
วิพากษหลักสูตร
ภาคผนวก 11 ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภาวิชาการ
ภาคผนวก 12 ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
กลั่นกรองกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ภาคผนวก 13 ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย
ภาคผนวก 14 แนวปฏิบัติขั้นตอนการปดหลักสูตร

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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65
67
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76
78
80
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รูปแบบรายละเอียดของขั้นตอนการทําหลักสูตร
หลักสูตร ...................................................................
สาขาวิชา ..........................................................................
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ................................
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วิทยาลัย/คณะ/สถาบัน ...........................................................................................................................

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
:
หลักสูตร................................. สาขาวิชา............................
ภาษาอังกฤษ :
............................................................................................
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : ................................. (............................)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : ................................. (............................)
ชื่อยอ (ภาษาไทย) : ................ (............................)
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : ................ (............................)
3. วิชาเอก (ถามี)
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ……… หนวยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ป

(หรือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 ป หรือ หลักสูตรระดับปริญญาตรี 6 ป )
คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย

(หรือ ภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา) หรือ ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา)
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย

(หรือ รับนักศึกษาตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได หรือ รับทั้งนักศึกษาไทย
และนักศึกษาตางชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได)
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะที่จดั การเรียนการสอนโดยตรง

(หรือ เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
หลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น)

หรือ เปน

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

(หรือใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา) หรือเปนปริญญารวมระหวาง
สถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่มีขอตกลงความรวมมือ)
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.……….. ปรับปรุงจากหลักสูตร .......................... พ.ศ. ………….
เปดสอนใน ภาคการศึกษาที่ ………….. ปการศึกษา ………………
ไดพิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการสภาวิชาการในการประชุมครั้งที่ ……… / 25……….
เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
ไดรับอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ……… / 25……….
เมื่อวันที่ …….. เดือน ........................ พ.ศ. ………………
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ปการศึกษา ………………………………

(ปที่คาดวาจะไดรับการเผยแพรวาเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ)

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
8.1 ...................................................................................
8.2 ...................................................................................
8.3 ...................................................................................
8.4 ...................................................................................
8.5 ...................................................................................
8.6 ...................................................................................
8.7 ...................................................................................

(ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา)
9. ชื่ อ -สกุ ล เลขประจํ า ตั ว ประชาชน ตํ า แหน ง ทางวิ ช าการ และคุ ณ วุ ฒิ ก ารศึ ก ษาของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร (ใหเรียงคุณวุฒิการศึกษาจากสูงไปต่ํา และถาจบตางประเทศใหใช

ชื่อมหาวิทยาลัยและปที่สําเร็จการศึกษาเปนปค.ศ.)
ชื่อ-สกุล
คุณวุฒิการศึกษา
ลําดับ
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
ปที่สําเร็จการศึกษา
1 นายสมชาย อยางยิ่ง
D.Eng. (Electrical Engineering) Ohio State,
U.S.A., 1999
วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟา)จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2538
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟา)มหาวิทยาลัยรังสิต,
2535
2

นาย/นาง/นางสาว/ .............
(โปรดระบุคุณวุฒิการศึกษา เอก โท ตรี)

เลขประจําตัวประชาชน
1234567891234

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

ตําแหนง
ทางวิชาการ
ศาสตราจารย

ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย

(อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองมีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเกณฑมาตรฐานหลักสูตรไมไดระบุอาจารย
คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ผูรับผิดชอบหลักสูตรไว ใหอาจารยประจําหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท
หรือเทียบเทาในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนหรือเปนผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการไมต่ํากวาผูชวยศาสตราจารย อยางนอย 2 คน เปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
โดยใหระบุคุณวุฒิการศึกษา สาขาวิชา และปที่สําเร็จการศึกษา พรอมทั้งเลขประจําตัว
ประชาชน ถาจัดการเรียนการสอนมากกวา 1 แหง ใหแสดงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
ของแตละแหง ซึ่งตองเปนอาจารยคนละชุดกัน)
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
วิทยาลัย/คณะ ................................................. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

(ระบุสถานที่จัดการเรียนการสอนใหชัดเจน หากมีการสอนในวิทยาเขตอื่นๆ หรือ
สอนมากกวา 1 แหง ระบุขอมูลใหครบถวน)
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
11.2 การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
12. ผลกระทบจากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม ตอการพัฒนา
หลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

(ใหแตละวิทยาลัย/คณะ กําหนด)
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................

(ตามหลักสูตรที่เปดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ)
คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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13. ความสั มพั น ธ (ถ า มี ) กั บ หลักสู ต รอื่น ที่เ ป ด สอนในวิท ยาลั ย /คณะ/สาขาวิ ช า/หลั กสู ต รอื่น ของ
สถาบัน (เชน รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น หรือตองเรียน
จากวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น)
13.1 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนโดยวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
13.3 การบริหารจัดการ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………...

(อธิบายการบริหารจัดการ แผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับวิทยาลัย/
คณะ/สาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เชน หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กําหนดใหนักศึกษาในหลักสูตร
อื่นเรียนหรือไม ถามีจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหมั่นใจวารายวิชาดังกลาวสนองตอบตอ
ความตองการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น)

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………...

(เขียนใหสั้น ไมควรเกิน3บรรทัด เปนความเชื่อพื้นฐานของหลักสูตร ซึ่งประกอบ
ไปดวยความรู ทักษะ เจตคติ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม มิใชวัตถุประสงค พันธกิจ)
1.2 ความสําคัญ
………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………...
1.3 วัตถุประสงคของหลักสูตร
………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………...............
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
1. ………………………… 1. ……………………………….
2. ………………………… 2. ……………………………….

ตัวบงชี้/หลักฐาน
ตัวบงชี้
1. ……………………………
2. ……………………………
หลักฐาน
1. ............................................
2. ............................................

(ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่เสนอในหลักสูตร พรอมระบุ
เวลาที่คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จ (เชน ภายใน 5 ป) โดยใหระบุกลยุทธสําคัญที่ตอง
ดําเนินการเพื่อความสําเร็จของแผนนั้นๆ รวมทั้งตัวบงชี้ความสําเร็จ โดยตัวบงชี้ควรจะ
เปนสวนหนึ่งของการประเมินในหมวดที่ 7 ดวย)

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
………………………………………………………………………………………....……...

(1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 16 สัปดาห และใหเปนไป
ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
………………………………………………………………………………………....……...
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
………………………………………………………………………………………....……...
………………………………………………………………………………………....……...

(ถามีการจัดการศึกษาที่ใชระบบอื่นๆ ที่มิใชการใชระบบการศึกษาแบบทวิภาคใน
การจัดการเรียนการสอนใหแสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคใหชัดเจน)
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคตน

เดือนมิถุนายน

ถึง

เดือนกันยายน

ภาคปลาย

เดือนพฤศจิกายน

ถึง

เดือนกุมภาพันธ

ภาคฤดูรอน

เดือนมีนาคม

ถึง

เดือนพฤษภาคม (ถามี)

2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
………………………………………………………………………………………....……...
………………………………………………………………………………………....……...
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
………………………………………………………………………………………....……...
………………………………………………………………………………………....……...

(ระบุลักษณะเฉพาะของนักศึกษาที่จะสมัครเขาเรียนในหลักสูตร ที่ตองนํามา
ประกอบการพิจารณาเพื่อการกําหนดหลักสูตร (เชน นักศึกษาที่มีขอจํากัดทางทักษะ IT หรือ
ภาษา หรือคณิตศาสตร หรือการปรับตัวในการเรียน))
คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

11

มคอ. 2
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
………………………………………………………………………………………....……...
………………………………………………………………………………………....……...
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป
จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา
นักศึกษา
2554
2555
2556
2557
2558
ชั้นปที่ 1
…..
…..
…..
…..
…..
ชั้นปที่ 2
…..
…..
…..
…..
ชั้นปที่ 3
…..
…..
…..
ชั้นปที่ 4
…..
…..
รวม
…..
…..
…..
…..
…..
คาดวาจะสําเร็จการศึกษา
…..
…..

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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2.6

งบประมาณตามแผน
หมวด เงิน

งบบุคลากร
หมวดเงินเดือน

2554

2555

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

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

ปงบประมาณ
2556
2557
.............

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

2558
.............

(เงินเดือนของอาจารยที่มีอยู และที่พงึ มี โดยใชในการดําเนินการจัดการเรียนการสอน
ดังรายละเอียดการคํานวณในหนาถัดไป)
หมวดคาจางประจํา

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

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

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

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

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

(เงิ น ค า จ า งประจํ า ให แ ก ลู ก จ า งที่ จํ า เป น ต อ งมี ใ ช ใ นการดํ า เนิ น การเรี ย นการสอน เช น
เจาหนาที่หองปฏิบัติการชีวะ เปนตน ดังรายละเอียดการคํานวณในหนาถัดไป)
งบดําเนินงาน

เปนงบประมาณที่ไดจากการจัดการเรียนการสอนโดยการเขียนโครงการตาง ๆ แตละภาคการศึกษา
และรวมทุกรายวิชาตลอดปการศึกษา และแยกไดตามหมวดดังตอไปนี้
หมวดคาตอบแทน

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

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

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

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

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

(เงินที่จายตอบแทนใหแกผูปฏิบัติงานใหทางราชการ เชน อาจารยพิเศษ วิทยาการ เปนตน)
หมวดคาใชสอย

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

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

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

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

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

(คาเชาเหมาบริการ เชน คาเชาเหมารถ คาจางพิมพ คาจางเขาเลม คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการในประเทศ เชน คาเบี้ยเลี้ยง คาเชาที่พัก คาพาหนะ เปนตน)
หมวดคาวัสดุ

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

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

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

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

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

(รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวสินเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไมคง
สภาพเดิม เชน คากระดาษ หมึก สารเคมี สี เปนตน)
หมวดคาสาธารณูปโภค

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

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

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

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

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

(รายจายคาบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร และโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอม
กัน ดังรายละเอียดการคํานวณในหนาถัดไป)
งบลงทุน
หมวดคาครุภณ
ั ฑ

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

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

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

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

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

(รายจายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร ครุภัณฑในการใชประกอบการเรียนการ
สอน)
คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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2.6 งบประมาณตามแผน (ตอ)
ปงบประมาณ

หมวด เงิน
2554

2555

2556

2557

2558

รวมทั้งสิ้น (บาท)

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

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

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

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

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

จํานวนนักศึกษา (คน)

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

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

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

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

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

คาใชจายในการผลิตบัณฑิต
ตอหัวนักศึกษา (บาท)

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

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

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

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

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

การคิดงบประมาณ หมวดเงินเดือน
เงินเดือนอาจารย
สูตรการคํานวณ { (M1 x 12) + (M2 x 12) + …. + (Mi x 12) } = N
M1 = เงินเดือนของอาจารยคนที่ 1
Mi = เงินเดือนของอาจารยคนที่ i
i = จํานวนอาจารยในสาขาวิชา ( เชน สาขาวิชามีอาจารย 5 คน ; i = 5 เปนตน )
N = งบประมาณที่เปนเงินเดือนของอาจารยทั้งหมดในแตละปการศึกษา
หมายเหตุ
ในปการศึกษาถัดไปทุกๆป ใหเพิ่มงบประมาณเงินเดือนของอาจารยอีกรอยละ 6 จากยอด
งบประมาณเงินเดือนของปที่ผานมา เพราะมีการขึ้นขั้นเงินเดือนทุกป
การคิดงบประมาณ หมวดคาจางประจํา
เงินเดือนลูกจาง
สูตรการคํานวณ { (M1 x 12) + (M2 x 12) + …. + (Mi x 12) } = N
M1 = เงินเดือนของลูกจางประจําคนที่ 1
Mi = เงินเดือนของลูกจางประจําคนที่ i
i = จํานวนลูกจางประจําในสาขาวิชา ( เชน สาขาวิชามีลูกจางประจํา 2 คน ;
i = 2 เปนตน )
N = งบประมาณที่เปนเงินคาจางประจําทั้งหมดในแตละปการศึกษา

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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หมายเหตุ
ในปการศึกษาถัดไปทุกๆป ใหเพิ่มงบประมาณเงินคาจางประจําอีกรอยละ 6 จากยอด
งบประมาณเงินเดือนของปที่ผานมา เพราะมีการขึ้นขั้นเงินเดือนทุกป
การคิดงบประมาณ หมวดคาสาธารณูปโภค (คิดเฉพาะคาไฟฟา คาน้าํ ประปาคิดรวมถัวเฉลี่ยไวกบั
คาไฟฟาแลว)
จํานวนนักศึกษา (คน)
20-40
41-60
61-80
81-100
101-120
121-140
141-160
161-180
181-200
201-220
221-240

คาไฟฟาในแตละป (บาท)
24,000
36,000
48,000
48,000
60,000
60,000
72,000
72,000
84,000
84,000
96,000

