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มคอ. 2 เก่า มคอ. 2 ใหม่ 

 
มคอ.2 

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย .............................................. 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ………………………………………. 

(หลักสูตรใหม/ปรับปรุง  พ.ศ...............) 
 

คณะ.................................. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

 
มคอ.2 

ชื่อหลักสูตรภาษาไทย .............................................. 
ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ ………………………………………. 

 (หลักสูตรใหม/ปรับปรุง  พ.ศ...............) 
 

คณะ.................................. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

 

คํานํา 
หลักสูตร      (หลักสูตรใหม/ปรับปรุง  

พ.ศ...............) เปนหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตร      
โดยไดนํามาปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิ   (ถามี) ภายในประกอบดวยสาระ 8 
หมวด  ไดแก หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หมวดที่ 4  
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผล
นักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ไดปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาใหมีความ

 
คํานํา 

หลักสูตร      (หลักสูตรใหม/ปรับปรุง  
พ.ศ...............) เปนหลักสูตรปรับปรุงจากหลักสูตร      
โดยไดนํามาปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2552 และมาตรฐานคุณวุฒิ   (ถามี) ภายในประกอบดวยสาระ 8 
หมวด  ไดแก หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป  หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร  หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร หมวดที่ 4  
ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและประเมินผล หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผล
นักศึกษา หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย  หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
และหมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 
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ทันสมัย และสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และและมาตรฐานคุณวุฒิ  
 (ถามี)  พรอมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อมุง
ผลิตที่มีคุณลักษณะ คือ      เพื่อที่จะไดนําไปใชในการ
พัฒนาผูเรียน และใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพตอไป 
 
                                                   สาขาวิชา    
                                                คณะ    
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

การปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ไดปรับปรุงรายวิชา เนื้อหาในรายวิชาใหมีความ
ทันสมัย และสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 และและมาตรฐานคุณวุฒิ  
 (ถามี)  พรอมสอดแทรกเนื้อหาเพื่อสงเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค  เพื่อมุง
ผลิตที่มีคุณลักษณะ คือ      เพื่อที่จะไดนําไปใชในการ
พัฒนาผูเรียน และใชประโยชนในการประกอบวิชาชีพตอไป 
 
                                                   สาขาวิชา    
                                                คณะ    

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 

 

สารบัญ 
 
คํานํา 
สารบัญ 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา 
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย 
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
ภาคผนวก 
     ภาคผนวก ก ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
     ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 
     ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยพิเศษ 

สารบัญ 
 
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
3. วิชาเอก 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
9. ชื่อ นามสกุล  เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษา

ของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
สาขาวิชา………………………………………….. 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณา 
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     ภาคผนวก ง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
     ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษหลักสูตร 
     ภาคผนวก ฉ เอกสารสรุปการปรับปรุงแกไขหลักสูตร และตาราง       
                      เปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร(กรณีหลักสูตร 
                      ปรับปรุง)  
     ภาคผนวก ช การกําหนดรหัสวิชาและขอมูลเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงในการจัด 
                       กิจกรรมแตละวิชา 
     ภาคผนวก ซ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                      บานสมเด็จเจาพระยา 

 
 
 

 
 
 

ในการวางแผนหลักสูตร 
12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความ

เกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน 

หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
2. แผนพัฒนาปรับปรุง 

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
2. การดําเนินการหลักสูตร 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา 
2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 

มาตรฐานผลการเรียนรูและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชาหมวดที่  5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษา 
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย 
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย 

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การบริหารหลักสูตร 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
3. การบริหารคณาจารย 
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4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิตนักศึกษา 
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใช
บัณฑิต 
7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 

ภาคผนวก 
ภาคผนวก ก  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 
ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยพิเศษ 
ภาคผนวก ง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษหลักสูตร 
ภาคผนวก ฉ เอกสารสรุปการปรับปรุงแกไขหลักสูตร และตาราง

เปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร(กรณีหลักสูตร
ปรับปรุง)  

ภาคผนวก ช การกําหนดรหัสวิชาและขอมูลเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงในการ
จัดกิจกรรมแตละวิชา 

ภาคผนวก ซ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานสมเด็จเจาพระยา 
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หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

คณะวิชา บัณฑิตวิทยาลัย 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย               : หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน 
     ภาษาอังกฤษ          : Master of  Education Program in Curriculum and 
Instruction        
2. ชื่อปริญญาและสาขา 
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)      : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรและการสอน) 
    ชื่อยอ (ภาษาไทย)       : ค.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of  Education (Curriculum and Instruction) 
    ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.Ed. (Curriculum and Instruction) 
3. วิชาเอก   
     ไมมี 
4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร  
     36 หนวยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
     5.1 รูปแบบ 
      หลักสูตรที่เปดสอนเปนหลักสูตรปริญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข   
     5.2 ภาษาที่ใช 
 ภาษาที่ใชในการเรียนการสอนเปนภาษาไทย 
          5.3 การรับเขาศึกษา 

หลักสูตร.................................... 
สาขาวิชา................................................................. 

หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ......................... 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา ..................................................... 
 

หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป 
 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร  
รหัสหลักสูตร  ………………………………………………………… 
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง ใหระบุรหัสหลักสูตร 14 หลัก โดยสามารถสืบคนรหัส

หลักสูตรไดที่คลังขอมูลอุดมศึกษา สกอ. หรือ http://www.data3.mua.go.th/dataS/
กรณีหลักสูตรใหมใหเวนวางไว สําหรับระบุภายหลังจากหลักสูตรไดรับการรับทราบจาก 
สกอ.) 

ชื่อหลักสูตร(ใหระบุชื่อเต็มของหลักสูตร และสาขาวิชา) 
ภาษาไทย   : ……………………………………………………… 
ภาษาอังกฤษ  : ……………………………………………………… 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา(ใหระบุชื่อเต็ม และชื่อยอของปริญญา) 
ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : ……………………………………………………… 
ชื่อยอ (ภาษาไทย)  : ……………………………………………………… 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : ……………………………………………………… 
ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ) : ……………………………………………………… 

3. วิชาเอก(หากไมมีระบุคําวา “ไมมี” หากมีใหระบุวิชาเอก/แขนงวิชา) 
………………………………………………………………… 

4. จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไมนอยกวา ................หนวยกิต 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
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 รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางประเทศเขาศึกษาในหลักสูตร 

5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 
 เปนหลักสูตรเฉพาะของสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
     5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
 ผูสําเร็จการศึกษาจะไดรับปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร
และการสอนมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิเห็นชอบหลักสูตร 

6.1 เปนหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
 
6.2 เวลาที่เริ่มใชหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  ภาคการศึกษาที่ 1  ปการศึกษา 2555 
6.3 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน

ในการประชุมครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 11 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554  
6.4 ไดพิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5  เมื่อวันที่ 5  เดือนมกราคม  พ.ศ. 2555  
6.5 ไดรับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา ในการประชุม  ครั้งที่ 1  เมื่อวันที่ 9  เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ. 2555 
6.6 ไดรับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยา ในการประชุม  ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 15  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2555  
 
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    เปนหลักสูตรปรับปรุงที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  คาดวาจะเผยแพรในปการศึกษา 2558 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. ครู/อาจารย 

5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ   
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ  
   หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาการ 
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
  หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
 หลักสูตรปริญญาตรีแบบกาวหนาทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  

5.2 ภาษาที่ใช 
ภาษา................... 
(ระบุภาษาที่ ใช ในการจัดการเรียนการสอนวาเปน “ภาษาไทย” หรือ 

“ภาษาอังกฤษ” หรือระบุภาษาตางประเทศอื่นๆ ใหชัดเจน เชน ภาษาจีน ภาษาญี่ปุน 
เปนตน) 

5.3 การรับเขาศึกษา 
………………………………………………………………… 
(ระบุการรับนิสิตนักศึกษาเขาศึกษาในหลักสูตรวา “รับเฉพาะนิสิตไทย” หรือ 

“รับเฉพาะนิสิตตางชาติ” หรือ “รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตตางชาติ”) 
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น 

………………………………………………………………… 
(ระบุความรวมมือกับสถาบันอื่น เชน “เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบัน” หรือ 

“เปนหลักสูตรความรวมมือกับ.......”(ตองระบุชื่อสถาบันการศึกษา/หนวยงานที่ทําความ
รวมมือดวย สําหรับความรวมมือกับสถาบันการศึกษา/หนวยงานอื่นๆ ในตางประเทศตอง
สอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงรวมมือทางวิชาการ
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาตางประเทศ พ.ศ.2550)) 

5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา 
ผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรจะไดรับปริญญา………………………… 
(ระบุการใหปริญญา เชน “ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว” หรือ “ใหปริญญา

สองสาขาวิชา สาขาวิชา......................... และสาขาวิชา..................................” หรือ ใน
กรณีเปนหลักสูตรความรวมมือกับสถาบันอื่นใหระบุดวยวาเปนปริญญาของสถาบันใด) 
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2. นักวิชาการ/นักบริหารทรัพยากรบุคคล/นักฝกอบรม/นักการศึกษา 

10. 

สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
  แนวโนมและความตองการในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการศึกษา ทั้งการ
จัดตั้งสถานศึกษาเอกชนในระดับตาง ๆ  การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน/
องคกรตาง ๆ 
       11.2 สถานการณหรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
 1)  แนวโนมกระแสในการพัฒนาสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
 2)  แนวโนมการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 
2 
 3)  สภาพการขาดแคลนครู  นักวิชาการ และนักวิจัย 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ.................. ปรับปรุงจาก
หลักสูตร………………………………………………………… 
สาขาวิชา………………………………………   พ.ศ.………………………… 
กําหนดเปดสอนภาคการศึกษาที่……………ปการศึกษา …………… 
สภาวิชาการเห็นชอบหลักสูตรในการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย 
ในการประชุมครั้งที่ ……………/…………… วันที่……………เดือน………………………… 
พ.ศ.…………… 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
ในการประชุม ครั้งที่……………/……………วันที่……………เดือน………………………… 
พ.ศ.…………… 

7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรที่มคีุณภาพและมาตรฐาน 
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ………………ในป…… 
 (ระบุปที่คาดวาหลักสูตรจะไดรับการเผยแพรจาก สกอ. วาเปนหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หลักสูตร
ระดับปริญญาตรี ใชเวลา 2 ปการศึกษหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ใชเวลา 1 ป
การศึกษา อาทิ หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปดสอนในปการศึกษา 2560 จะระบุปที่
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานในป พ.ศ.2562) 

 
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 8.1 ……………………………………………………………………… 
 8.2 ……………………………………………………………………… 
 8.3 ……………………………………………………………………… 
 8.4 ……………………………………………………………………… 
 (ระบุอาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา โดยระบุเปนขอๆ และ
พิจารณาใหสอดคลองกับสาขาวิชา และรายวิชาที่นิสิตนักศึกษาศึกษาในหลักสูตร) 
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 4)  กระแสเกี่ยวกับการเรียนรูตลอดชีวิต  และแนวทางการจัดการเรียนรู 
 5)  กระแสการเปดกวางการจัดการศึกษาสูมาตรฐานระดับอาเซียน 
12. ผลกระทบจากขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร  
 1. หลักสูตรเนนการพัฒนาลักษณะสําคัญรอบดานของบัณฑิตทั้งสติปญญา 
วิชาการ คุณธรรม  ทักษะการจัดการเรียนรู   การเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต  การเรียนรู
ภาษาและเทคโนโลย ี
 2. สาระของหลักสูตรเนนการพัฒนานักศึกษาใหเปนครูที่สอนดี สอนเกง  เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ วิจัยดี และมีคุณธรรม 
 3. สาระหลักสูตรเชื่อมโยงกับความตองการในการพัฒนาทักษะการสอนวิชา
เฉพาะ 
 12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน  
 เกี่ยวของกับพันธกิจดานการวิจัย  การบริการวิชาการสูชุมชน และการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ  
 13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย  

13.1 รายวิชาที่เปดสอนเพื่อใหบริการคณะ/ภาควิชาอื่น  หรือตองเรียนจาก
คณะ/ภาควิชาอื่น  

 เรียน 2  รายวิชาของบัณฑิตวิทยาลัย  ไดแก 
 5520101 คอมพิวเตอรสําหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 
 5520202 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 3(2-2-5) 

13.2 การบริหารจัดการ  
 1. จัดใหมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งมีหนาที่วางระบบและกลไก
ในการบริหารจัดการหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ 
 2.  จัดใหมีระบบอาจารยที่ปรึกษาดูแลใหคําปรึกษาดานวิชาการและการ
วิจัย 
 3.  จัดใหมีกิจกรรมเสริมพิเศษสําหรับนักศึกษาทั้งกิจกรรมเชิงวิชาการ 
กิจกรรมสรางความสัมพันธ และกิจกรรมเติมเต็มตอยอดความรูดานการวิจัย  กิจกรรม

  
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผน
หลักสูตร 

11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
……………………………………………..……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
(อธิบายถึงสถานการณทางเศรษฐกิจ ทิศทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจเปน

อยางไร สงผลอยางไร จึงจําเปนที่ตองสรางผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่นําเสนอ เพื่อ
รองรับสภาพดังกลาว และจะสนองสถานการณและความจําเปนดังกลาวไดอยางไรบาง) 
    11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม…………………………… 

          (อธิบายถึงสถานการณทางสังคมและวัฒนธรรม ทิศทางการพัฒนาสังคมและ
วัฒนธรรมเปนอยางไร สงผลอยางไร จึงจําเปนที่ตองสรางผูสําเร็จการศึกษาใน
หลักสูตรที่นําเสนอ เพื่อรองรับสภาพดังกลาว และจะสนองสถานการณและความ
จําเปนดังกลาวไดอยางไรบาง) 
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ศึกษาดูงานสถานประกอบการและสถานที่จริง 
 4. จัดใหมีการประเมินผูสอนและประเมินความพึงพอใจในการใหบริการ
ทุกภาคเรียน  และนําผลการประเมินมาปรับใชในการทํางาน 
 

 
 
 
 

12. ผลกระทบจากขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับ
พันธกิจของสถาบัน 

12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
……………………………………………..……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
(อธิบายเชื่อมโยงจากสถานการณในขอ 11.1 และ 11.2 วาการพัฒนา

หลักสูตรจะเนนใหผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรนี้มีความรูความสามารถ และศักยภาพ
อยางไร) 

12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน 
…………………………………………………………………..………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
(อธิบายวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยเปนอยางไร และการพัฒนา

หลักสูตรนี้สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัยอยางไร) 
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ /ภาควิชาอื่นของสถาบัน  

13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น 
…………………………………………..……………………………………………………………… 

13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหภาควิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน 
………………………..………………………………………………………………………………… 

13.3 การบริหารจัดการ 
………………………..………………………………………………………………………………… 
(อธิบายการบริหารจัดการแผนความรวมมือหรือประสานงานรวมกับ

สาขาวิชาอื่นๆที่เกี่ยวของเชนสาขาวิชานี้มีรายวิชาที่กําหนดใหนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร

ไปเรียนวิชาของสาขาวิชาอื่นหรือไมถามีจะดําเนินการอยางไรเพื่อใหมั่นใจวารายวิชา

ดังกลาวสนองตอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูของสาขาวิชาหรือถารายวิชาในสาขาวิชา

กําหนดใหนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาอื่นมาเรียนไดจะดําเนินการอยางไร) 
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

1.  ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1.1 ปรัชญาและความสําคัญ  

ปรัชญา 
 ผลิตนักวิชาการที่มีความรอบรู  ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน บริบท
การศึกษา การวิจัยและนวัตกรรม  มีคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ    

ความสําคัญ 
นักวิชาการและนักวิจัยดานหลักสูตรและการสอน เปนบุคลากรที่มี

ความสําคัญอยางยิ่งที่จะพัฒนาองคความรู/นวัตกรรมใหมดานหลักสูตรและการสอน
ตลอดจนเผยแพรองคความรูดานหลักสูตรและการสอนสูการพัฒนาการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา/การจัดการเรียนรูในหองเรียน ซึ่งจะสงผลใหผู เรียนเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ เปนคนดี คนเกงของสังคม 

เหตุผลของการปรับปรุงหลักสูตร 
เพื่อใหสาระของหลักสูตรและรายละเอียดเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

และเพื่อใหสอดคลองกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของสังคมและความตองการผูใชบัณฑิต 
1.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

             เมื่อสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แลว นักศึกษามีลักษณะสําคัญดังนี้  
1.   มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2.  เปนผูมีความรูความเขาใจ และมีทักษะในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน 
3. เปนผูนําทางวิชาการ  มีความริเริ่มสรางสรรคนวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อสราง

ความรูและนวัตกรรมและประยุกตใชองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนที่เอื้อตอการเรียนรูตลอดชีวิต 

4.  มีทักษะทางสังคม และความรับผิดชอบ 
                        5. มีลักษณะและสมรรถภาพในการแสวงหาความรูและสื่อสาร  สามารถ
ประยุกตใชเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน  และนําเสนอองค
ความรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 

1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………… 
1.2 ความสําคัญ 

………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 

1.3 วัตถุประสงค(ใหครอบคลุมมาตรฐานผลการเรียนรูทุกดานของหลักสูตร) 
1)  ……………………………………………………………………… 
2)  ……………………………………………………………………… 
3)  ……………………………………………………………………… 
4)  ……………………………………………………………………… 
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หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1  ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร : ระบบทวิภาค  1  ปการศึกษามี  2  
ภาคการศึกษา            ไดแก ภาคการศึกษาตน หรือภาคการศึกษาที่  1  และภาค
การศึกษาปลาย หรือภาคการศึกษาที่  2  
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน : ไมมี 
 1.3  การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค : ไมมี 
2.  การดําเนินการหลักสูตร 
 2.1  วันเวลาในการดําเนินการเรียนการสอน 
 ภาคการศึกษาที่ 1  วันเสาร-อาทิตยแรกของเดือนมิถุนายนถึงวันเสาร-
อาทิตยที่สี่ของเดือนกันยายน 
 ภาคการศึกษาที่ 2  วันเสาร-อาทิตยแรกของเดือนพฤศจิกายนถึงวันเสาร-
อาทิตยที่สี่ของเดือนกุมภาพันธ 
หมายเหตุ  วันเวลาอาจปรับเปลี่ยน/ยืดหยุน ตามความเหมาะสมใหสอดคลองกับสภาพ
ทางสังคม 
 2.2  คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  ตองเปนผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเทา   
 2.  มีประสบการณการทํางานที่เกี่ยวของกับการศึกษา  การเรียนการสอน 
หรือการฝกอบรมหรือการทํางานอยางอื่นที่เปนการใหการศึกษา 
 3.  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 2.5 ในกรณีที่ผลการเรียนไมถึง 2.5 
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ 
 4.  ผานการคัดเลือกของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะประกาศใหทราบในแตละภาค
การศึกษา 
 5.  คุณสมบัติอื่น ๆ  เปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบาน
สมเด็จเจาพระยา  ซึ่งจะประกาศใหทราบเปนป ๆ ไป 
 2.3  ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
 1.  การขาดความรูเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 
 2.  การขาดทักษะการคนควา และการใชภาษาอังกฤษ 

หมวดที่  3  ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
       …………………………………………………………..………………………………………………… 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน 
       ………………………………………..…………………………………………………………………… 

1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค 
   …………..………………………………………………………………………………………………… 

1. การดําเนินการหลักสูตร 
2.1  วัน-เวลาในการดําเนนิการเรียนการสอน 
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 

1)  ……………………………………………………………………… 
2)  ……………………………………………………………………… 
3)  ……………………………………………………………………… 
4)  ……………………………………………………………………… 
5)  ……………………………………………………………………… 

2.3 (ระบุใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานหลักสูตร และขอบังคับของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา หากมีคุณสมบัติอื่นเพิ่มเติมสามารถระบุเพิ่มใหมี
ความชัดเจนและเหมาะสม)ปญหาของนักศึกษาแรกเขา 
1)  ……………………………………………………………………… 
2)  ……………………………………………………………………… 
3)  ……………………………………………………………………… 

2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่แกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษา 
1)  ……………………………………………………………………… 
2)  ……………………………………………………………………… 
3)  ……………………………………………………………………… 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ป (ระบุจํานวนผูที่คาด
วาจะรับเขาศึกษาและจํานวนผูที่คาดวาจะสําเร็จการศึกษาในแตละปการศึกษา ใน
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 3.  การขาดความรูความเขาใจในการออกแบบ และเขียนแผนการจัดการเรียนรู 
      2.4  กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3  
      2.5  แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ  5  ป  
 ระบบนอกเวลาราชการ  ภาคการศึกษาละ 20 คน 
      2.6 งบประมาณตามแผน 

                  2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

             2.6.2. งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท) 
   2.7 ระบบการศึกษา 

 แบบชั้นเรียน  
 แบบทางไกลผานสื่อสิ่งพิมพเปนหลัก 
 แบบทางไกลผานสื่อแพรภาพและเสียงเปนสื่อหลัก 
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกสเปนสื่อหลัก (E-learning) 
 แบบทางไกลทางอินเทอรเน็ต 
 อื่นๆ  ... การศึกษาดวยตัวเองและกิจกรรมกลุม 

    2.8  การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชา  และการลงทะเบียนขามมหาวิทยาลัย 
 ไมม ี
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
     3.1  หลักสูตร     
           หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ใชระยะเวลาในการ
สําเร็จการศึกษาไมเกิน 5 ป 
 3.1.1  จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร   36  หนวยกิต 
  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จัด
หลักสูตรเปน 2 แบบ คือ แผน ก แบบ ก 2  และแผน ข  ในแตละแบบมีจํานวนหนวย
กิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา 36 หนวยกิต 
 3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
              3.1.3   รายวิชาในหลักสูตร   
                    3.1.4  แผนการศึกษา 
              3.1.5  คําอธิบายรายวิชา 

ระยะเวลา 5 ป สาขาวิชาที่มีกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และสภาวิชาชีพตองคํานึงถึงคุณภาพ
และมาตรฐานตามวิชาชีพนั้นๆ ดวย) 
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        3.2  ชื่อ - สกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารย 

3.2.1. อาจารยประจําหลักสูตร 
3.2.2  อาจารยประจํา 

  3.2.3  อาจารยพิเศษ 
4.  องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม(ถามี) 
 ไมมี 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 5.1 คําอธิบาย   

แผน ก แบบ ก 2 
1)  มีการเรียนรูในสาระวิชาตาง ๆ เพื่อคนหาหัวขอวิจัยที่สนใจ 
2)  จัดทําโครงรางงานวิจัย ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาหลักและที่

ปรึกษารองนําเสนอคณะกรรมการ จํานวน 4 คน 
3)  เก็บขอมูลวิจัยตามโครงรางวิจัย ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาหลัก

และที่ปรึกษารอง 
4)  จัดทํารายงานการวิจัย(ฉบับสมบูรณ)  สอบปากเปลาโดยคณะกรรมการชุดเดิม

และผูทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 1 คนโดยมีผลการเรียนเปน 4 ระดับ คือ ดีมาก (Excellent)  ดี
(Good)  ผาน(Pass) ไมผาน(Fail) 

แผน ข 
1)  มีการเรียนรูในสาระวิชาตาง ๆ เพื่อคนหาหัวขอวิจัยที่สนใจ 
2)  จัดทําโครงรางงานวิจัย ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาหลักและที่

ปรึกษารอง  
3)  เก็บขอมูลวิจัยตามโครงรางวิจัย ภายใตการดูแลของอาจารยที่ปรึกษาหลัก

และที่ปรึกษารอง 
4)  จัดทํารายงานการวิจัย(ฉบับสมบูรณ)  สอบปากเปลาโดยคณะกรรมการ 

จํานวน 3 คน ประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ และอาจารยที่ปรึกษา โดยมีผลการเรียนเปน 4 
ระดับ คือ ดีมาก (Excellent)  ดี(Good)  ผาน(Pass) ไมผาน(Fail) 
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          5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
 1)  สามารถออกแบบงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ
เรียนรู 
 2)  มีองคความรูจากการวิจัย  
 3)  สามารถแกไขปญหาโดยวิธีวิจัย 
 4)  สามารถใชเทคโนโลยีสืบคน 
 5)  สามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหสถิติขอมูลและ
แสวงหาความรู 
 6)  สามารถปรับตัวในการทํางานรวมกับผูอื่น 
 7)  สามารถนําเสนอและสื่อสารดวยภาษาพูด และภาษาเขียน 
 5.3 ชวงเวลา  :  ชั้นปที่ 2- 5 
 5.4 จํานวนหนวยกิต  :  แผน ก แบบ ก 2   จํานวน 12   หนวยกิต 
  แผน ข    จํานวน   6   หนวยกิต  
 5.5 การเตรียมการ   
 1) อาจารยที่ปรึกษาใหคําแนะนํานักศึกษาโดยใหนักศึกษาเปนผูเลือก
อาจารยที่ปรึกษาและหัวของานวิจัยที่นักศึกษาสนใจ 
 2) อาจารยที่ปรึกษาจัดตารางเวลาการใหคําปรึกษาและการติดตามการ
ทํางานวิจัยของนักศึกษา 
 3) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณสิ่งอํานวยความสะดวกในการทํางานวิจัย เชน 
คอมพิวเตอร แหลงคนควา ฐานขอมูลงานวิจัย 
 5.6 กระบวนการประเมินผล  
 1)  ประเมินคุณภาพงานวิจัย โดยอาจารยที่ปรึกษา 
 2)  ประเมินความกาวหนาในระหวางการทําวิจัยโดยอาจารยที่ปรึกษา และ
อาจารยอื่น อยางนอย 3 คน จากการสังเกตพิจารณาผลงานและจากการรายงานดวย
วาจา  
 3)  ประเมินผลการทํางานของนักศึกษาในภาพรวม จากการติดตามการ
ทํางาน ผลงานที่เกิดในแตละขั้นตอน และรายงานโดยอาจารยที่ปรึกษา 
 

การคํานวณงบประมาณรายรับ คํานวณจากรายละเอียดดังตาราง 

            2.7 ระบบการศึกษา 
………………………………………………………………………………………………………………

..……………………………………………………………………………………..…………………………………… 
2.8 การเทียบโอนหนวยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขาม

สถาบันอุดมศึกษา 
……………………………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………….……………………………………………………… 
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน 
3.1  หลักสูตร 

3.1.1  จํานวนหนวยกิต 
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตรไมนอยกวา……………………หนวยกิต 
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3.1.2  โครงสรางหลักสูตร 
โครงสรางหลักสูตรแบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในเกณฑ

มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ไมนอยกวา…………หนวยกิต 
 1.1)..........................................     ไมนอยกวา…………หนวยกิต 
 1.2)..........................................     ไมนอยกวา…………หนวยกิต 
 1.3)..........................................     ไมนอยกวา…………หนวยกิต 
2) หมวดวิชาเฉพาะ                     ไมนอยกวา…………หนวยกิต 
 2.1)..........................................      ไมนอยกวา…………หนวยกิต 
 2.2)..........................................      ไมนอยกวา…………หนวยกิต 
 2.3)..........................................      ไมนอยกวา…………หนวยกิต 
3) หมวดวิชาเลือกเสร ี                   ไมนอยกวา…………หนวยกิต 

3.1.3 รายวิชา 
(ระบุรายวิชาลําดับตามโครงสรางหลักสูตร โดยมีวิธีการคํานวณจํานวนชั่วโมง

ของหนวยกิต ดังนี้ 
X(X-X-X) หมายถึง จํานวนหนวยกิต(จํานวนชั่วโมงบรรยาย-จํานวนชั่วโมง

ปฏิบัติการ-จํานวนชั่วโมงศึกษาคนควาดวยตนเอง โดยมีรายละเอียดการคํานวณ ดังนี้ 
1) การแปลงหนวยกิตเปนชั่วโมงเรียน 

1.1) 1 หนวยกิต= 1 ชั่วโมงบรรยายตอสัปดาห 
1.2) 1 หนวยกิต=1 ชั่วโมงปฏิบัติการตอสัปดาห 
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2) การเทียบจํานวนชั่วโมงเรียนเปนชั่วโมงศึกษาคนควาดวยตนเอง 
2.1) 1ขั่วโมงบรรยายตอสัปดาห =2 ชั่วโมงศึกษาคนควาดวยตนเอง 
2.2) 1 ชั่วโมงปฏิบัติการตอสัปดาห =0.5 ชั่วโมงศึกษาคนควาดวยตนเอง) 

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป              ไมนอยกวา    ………        หนวยกิต 
1.1)..........................................   ไมนอยกวา    ………        หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย          หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย          หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1.2)..........................................    ไมนอยกวา      ………      หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย         หนวยกิต

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย          หนวยกิต

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

1.3)..........................................            ไมนอยกวา  ………  หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย          หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย          หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 
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 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

 
1.4).......................................... ไมนอยกวา………    หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย          หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย          หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

2) หมวดวิชาเฉพาะ                             ไมนอยกวา  ………  หนวยกิต 
2.1)..........................................            ไมนอยกวา  ………  หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย          หนวยกิต 
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 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย          หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

2.2)..........................................       ไมนอยกวา  ………    หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย              หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย          หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
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รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

3.3)..........................................          ไมนอยกวา  ………    หนวยกิต 
รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย                 หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย          หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

รหัสวิชา ชื่อรายวิชาภาษาไทย หนวยกิต 

 ชื่อรายวิชาภาษาอังกฤษ (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 

      3) หมวดวิชาเลือกเสรี              ไมนอยกวา……… หนวยกิต 
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 ใหเลือกเรียนวิชาใดๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ

เจาพระยาโดยไมซ้ํากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแลว และตองไมเปนรายวิชาที่กําหนดให

เรียนโดยไมนับหนวยกิตรวมในเกณฑการสําเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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3.1.5 คําอธิบายรายวิชา(ระบุคําอธิบายรายวิชาลําดับตามรหัสวิชาจากนอยไป

หามาก โดยไมตองแยกหมวดวิชา และตรวจสอบรหัสวิชา ชื่อวิชา จํานวนหนวยกิต/
ชั่วโมงใหสอดคลองกับขอ 3.1.3 โดยมีวิธีการระบุคําอธิบายรายวิชา คือ 

1) ระบุเปนวลีที่กระชับ ไมควรมีสวนของกระบวนการ เชน ไมควรใชคํา
วา ศึกษา หรือ เปนวิชาที่วาดวย หรือ ใหนักศึกษา... 

2) ในทุกหลักสูตรตองมีคําอธิบายรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
โดยมีเนื้อความที่สอดคลองกัน คําอธิบายรายวิชาภาษาไทยไมใชเครื่องหมายวรรคตอน 
ในหลักสูตรเดียวกันควรเขียนคําอธิบายรายวิชาไปในทิศทางเดียวกัน 

3) การเขียนคําอธิบายรายวิชาที่เปนภาษาอังกฤษในรูปแบบของวลี ให
ขึ้นตนอักษรแรกของคําอธิบายรายวิชาดวยตัวพิมพใหญ ตัวอักษรที่เหลือใชตัวพิมพเล็ก 
ยกเวนชื่อเฉพาะ และใชเครื่องหมายวรรคตอนระหวางวลีที่มีเนื้อหาเดียวกันหรือสัมพันธ
กัน ในกลุมเนื้อหาเดียวกันดวยเครื่องหมายจุลภาค (,) และเมื่อหมดกลุมเนื้อหานั้น ใหคั่น
ด ว ย เ ค รื่ อ ง ห ม า ย อั ต ฒ ภ า ค  ( ;)  ส ลั บ กั น ไ ป จ น จ บ คํ า อ ธิ บ า ย ร า ย วิ ช า 
โดยไมตองมีเครื่องหมายมหัพภาค(.) เนื่องจากเปนนามวลีไมไดเปนประโยค 

4) ในการเขียนเงื่อนไขรายวิชาบังคับกอน(Pre-requisite) รายวิชาที่ตอง
เรียนมากอน ใหใชคําวา “รายวิชาที่ตองลงทะเบียนมากอน: xxxxxxxวิชา....................” 
หรือรายวิชาที่ตองสอบผานกอนใหใชคําวา คือ “รายวิชาที่ตองสอบผานกอน: xxxxxxxx
วิชา....................”) 
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     4.องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม  
 (ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับการฝกประสบการณภาคสนาม การฝกประสบการณวิชาชีพ 
การฝกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กําหนดในหลักสูตร) 

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

4.1มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม 
1)  ……………………………………………………………………… 
2)  ……………………………………………………………………… 
3)  ……………………………………………………………………… 
4)  ……………………………………………………………………… 
5)  ……………………………………………………………………… 

 4.2ชวงเวลา 
       ………………….………………………………………………………………………………………………… 
     4.3การจัดเวลาและตารางสอน 

……………………………………………………………………………..………………………………
………………………………………………………………….………………………………………………………… 
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย 
 (ขอมูลโดยสรุปเกี่ยวกับการทําโครงงาน หรืองานวิจัยที่กําหนดในหลักสูตร) 

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

5.1 รายวิชา…………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………

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

5.1.1 คําอธิบายโดยยอ 
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………………………………………………….……………………………………………….
……………………………………………………………………………….……………………………………………  

5.1.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 
1)  ……………………………………………………………………… 
 2)  ……………………………………………………………………… 
3)  ……………………………………………………………………… 
4)  ……………………………………………………………………… 
5)  ……………………………………………………………………… 

5.1.3 ชวงเวลา 
                  …………………………………………………………………………………… 

5.1.4 จํานวนหนวยกิต 
 …………………………………………………………………………………… 

5.1.5 การเตรียมการ 
……………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….………………………………………………… 
 5.1.6 กระบวนการประเมินผล 

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

5.2 รายวิชา…………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………….…………………………………………………………… 
5.2.1คําอธิบายโดยยอ 
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….……………………………………………… 
5.2.2 มาตรฐานผลการเรียนรู 

1)  ……………………………………………………………………… 
 2)  ……………………………………………………………………… 
3)  ……………………………………………………………………… 
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หมวดที4่ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา  (Curriculum Mapping) ในตารางมีความหมาย ดังนี้ 

1. ดานคุณธรรมจริยธรรม 
   1.1  มีจิตสํานึกและตระหนักในการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   1.2  มีวินัยและความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
   1.3  เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบขอบังคับขององคกรและสังคม 
  2. ดานความรู 
  2.1  มีความรูตามหลักการ ทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการ

เรียนการสอน 

4)  ……………………………………………………………………… 
5)  ……………………………………………………………………… 

 
5.2.3 ชวงเวลา 

…………………………………………………………………………………………………… 
5.2.4 จํานวนหนวยกิต 

 …………………………………………………………………………………………………… 
5.2.5 การเตรียมการ 

……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………… 
 5.2.6 กระบวนการประเมินผล 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….………………………………………………………………………… 
 