คําอธิบาย
1) หลักการคิด คิดจากเครื่องปรับอากาศขนาด 25,000 BTU เบอร5 คาไฟฟา/เดือน/เครื่อง
= 1,500 บาท
2) หองบรรจุนักศึกษา 20 ถึง 40 คน ใชหองเรียนเปนเวลา 8 ชั่วโมง/วัน สัปดาหละ 5 วัน
ภาคการศึกษาละ 16 สัปดาห รวมเปนปการศึกษาละ 32 สัปดาห จะมีคาใชไฟฟาในแตละ
ปการศึกษาประมาณ 24,000 บาท เปนตน
3) การใชขอมูลจากตาราง พิจารณาจากจํานวนนักศึกษาแรกเขา สําหรับปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4
ปที่ 5 (ถามี) ตองคิดยอดจํานวนนักศึกษาทีม่ ีจํานวนมากขึน้ ทุกป

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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2.7 ระบบการศึกษา
5 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (e-Learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
1.4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

........
33
9
6
6
12

หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต
หนวยกิต

........ หนวยกิต
........ หนวยกิต
........ หนวยกิต
........ หนวยกิต
........ หนวยกิต
6 หนวยกิต
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รหัสวิชา
1500105
1500106
1500107

3.1.3 การจัดการเรียนการสอน
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1) กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผานสื่อ
Communicative English through Media

33 หนวยกิต
9 หนวยกิต
น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(3-0)

1.2) กลุมวิชามนุษยศาสตร
1.2.1) บังคับ 1 รายวิชา
รหัสวิชา
2500108

ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ความจริงของชีวิต
Truth of Life

6 หนวยกิต
3
น(ท-ป)
3(3-0)

1.2.2) เลือก 1 รายวิชา
รหัสวิชา
2000103
2500105

ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
Aesthetic Appreciation
มนุษยกับการพัฒนาตน
Man and Self Development

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

หนวยกิต

3 หนวยกิต
น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
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รหัสวิชา
2500106
2500107

1.3) กลุมวิชาสังคมศาสตร
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิถีไทย
Thai Living
วิถีโลก
Global Living

6 หนวยกิต
น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)

1.4) กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 12 หนวยกิต
1.4.1) บังคับ 3 รายวิชา
รหัสวิชา
4000110
4000111
4000112

ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
Man and Environment
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
Information Technology for Lifelong Learning

9 หนวยกิต
น(ท-ป)
3(3-0)
3(3-0)
3(2-2)

1.4.2) เลือก 1 รายวิชา
รหัสวิชา
4000113
4000114

ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตรกบั การพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science and Life Quality Development
วิทยาศาสตรสขุ ภาพและการออกกําลังกาย
Health Science and Exercises

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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น(ท-ป)
3(3-0)
3(2-2)
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รหัสวิชา
...............
...............

รหัสวิชา
...............
...............

รหัสวิชา
...............
...............

2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1) กลุมวิชาแกน
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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........
น(ท-ป)

หนวยกิต
หนวยกิต

...(...-...)
...(...-...)

........
น(ท-ป)

หนวยกิต

...(...-...)
...(...-...)

........
น(ท-ป)

หนวยกิต

...(...-...)
...(...-...)
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รหัสวิชา
...............
...............

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

2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
.................................................................................
การเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ
Preparation for Professional Internship
การฝกประสบการณวิชาชีพ
Professional Internship

........
น(ท-ป)

หนวยกิต

...(...-...)
...(...-...)

...(...-...)
...(...-...)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
น(ท-ป)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
...............
.................................................................................
...(...-...)
.................................................................................
...............
.................................................................................
...(...-...)
.................................................................................

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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3.1.4) แผนการศึกษา
ชั้นปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
รวม

น(ท-ป)
...(...-...)
...(...-...)
...(...-...)
………. หนวยกิต

น(ท-ป)
...(...-...)
...(...-...)
...(...-...)
………. หนวยกิต

ชั้นปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
รวม

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

น(ท-ป)
...(...-...)
...(...-...)
...(...-...)
………. หนวยกิต
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ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
รวม

น(ท-ป)
...(...-...)
...(...-...)
...(...-...)
………. หนวยกิต

ชั้นปที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
รวม

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

น(ท-ป)
...(...-...)
...(...-...)
...(...-...)
………. หนวยกิต

น(ท-ป)
...(...-...)
...(...-...)
...(...-...)
………. หนวยกิต
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ชั้นปที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
รวม

น(ท-ป)
...(...-...)
...(...-...)
...(...-...)
………. หนวยกิต

น(ท-ป)
...(...-...)
...(...-...)
...(...-...)
………. หนวยกิต

ชั้นปที่ 5 (ถามี)
ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
รวม
ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
...............
.................................................................................
...............
.................................................................................
รวม
คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

น(ท-ป)
...(...-...)
...(...-...)
………. หนวยกิต

น(ท-ป)
...(...-...)
...(...-...)
………. หนวยกิต
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3.1.5) คําอธิบายรายวิชา
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
33 หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
............... ชื่อวิชาภาษาไทย
...(...-...)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาบังคับกอน : (ถามี)
คําอธิบายรายวิชา …………. ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
2) หมวดวิชาเฉพาะ
........ หนวยกิต
2.1) กลุมวิชาแกน
........ หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
............... ชื่อวิชาภาษาไทย
...(...-...)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาบังคับกอน : (ถามี)
คําอธิบายรายวิชา …………. ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
2.2) กลุมวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
........ หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
............... ชื่อวิชาภาษาไทย
...(...-...)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาบังคับกอน : (ถามี)
คําอธิบายรายวิชา …………. ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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2.3) กลุมวิชาเฉพาะดาน
........ หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
............... ชื่อวิชาภาษาไทย
...(...-...)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาบังคับกอน : (ถามี)
คําอธิบายรายวิชา …………. ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
2.4) กลุมวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ
........ หนวยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
............... ชื่อวิชาภาษาไทย
...(...-...)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
วิชาบังคับกอน : (ถามี)
คําอธิบายรายวิชา …………. ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
6 หนวยกิต
เลือกจากรายวิชาที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร โดยไมซ้ําซอนกับ
รายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดใหเรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑ
การสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ
รหัสวิชา
...............

ชื่อวิชาและคําอธิบายรายวิชา
น(ท-ป)
...(...-...)
ชื่อวิชาภาษาไทย
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
คําอธิบายรายวิชา …………. ……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….

คณะ..................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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3.2 ชื่อ-สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย
ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตํารา (ถามี) รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยู
แลว และที่จะมีในหลักสูตรนี้ แสดงในภาคผนวก 4
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ

1

ชื่อ – สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ
การศึกษา(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/
สถาบัน,ปที่สําเร็จการศึกษา
นายสามารถ ทําดี
5432154321543
รองศาสตราจารย
วท.ม.(คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2540
วท.บ.(คณิตศาสตร)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2530

ภาระการสอน
ผลงานทางวิชาการ,
(ชม./สัปดาห
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ผลงานวิจัย (สาขา) และ
/ภาคการศึกษา)
ประสบการณ
ปการศึกษา 25….
หลักสูตรนี้
หลักสูตรอื่น 2554 2555 2556 2557
------- ----------- ------- ------- 12 12 12 12
(อางเหมือนอาง
------- ----------- ------- -------

ในบรรณานุกรม
คือ ชื่อเอกสาร,
ปที่เขียน.)

เอกสารการสอน
ชีวเคมีพื้นฐาน,2545.
หนังสือ/ตํารา
ภูมิศาสตรการตั้ง
ถิ่นฐาน,2528.
ผลงานวิจัย
การศึกษาโครงขายการ
ขนสงที่มีอิทธิพลตอการ
เจริญเติบโตของเทศบาล
เมืองปทุมธานี,2550.

(ระบุอาจารยประจําหลักสูตรอยางนอย 5 คน กรณีจบการศึกษาตางประเทศใหใช
ภาษาอังกฤษ และระบุประเทศในชองสถาบันดวย )
(ระบุอาจารยซึ่งมีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปดสอนโดยใหมีคุณวุฒิ
การศึกษาและจํานวนสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร)
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3.2.2 อาจารยประจํา

ลําดับ

1

ชื่อ – สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ
การศึกษา(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/
สถาบัน,ปที่สําเร็จการศึกษา
นางสาวสมหวัง ปรารถนา
เลขประจําตัวประชาชน
_____________
ตําแหนงทางวิชาการ
...........................................
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา)
...........................................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
..........................................
ปที่สําเร็จการศึกษา ...........

ภาระการสอน
ผลงานทางวิชาการ,
(ชม./สัปดาห
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ผลงานวิจัย (สาขา) และ
/ภาคการศึกษา)
ประสบการณ
ปการศึกษา 25….
หลักสูตรนี้
หลักสูตรอื่น 2554 2555 2556 2557
------- ----------- ------- ------- --- --- --- --(อางเหมือนอาง
------- ----------- ------- -------

ในบรรณานุกรม
คือ ชื่อเอกสาร,
ปที่เขียน.)

เอกสารการสอน
ชีวเคมีพื้นฐาน,2545.
หนังสือ/ตํารา
ภูมิศาสตรการตั้ง
ถิ่นฐาน,2528.
ผลงานวิจัย
การศึกษาโครงขายการ
ขนสงที่มีอิทธิพลตอการ
เจริญเติบโตของเทศบาล
เมืองปทุมธานี,2550.
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3.2.3 อาจารยพิเศษ

ลําดับ

1

ชื่อ – สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ
การศึกษา(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/
สถาบัน,ปที่สําเร็จการศึกษา
นายสมนึก ดีใจ
เลขประจําตัวประชาชน
_____________
ตําแหนงทางวิชาการ
...........................................
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา)
...........................................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
..........................................
ปที่สําเร็จการศึกษา ...........

ภาระการสอน
ผลงานทางวิชาการ,
(ชม./สัปดาห
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ผลงานวิจัย (สาขา) และ
/ภาคการศึกษา)
ประสบการณ
ปการศึกษา 25….
หลักสูตรนี้
หลักสูตรอื่น 2554 2555 2556 2557
------- ----------- ------- ------- --- --- --- --(อางเหมือนอาง
------- ------------ -----------

ในบรรณานุกรม
คือ ชื่อเอกสาร,
ปที่เขียน.)

เอกสารการสอน
ชีวเคมีพื้นฐาน,2545.
หนังสือ/ตํารา
ภูมิศาสตรการตั้ง
ถิ่นฐาน,2528.
ผลงานวิจัย
การศึกษาโครงขายการ
ขนสงที่มีอิทธิพลตอการ
เจริญเติบโตของเทศบาล
เมืองปทุมธานี,2550.
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงาน หรือสหกิจศึกษา) (ถามี)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
..……………………………………………………………………………………………...............
..……………………………………………………………………………………………...............
..……………………………………………………………………………………………...............

(ลงรายการสําคัญๆ ของมาตรฐานผลการเรียนรูจากประสบการณภาคสนามที่ตองการ)
4.2 ชวงเวลา
..……………………………………………………………………………………………...............
..……………………………………………………………………………………………...............
..……………………………………………………………………………………………...............

(ระบุชวงเวลาของหลักสูตรที่จัดประสบการณภาคสนามใหนักศึกษา เชน ป
ภาคการศึกษาที่จัด)
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
..……………………………………………………………………………………………...............
..……………………………………………………………………………………………...............
..……………………………………………………………………………………………...............

(เชน 3 วันตอสัปดาห เปนเวลา 4 สัปดาห หรือจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา)
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย (ถามี)
5.1 คําอธิบายโดยยอ
..……………………………………………………………………………………………...............
..……………………………………………………………………………………………...............
..……………………………………………………………………………………………...............
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
..……………………………………………………………………………………………...............
..……………………………………………………………………………………………...............
..……………………………………………………………………………………………...............

(ระบุมาตรฐานผลการเรียนรูหลักๆ ที่ตองการจากการทําโครงงานหรืองานวิจัย)
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5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ ……………………………… ปการศึกษา ………………………………

(ระบุชวงระยะเวลาของหลักสูตรที่กําหนดใหทําโครงงานหรืองานวิจัย เชน ป
ภาคการศึกษา)
5.4 จํานวนหนวยกิต
…………………… หนวยกิต
5.5 การเตรียมการ
..……………………………………………………………………………………………...............
..……………………………………………………………………………………………...............
..……………………………………………………………………………………………...............

(อธิบายอยางยอเกี่ยวกับการเตรียมการใหคําแนะนําและชวยเหลือทางดานวิชาการ
แกนักศึกษา)
5.6 กระบวนการประเมินผล
..……………………………………………………………………………………………...............
..……………………………………………………………………………………………...............
..……………………………………………………………………………………………...............

(อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสําหรับการทวนสอบ
มาตรฐาน)
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................

(ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังโดยทั่วๆ ไป
ที่สถาบัน วิทยาลัย/ คณะ หรือ สาขาวิชา พยายามพัฒนาใหมีขึ้นในตัวของนักศึกษาหลักสูตรนี้
เชน บัณฑิตซึ่งมีความสามารถพิเศษเฉพาะในการแกไขปญหาไดอยางสรางสรรค มีความสามารถ
ในความเปนผูนําอยางโดดเดน หรือมีความมุงมั่นในการใหบริการสาธารณะ หรือมีทักษะ
ทาง IT ในระดับสูงในแตละคุณลักษณะดังกลาว ชี้ใหเห็นถึงกลยุทธการสอนและกิจกรรม
นักศึกษาที่จะใชในการพัฒนาคุณลักษณะเหลานั้น)
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1) ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2.1.2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2.1.3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรมและจริยธรรม
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2.2 ดานความรู
2.2.1) ผลการเรียนรูดานความรู
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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2.2.2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2.2.3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2.3 ดานทักษะทางปญญา
2.3.1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2.3.2) กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2.3.3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1) ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2.4.2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2.4.3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
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2.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1) ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2.5.2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2.5.3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2.6 ดานทักษะทางปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ
2.6.1) ผลการเรียนรูดานทักษะทางปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2.6.2) กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปฏิบัติงานตามสาขา
วิชาชีพ
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
2.6.3) กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (แตละสาขาวิชาสามารถ
พิจารณาปรับเพิ่มเติมตามศาสตร และสาขาวิชาชีพนั้นๆ)
3.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
3.1.1 ตระหนักในคุณคาของระบบคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซือ่ สัตยสุจริต
3.1.2 มีวินัย ตรงตอเวลา และมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3.1.3 มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยง
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และลําดับความสําคัญ
3.1.4 เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของ
ความเปนมนุษย
3.1.5 เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
3.2 ดานความรู
3.2.1 มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาของสาขาวิชา
เฉพาะดานอยางกวางขวางและเปนระบบ
3.2.2 มีความรูในสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาที่ศึกษา
3.2.3 สามารถบูรณาการความรูในสาขาวิชาที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
3.2.4 สามารถใชความรูและทักษะในสาขาวิชาของตน ในการประยุกตแกไขปญหาในงาน
จริงได
3.2.5 มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใหเล็งเห็นการเปลี่ยนแปลงและเขาใจ
ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม ๆ
3.3 ดานทักษะทางปญญา
3.3.1 คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
3.3.2 สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาดาน
ตางๆไดอยางสรางสรรคและมีระบบ
3.3.3 มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ไดรับการฝกฝนตามเนื้อหาสาระสําคัญของสาขาวิชา
3.3.4 สามารถรวบรวม ศึ ก ษา วิ เ คราะห และสรุ ป ประเด็ น ป ญ หาความต อ งการ
แกปญหาดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร รวมทั้งการใชนวัตกรรมใหมๆ ในการแกไขปญหา
อยางมีประสิทธิภาพ
3.3.5 สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
เหมาะสมกับสถานการณ
3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
3.4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมายทั้งรายบุคคลและงานกลุม
3.4.2 สามารถปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่น ทั้งในฐานะผูนําและสมาชิกในกลุมไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
3.4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบ
3.4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3.4.5 เปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้ง
แสดงจุดยืนอยางเหมาะสมทั้งของตนเองและของกลุม
คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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3.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.5.1 สามารถระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตรในการวิเคราะห แปลความหมาย และ
เสนอแนวทางในการแกปญหาไดอยางสรางสรรค
3.5.2 สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน
3.5.3 สามารถเลือกใชสารสนเทศและเทคโนโลยีในการสื่อสารอยางเหมาะสม
3.5.4 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอร สําหรับการทํางานที่เกี่ยวของกับวิชาชีพไดเปนอยางดี
3.5.5 มีการวิเคราะห วิจารณผลงานในเชิงวิชาการระหวางอาจารยผูสอนและกลุมนักศึกษา
3.6 ดานทักษะทางปฏิบัติงานตามสาขาวิชาชีพ
3.6.1 มีความสามารถในการประกอบวิชาชีพ
3.6.2 สามารถเลือกใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับวิชาชีพ
3.6.3 มีความชํานาญในการใชคอมพิวเตอรและอุปกรณอื่นที่เกี่ยวของในการประกอบ
วิชาชีพ
3.6.4 ตระหนักถึงการใชเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ โดยไมทําลายสิ่งแวดลอม
3.6.5 สามารถติดตามความกาวหนาเกี่ยวกับวิชาชีพในวงการธุรกิจ

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
z ความรับผิดชอบหลัก
{ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะทาง
ปฏิบัติงานตาม
สาขาวิชาชีพ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

แสดงในภาคผนวก 5

(แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือ
รับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูมาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได)

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

36

มคอ. 2
4. ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
4.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม
4.1.1
ซื่อสัตยสุจริต
4.1.2
4.1.3
4.1.4
พลเมืองที่ดี
4.1.5

มีจิตสํานึก ตระหนักถึงคุณคาของตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ เสียสละและ
มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ
เคารพกฎเกณฑ กติกาและขอบังคับขององคกรและสังคม โดยคํานึงถึงความเปนสวนรวม
เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น ประพฤติตนและปฏิบัติหนาที่ของการเปน
มีสัมมาคารวะ รูจักกาลเทศะ มีจิตบริการ และจิตสาธารณะ

4.2 ดานความรู
4.2.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการใชภาษาในการติดตอสื่อความหมายที่ดี
4.2.2 มีความรูความเขาใจธรรมชาติของตนเอง ผูอื่น และสังคม
4.2.3 มีความรูอยางกวางขวางทันสมัย และมีวิธีการในการแสวงหาความรูอยางเปนระบบ
4.3 ดานทักษะทางปญญา
4.3.1 สามารถคนหาขอเท็จจริง ทําความเขาใจ ประเมินขอมูลจากหลักฐานเพื่อนําขอสรุปมาใช
บนฐานการคิดอยางเปนระบบ
4.3.2 วิเคราะหปญหาที่ซับซอน ตัดสินใจโดยใชปญญา เสนอแนวทางแกไขที่สรางสรรคเพื่อ
ปองกันและแกไขปญหาที่เกิดขึ้น
4.3.3 มีทักษะในการบูรณาการความรูและนําไปใชในการดํารงชีวิตอยางมีความสุขเพื่อการมี
คุณภาพชีวิตที่ดี
4.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.4.6

มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ
มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถปรับตัวและทํางานกับผูอื่นได
สรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอื่น และสรางความเขาใจอันดีระหวางบุคคลและสังคม
เปนผูนําและผูตามที่ดี สามารถวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง
กลาแสดงความคิดเห็นอยางมีเหตุผลและยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น
มีน้ําใจใหความรวมมือและทํางานเปนทีมได

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

37

มคอ. 2
4.5 ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
4.5.1 สามารถเลือกใชเทคนิคและวิธีการเชิงตัวเลขในการเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
การแปลความหมายและเสนอแนวทางในการแกปญหาอยางสรางสรรค
4.5.2 สามารถใชภ าษาในการสื่อ สารอยา งมี ป ระสิ ทธิภ าพทั้งการฟ ง การพู ด การอ าน และ
การเขียน
4.5.3 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดตอสื่อสาร การสืบคน
ขอมูลและการนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพ
4.5.4 มีวิจารณญาณในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ ากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
z ความรับผิดชอบหลัก { ความรับผิดชอบรอง
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5.ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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รายวิชา

รหัสวิชา
1500105
1500106
1500107
2000103
2500105
2500106
2500107
2500108
4000110
4000111
4000112
4000113
4000114

ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารผานสื่อ
ความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ
มนุษยกับการพัฒนาตน
วิถไี ทย
วิถโี ลก
ความจริงของชีวิต
มนุษยกับสิ่งแวดลอม
การคิดและการตัดสินใจ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต
วิทยาศาสตรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
วิทยาศาสตรสุขภาพและการออกกําลังกาย

1.คุณธรรม จริยธรรม

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

4.ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

3.ทักษะทาง
ปญญา

2.ความรู
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษาระดับ
อนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2548
แสดงในภาคผนวก 1
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

(อธิบายกระบวนการที่ใชในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู แตละรายวิชา เชน ทวนสอบจากคะแนนขอสอบ หรืองานที่มอบหมาย
กระบวนการอาจจะตางกันไปสําหรบรายวิชาที่แตกตางกัน หรือสําหรับมาตรฐานผลการเรียนรู
แตละดาน)
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญา อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ตองมีคุณสมบัติครบถวน
ดังตอไปนี้
3.1.1 ศึกษารายวิชาตางๆ ครบถวน และผานเกณฑตามขอกําหนด และระเบียบของมหาวิทยาลัย
3.1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไมต่ํากวา 2.00 จากระบบ 8 ระดับ
3.1.3 ใชเวลาการศึกษาไมเกิน 2 เทาของระยะเวลาการศึกษาที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งนี้ไมนับ
ระยะเวลาการลาพักการศึกษาตามความที่ระบุไวในขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร วาดวยการ
จัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2548
3.1.4 ไมมีพันธะดานหนี้สินใดๆ กับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
3.1.5 มีเกียรติและศักดิ์ศรีของนักศึกษา
3.2 นักศึกษามีสิทธิ์แสดงความจํานงขอสําเร็จการศึกษา ตองมีคุณสมบัติครบถวนดังนี้
3.2.1 เปนนักศึกษาภาคการศึกษาสุดทายที่ลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร
3.2.2 ผานกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ใหนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 3.2.1 และ 3.2.2 ยื่นคํารองแสดงความจํานง
ขอสําเร็จการศึกษาตอสวนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด มิฉะนั้นอาจ
ไมไดรับการพิจารณาเสนอชื่อตอสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติใหปริญญาบัตรในภาคการศึกษานั้น
คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

40

41

มคอ. 2

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………...

(อธิบายกระบวนการที่ใชสําหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนําอาจารยใหม
และอาจารยพิเศษใหมั่นใจไดวาอาจารยเขาใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆ ที่
สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน)
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

(อธิบายถึงสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อชวยใหคณาจารยไดพัฒนา)

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 …………………………………………………………………………………………………
1.2 …………………………………………………………………………………………………
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
.........................................
................................
..................................
.........................................
................................
..................................

(ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร)
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
แสดงในภาคผนวก 6

(ระบุความพรอมของทรัพยากรที่มีอยูแลว โดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการ
สอนที่จําเปน เชน ตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอนอื่น ๆ รวมทั้งสื่อ
อิเลคทรอนิกสอื่นๆ เปนตน)
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

(ระบุกระบวนการวางแผนและจัดหาตํารา หนังสืออางอิง เอกสารหรืออุปกรณ
การเรียนการสอนอื่นๆ รวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่นๆ เปนตน)
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
เปาหมาย
การดําเนินการ
.........................................
................................
.........................................
................................

การประเมินผล
..................................
..................................

(ระบุกระบวนการติดตามและประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา วารสาร
และอุปกรณการเรียนการสอนตลอดจนทรัพยากรอื่นๆ ที่จําเปน)
คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

(ระบุ ก ระบวนการย อ ๆ ในการรั บ อาจารย ใ หม เพื่ อ ให มั่ น ใจว า อาจารย มี
คุณสมบัติและประสบการณเพียงพอตอความรับผิดชอบการสอน)
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

(อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือรวมกันและการมีสวนรวมของคณาจารย
ในการติดตามคุณภาพหลักสูตร การทบทวนประจําป และการวางแผนสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตรโดยระบุเปนรายขอ)
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

(สรุปยอๆ ถึงนโยบายในการแตงตั้งอาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษ
เชน วิธีการอนุมัติ กระบวนการเลือกสรร และสัดสวนตอคณาจารยในหลักสูตรทั้งหลักสูตร)
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัตงิ าน
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(เชน การฝกอบรม ทัศนศึกษา หรือการฝกการทําวิจัยรวมกับอาจารย เปนตน)
คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

(อธิบายถึงการจัดการที่ไดดําเนินการในการใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแก
นักศึกษารวมถึงตารางการทํางานของอาจารยและการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตร การ
เลือกและวางแผนสําหรับอาชีพ )
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

(แนบกฎระเบี ย บสํ า หรั บ การอุ ท ธรณ ข องนั ก ศึ ก ษาในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ช าการ
รวมทั้งกระบวนการในการพิจารณาขออุทธรณเหลานั้น)
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..

(ใหอธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตร โดยตอง
สํารวจความตองการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความ
พึงพอใจของผูใชบัณฑิต)

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
7.1 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน สําหรับหลักสูตร 4 ป
ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
9
9
9
อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ 9 9
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
9 9
9
9
9
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
9 9
9
9
9
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
9 9
9
9
9
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
9 9
9
9
9
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
9 9
9
9
9
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
9
9
9
9
มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
9 9
9
9
9
อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9 9
9
9
9
อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ตัวบงชี้และเปาหมาย

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) (ตอ)
ตัวบงชี้และเปาหมาย
10.

จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50
ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. อื่น ๆ ระบุ ...

ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
9 9
9
9
9

9

9

9

7.2 ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน สําหรับหลักสูตร 5 ป
ตัวบงชี้และเปาหมาย
1.

2.

3.

4.

5.

อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา

ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6
9 9 9 9 9 9

9 9

9

9

9

9

9 9

9

9

9

9

9 9

9

9

9

9

9 9

9

9

9

9
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) (ตอ)
ตัวบงชี้และเปาหมาย
6.

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู ที่กําหนดในมคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอย
รอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมิน
การดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว
8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50
ตอป
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม
5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. อื่น ๆ ระบุ ...

ปการศึกษา
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5 ปที่ 6
9 9 9 9 9 9

9

9

9

9

9

9 9

9

9

9

9

9 9

9

9

9

9

9 9

9

9

9

9

9

9

9

หมายเหตุ ใสเครื่องหมาย 9 ในชองปใดหมายถึงปที่ดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน

(ระบุตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ใชในการติดตาม ประเมินและรายงานคุณภาพ
ของหลักสูตรประจําปที่ระบุไวในหมวด ๑ – ๖ ขางตน เชน จํานวนนักศึกษาที่จบในเวลาที่กําหนด
จํานวนนักศึกษาที่ตกออก (Retire) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต การดําเนินงานตาม การ
พัฒนา/ปรับปรุงที่กําหนด เปนตน โดยตัวบงชี้อยางนอยตองสอดคลองกับตัวบงชี้ของ การ
ประกันคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก)
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

(อธิบายหรือออกแบบจัดกระทํากับขอมูลถึงกระบวนการที่ใชในการประเมินกล
ยุทธการสอนที่ไดวางแผนไวสําหรับการพัฒนาการเรียนรูในดานตางๆ เชน การประเมิน
ความเห็นหรือขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรม การนํากลยุทธการสอน
ไปใช การปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะหผลการ
ประเมินของนักศึกษาและหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการสอนที่เกี่ยวของ
และอธิบายกระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผนกลยุทธการสอน)
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

(อธิบายหรือออกแบบจัดกระทํากับขอมูลถึงกระบวนการที่ใชในการประเมิน
ทักษะของคณาจารยในการใชกลยุทธตามที่ไดวางแผนไว เชน การประเมินของนักศึกษาใน
แตละรายวิชา การสังเกตการณของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหนาภาคการทดสอบ
ผลการเรียนรูของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตร
เดียวกัน การจัดอับดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรู และทักษะที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดที่นักศึกษาตองการ)
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

(อธิบายกระบวนการที่จะใช เพื่อจะได ขอมูล ต างๆ ยอ นกลับ ในการประเมิ น
คุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรูที่คาดหวังจากกลุมบุคคล ดังนี้
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1) นักศึกษาและบัณฑิต 2) ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูประเมินภายนอก 3) ผูใชบัณฑิตและ/
หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ)
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

(ให ป ระเมิ น ตามตั ว บ ง ชี้ ผ ลการดํ า เนิ น งานที่ ร ะบุ ใ นหมวดที่ 7 ข อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาเดียวกันอยางนอย 1
คน (ควรเปนคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

(อธิ บ ายกระบวนการทบทวนผลการประเมิ น ที่ ไ ด จ ากอาจารย แ ละนั ก ศึ ก ษา
รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ)

หมายเหตุ กรุณาลบขอความอธิบายการกรอกขอมูล หรือขอความตัวอยาง และ
หมายเหตุออก เมื่อเสนอขอมูลใหคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง และ
ใหความเห็นชอบ
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ภาคผนวก
1 - 13
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ภาคผนวก 1
จากการสํารวจ/วิจัย ประเมินหลักสูตร/อื่นๆ
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จากการสํารวจ/วิจัย ประเมินหลักสูตร/อื่นๆ มีรายละเอียดดังนี้
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………...
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ภาคผนวก 2
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2548
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2548
เพื่อใหการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรีและปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2548 ดําเนิน
ไปดวยความเรียบรอย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พ.ศ. 2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จึงตราขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร วาดวยการจัดการศึกษา
หลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี (ตอเนื่อง) พ.ศ. 2548”
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับการจัดการศึกษาหลักสูตรระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และ
ปริญญาตรี(ตอเนื่อง) ตั้งแตปการศึกษา 2548 เปนตนไป
ขอ 3 ขอบังคับ ระเบียบ หรือประกาศใดที่ขัดแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน

ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
“สภามหาวิทยาลัย”
“อธิการบดี”
“นักศึกษาภาคปกติ”

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
นั ก ศึ ก ษาที่ ศึ ก ษาเต็ ม เวลาในวั น ที่ ทํ า การ

ปกติ
“นักศึกษาภาคพิเศษ”
หมายความวา
นักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการการจัด
การศึกษาเพื่อปวงชน หรือนักศึกษาที่เขาศึกษาตามโครงการอื่นใดที่ไมใชนักศึกษาภาคปกติ
“ภาคการศึกษาปกติ”
หมายความวา ภาคการศึกษาตนและภาคการศึกษาปลาย
“ภาคการศึกษาฤดูรอน”
หมายความวา ภาคการศึกษาหลังภาคการศึกษาปลาย
“อาจารยที่ปรึกษา”
หมายความวา อาจารย ที่มหาวิทยาลั ยแต งตั้งโดยคํา แนะนํ า
ของคณบดีเพื่อใหทําหนาที่แนะนํานักศึกษาและใหคําปรึกษาดานการเรียนและดานอื่นๆ
“ศูนยบริการการศึกษา”
หมายความวา ศูนยบริการการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร ที่ตั้งอยูภายนอกมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 1
การรับเขาศึกษา
ขอ 5 ผูมีสิทธิ์สมัครเขาเปนนักศึกษา

5.1 คุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา
5.1.1 ไมเคยรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตในกรณีที่โทษ
นั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดยประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
5.1.2 ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
5.1.3 ไมเปนคนวิกลจริต และไมเปนโรคติดตอรายแรงหรือโรคอื่นซึ่งสังคมรังเกียจ
5.1.4 ไมเคยถูกคัดชื่อออกจากสถานศึกษาเพราะมีความผิดทางวินยั
5.1.5 มีคุณสมบัติอื่นตามขอกําหนดของมหาวิทยาลัยและหรือหลักสูตรสาขาวิชา
ที่สมัครเขาศึกษา
สําหรับผูสมัครที่มีคุณสมบัติไมเปนไปตามที่กําหนดใหอยูในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
5.2 คุณวุฒิของผูสมัคร
ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา ปริญญาตรี 4 ป และปริญญาตรี 5 ป ตอง
สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
(ตอเนื่อง) ตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาหรือสูงกวา
สําหรับผูสมัครเขาเปนนักศึกษาภาคพิเศษ คุณวุฒิของผูสมัครใหเปนไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย
ขอ 6 การรับเขาเปนนักศึกษา
กําหนดการและวิธีการรับเขาศึกษาใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ขอ 7 การขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
7.1 ผูสมัครเปนนักศึกษาจะมีสถานภาพเปนนักศึกษาเมื่อไดขึ้นทะเบียนแลว
7.2 วิธีการขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษาใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
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หมวดที่ 2
ระบบการศึกษา
ขอ 8 ระบบการศึกษา
8.1 การจัดการศึกษา ใชระบบทวิภาค โดยหนึ่งปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา
ปกติ หนึ่งภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษารวมทั้งเวลาสอบไมนอยกวา 16 สัปดาห มหาวิทยาลัยอาจ
จัดภาคการศึกษาฤดูรอนโดยกําหนดระยะเวลาของแตละรายวิชาใหมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาค
การศึกษาปกติ
8.2 “หนวยกิต” หมายความวา มาตราที่ใชแสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาไดรับ
เกณฑในการกําหนดจํานวนหนวยกิต มีดังนี้
8.2.1 รายวิชาภาคทฤษฎีที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาในชั้นเรียนไมนอยกวา
15 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษา ใหนับเปน 1 หนวยกิต
8.2.2 รายวิชาภาคปฏิบัติที่ใชเวลาปฏิบัติหรือทดลองไมนอยกวา 30 ชั่วโมง ตอภาค
การศึกษา ใหนับเปน 1 หนวยกิต
8.2.3 รายวิชาการฝกงานหรือฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา 45 ชั่วโมง
ตอภาคการศึกษา ใหนับเปน 1 หนวยกิต
ขอ 9 กําหนดวันเปดและปดภาคการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหทําเปนประกาศของมหาวิทยาลัย
หมวดที่ 3
การลงทะเบียนเรียน
ขอ 10 การลงทะเบียนเรียน
10.1 นักศึกษาใหมที่เขาศึกษาในภาคการศึกษาแรกตองลงทะเบียนเรียนภายในเวลาที่
มหาวิทยาลัยกําหนดมิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์การเขาเปนนักศึกษาและจะถูกถอนชื่อออกจากทะเบียน
10.2 นัก ศึก ษาปจ จุบ ัน จะตอ งลงทะเบีย นเรีย นภายในเวลาที ่ม หาวิท ยาลัย กํ า หนด
มิฉะนั้นจะไมมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
10.3 การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณเมื่อไดชําระคาธรรมเนียมภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
10.4 กําหนดการลงทะเบียนเรียน วิธีการลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
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10.5 การลงทะเบียนเรียน จะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษา และเปนไป
ตามขอกําหนดของหลักสูตร
10.6 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาฤดูรอนตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยจัดจะไม
เสียสิทธิ์ในการไดรับปริญญาเกียรตินิยม
10.7 การลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาปกติ นักศึกษาภาคปกติตองลงทะเบียนเรียน
ไมต่ํากวา 9 หนวยกิต แตไมเกิน 22 หนวยกิต สวนในภาคการศึกษาฤดูรอนลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน 9
หนวยกิต นักศึกษาลงทะเบียนเรียนสูงกวาหรือต่ํากวาที่กําหนดไดในกรณีที่จะขอสําเร็จการศึกษาในภาค
การศึกษานั้น ทั้งนี้ใหคณบดีที่นักศึกษาสังกัดเปนผูพิจารณาอนุมัติโดยคําแนะนําของอาจารยที่ปรึกษากอน
การลงทะเบียนเรียน สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษจํานวนหนวยกิตที่ลงทะเบียนเรียนในแตละภาคการศึกษาให
เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
10.8 นักศึกษาจะตองตรวจสอบสถานภาพของตนเองกอนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง
นักศึกษาที่ไมปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยที่ประกาศไวจะไมมีสิทธิ์ลงทะเบียน
เรียน
ขอ 11 การลงทะเบีย นเรี ย นรายวิช าที่มี วิ ช าบั งคั บก อ น (pre-requisite)
นัก ศึ ก ษาจะตอ ง
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เ ปนวิชาบังคับกอนลงทะเบียนเรีย นรายวิชาตอเนื่อง มิฉะนั้นใหถือวาการ
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาตอเนื่องเปนโมฆะ
ขอ 12 การขอเพิ่ม ขอถอน และขอยกเลิกรายวิชา
12.1 การขอเพิ่มและขอถอนรายวิชา จะกระทําไดภายใน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษา
ปกติ และภายใน 1 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาฤดูรอน โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่
ปรึกษา ถานักศึกษาขอยกเลิกรายวิชาหลังจากชวงเวลาดังกลาวจะไดรับการบันทึกอักษร W
12.2 การขอยกเลิกรายวิชาตองกระทําใหเสร็จสิ้นกอนสอบปลายภาค 2 สัปดาห
12.3 นักศึกษาที่ชําระเงินคาธรรมเนียมแบบเหมาจายที่ขอเพิ่มและถอนรายวิชาภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดไมตองชําระเงินเพิ่มในกรณีเพิ่มรายวิชาและไมสามารถถอนเงินคืนไดกรณีขอถอน
รายวิชา
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หมวดที่ 4
ระยะเวลาการศึกษา
ขอ 13 ระยะเวลาการศึกษา
13.1 นักศึกษาภาคปกติ
13.1.1 หลักสูตรอนุปริญญา (3 ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 5 ภาคการศึกษา
ปกติ และไมเกิน 6 ปการศึกษา
13.1.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา
ปกติ และไมเกิน 8 ปการศึกษา
13.1.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 4 ภาคการศึกษา
ปกติ และไมเกิน 4 ปการศึกษา
13.1.4 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษา
ปกติ และไมเกิน 10 ปการศึกษา
13.1.5 หลักสูตรปริญญาตรี (6 ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษา
ปกติ และไมเกิน 12 ปการศึกษาหรือเทียบเทา
13.2 นักศึกษาภาคพิเศษ
13.2.1 หลักสูตรอนุปริญญา (3 ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 8 ภาคการศึกษา และไม
เกิน 6 ปการศึกษา
13.2.2 หลักสูตรปริญญาตรี(4 ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 10 ภาคการศึกษา
และไมเกิน 8 ปการศึกษา
13.2.3 หลักสูตรปริญญาตรี(ตอเนื่อง) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 6 ภาคการศึกษา
และไมเกิน 4 ปการศึกษา
13.2.4 หลักสูตรปริญญาตรี(5 ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 13 ภาคการศึกษา
และไมเกิน 10 ปการศึกษา
13.2.5 หลักสูตรปริญญาตรี(6 ป) ใชเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 ภาคการศึกษา
และไมเกิน 12 ปการศึกษา
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หมวดที่ 5
การเรียน การฝกประสบการณวิชาชีพและการสอบ
ขอ 14 การเรียน
14.1 นัก ศึก ษาจะตอ งลงทะเบีย นเรีย นติด ตอ กัน ทุก ภาคการศึก ษาปกติ การลาพัก
การศึกษาจะตองปฏิบัติตามระเบียบการลาพักการศึกษา
14.2 นักศึกษาจะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมดของรายวิชา
นั้นจึงจะมีสิทธิ์เขาสอบปลายภาค ในกรณีที่นักศึกษามีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 80 ตองยื่นคํารองขอมีสทิ ธิ์
สอบพรอมหลักฐานแสดงเหตุจําเปนของการขาดเรียน โดยยื่นที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน กอนสอบ
ปลายภาค 3 สัปดาห เพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาสิทธิ์ในการเขาสอบ นักศึกษาที่มีเวลาเรียนนอยกวา
รอยละ 60 จะหมดสิทธิ์สอบ
ขอ 15 การฝกประสบการณวิชาชีพ
15.1 นักศึกษาจะตองฝกประสบการณวิชาชีพตามที่ระบุไวในหลักสูตร ถาผูใดปฏิบัติงานไม
ครบถวน ใหถือวาการศึกษายังไมสมบูรณ
15.2 ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาจะตองประพฤติตนตามระเบียบวินยั
และปฏิบัติงานตามขอกําหนดทุกประการ หากฝาฝน ผูควบคุมซึ่งเปนอาจารยและบุคลากรในหนวยฝกประสบการณ
วิชาชีพอาจพิจารณาสงตัวกลับ
ขอ 16 การสอบ
16.1 การสอบแบงเปน 3 ประเภทคือ การสอบยอย การสอบกลางภาค และการสอบปลายภาค
16.2 การกําหนดจํานวนครั้ง และวิธีการสอบยอยและการสอบกลางภาค ใหอยูในดุลยพินิจ
ของอาจารยประจําวิชา
16.3 ระเบียบการเขาสอบ ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
16.4 นักศึกษาที่ไมไดเขาสอบปลายภาคตามกําหนดโดยมีเหตุผลความจําเปน จะตองยื่นคํา
รองขอสอบที่สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ภายใน 2 สัปดาห นับตั้งแตวันสอบวิชานั้น และให
สอบใหเสร็จสิ้นภายในภาคการศึกษาถัดไป หากพนกําหนดใหนายทะเบียนเปลี่ยนระดับคะแนนเปน “E”
หรือ “F” โดยอัตโนมัติ
16.5 นักศึกษาที่ทุจริตในการสอบ เมื่อนักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดระเบียบการ
สอบใหคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบแลว
รายงานผลการพิจารณาตอมหาวิทยาลัยเพื่อดําเนินการลงโทษและแจงโทษใหทุกฝายที่เกี่ยวของทราบ
โดยมีแนวทางการพิจารณาโทษดังตอไปนี้

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

59

60

มคอ. 2

(1) ถาเปนความผิดประเภททุจริต ใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ในรายวิชาที่
กระทําผิด ระเบีย บการสอบ สว นรายวิช าอื่น ที่นัก ศึก ษาผูนั้น ลงทะเบีย นเรีย นไวใ หไ ดผ ลการสอบ
ตามที่สอบไดจริง และใหพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้น 1 ภาคการศึกษาเปนอยางนอย ในภาค
การศึกษาถัดไป หรืออาจใหพนสภาพการเปนนักศึกษาก็ได
(2) ถาเปนความผิดประเภทสอเจตนาใหลงโทษโดยใหไดรับ “E” หรือ “F” ใน
รายวิชาที่กระทําผิดระเบียบการสอบ และอาจพิจารณาสั่งพักการศึกษานักศึกษาผูนั้นไดไมเกิน 1 ภาค
การศึกษา
(3) ถาเปนความผิดอยางอื่นตามที่ระบุไวในขอปฏิบัติของนักศึกษาในการสอบ ให
ลงโทษตามควรแกความผิดนั้น แตจะตองไมเกินกวาระดับโทษต่ําสุดของความผิดประเภททุจริต
(4) ถานักศึกษากระทําผิดหรือรวมกระทําผิดอื่นๆที่เกี่ยวกับการสอบ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาโทษนักศึกษาที่กระทําผิดระเบียบการสอบเปนผูพิจารณาเสนอการลงโทษตอมหาวิทยาลัยตามควร
แกความผิดนั้น
(5) การใหพักการศึกษาของนักศึกษาตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ใหเริ่มเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่กระทําผิดนั้น ทั้งนี้ใหนับระยะเวลาที่ถูกสั่งพักการศึกษาเขาเปนระยะเวลาการศึกษาดวย
(6) นักศึกษาที่ถูกสั่งพักการศึกษาจะตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพนักศึกษา
ทุกภาคการศึกษาที่พักการศึกษา
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หมวดที่ 6
การวัดและประเมินผล
ขอ 17 ใหมีการประเมินผลการศึกษาในรายวิชาตางๆ ตามหลักสูตร เปน 2 ระบบ ดังนี้
17.1 ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน 8 ระดับ
ระดับคะแนน
ความหมาย
คาระดับคะแนน
A
ดีเยีย่ ม
4.0
ดีมาก
3.5
B+
B
ดี
3.0
ดีพอใช
2.5
C+
C
พอใช
2.0
D+
ออน
1.5
D
ออนมาก
1.0
E
ตก
0.0
ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินผลรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร ระดับคะแนนที่ถือวาสอบได
ตองไมต่ํากวา “D” ถานักศึกษาไดระดับคะแนนในรายวิชาใดต่ํากวา ตองลงทะเบียนและเรียนใหม จนกวา
จะสอบได กรณีวิชาเลือกถาไดระดับคะแนนต่ํากวา “D” สามารถเปลี่ยนไปเลือกเรียนรายวิชาอื่นได สวน
การประเมินผลรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ ถาไดระดับ
คะแนนต่ํากวา “C” ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียนใหม ถาไดรับการประเมินผลต่ํากวา
“C” เปนครั้งที่สอง ถือวาพนสภาพเปนนักศึกษา
กรณีที่นักศึกษาขอลงทะเบียนรายวิชาเลือกอื่นแทนรายวิชาเลือกที่สอบไมผาน รายวิชาที่
สอบไมผานจะไดรับการบันทึกผลการเรียนเปน “E”
17.2 ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินผลดังนี้
ผลการศึกษา
ผานดีเยีย่ ม
ผาน
ไมผาน

ระดับการประเมิน
PD (Pass with Distinction)
P (Pass)
F (Fail)