หมวดที4่ ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนิสิตนักศึกษา 
(ระบุคุณลักษณะพิเศษที่นอกเหนือไปจากความคาดหวังทั่วไป หรือคุณลักษณะ ความรู 
ความสามารถ ทักษะพิเศษที่เปนเอกลักษณเฉพาะของหลักสูตรนี)้ 
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  2.2  มีความรูในสาขาอื่น เชน การวัดผล ประเมินผล การวิจัย  การบริหาร

จัดการ 
  2.3  กฎระเบียบ ขอกําหนดทาง เทคนิค 

ดานทักษะทางปญญา 

    3.1  สามารถคนหาขอเท็จจริง สรุป ทําความเขาใจได 
    3.2  สามารถศึกษาวิเคราะหปญหา และหาแนวทางแกไข 
   3.3  มีทักษะภาคปฏิบัติตามที่ไดรับการฝกฝน 

 4. ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
 4.1 มีความรับผิดชอบในงานที่ไดรับมอบหมาย 
 4.2 ปรับตัวและทํางานรวมกับผูอื่น  
 4.3 วางตัวและแสดงความคิดเห็นไดเหมาะสมกับบทบาท หนาที่ ความ
รับผิดชอบ 
 4.4 สามารถวางแผนและรับผิดชอบการเรียนรูและพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 5. ดานทักษะการวิเคราะหสื่อสารและการใชเทคโนโลย ี

  5.1 สามารถใชสถิติในการวิเคราะห แปลความหมายได 
  5.2 สรุปประเด็นและสื่อสารทั้งการเขียน การพูด รูจักเลือกและใชรูปแบบการ

นําเสนอที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 
  5.3 สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ใชคอมพิวเตอร ในการจัดการขอมูลได

อยางเหมาะสม 
  5.4 สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษไดถูกตองทั้งการพูดและการเขียน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน 
(ระบุใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา(มคอ. 1) และมาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวของ(ถาม)ี) 
       2.1 ดานคุณธรรม จริยธรรม 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา 

 
 ความรับผิดชอบหลัก   ความรับผิดชอบรอง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.มาตรฐานผลการเรียนรูและแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบตอผลการ
เรียนรู 
 3.1ดานคุณธรรม จริยธรรม   

1)  ……………………………………………………………………… 
2)  ……………………………………………………………………… 
3)  ……………………………………………………………………… 
4)  ……………………………………………………………………… 
5)  ……………………………………………………………………… 

3.2 ดานความรู 
       1)  ……………………………………………………………………… 
       2)  ……………………………………………………………………… 

3)  ……………………………………………………………………… 
4)  ……………………………………………………………………… 
5)  ……………………………………………………………………… 
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3.3 ดานทักษะทางปญญา 
1)  ……………………………………………………………………… 

 2)  ……………………………………………………………………… 
3)  ……………………………………………………………………… 
4)  ……………………………………………………………………… 

                 5)  ……………………………………………………………………… 
3.4 ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ 
             1)  ……………………………………………………………………… 

 2)  ……………………………………………………………………… 
3)  ……………………………………………………………………… 
4)  ……………………………………………………………………… 
5)  ……………………………………………………………………… 

3.5 ดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1)  ……………………………………………………………………… 
 2)  ……………………………………………………………………… 

3)  ……………………………………………………………………… 
4)  ……………………………………………………………………… 
5)  ……………………………………………………………………… 

3.6 ดานทักษะพิสัยอ่ืนๆ(ถาม)ี 
1)  ……………………………………………………………………… 

 2)  ……………………………………………………………………… 
3)  ……………………………………………………………………… 
4)  ……………………………………………………………………… 
5)  ……………………………………………………………………… 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสู
รายวิชา (Curriculum mapping) 

(ระบุวารายวิชาแตละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอมาตรฐานผลการเรียนรูใดบาง 
โ ด ย ร ะ บุ เ ป น ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ห ลั ก ()  ห รื อ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ร อ ง ()  
ทั้งนี้ “ในแตละรายวิชาควรมีการกระจายความรับผิดชอบหลัก()ใหครบทั้ง 5 ดานแต
อาจไมครบทุกหัวขอยอยในแตละดานก็ได กรณีในบางหลักสูตรที่ไมสามารถกําหนดผล
การเรียนรูในแตละรายวิชาไดครบทั้ง 5 ดานนั้น ควรใหมีการกําหนดผลการเรียนรูแตละ
รายวิชาในทุกๆ หมวดวิชาตองมีผลการเรียนรูครบทุกดาน อยางนอยรอยละ 50 สวนแต
ละรายวิชาที่เหลืออีกรอยละ 50 ตองมีผลการเรียนรูอยางนอย 3 ดาน คือ ดานคุณธรรม
จริยธรรม ดานความรู และดานทักษะทางปญญา โดยเมื่อพิจารณาความรับผิดชอบ
มาตรฐานผลการเรียนรูครบทุกรายวิชาทั้งหลักสูตรแลวตองมีผลการเรียนรูครบทุกดาน” 
(อางอิงจาก หนังสือราชการจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ศธ 0506(1)/ว
1383 เรื่อง การกําหนดผลการเรียนรูในรายละเอียดของหลักสูตร(มคอ.2) ลงวันที่ 9 
พฤศจิกายน 2558)) 
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หมวดที่  5  หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยาวา  

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาโดย  
1) สุมประเมินรายละเอียดรายวิชาวาผลการเรียนรูที่กําหนดสอดคลองกับความ

รับผิดชอบในหลักสูตร 
2) สุมประเมินขอสอบของรายวิชาวาครอบคลุมผลการเรียนรูตามที่กําหนดใน

รายละเอียดวิชา 
3) เปรียบเทียบวิเคราะหคะแนน 

3.  เกณฑการประเมินผลการเรียน 
 ใหมีการประเมินผลการเรียนโดยใชระบบการใหคะแนนการเรียนรายวิชา ดังนี้ 

5. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 
 
 

หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม  
 

2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมวดที ่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนิสิตนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด) 
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตนักศึกษา 
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับรายวิชา ขณะนิสิตนักศึกษายังไม

สําเร็จการศึกษา 
…………………….……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………  
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูระดับหลักสูตร หลังจากนิสิตนักศึกษา

สําเร็จการศึกษา 
…………………….……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………  
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

หมวดที่  6 การพัฒนาคณาจารย 
 

1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม(อธิบายกระบวนการที่ใชสําหรับการปฐมนิเทศ
และ/หรือการแนะนําอาจารยใหมและอาจารยพิเศษใหมั่นใจไดวาอาจารยเขาใจถึง
หลักสูตรและบทบาทของรายวิชาตางๆที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน) 

…………………….……………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………..…………………………………………………………………… 
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย(อธิบายสิ่งที่จะดําเนินการเพื่อชวยให
คณาจารยไดพัฒนาดานการสอน ดานการวิจัย และการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ) 

…………………….……………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1.  การบริหารหลักสูตร  
1.1  มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ไดแก มีอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  
1.2  มีการประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดการเรียนการสอนในแตละภาค 
1.3  มีการมอบหมายหนาที่ในการจัดทํารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชาและ

หลักสูตร การพัฒนาและประเมินหลักสูตร ตามกําหนดเวลา 
1.4  มีการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาทุกภาคการศึกษาไมนอยกวารอย

ละ 60 ของรายวิชา 
1.5  มีการประเมินการสอนและความพึงพอใจในการใชหลักสูตรและนําผลมาใชในการ

ปรับปรุงงาน 
 

2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
       มีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณการแสวงหารายได การจัดหาครุภัณฑ   
 2.2  หลักสูตรมีความพรอมดานทรัพยากรการเรียนการสอน ดังนี้ 
        ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม และการจัดหาทรัพยากรการเรียนการ
สอนเพิ่มเติม 
 2.3   การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 
3. การบริหารคณาจารย 
 3.1 การรับอาจารยใหม 
  3.1.1 กําหนดคุณสมบัติอาจารยใหไดมาตรฐานตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด นอกจากนั้นตองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ และการใชสารสนเทศ 
การสื่อสาร เชน คอมพิวเตอรและโปรแกรมขั้นพื้นฐาน 
  3.1.2 ประกาศรับสมัครและประชาสัมพันธ 
  3.1.3 สืบคนประวัติ และคุณสมบัติของผูสมัครจากแหลงขอมูลที่เชื่อถือได

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การบริหารหลักสูตร(ระบุระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร) 
…………………….……………………………………………………………………………………….………

……………………………………………………………………………………………………………………………  
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1  การบริหารงบประมาณ (ระบุวิธีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใหไดมาซึ่ ง
ทรัพยากรการเรียนการสอนเพื่อใหการจัดการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ)  

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

2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม(ระบุความพรอมของทรัพยากรที่มีอยู
แลวโดยแสดงรายการทรัพยากรการเรียนการสอนที่จําเปน เชนตําราหนังสืออางอิง
เอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอนอื่นๆรวมทั้งสื่ออิเลคทรอนิกสอื่นๆเปนตน) 