ระบบคะแนนนี้ใ ชสํา หรับ การประเมิน ผลรายวิช าที่ห ลัก สูต รบัง คับ ใหเ รีย นเพิ่ม ตาม
ขอกําหนดเฉพาะ และรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม
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รายวิชาที่ไดผลประเมิน “F” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได
ขอ 18 สัญลักษณอื่น มีดังนี้
Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพือ่ รวมฟง โดยไมนับหนวยกิต
W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกรายวิชาที่ไดรับอนุมัติใหยกเลิกรายวิชานั้น โดยตอง
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา 2 สัปดาห และใชในกรณีที่นักศึกษา ลาพัก
การศึกษาหรือถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นแลว
I (Incomplete) ใชสําหรับการบันทึกการประเมินผลในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไมสมบูรณ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษา หรือใชสําหรับบันทึกรายวิชาที่นักศึกษาขาดสอบ นักศึกษาที่ได “I” ตองดําเนินการ
ขอรับการประเมินผล เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคการศึกษาถัดไป
การเปลี่ยนระดับคะแนน “I” ใหดําเนินการ ดังนี้
(1) กรณีนักศึกษายังทํางานไมสมบูรณ ไมติดตอผูสอนหรือไมสามารถสงงานได
ตามเวลาที่กําหนดใหผูสอนพิจารณาผลงานที่คางอยูเปนศูนย และสงผลการประเมินผลการศึกษาจาก
คะแนนที่มีอยูภายในภาคการศึกษาถัดไป
(2) กรณีนักศึกษาขาดสอบ และมหาวิทยาลัยไมอนุญาตใหสอบหรือมหาวิทยาลัย
อนุญาตใหสอบ แตไมมาสอบภายในภาคการศึกษาถัดไป นายทะเบียนจะเปลี่ยนผลการศึกษาเปน “E” หรือ
“F” โดยอัตโนมัติ
(3) นักศึกษาที่ไดรับผลการเรียนเปน “I” ในภาคการศึกษาสุดทายและดําเนินการแก
“I” ในภาคการศึกษาถัดไปตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
ขอ 19 รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการศึกษา ใหไดผลการประเมินเปน “P”
ขอ 20 นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํากับ
รายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ําใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อพิจารณา
วิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู
ขอ 21 การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย
คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค และคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคิดเปนเลขทศนิยม 2
ตําแหนง โดยไมปดเศษ สําหรับรายวิชาที่ยังมีผลการศึกษาเปน “I” ไมนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉลี่ย
21.1 กรณีที่สอบตกทั้งรายวิชาเลือกและรายวิชาบังคับ ใหนําหนวยกิตของรายวิชาที่สอบตก
มาคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
21.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลว หรือเรียนวิชาที่ระบุ
ไวในหลักสูตรที่เทียบเทา ใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียนครั้งแรกเทานั้น
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หมวดที่ 7
การขอโอนรายวิชาและยกเวนรายวิชา
ขอ 22 การรับโอน การพิจารณารับโอนใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่
ไดรับมอบหมายโดยการเสนอของคณะที่รับโอน
ขอ 23 เกณฑการเทียบรายวิชาเพื่อขอยกเวนการเรียนรายวิชา
23.1 การเที ย บรายวิ ช าใหอยูใ นดุ ลยพินิจของโปรแกรมวิช าและคณะ และอนุ มัติโดย
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ตอ งไมไดรับการพิจารณาใหยกเวนรายวิชานั้นๆมากอน
23.2 การเทียบรายวิชาในลักษณะเทียบเปนกลุมวิชา การเทียบโอนจากประสบการณการ
เทียบโอนจากการศึกษานอกระบบและการเทียบโอนจากระบบการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเปนไปตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย
23.3 นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอโอนหรือขอเทียบรายวิชาเรียนเพื่อยกเวนไมตองเรียนรายวิชานั้น ๆ
ใหดําเนินการขอเทียบรายวิชาเรียนตอคณบดีที่นักศึกษานั้นสังกัด หรือคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัย
แตงตั้งภายในภาคการศึกษาแรกที่มหาวิทยาลัยรับเขาศึกษา
หมวดที่ 8
การลา การลาพักการศึกษา การลาออก
ขอ 24 การลา
24.1 การลาปวย ลากิจ ที่ไมเกิน 15 วัน ใหอยูในดุลยพินิจของอาจารยที่ปรึกษา ในการอนุมัติ
หากเกินจากนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากคณบดี และไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย การอนุมัติจะตอง
ไมเกินกวารอยละ 60 ของเวลาเรียนทั้งหมด
24.2 นักศึกษาที่ไดรับการอนุมัติใหลาจะมีสิทธิ์ไดรับการผอนผันดานการสอบ และการ
นับเวลาเรียน
ขอ 25 การลาพักการศึกษา
25.1 นักศึกษายื่นคํารองขอลาพักการศึกษาหรือรักษาสถานภาพไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
25.1.1 ถูกเกณฑหรือระดมเขารับราชการทหาร
25.1.2 ไดรับทุนแลกเปลี่ยนระหวางประเทศหรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร
สนับสนุน
25.1.3 ประสบอุบัติเหตุ ภยันตรายหรือเจ็บปวย จนไมสามารถศึกษาตอไปใหไดผลดีได
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25.1.4 เหตุผลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
25.2 การลาพักการศึกษา กระทําไดครั้งละไมเกิน 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน ถาจําเปนตอง
ลาพักการศึกษาตอใหยื่นคํารองใหม การลาพักการศึกษาทุกครั้งตองไดรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย
25.3 นักศึกษาที่ไดรับอนุมัติใหลาพักการศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการรักษาสถานภาพ
นักศึกษา
ขอ 26 การลาออกและการพนสภาพนักศึกษา
26.1 การลาออกจะตองไดรบั อนุมัติจากมหาวิทยาลัย
26.2 นักศึกษาจะพนสภาพการเปนนักศึกษาในกรณีตอไปนี้
26.2.1 ไมชําระคาธรรมเนียมการรักษาสภาพนักศึกษา 2 ภาคการศึกษาติดตอกัน
26.2.2 มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑที่ระบุในระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวย
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา ปริญญาตรี และปริญญาตรี(ตอเนื่อง) พ.ศ. 2548
26.2.3 ประพฤติปฏิบัติตนไมถูกตองตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครวาดวย
วินัยนักศึกษา
หมวดที่ 9
การสําเร็จการศึกษา
ขอ 27 การขอรับและอนุมัตปิ ริญญาหรืออนุปริญญา
27.1 นักศึกษาที่จะมีสิทธิ์ขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา ตองศึกษารายวิชาตางๆครบถวน
และผานเกณฑอื่นตามขอกําหนดและระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด
หลักสูตร ตั้งแต 2.00 ขึ้นไป และมีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามจํานวนปที่กําหนดไวในหลักสูตร ทั้งนี้
ยกเวนผูไดรับการเทียบโอนรายวิชา
27.2 นักศึกษาที่เรียนครบตามหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี และผานเกณฑตามขอกําหนด
และระเบียบของมหาวิทยาลัย แตไ ด ค า ระดั บ คะแนนเฉลี่ ย สะสมต่ํา กว า 2.00 อาจขอรับอนุปริญญาได
ทั้งนี้ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมสูงกวา 1.80
27.3 ใหนักศึกษายื่นคํารองแสดงความจํานงขอรับปริญญา หรืออนุปริญญาตออาจารยที่ปรึกษา
และคณบดีตามลําดับภายใน 30 วัน นับแตวันเปดเรียนของภาคการศึกษาสุดทายที่นักศึกษาคาดวาจะสอบ
ไดหนวยกิตครบถวนตามหลักสูตร
27.4 นักศึกษาจะตองชําระหนี้สินทั้งหมดที่มีตอมหาวิทยาลัยใหเรียบรอยเสร็จสิ้นกอน จึง
จะไดรับการเสนอชื่อเพื่อขอรับปริญญาหรืออนุปริญญา
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27.5 นักศึกษาที่สมควรไดรับการเสนอชื่อใหไดรับปริญญาหรืออนุปริญญา จะตองเปนผูที่
มีความประพฤติที่ไมขัดตอระเบียบของมหาวิทยาลัยและวินัยของนักศึกษา
27.6 สภามหาวิทยาลัย เปนผูพิจารณาอนุมัติปริญญาหรืออนุปริญญา
ขอ 28 การใหปริญญาเกียรตินิยม
28.1 คุณสมบัติดานการศึกษาของนักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
28.1.1 สอบไดรายวิชาเฉพาะดาน ไมต่ํากวา “C” ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได
“F” ตามระบบไมมีคาระดับคะแนน
28.1.2 สอบไดรายวิชาในหมวดวิชาอื่นๆไมต่ํากวา “C” และอาจไดรับผลการประเมิน
บางรายวิชาในระดับคะแนน “D” ไดไมเกิน 2 รายวิชา
28.1.3 ไมเคยเรียนซ้ํารายวิชาใดเพื่อเปลีย่ นคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
28.1.4 ไมเคยเรียนซ้ําเพื่อนับหนวยกิตในรายวิชาที่ไดลงทะเบียนเรียนโดยไมนับ
หนวยกิต (Audit) มากอน
28.1.5 ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.60 ขึ้นไป สําหรับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง
และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 3.25 ขึ้นไป สําหรับเกียรตินิยมอันดับสอง
กรณีศึกษาในระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ตองไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยตาม
เกณฑในวรรคแรกทั้งในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาและในระดับปริญญาตรี(ตอเนื่อง)
28.1.6 เรี ย นจบภายในกํ า หนดเวลาไม เ กิ น จํ า นวนป ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นหลั ก สู ต ร
นักศึก ษาภาคปกติที่ลงทะเบีย นเรีย นภาคฤดูรอนตอจากภาคการศึกษาสุดทายของหลักสูตร ไมมีสิทธิ์
ไดรับเกียรตินิยม
28.2 คุณสมบัติดานคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยมจะตองเปน
ผูมีความประพฤติดี และไมเคยถูกลงโทษทางวินัยตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย
ขอ 29 รางวัลการเรียนดี
นั ก ศึ ก ษาที่ มี สิ ทธิ์ ไ ด รั บรางวั ลการเรี ยนดี จะต องมี ค าระดั บคะแนนเฉลี่ ยสู งสุ ด แต ล ะ
สาขาวิชา ทั้งนี้ตองมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.60 และตองมีคุณสมบัติตามขอ 28.2
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66
หมวดที่ 10
อาจารยที่ปรึกษา

ขอ 30 อาจารยที่ปรึกษามีบทบาทหนาที่ดงั นี้
30.1 ใหคํา แนะนําดา นการเรีย นและวิธีเ รีย นของนัก ศึก ษาใหถูก ตอ งตามที่ห ลัก สูต ร
กําหนดไว
30.2 เปดโอกาสใหนักศึกษาเขาพบ เพื่อใหคําปรึกษาหารือ
30.3 ใหคําแนะนําในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา การเปลี่ยนรายวิชา การเพิ่ม-ถอน
รายวิชา การยกเวนรายวิชา ใหคําปรึกษา และติดตามผลการเรียนของนักศึกษา
30.4 พิจารณาคํารองตางๆ ของนักศึกษา และดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบ
30.5 ดูแลความประพฤติของนักศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบวินัยที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว
ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดวินัยเปนหนาที่ของอาจารยที่ปรึกษาในการดูแลแกไข หากไมปรับปรุงใหดีขึ้น
ใหรายงานใหคณบดีทราบ เพื่อพิจารณานําเสนอรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายพิจารณา
หมวดที่ 11
บททั่วไป
ขอ 31 ใหมหาวิทยาลัยประเมินการสอนของอาจารยผูสอนอยางนอยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และ
ใหนําผลการประเมินมาใชในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและพิจารณาจัดผูสอน
ขอ 32 ใหมีการวิจัยเพื่อติดตามและประเมินผลหลักสูตรทุกๆ 5 ป
ขอ 33 ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ มีอํานาจสั่งการในการออกระเบียบประกาศ
หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับขอบังคับ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มีปญหาจากการใชขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
พลอากาศเอก
(วีระ กิจจาทร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ภาคผนวก 3
ความหมายของเลขรหัสวิชา
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ความหมายของเลขรหัสวิชา
1. ระบบรหัสวิชายึดพืน้ ฐานของระบบรหัสเดิม
2. การจัดหมวดวิชา หมูวิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมูว ิชาของ ISCED (International Standard
Classification Education) เปนแนวทาง
3. การจัดหมวดวิชาและหมูว ิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ
3.1 ยึดสาระสําคัญ (Concept) ของคําอธิบายรายวิชา
3.2 ยึดฐานกําเนิดของรายวิชา
3.3 อาศัยผูเชี่ยวชาญ
4. รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 7 ตัว
เลข 3 ตัวแรกเปนหมวดวิชาและหมูว ิชา
เลขตัวที่ 4 บงบอกถึงระดับความยากงายหรือชั้นป
เลขตัวที่ 5 บงบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
เลขตัวที่ 6,7 บงบอกถึงลําดับกอนหลังของวิชา
1

2

3

4

5

6

7

ลําดับกอนหลังของวิชา
ลักษณะเนื้อหาวิชา
ระดับความยากงายหรือชั้นป
หมวดวิชาและหมูวิชา

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ภาคผนวก 4
ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตํารา (ถามี)
รวมทั้งภาระการสอนทั้งที่มีอยูแลว และที่มีในหลักสูตรนี้

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

69

70
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ผลงานทางวิชาการ การคนควา วิจัย หรือการแตงตํารา (ถามี) รวมทั้งภาระการสอน
ทั้งที่มีอยูแลว และที่มใี นหลักสูตรนี้
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร

ลําดับ

1

ชื่อ – สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ
การศึกษา(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/
สถาบัน,ปที่สําเร็จการศึกษา
นางสาวสมหญิง ใจงาม
เลขประจําตัวประชาชน
_____________
ตําแหนงทางวิชาการ
...........................................
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา)
...........................................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
..........................................
ปที่สําเร็จการศึกษา ...........

ภาระการสอน
ผลงานทางวิชาการ,
(ชม./สัปดาห
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ผลงานวิจัย (สาขา) และ
/ภาคการศึกษา)
ประสบการณ
ปการศึกษา 25….
หลักสูตรนี้
หลักสูตรอื่น 2554 2555 2556 2557
------- ----------- ------- ------- --- --- --- --(อางเหมือนอาง
------- ----------- ------- -------

ในบรรณานุกรม
คือ ชื่อเอกสาร,
ปที่เขียน.)

เอกสารการสอน
ชีวเคมีพื้นฐาน,2545.
หนังสือ/ตํารา
ภูมิศาสตรการตั้ง
ถิ่นฐาน,2528.
ผลงานวิจัย
การศึกษาโครงขายการ
ขนสงที่มีอิทธิพลตอการ
เจริญเติบโตของเทศบาล
เมืองปทุมธานี,2550.

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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3.2.2 อาจารยประจํา

ลําดับ

1

ชื่อ – สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ
การศึกษา(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/
สถาบัน,ปที่สําเร็จการศึกษา
นางสาวสมหวัง ปรารถนา
เลขประจําตัวประชาชน
_____________
ตําแหนงทางวิชาการ
...........................................
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา)
...........................................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
..........................................
ปที่สําเร็จการศึกษา ...........

ภาระการสอน
ผลงานทางวิชาการ,
(ชม./สัปดาห
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ผลงานวิจัย (สาขา) และ
/ภาคการศึกษา)
ประสบการณ
ปการศึกษา 25….
หลักสูตรนี้
หลักสูตรอื่น 2554 2555 2556 2557
------- ----------- ------- ------- --- --- --- --(อางเหมือนอาง
------- ----------- ------- -------

ในบรรณานุกรม
คือ ชื่อเอกสาร,
ปที่เขียน.)

เอกสารการสอน
ชีวเคมีพื้นฐาน,2545.
หนังสือ/ตํารา
ภูมิศาสตรการตั้ง
ถิ่นฐาน,2528.
ผลงานวิจัย
การศึกษาโครงขายการ
ขนสงที่มีอิทธิพลตอการ
เจริญเติบโตของเทศบาล
เมืองปทุมธานี,2550.
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3.2.3 อาจารยพิเศษ

ลําดับ

1

ชื่อ – สกุล เลขประจําตัวประชาชน
ตําแหนงทางวิชาการ คุณวุฒิ
การศึกษา(สาขาวิชา) มหาวิทยาลัย/
สถาบัน,ปที่สําเร็จการศึกษา
นายสมนึก ดีใจ
เลขประจําตัวประชาชน
_____________
ตําแหนงทางวิชาการ
...........................................
คุณวุฒิการศึกษา(สาขาวิชา)
...........................................
มหาวิทยาลัย/สถาบัน
..........................................
ปที่สําเร็จการศึกษา ...........

ภาระการสอน
ผลงานทางวิชาการ,
(ชม./สัปดาห
รายวิชาที่รับผิดชอบ
ผลงานวิจัย (สาขา) และ
/ภาคการศึกษา)
ประสบการณ
ปการศึกษา 25….
หลักสูตรนี้
หลักสูตรอื่น 2554 2555 2556 2557
------- ----------- ------- ------- --- --- --- --(อางเหมือนอาง
------- ------------ -----------

ในบรรณานุกรม
คือ ชื่อเอกสาร,
ปที่เขียน.)

เอกสารการสอน
ชีวเคมีพื้นฐาน,2545.
หนังสือ/ตํารา
ภูมิศาสตรการตั้ง
ถิ่นฐาน,2528.
ผลงานวิจัย
การศึกษาโครงขายการ
ขนสงที่มีอิทธิพลตอการ
เจริญเติบโตของเทศบาล
เมืองปทุมธานี,2550.
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ภาคผนวก 5
ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู
จากหลักสูตรสูรายวิชา
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73

ผังแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
z ความรับผิดชอบหลัก
{ ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1. คุณธรรม
จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

4. ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ

6. ทักษะทาง
ปฏิบัติงานตาม
สาขาวิชาชีพ

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

(แสดงใหเห็นวาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือ
รับผิดชอบรอง ซึ่งบางรายวิชาอาจไมนําสูมาตรฐานผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได)

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร

74

75

มคอ. 2

ภาคผนวก 6
ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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76

ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
1. สถานที่เรียนและอุปกรณการสอน
1.1 สถานที่เรียน
ลําดับ
1
2
3

รายการและลักษณะเฉพาะ
..........................................................
..........................................................
..........................................................

จํานวนที่มีอยู
..................
..................
..................

จํานวนที่คาดวาจะเพียงพอ
..............................................................
..............................................................
..............................................................

จํานวนที่มีอยู
..................
..................
..................

จํานวนที่คาดวาจะเพียงพอ
.........................................................
.........................................................
.........................................................

1.2 อุปกรณการสอน
ลําดับ
1
2
3

รายการ
..........................................................
..........................................................
..........................................................

2. หองสมุด
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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77
3. เอกสารและตําราเรียน
3.1 หนังสือและตําราเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
ลําดับ
1
2
3

ชื่อหนังสือ/ชื่อผูแตง/ป พ.ศ.
..........................................................
..........................................................
..........................................................

จํานวนที่มีอยู
..................
..................
..................

จํานวนที่ตองการเพิ่ม
.........................................................
.........................................................
.........................................................

จํานวนที่มีอยู
..................
..................
..................

จํานวนที่ตองการเพิ่ม
.........................................................
.........................................................
.........................................................

จํานวนที่มีอยู
..................
..................
..................

จํานวนที่ตองการเพิ่ม
.........................................................
.........................................................
.........................................................

3.2 จํานวนวารสารและเอกสารอื่น ๆ
ลําดับ
1
2
3

รายการและลักษณะ
..........................................................
..........................................................
..........................................................

3.3 สื่ออื่นๆ
ลําดับ
1
2
3

รายการและลักษณะ
..........................................................
..........................................................
..........................................................

4 แหลงฝกประสบการณวิชาชีพ
4.1 แหลงวิทยาการ
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
4.2 แหลงฝกงาน (ฝกประสบการณวิชาชีพ)
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ภาคผนวก 7
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประจําหลักสูตร
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 8
ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม กับ หลักสูตรปรับปรุง

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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81

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม กับ หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
4. ……………………………
5. ……………………………
6. ……………………………
7. ……………………………
8. ……………………………
9. ……………………………
10. ……………………….…
11. ………………………..…
12. ………………………..…
13. ………………………..…
14. ……………………………
15. ………………………..…
16. ………………………..…
17. ………………………..…
18. ………………………..…
19. ………………………..…
20. ………………………..…
21. ……………………….…
22. ………………………..…
23. ………………………..…
24. ………………………..…
25. ………………………..…
26. ………………………..…
27. ………………………..…
28. ………………………..…

หลักสูตรปรับปรุง
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
4. ……………………………
5. ……………………………
6. ……………………………
7. ……………………………
8. ……………………………
9. ……………………………
10. ………………………..…
11. ………………………..…
12. ………………………..…
13. ………………………..…
14. ………………………..…
15. ………………………..…
16. ………………………..…
17. ………………………..…
18. ………………………..…
19. ………………………..…
20. ………………………..…
21. ………………………..…
22. ………………………..…
23. ……………………….…
24. ………………………..…
25. ………………………..…
26. ………………………..…
27. ………………………..…
28. ……………………….…

เหตุผลในการปรับปรุง
1. ……………………………
2. ……………………………
3. ……………………………
4. ……………………………
5. ……………………………
6. ……………………………
7. ……………………………
8. ……………………………
9. ……………………………
10. ………………………..…
11. ………………………..…
12. ………………………..…
13. ………………………..…
14. ………………………..…
15. ………………………..…
16. ………………………..…
17. ………………………..…
18. ………………………..…
19. ………………………..…
20. ………………………..…
21. ………………………..…
22. ………………………..…
23. ………………………..…
24. ………………………..…
25. ………………………..…
26. ………………………..…
27. ………………………..…
28. ………………………..…
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ภาคผนวก 9
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
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คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
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ภาคผนวก 10
ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
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85

ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการวิพากษหลักสูตร
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการวิพากษหลักสูตร
1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….
3. ………………………………………………………….
4. ………………………………………………………….
5. ………………………………………………………….
6. ………………………………………………………….
7. ………………………………………………………….
8. ………………………………………………………….
9. ………………………………………………………….
10. …..…………………………………………………….
11. …..…………………………………………………….
12. …..…………………………………………………….
13. …..…………………………………………………….
14. …..…………………………………………………….
15. …..…………………………………………………….
16. …..…………………………………………………….
17. …..…………………………………………………….
18. …..…………………………………………………….
19. …..…………………………………………………….
20. …..…………………………………………………….
21. …..…………………………………………………….
22. …..…………………………………………………….
23. …..…………………………………………………….
24. …..…………………………………………………….
25. …..…………………………………………………….
26. …..…………………………………………………….
27. …..…………………………………………………….
28. …..…………………………………………………….

การปรับปรุงแกไข
1. …………………………………………
2. …………………………………………
3. …………………………………………
4. …………………………………………
5. …………………………………………
6. …………………………………………
7. …………………………………………
8. …………………………………………
9. …………………………………………
10. …..……………………………………
11. …..……………………………………
12. …..……………………………………
13. …..……………………………………
14. …..……………………………………
15. …..……………………………………
16. …..……………………………………
17. …..……………………………………
18. …..……………………………………
19. …..……………………………………
20. …..……………………………………
21. …..……………………………………
22. …..……………………………………
23. …..……………………………………
24. …..……………………………………
25. …..……………………………………
26. …..……………………………………
27. …..……………………………………
28. …..……………………………………
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ภาคผนวก 11
ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ
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87

ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภาวิชาการ
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ
1. ………………………………………………………….
2. ………………………………………………………….
3. ………………………………………………………….
4. ………………………………………………………….
5. ………………………………………………………….
6. ………………………………………………………….
7. ………………………………………………………….
8. ………………………………………………………….
9. ………………………………………………………….
10. …..…………………………………………………….
11. …..…………………………………………………….
12. …..…………………………………………………….
13. …..…………………………………………………….
14. …..…………………………………………………….
15. …..…………………………………………………….
16. …..…………………………………………………….
17. …..…………………………………………………….
18. …..…………………………………………………….
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ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรอง
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ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
กลั่นกรองกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ขอสังเกตและขอเสนอแนะของกรรมการกลั่นกรอง
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
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ตารางการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย

คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

90

มคอ. 2

91
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ภาคผนวก 14
แนวปฏิบัติขนั้ ตอนการปดหลักสูตร
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ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
เรื่อง แนวปฏิบัติขั้นตอนการปดหลักสูตร
เนื่ อ งจากการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ตามองค ป ระกอบที่ ๒ ด า นการเรี ย น
การสอน ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ กําหนดใหมหาวิทยาลัยตองมีระบบและกลไกในการเปดและปดหลักสูตร
ดังนั้น เพื่อใหการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เปนไปตามองคประกอบคุณภาพ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติในการเสนอขอความ
เห็นชอบการปดหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแลว ดังตอไปนี้
๑. กรรมการประจําหลักสูตรโดยประธานหลักสูตรเสนอแบบฟอรมการปดหลักสูตร
๒. คณะแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาปดหลักสูตรของคณะ
๓. คณะกรรมการพิจารณาปดหลักสูตร ดํ าเนินการพิจารณารายละเอียดการเสนอปด
หลักสูตร ดังนี้
๓.๑ ประเด็นความตองการของสังคม ความตองการดานตลาดแรงงานของประเทศ
๓.๒ ประเด็นความสอดคลองกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
๓.๓ ประเด็นความพรอมของการดําเนินการจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร
๓.๔ ประเด็นความสามารถในการแขงขันกับมหาวิทยาลัยอื่น
๓.๕ สรุปผลการดําเนินงานดานความคุมคา คุมทุน
๓.๖ สรุปภาพรวมผลการดําเนินงานจัดการเรียนการสอนที่ผานมา
๓.๗ สรุปผลการประเมินคุณภาพ
๓.๘ อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
๔. คณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบการปดหลักสูตร แลวจึงสงเรื่องใหคณะ
นําเขาคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาใหความเห็นชอบ และนําเสนอสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
๕. สํ า นั ก ส ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย น นํ าหลั ก สู ต รที่ ค ณะแจ งป ด เสนอต อ คณะ
กรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลัย (กบ.) สภาวิชาการพิจ ารณาเห็นชอบและเสนอสภามหาวิท ยาลัย เพื่ อ
พิจารณาอนุมัติการปดหลักสูตร
คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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๖. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะนําหลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปด
หลักสูตร เสนอตอคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใน ๓๐ วัน
๗. เมื่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการปดหลักสูตรแลวจะแจงให
สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) ทราบตอไป
๘. คณะใดต อ งการเป ด หลั ก สู ต ร ที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แจ ง ป ด ที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาแลว ตองนําหลักสูตรนั้นเสนอตอสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยใหมตามขั้นตอน
ระยะเวลาการเสนอปดหลักสูตร
คณะที่มีความประสงคจะเสนอปดหลักสูตร ใหการดําเนินการภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม
ของทุ ก ป เพื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย จะได มี เ วลาเพี ย งพอในการดํ า เนิ น เรื่ อ งเสนอพิ จ ารณาหลั ก สู ต รต อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.)
หลักสูตรที่อยูในเงื่อนไขการพิจารณาปดหลักสูตร
๑. หลักสูตรที่ไมเปดสอนติดตอกัน ๕ ปการศึกษา
๒. หลักสูตรที่ไมเปนไปตามความตองการของประเทศและนโยบายการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัย หรือหลักสูตรที่หมดความจําเปนในการผลิตบัณฑิต
๓. หลักสูตรที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร เชน อาจารยประจําหลักสูตรไม
ครบ หรือมีคุณวุฒิไมตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่เปด
๔. จํานวนนักศึกษาต่ํากวาแผนรับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
๕. หลักสูตรที่ไมสามารถแขงขันกับมหาวิทยาลัยอื่นได และพัฒนาสูความเปนเลิศไดยาก
๖. ตองการปดหลักสูตร เพื่อใชศักยภาพของอาจารยเปนอาจารยประจําหลักสูตรที่จะ
พัฒนาใหม
๗. หลักสูตรที่มีปญหาในการบริหารจัดการหลักสูตรในภาพรวม
ทั้งนี้ การเสนอปดหลักสูตร ในภาคการศึกษาหรือปการศึกษาใด หากยังมีนักศึกษายังไม
สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เสนอขอปด ใหดําเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนั้นตอไป
จนกวานักศึกษาคนสุดทายจะสําเร็จการศึกษาหรือพนสภาพการศึกษาเปนนักศึกษาในหลักสูตรนั้น และ
นั บ จากภาคการศึ ก ษาหรื อ ป ก ารศึ ก ษาที่ ข อป ด หลั ก สู ต รจะต อ งไม มี ก ารประชาสั ม พั น ธ ห รื อ เป ด รั บ
นักศึกษาตอไปนี้อีก
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ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(รองศาสตราจารยเปรื่อง กิจรัตนภร)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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ขั้นตอนการเสนอขอปดหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
ประธานหลักสูตรเสนอปดหลักสูตร

คณะแตงตั้งคณะกรรมการฯ พิจารณาใหความเห็นชอบการปดหลักสูตร

คณะรับทราบผานคณะกรรมการประจําคณะ และสงเรือ่ งใหสํานักสงเสริมวิชาการฯ

สํานักสงเสริมวิชาการฯ นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ

สํานักสงเสริมวิชาการฯ นําเสนอสภาวิชาการพิจารณา
ใหความเห็นชอบการปดหลักสูตร

สํานักสงเสริมวิชาการฯ นําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมตั ิปดหลักสูตร

สํานักสงเสริมวิชาการฯ สงเรื่องสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รับทราบการใหความเห็นชอบการปดหลักสูตรภายใน ๓๐ วัน
นับตั้งแตสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

สกอ. แจงสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.)
เพื่อรับทราบการปดหลักสูตร

สํานักสงเสริมวิชาการฯ ประชาสัมพันธแจงหนวยงานทีเ่ กี่ยวของรับทราบ
คณะ...................................................................มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
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แบบรายงานขอมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา……………………………………………………………………………………………….
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา…………………………………………………………………………………………..