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

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม(ระบุกระบวนการวางแผนและ
จัดหาตําราหนังสืออางอิงเอกสารหรืออุปกรณการเรียนการสอนอื่นๆรวมทั้งสื่อ
อิเลคทรอนิกสอื่นๆ) 

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

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร(ระบุกระบวนการติดตามและ
ประเมินความพอเพียงของหนังสือตําราวารสารและอุปกรณการเรียนการสอนตลอดจน
ทรัพยากรอื่นๆที่จําเปน) 

…………………….……………………………………………………………………………………….………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
3. การบริหารคณาจารย 



37 
อยางเปนระบบ และมีการตรวจสอบขอมูลอยางเปนธรรม 
  3.1.4 ทดสอบความสามารถในสาขา 
    3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร 
  3.2.1 อาจารยรวมกับผูเรียนประเมินรายวิชาเมื่อสิ้นสุดรายวิชาทุกรายวิชา 
  3.2.2 อาจารยรวมในการสัมมนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเมื่อ
สิ้นสุดปการศึกษา 
  3.2.3 อาจารยเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อรวบรวม
และจัดทํารางการปรับปรุงหลักสูตร 
     3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ 
  3.3.1 การจัดจางอาจารยพิเศษใหทําไดเฉพาะหัวขอเรื่องที่ตองการความเชี่ยวชาญ
พิเศษเทานั้น 
  3.3.2 การพิจารณาจะตองผานการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร 
  3.3.3 กลุมวิชาโดยประธานหลักสูตรเปนผูเสนอความตองการในการจางและ
เสาะหาผูมีคุณสมบัติตรงความตองการเสนอตอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
  3.3.4 การจัดจางอาจารยพิเศษ ตองวางแผนลวงหนาเปนรายภาคการศึกษาเปน
อยางนอย 
  3.3.5 จัดใหมีการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษทุกครั้งที่มีการสอน 
  3.3.6 คุณสมบัติของอาจารยพิเศษจะตองเปนไปตามเกณฑที่มหาวิทยาลัย
กําหนด 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
    4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
       การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงใหเปนไปตามความตองการของ
คณะและนโยบายของมหาวิทยาลัย 
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 
  4.2.1 ใหบุคลากรวางแผนความตองการในการพัฒนาตนเองโดยรวบรวมเปน
แผนประจําปเพื่อใหคณะสนับสนุนงบประมาณไดเหมาะสม 

3.1 การรับอาจารยใหม(ระบุกระบวนการยอๆในการรับอาจารยใหมเพื่อใหมั่นใจวา
อาจารยมีคุณสมบัติและประสบการณเพียงพอตอความรับผิดชอบการสอน) 

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

3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวน
หลักสูตร(อธิบายกระบวนการในการปรึกษาหารือรวมกันและการมีสวนรวมของ
คณาจารยในการติดตามคุณภาพหลักสูตรการทบทวนประจําปและการวางแผนสําหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร) 

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

3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ(สรุปยอๆถึงนโยบายในการแตงตั้งอาจารยที่สอน
บางเวลาและอาจารยพิเศษเชนวิธีการอนุมัติกระบวนการเลือกสรรและสัดสวนตอ
คณาจารยในหลักสูตรทั้งหลักสูตร) 

…………………….……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………  
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1  การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง 
…………………….……………………………………………...………..………………………………

….…………………………………………………………………………………………………………………………  
4.2  การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน 

…………………….……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………  
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานิสิตนักศึกษา 

5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนิสิตนักศึกษา(อธิบายถึงการจัดการที่
ไดดําเนินการในการใหคําปรึกษาแนะนําทางวิชาการแกนิสิตนักศึกษา รวมถึงตารางการทํางาน
ของอาจารยและการแนะนําแผนการเรียนในหลักสูตรการเลือกและวางแผนสําหรับอาชีพ 
(ซึ่งอาจมีในระดับคณะ)) 

…………….……………………………………………………………………………………….…………………  
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  4.2.2 คณะมีหนวยวิจัยสถาบันและวิจัยเพื่อพัฒนา โดยสนับสนุนงบประมาณ
ประจําป เชนเดียวกับหนวยวิจัยอื่นๆ 
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา 
     5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการ และอื่นๆ แกนักศึกษา 
  5.1.1 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจาก
การปฏิบัติและประสบการณจริง 
  5.1.2 มีการจัดอาจารยที่ปรึกษาใหแกนักศึกษาทุกคน 
  5.1.3 มีระบบการสื่อสารขอมูลใหเขาถึงนักศึกษาอยางทั่วถึง เชน การสื่อสาร
ผาน Website หรือE-mail เปนตน 
  5.1.4 มีการสนับสนุนใหนักศึกษาไดแลกเปลี่ยนทางดานวิชาการกับ
ตางประเทศ 

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา 
  กรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่
จะยื่นคํารองขอดูกระดาษคําตอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารยแต
ละรายวิชาได 
 
6.  ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  

-  สาขาวิชาสํารวจความตองการผูเรียน ตลอดจนหนวยงาน/บุคคลผูตองการใช
บัณฑิต ทั้งในแงปริมาณ และคุณลักษณะบัณฑิต 

-  สาขาวิชามีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกภาคการศึกษา  
 

7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators) 
เกณฑประเมิน  ดังนี ้
มีตัวบงชี้ที่ 1 - 5 ตองมีผลดําเนินการบรรลุตามเปาหมายติดตอกันไมนอยกวา 2 ป และมี

จํานวนตัวบงชี้ (ตัวบงชี้ที่ 6 - 12)   ที่มีผลดําเนินการบรรลุเปาหมายไมนอยกวา 80 % ของ
ตัวบงชี้รวม โดยพิจารณาจากจํานวนตัวบงชี้บังคับและตัวบงชี้รวมในแตละป ดังนี้ 
 
 
 
 

5.2 การอุทธรณของนักศึกษา(อธิบายวิธีการ ขั้นตอน การอุทธรณของนิสิตนักศึกษา) 
…………………….……………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………… 

6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต(ให
อธิบายวงจรของการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรโดยตองสํารวจความ
ตองการทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงและความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิต) 

…………………….……………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………  
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หมวดที่  8  การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
   1.1 การประเมินกลยุทธการสอน 
  กลยุทธการสอนในหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ
สอน เปนการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของการศึกษาวิจัย คนควา อภิปราย จะ
ดําเนินการทั้งโดยคณาจารย คณะกรรมการที่เกี่ยวของ และนักศึกษา คือ 
  1) การประเมินการสอนของอาจารยเปนรายบุคคลโดยนักศึกษา เปนการ
ประเมินการเรียนการสอนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ดวยแบบสอบถามนักศึกษา 
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษาจากการประชุม/สัมมนา เชน 
การสัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ปฐม/มัชฌิม/ปจฌิมนิเทศ
นักศึกษา เปนตน 
  2) การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาโดยอาจารยประจําวิชา 
เปนการประเมินวา จากกลยุทธการสอนนั้น ๆ นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
พัฒนาทางการเรียนอยางไรบาง 
  3) การประเมินกลยุทธการสอนโดยที่ประชุม/สัมมนาคณาจารย เพื่อแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธการสอน ผลประเมินกลยุทธการสอนนั้น ๆ รวมทั้งการ
พัฒนากลยุทธการสอนใหม ๆ เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  4) การสงเสริมใหคณาจารย ไดศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธการสอน รวมทั้งการ
สงเสริมใหคณาจารยเขารวมอบรม/สัมมนา เกี่ยวกับกลยุทธการสอน 
      1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน 
  ประเมินจากผลการสอน การวิจัย และการผลิต เอกสารการสอน และคูมือที่ใชใน
การเรียนการสอน 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม จะดําเนินการทุกๆ ป เพื่อนําผลการประเมิน
ไปพัฒนาหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 
  1) การทบทวนหลักสูตร การเรียนการสอน เกณฑมาตรฐานหลักสูตร และ
เนื้อหาหลักสูตรที่ ใกลเคียงทั้งในประเทศและตางประเทศรวมทั้งการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องในดานสังคมอาจมีผลกระทบตอหลักสูตร 

หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงหลักสูตร 
1. การประเมินและประสิทธิผลของการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธการสอน(อธิบายกระบวนการที่ใชในการประเมินกลยุทธ
การสอนที่ไดวางแผนไวสําหรับการพัฒนาการเรียนรูในดานตางๆเชนการประเมิน
ความเห็นหรือขอเสนอแนะของอาจารยภายหลังการเขารับการอบรมการนํากลยุทธการ
สอนไปใชการปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอนการวิเคราะหผล
การประเมินของนิสิตนักศึกษา และหลักสูตรฝกอบรมดานทฤษฎีการเรียนรูและวิธีการ
สอนที่เกี่ยวของและอธิบายกระบวนการที่จะนําผลการประเมินที่ไดมาปรับปรุงแผนกล
ยุทธการสอน) 

................................................................................................................... 
................................................................................................................................ 
     1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน(อธิบาย
กระบวนการที่ใชในการประเมินทักษะของคณาจารยในการใชกลยุทธตามที่ไดวางแผน
ไวเชน การประเมินของนิสิตนักศึกษาในแตละรายวิชาการสังเกตการณของอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรหรือประธานสาขาวิชาการทดสอบผลการเรียนรูของนิสิตใน
หลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนิสิตนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกันการจัด
อันดับเกี่ยวกับกระบวนการในการพัฒนาความรูและทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่
นิสิตนักศึกษาตองการ) 

................................................................................................................... 
................................................................................................................................ 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม(อธิบายกระบวนการที่จะใชเพื่อจะไดขอมูลตางๆ
ยอนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการบรรลุผลการเรียนรูที่
คาดหวังจากกลุมบุคคลดังนี้1) นิสิตนักศึกษาและบัณฑิต2)ผูทรงคุณวุฒิและ/หรือผู
ประเมินภายนอก3) ผูใชบัณฑิตและ/หรือผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ) 

................................................................................................................... 
................................................................................................................................ 
 