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร (ภาษาไทย)............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..........................................................................................................................
2. ชื่อปริญญา (ภาษาไทย)...............................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)............................................................................................................................
อักษรยอปริญญา (ภาษาไทย).......................................................................................................................
(ภาษาอังกฤษ)..................................................................................................................
หลักเกณฑในการเรียกชื่อปริญญา
เปนไปตามพระราชกฤษฎีกา ชื่อ..............................................................พ.ศ. ................
เปนไปตามเกณฑการกําหนดชื่อปริญญาของ กกอ.
ไมเปนไปตามเกณฑแตไดรบั ความเห็นชอบใหใชชื่อปริญญานี้จาก กกอ. เมื่อ.............
3. สถานสภาพของหลักสูตร
หลักสูตรใหม กําหนดเปดสอน เดือน..........................................พ.ศ. .......................
หลักสูตรปรับปรุง กําหนดเปดสอน เดือน....................................พ.ศ. .......................
ปรับปรุงจากหลักสูตร ชือ่ .................................................................................................
เริ่มใชมาตั้งแตปการศึกษา................................................................................................
ปรับปรุงครั้งสุดทายเมื่อปการศึกษา..................................................................................
4. การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
ไดพิจารณากลัน่ กรองโดยคณะกรรมการ..........................................................................
เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................
ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาสถาบันฯ ในการประชุมครั้งที่..........................
เมื่อวันที่.............เดือน........................... พ.ศ. ...............
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*5. แนวทางที่ใชในการพัฒนาหลักสูตร
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
เปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาที่เกีย่ วของ ไดแก .............
.........................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………
*6. สถานที่จัดการเรียนการสอน
เฉพาะในสถาบัน
วิทยาเขต (ระบุ) .....................................................................................
นอกสถานที่ตั้ง (ระบุ) ..............................................................................
7. รูปแบบของหลักสูตร
7.1 รูปแบบ
หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง)
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ป
หลักสูตรปริญญาตรี 5 ป
หลักสูตรปริญญาตรี 6 ป
อื่น ๆ (ระบุ) ...........................................................
7.2 ภาษาที่ใช
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทย
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).......................................
หลักสูตรจัดการศึกษาเปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ (ระบุภาษา).................
7.3 การรับผูเขาศึกษา
รับเฉพาะนักศึกษาไทย
รับเฉพาะนักศึกษาตางชาติ
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติ
7.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
เปนหลักสูตรที่ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน......................................................................................
รูปแบบของความรวมมือสนับสนุน.............................................................................
.........................................................................................................................................................................
เปนหลักสูตรรวมกับสถาบันอื่น
ชื่อสถาบัน.......................................ประเทศ..................................

มคอ. 2

90

รูปแบบของการรวม
รวมมือกัน โดยสถาบันฯ เปนผูใหปริญญา
รวมมือกัน โดยสถาบันฯอื่น เปนผูใหปริญญา
รวมมือกัน โดยผูศึกษาอาจไดรับปริญญาจากสองสถาบัน (หรือมากกวา 2สถาบัน)
7.5 การใหปริญญา แกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
ใหปริญญามากกวา 1 สาขาวิชา (เชน ทวิปริญญา)
อื่น ๆ (ระบุ)...............................................
*8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. ............................

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

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

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

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
สัมพันธสอดคลองกับแผนพัฒนาการอุดมศึกษาของชาติ
สอดคลองกับปรัชญาการอุดมศึกษา
สอดคลองกับปรัชญาของสถาบันฯ
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาการ สาขาวิชา...............................................
สอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชา................................................
เนนการผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะ (ระบุ).............................................
อื่น ๆ (ระบุ)...........................................................................................
*2. แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
มีแผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
มีกลยุทธในการดําเนินการ
มีการกําหนดหลักฐาน/ตัวบงชี้ความสําเร็จ
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
ระบบไตรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
ระบบจตุรภาค
ภาคการศึกษาละ....................................สัปดาห
ระบบอื่น ๆ (ระบุรายละเอียด)...........................................................
1.2 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค (ในกรณีที่มใิ ชระบบทวิภาค - ระบุรายละเอียด)
.....................................................................................................................................
1.3 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มีภาคฤดูรอน จํานวน...............ภาค ภาคละ...............สัปดาห
ไมมีภาคฤดูรอน
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาดําเนินการ
วัน – เวลาราชการปกติ
นอกวัน – เวลาราชการ (ระบุ).............................................
2.2 การเปดโอกาสใหผูเขาศึกษา
เฉพาะแบบศึกษาเต็มเวลา
เฉพาะแบบศึกษาบางเวลา
ทั้งแบบศึกษาเต็มเวลาและแบบศึกษาบางเวลา
2.3 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
เปนผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา
เปนผูสําเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา หรืออนุปริญญา
มีเกณฑคุณสมบัติเพิ่มเติม (ระบุ)...........................................
2.4 จํานวนผูเขาศึกษาในหลักสูตร ....................... คน
*2.5 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก
แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning)
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แบบทางไกลทางอินเตอรเน็ต
อื่นๆ (ระบุ) ……………………..
*2.6 ระบบการเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามมหาวิทยาลัย (ถามี)
มีระบบการเทียบโอนหนวยกิต
มีการลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 จํานวนหนวยกิตรวมและระยะเวลาศึกษา
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอ ยกวา....................หนวยกิต
แบบศึกษาเต็มเวลา
ใหศึกษาไดไมเกิน................ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา
แบบศึกษาบางเวลา

ใหศึกษาไดไมเกิน.................ปการศึกษา
สําเร็จการศึกษาไดไมกอน................ภาคการศึกษา

3.2 โครงสรางหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป...............................หนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ.......................................หนวยกิต
วิชาแกน..........................................หนวยกิต
วิชาเอก...........................................หนวยกิต
วิชาโท........................................ หนวยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี....................................หนวยกิต
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3.3 จํานวนและคุณวุฒิของอาจารย
*3.3.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา

(เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุด

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

ถึงระดับปริญญาตรี)

ป พ.ศ.

1. ................................... ................................ ............................................. ….........................
….........................
….........................
….........................

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

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

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

2. ................................... ................................ ............................................. ….........................
….........................
….........................
….........................

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

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

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

3. ................................... ................................ ............................................. ….........................
….........................
….........................
….........................

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

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

............
............
............
............
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3.3.2 อาจารยประจําหลักสูตร
เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงทางวิชาการ

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา สาขาวิชา

(เรียงลําดับจากคุณวุฒิสูงสุด

สถาบัน

ถึงระดับปริญญาตรี)

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

หมายเหตุ

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

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

….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................
….........................

สําเร็จการศึกษาจาก

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

ใหแนบขอมูลประวัติอาจารยประจําหลักสูตรตามหัวขอดังกลาวพรอมรายละเอียดผลงานวิชาการและประสบการณสอน

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

ป พ.ศ.

............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
............
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*4. การฝกประสบการณภาคสนาม
มี (ระบุวาเปนฝกงาน ฝกภาคสนาม หรือสหกิจศึกษา หรืออื่นๆ)
.....................................................
ไมมี
*5. การทําโครงงานหรือการวิจัย
มี (ระบุวาเปนโครงงานหรือการวิจัย)...............................................................................
ไมมี

หมวดที่ 4 มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
*1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ระบุลักษณะพิเศษของนักศึกษาที่นอกเหนือไปจากความ
คาดหวังโดยทัว่ ๆ ไปที่สถาบัน คณะ หรือภาควิชา พยายามพัฒนาใหมีขนึ้ ในตัวนักศึกษาของหลักสูตรนี้)
……………………………………………………………………………………………………………
…….
*2. มาตรฐานผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
มีมาตรฐานผลการเรียนรูตามที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิครบ 5 ดาน
มีมาตรฐานผลการเรียนรูเพิ่มเติม ............ ดาน (ระบุ) ………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………...
*3. การแสดงแผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) เพื่อแสดงถึงความรวมมือกันของคณาจารยในหลักสูตรในการเพื่อพัฒนา
มาตรฐานผลการเรียนรูใหแกนักศึกษา
มี
ไมมี
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หมวด 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. เกณฑการใหระดับคะแนน
เกณฑการวัดผล (ระบุ).................................................
เกณฑขั้นต่ํารายวิชา (ถามี – ระบุ)............................................................................
เกณฑอื่น ๆ (ถามี – (ระบุ).......................................................................................
*2. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มี (ระบุกระบวนการทวนสอบโดยยอ) …………………………………………….
………………………………………………………………………………………
ไมมี
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 การสําเร็จการศึกษา
เรียนครบตามจํานวนหนวยกิตที่กําหนดไวในหลักสูตร
ระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่ํา.............................(จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
เกณฑอื่น ๆ (ระบุ)..............................................................................................
3.2 อนุปริญญา - มีการใหอนุปริญญา เปนสวนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีนี้หรือไม
มี เงื่อนไข (ระบุ).........................................................................................
ไมมี

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
*1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
มี (ระบุ).............................................................................................................
.........................................................................................................................
ไมมี
*2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
มีการพัฒนาดานวิชาการ
มีการพัฒนาดานวิชาชีพ
มีการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน
มีการพัฒนาทักษะการวัดและประเมินผล
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หมวด 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรไดกาํ หนดระบบและวิธีการประกันคุณภาพหลักสูตรในแตละประเด็น ดังนี้
1. การบริหารหลักสูตร เชน
มีคณะกรรมการประจําหลักสูตรเปนผูกํากับดูแลและคอยใหคําแนะนํา ตลอดจน
แนวปฏิบัติใหแกอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหาร
ของคณะและอาจารยผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร โดยกระทํา ทุกปอยางตอเนื่อง
มีการประเมินความพึงพอใจของหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษา
อื่นๆ (ระบุ).............................................................................................................
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน เชน
คณะมีการจั ดสรรงบประมาณประจําป เพื่อจั ด ซื้อตํารา สื่อการเรี ย นการสอน
โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอร อื่นๆ อยางเพียงพอ
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่
จะใหสืบคน
อื่นๆ (ระบุ)
*3. การบริหารคณาจารย เชน
มีระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยในการรับอาจารยใหม
มีการวางแผนและดําเนินการเพื่อใหเกิดการมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน
การติดตามและทบทวนหลักสูตร
มีหลักเกณฑในการแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
*4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน เชน
มีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการวางแผนและดําเนินการเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา ระบุ)......................................................................
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6. การสํารวจความตองการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตตอการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร (ระบุ) ................................................................
…………………………………………………………………………………………………….…….
…………………………………………………………………………………………………………..
*7. การกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) มีทั้งหมดจํานวน .............ตัวบงชี้
ดังนี้ (ถามีมากกวาที่กําหนดไวใหระบุใหครบถวน)
7.1 สอดคลองกับตัวบงชี้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ……………….ตัวบงชี้
7.2 สอดคลองกับตัวบงชี้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชา ……………………..
จํานวน ................................. ตัวบงชี้
7.3 มีตัวบงชี้เพิ่มเติมจากขอ 1 และ/หรือ ขอ 2 อีก ........................................................ ตัวบงชี้

หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
*1. การประเมินประสิทธิผลของการสอนในหลักสูตร
1.1 มีการประเมินกลยุทธการสอน เชน
การสังเกตพฤติกรรมและการโตตอบของนักศึกษา
การประชุมคณาจารยในภาควิชา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรูและขอคําแนะนํา
การสอบถามจากนักศึกษา
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
1.2 มีการประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
ประเมินจากนักศึกษาเกี่ยวกับการสอนของอาจารยในทุกดาน เชน กลวิธีการสอน
การตรงตอเวลา การชี้แจงเปาหมาย วัตถุประสงคของรายวิชา เกณฑการวัดและ
ประเมินผล และการใชสื่อการสอน
ประเมินโดยตัวอาจารยเองและเพื่อนรวมงาน
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
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*2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม มีกระบวนการที่ไดขอมูลยอนกลับในการประเมินคุณภาพของ
หลักสูตรในภาพรวม เชน
ประเมินหลักสูตรในภาพรวมโดยนักศึกษาชั้นปสุดทาย
ประชุมผูแทนนักศึกษากับผูแ ทนอาจารย
ประเมินโดยทีป่ รึกษาหรือผูท รงคุณวุฒิจากรายงานผลการดําเนินการหลักสูตร
ประเมินโดยผูใชบัณฑิตหรือผูมีสวนเกีย่ วของอื่นๆ
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
*3. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร โดย
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
*4. กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร เชน
การนําขอมูลจากการรายงานผลการดําเนินการรายวิชาเสนออาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดําเนินการประจําปเสนอหัวหนาภาควิชา
ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนผลการดําเนินการหลักสูตร
อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................................................
รับรองความถูกตองของขอมูล

(ลงชื่อ)
(.......................................................)
ตําแหนง ................................................................
วันที่........เดือน............พ.ศ. ........
* หมายถึง หัวขอที่เพิ่มเติมจากเกณฑมาตรฐานหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ