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร(ใหประเมินตามตัวบงชี้ผล
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  2) จัดสัมมนา/กิจกรรมเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน และการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร เพื่อรับฟงความคิดเห็นจากคณาจารย นักศึกษา และ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก รวมทั้งสรางชองทางในการรับฟงความคิดเห็นจากทุกฝายที่
เกี่ยวของ 
มหาบณัฑิตในการปฏิบตัิงานชุมชน เพื�อนําผลการประเมินมาประกอบการพฒันา

หลกัสตูร และพฒันาเรียนการสอนตอ่ไป 

3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงานใน
หมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย 3 คน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ
ในสาขาอยางนอย 1 คน ที่ไดรับการแตงตั้งจากมหาวิทยาลัย 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 
  - คณะกรรมการประเมินหลักสูตรของคณะจัดทํารายงานการประเมินผล และ
เสนอประเด็นที่จําเปนในการปรับปรุงหลักสูตร 
  - จัดประชุมสัมมนาเพื่อการปรับปรุงหลักสูตร 
  - เชิญผูทรงคุณวุฒิอานหลักสูตรและใหขอเสนอแนะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การดําเนินงานที่ระบุในหมวดที่7ขอ7โดยคณะกรรมการประเมินอยางนอย3คน
ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอยางนอย1คน (ควรเปน
คณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพภายใน)) 

................................................................................................................... 
................................................................................................................................ 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร(อธิบายกระบวนการ
ทบทวนผลการประเมินที่ไดจากอาจารยและนิสิตรวมทั้งกระบวนการในการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ) 

................................................................................................................... 
................................................................................................................................ 
หมายเหตุ  1. กรุณาลบขอความอธิบายการกรอกขอมูลตัวอักษรสีแดง 

2. เอกสารแนบในภาคผนวก ประกอบดวย 
- ภาคผนวก ก  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา

หลักสูตร 
- ภาคผนวก ข ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 
- ภาคผนวก ค ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยพิเศษ 
- ภาคผนวก ง คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
- ภาคผนวก จ รายงานการวิพากษหลักสูตร 
- ภาคผนวก ฉ เอกสารสรุปการปรับปรุงแกไขหลักสูตร และตาราง

เปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)  
- ภาคผนวก ช การกําหนดรหัสวิชาและขอมูลเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงใน

การจัดกิจกรรม 
แตละวิชา 

- ภาคผนวก ซ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
บานสมเด็จเจาพระยา 
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ภาคผนวก 

 
ภาคผนวก  ก 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของคณาจารย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก 

ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 
ชื่อ-สกุล          
ตําแหนงทางวิชาการ       
   
สังกัด      มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ประวัติการศึกษา(ลําดับคุณวุฒิสูงไปต่ํา) 
 พ.ศ.xxxx       
  
 พ.ศ.xxxx       
  
 พ.ศ.xxxx       
  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ       
  
 
ผลงานทางวิชาการ(ระบุในรูปแบบบรรณานุกรม) 
หนังสือ 
ชื่อผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อหนังสือ. พิมพครั้งที่. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
 . (ปพิมพ). ชื่อหนังสือ. พิมพครั้งที่. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
ตํารา 
ชื่อผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อตํารา. พิมพครั้งที่. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
 . (ปพิมพ). ชื่อตํารา. พิมพครั้งที่. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
งานวิจัย (ไมรวมสารนิพนธ วิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ) 
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ชื่อผูแตง. (ปพิมพ). ชื่องานวิจัย. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
 . (ปพิมพ). ชื่องานวิจัย. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
 
บทความวิชาการ 
  1. กรณีเปนบทความที่มีการเผยแพรในวารสาร 
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปพิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่(ฉบับที่), เลขหนา. 
Author, A. A. (Year of Publication). Title of journal article. Title of journal. 

Volume number(Issue), Page number of the article. 
  2. กรณีเปนบทความ/เอกสารที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ(Conference 

paper)  
   2.1 มีการรวมจัดพิมพเปนเลม 
ชื่อผูเขียน. (ปพิมพ).  ชื่อเรื่องบทความ/เอกสาร. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). 

ชื่อหัวขอหรือเรื่องประชุม, วนั เดือน ปที่จัดประชุม, ประเทศที่จัดประชุม, 
สถานที่พิมพ , สํานักพิมพ. หนา -.  

Author, A. A. (Year of Publication). Title of conference paper. In E. E. 
Editor (Ed.), Title of Conference proceeding, date of Conference 
proceeding, Place of Conference, Place of publication, Publisher. Page 
number pp. xxx-xxx. 
      2.2 ไมมีการจัดพิมพเปนเลม 
ชื่อผูเขียน. (ปพิมพ, เดือน). ชื่อเรื่องเอกสาร. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ..., 

วัน เดือน ปที่จัดประชุม, สถานที่ประชุม. 
Author, A. A. (Year of Publication). Title of conference paper. Title of 

Conference proceeding, date of Conference proceeding, Place of 
Conference. 

ประสบการณสอน 
1) xxxxxxx             
2) xxxxxxx             
3) xxxxxxx             
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4) xxxxxxx             
5) xxxxxxx             
6) xxxxxxx             

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) xxxxxxx             
2) xxxxxxx             
3) xxxxxxx             
4) xxxxxxx             
5) xxxxxxx             
6) xxxxxxx             
7) xxxxxxx             
8) xxxxxxx             
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ภาคผนวก ข 
เอกสารการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
.................................................................. 

 

 สาระในการปรับปรุงหลักสูตร 

 ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับหลักสูตรเดิม พ.ศ.2551) กับ หลักสูตร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ฉบับหลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2554) 

 

สาระในการปรับปรุงหลักสูตร 
1. กําหนดมาตรฐานการเรียนรูของหลักสูตร 5  ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ไดแก  1) ดานคุณธรรม จริยธรรม  2) ดานความรู  3) ดาน
ทักษะทางปญญา  4) ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  5) ดานทักษะ
การวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

2. การปรับปรุงโครงสรางหลักสูตรและรายวิชา 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  จํานวนหนวย

กิตรวมตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต จําแนกโครงสรางหลักสูตร ดังนี ้
2.1  หมวดวิชาสัมพันธ จํานวนหนวยกิตเดิม  คือ 6 หนวยกิต  จํานวนหนวยกิตใหม 

คือ 0 หนวยกิต 
2.2  หมวดวิชาบังคับ จํานวนหนวยกิตเดิม  คือ 12 หนวยกิต จํานวนหนวยกิตใหม 

คือ 15 หนวยกิต  
2.3  หมวดวิชาเลือก จํานวนหนวยกิตเดิม คือ แผน ก แบบ  ก  2  จํานวน  6 หนวยกิต และแผน 

ข   จํานวน 
12  หนวยกิต  จํานวนหนวยกิตใหม คือ แผน ก  แบบ ก 2   จํานวน  9  หนวยกิต และแผน ข   จํานวน  
หนวยกิต 

ภาคผนวก ข 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยประจํา 

 
ชื่อ-สกุล          
ตําแหนงทางวิชาการ       
   
สังกัด      มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
 
ประวัติการศึกษา(ลําดับคุณวุฒิสูงไปต่ํา) 
 พ.ศ.xxxx        
 พ.ศ.xxxx        
 พ.ศ.xxxx        
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ       
  
ผลงานทางวิชาการ(ระบุในรูปแบบบรรณานุกรม) 
หนังสือ 
ชื่อผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อหนังสือ. พิมพครั้งที่. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
 . (ปพิมพ). ชื่อหนังสือ. พิมพครั้งที่. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
 
ตํารา 
ชื่อผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อตํารา. พิมพครั้งที่. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
 . (ปพิมพ). ชื่อตํารา. พิมพครั้งที่. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
 
งานวิจัย (ไมรวมสารนิพนธ วิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ) 
ชื่อผูแตง. (ปพิมพ). ชื่องานวิจัย. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
 . (ปพิมพ). ชื่องานวิจัย. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
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2.4  วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ/สารนิพนธ จํานวนหนวยกิตเดิม คือ  แผน ก 

แบบ ก 2 จํานวน  12  หนวยกิต  และแผน ข  จํานวน  6  หนวยกิต  จํานวนหนวยกิตใหม คือ 
แผน ก แบบ ก 2 จํานวน 12 หนวยกิตและแผน ข   จํานวน  6  หนวยกิต 

 
  
 
 

 
บทความวิชาการ 
  1. กรณีเปนบทความที่มีการเผยแพรในวารสาร 
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปพิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่(ฉบับที่), เลขหนา. 
Author, A. A. (Year of Publication). Title of journal article. Title of journal. 

Volume number(Issue), Page number of the article. 
  2. กรณีเปนบทความ/เอกสารที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ(Conference 

paper)  
   2.1 มีการรวมจัดพิมพเปนเลม 
ชื่อผูเขียน. (ปพิมพ).  ชื่อเรื่องบทความ/เอกสาร. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). 

ชื่อหัวขอหรือเรื่องประชุม, วนั เดือน ปที่จัดประชุม, ประเทศที่จัดประชุม, 
สถานที่พิมพ , สํานักพิมพ. หนา -.  

Author, A. A. (Year of Publication). Title of conference paper. In E. E. 
Editor (Ed.), Title of Conference proceeding, date of 
Conference proceeding, Place of Conference, Place of 
publication, Publisher. Page number pp. xxx-xxx. 

 
   2.2 ไมมีการจัดพิมพเปนเลม 
ชื่อผูเขียน. (ปพิมพ, เดือน). ชื่อเรื่องเอกสาร. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ..., 

วัน เดือน ปที่จัดประชุม, สถานที่ประชุม. 
Author, A. A. (Year of Publication). Title of conference paper. Title of 

Conference proceeding, date of Conference proceeding, Place of 
Conference. 

 
ประสบการณสอน 

1) xxxxxxx             
2) xxxxxxx             
3) xxxxxxx             
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4) xxxxxxx             
5) xxxxxxx             
6) xxxxxxx             

 
ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) xxxxxxx             
2) xxxxxxx             
3) xxxxxxx             
4) xxxxxxx             
5) xxxxxxx             
6) xxxxxxx             
7) xxxxxxx             
8) xxxxxxx             
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ภาคผนวก ค 
รหัสวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2551 (เดิม) และ 

รหัสวิชาตามหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554  
บัณฑิตวิทยาลัย   มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 
 

 
 

 

ภาคผนวก ค 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารยพิเศษ 

 
ชื่อ-สกุล          
ตําแหนงทางวิชาการ       
   
สังกัด         
   
 
ประวัติการศึกษา(ลําดับคุณวุฒิสูงไปต่ํา) 
 พ.ศ.xxxx        
 พ.ศ.xxxx        
 พ.ศ.xxxx       
  
 
สาขาที่เชี่ยวชาญ       
  
ผลงานทางวิชาการ(ระบุในรูปแบบบรรณานุกรม) 
หนังสือ 
ชื่อผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อหนังสือ. พิมพครั้งที่. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
 . (ปพิมพ). ชื่อหนังสือ. พิมพครั้งที่. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ.ตํารา 
ชื่อผูแตง. (ปพิมพ). ชื่อตํารา. พิมพครั้งที่. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
 . (ปพิมพ). ชื่อตํารา. พิมพครั้งที่. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
 
งานวิจัย (ไมรวมสารนิพนธ วิทยานิพนธ ปริญญานิพนธ) 
ชื่อผูแตง. (ปพิมพ). ชื่องานวิจัย. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
 . (ปพิมพ). ชื่องานวิจัย. สถานที่พิมพ : สํานักพิมพ. 
บทความวิชาการ 
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  1. กรณีเปนบทความที่มีการเผยแพรในวารสาร 
ชื่อผูเขียนบทความ. (ปพิมพ). ชื่อบทความ. ชื่อวารสาร, ปที่(ฉบับที่), เลขหนา. 
Author, A. A. (Year of Publication). Title of journal article. Title of journal. 

Volume number(Issue), Page number of the article. 
  2. กรณีเปนบทความ/เอกสารที่นําเสนอในการประชุมวิชาการ(Conference 

paper)  
   2.1 มีการรวมจัดพิมพเปนเลม 
ชื่อผูเขียน. (ปพิมพ).  ชื่อเรื่องบทความ/เอกสาร. ใน ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ). 

ชื่อหัวขอหรือเรื่องประชุม, วนั เดือน ปที่จัดประชุม, ประเทศที่จัดประชุม, 
สถานที่พิมพ , สํานักพิมพ. หนา -.  

Author, A. A. (Year of Publication). Title of conference paper. In E. E. 
Editor (Ed.), Title of Conference proceeding, date of 
Conference proceeding, Place of Conference, Place of 
publication, Publisher. Page number pp. xxx-xxx. 

 
   2.2 ไมมีการจัดพิมพเปนเลม 
ชื่อผูเขียน. (ปพิมพ, เดือน). ชื่อเรื่องเอกสาร. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ ..., 

วัน เดือน ปที่จัดประชุม, สถานที่ประชุม. 
Author, A. A. (Year of Publication). Title of conference paper. Title of 

Conference proceeding, date of Conference proceeding, Place of 
Conference. 

ประสบการณสอน 
1) xxxxxxx             
2) xxxxxxx             
3) xxxxxxx             
4) xxxxxxx             
5) xxxxxxx             
6) xxxxxxx             
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ภาระงานสอนที่จะมีในหลักสูตรนี้ 

1) xxxxxxx             
2) xxxxxxx             
3) xxxxxxx             
4) xxxxxxx             
5) xxxxxxx             
6) xxxxxxx             
7) xxxxxxx             
8) xxxxxxx             
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ภาคผนวก ง 
รายงานสรุปผลการวิพากษของผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

และรายงานการประชุม 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ(TQF) 

 
 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร

และการสอน 

 สรุปผลการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการ

สอน 

 รายงานการประชุมการวิพากษหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554   
 

ภาคผนวก ง 
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก จ 

เอกสารประกอบการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

 

 คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ที่ 2353/2554 เรื่อง 

แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความถูกตองการเขียนเนื้อหาใน
หลักสูตร 

 คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการวิพากษหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 

 คําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
 รายงานการประชุมการวิพากษหลักสูตร 

o บัณฑิตวิทยาลัย 

o สภาวิชาการ 

o สภามหาวิทยาลัย 

 
 

ภาคผนวก จ 
รายงานการวิพากษหลักสูตร 
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ภาคผนวก  ฉ 

ขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
วาดวยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 

 

ภาคผนวก ฉ 
เอกสารสรุปการปรับปรุงแกไขหลักสูตร  

และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 

 
เอกสารสรุปการปรับปรุงแกไขหลักสูตร 

และตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร 
หลักสูตร....................................   

สาขาวิชา................................................................. 
หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ......................... 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

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

เหตุผลในการปรับปรุงแกไข 
     …………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
สาระในการปรับปรุงแกไข 
     …………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………… 
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ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระการปรับปรุงหลักสูตร....................................   

สาขาวิชา.........................................หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ......................... 
กับหลักสูตร....................................  สาขาวิชา................................................................. 

หลักสูตรใหม/ปรับปรุง พ.ศ......................... 
 

 



56 
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ภาคผนวก  ช  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 
 

ภาคผนวก ช 
การกําหนดรหัสวิชาและขอมูลเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรมแตละวิชา 

 
การกําหนดรหัสวิชาและขอมูลเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงในการจัดกิจกรรมแตละวิชา 

รหัสวิชาสําหรับหลักสูตร 
       ....................................................................................................................... 
................................................................................................................................ 
 

โดยในสวนของหลักสูตร.......................... สาขาวิชา
............................................ ไดจําแนกกลุมวิชาโดยกําหนดรหัสวิชากํากับตามแตละ
กลุมวิชา ดังนี้ 
       ....................................................................................................................... 
................................................................................................................................ 

 
 การกําหนดขอมูลเกี่ยวกับจํานวนชั่วโมงการจัดกิจกรรมแตละวิชา 
 การกําหนดจํานวนชั่วโมงในการทํากิจกรรมการเรียนรูไดกําหนด ดังนี้  
 จํานวนหนวยกิต หมายถึง จํานวนเวลาเรียนที่มีการบรรยายและการปฏิบัติ ให
กําหนดเหมือนกัน คือ กรณีที่มีการบรรยาย  1 ชั่วโมง  มีน้ําหนักเทากับ 1 หนวยกิต และ
การปฏิบัติ  2  ชั่วโมง มีน้ําหนักเทากับ 1 หนวยกิต เชนกัน 

 ภาคผนวก ซ 
ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

  


