
คำอธิบายการกรอกข้อมูล 

แบบเสนอรายวิชาเพื่อขอนุมัติการจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต 

คำชี้แจง :  

1. หลักสูตรที่จะเสนอรายวิชาเพื่อขออนุมัติจัดการศกึษาในระบบคลังหน่วยกิต ตอ้งมีผลการประเมิน

คุณภาพการศกึษาภายในระดับดีขึ้นไป   

2. มกีารวัดและประเมินผลผูเ้รียนในรายวิชา โดยให้สัญลักษณ์ที่แสดงผลการเรียนเช่นเดียวกับรายวิชา

ที่เปิดสอนในระบบ   

 

ทั้งนี ้ให้หลักสูตรนำเสนอข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

โดยมีหัวขอ้ต่อไปนี้ 

 

1. ชื่อหลักสูตร   

ให้ระบุชื่อย่อของปริญญาและสาขาวิชา เช่น  วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ  ยกเว้น รายวิชาที่สังกัด

สำนักงานจัดการศึกษาทั่วไปฯ  ให้ระบุเป็น “หมวดวิชาศกึษาทั่วไป” เป็นต้น 

 

2. หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.    

ให้ระบุปี พ.ศ. ของหลักสูตรที่จะนำรายวิชามาเปิดในระบบคลังหน่วยกิต เช่น หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563 เป็นต้น 

 

3. ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร 

ให้ระบุผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของปีการศึกษาล่าสุด เช่น เสนอขอเปิดสอน

รายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต ปีการศึกษา 2564 ให้ใช้ผลการประเมินฯ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้น   

ยกเว้น รายวิชาที่หมวดวิชาศกึษาทั่วไป  ไม่ต้องระบุผลการประเมินการประกันคุณภาพการศกึษา  

ตัวอย่างเช่น 
 

ปีการศกึษา ค่าคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

2563 3.54 ด ี



4. การจัดการเรียนการสอน  

ให้ระบุว่าจะจัดการเรียนการสอน แบบที่ 1 : เรียนร่วมกับนักศึกษาในระบบ หรอืแบบที่ 2 : จัดการ

เรียนการสอนแยกกับนักศึกษาในระบบ  หรอืจัดการเรียนการสอนร่วมกันทั้งแบบที่ 1  และแบบที่ 2 

 

5. ผู้ประสานงานรายวิชา 

ให้ระบุข้อมูลของผู้ประสานงานรายวิชา 

 

6. รายวิชาในหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติเปิดสอน ในระบบคลังหน่วยกิต 

ให้ระบุรายละเอียดข้อมูลในแต่ละหัวข้อดังนี้ 

 ข้อมูลรายวิชา     

ให้ระบุรหัสวิชา  ชื่อวิชา และจำนวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตร และต้องการ

เสนอขอเปิดสอนแบบรายวิชาในระบบคลังหน่วยกิต ซึ่งสามารถเสนอขอเปิดสอนได้หลายรายวิชา 

 รูปแบบการเปิดสอน 

ให้ระบุรูปแบบที่จะเปิดสอนรายวิชา โดยสามารถเลือกได้มากกว่า 1 รูปแบบ ดังนี้ 

2.1 ระบบคลังหน่วยกิต   หมายถึง  การนำรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรที่มีการจัดการเรียน

การสอนในระบบ ไปเปิดสอนในระบบคลังหน่วยกิต ซึ่งเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้ลงทะเบียนเรียนใน

รายวิชา โดยสามารถเก็บหน่วยกิตและผลการเรียนในรายวิชาไว้ในคลังหน่วยกิตได้  เมื่อผู้เรียนเป็นนักศึกษา

ของมหาวิทยาลัยแล้ว สามารถนำรายวิชาที่เคยเรียนในโครงการเรยีนล่วงหน้าไปเทียบโอนผลการเรียนได้ 

2.2 โครงการเรียนล่วงหน้า (Pre degree)  หมายถึง การนำรายวิชาที่มีอยู่ในหลักสูตรที่มี

การจัดการเรียนการสอนในระบบ ไปเปิดสอนสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะเข้ามาศกึษาต่อในมหาวิทยาลัยในเวลา

อันใกล้ (กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ)  เช่น นักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  หรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาใน

ระดับมัธยมศึกษาปีที่  6 ที่คาดว่าจะเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปีการศึกษา 2565 

เป็นต้น  เมื่อผู้เรียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว สามารถนำรายวิชาที่เคยเรียนในโครงการเรียน

ล่วงหนา้ไปเทียบโอนผลการเรียนได้   

  



 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

ให้ระบุรูปแบบการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่เปิดสอนในระบบคลังหน่วยกิต ดังนี้ 

3.1 On site  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปกติ 

3.2 Online  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน

ลักษณะของห้องเรียนออนไลน์  

3.3 Blended  หมายถึง การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานระหว่างการเรียนใน

หอ้งเรียนปกติ และหอ้งเรียนออนไลน์ 

3.4 อื่นๆ (ระบุ) หมายถึง  การระบุรูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตาม

ลักษณะของรายวิชา นอกเหนอืจากรูปแบบที่กำหนดไว้   

 คุณสมบัติผู้เรยีน /เงื่อนไขการรับผูเ้รียน  

ให้การกำหนดคุณสมบัติของผู้เรียนว่าต้องมีพื้นฐานความรู้ในเรื่องใดมาก่อน จึงจะสามารถ

เรียนในรายวิชาดังกล่าวได้  หรือการกำหนดเงื่อนไขว่าผู้เรียนต้องมีอุปกรณ์เฉพาะใดจึงจะสามารถเรียนใน

รายวิชาดังกล่าวได้ 

 จำนวนที่เปิดรับ 

ให้ระบุจำนวนที่จะรับผู้เรียนเข้าเรียนในแต่ละกลุ่ม/รุ่น  ทั้งนี้ หากมีการกำหนดจำนวนขั้นต่ำ

ของการเปิดสอนในรายวิชาในแต่ละกลุ่ม/รุ่น  ให้หลักสูตรระบุจำนวนขั้นต่ำด้วย  เช่น  “เปิดสอนขั้นต่ำ 

จำนวน 10 คน” เป็นต้น 

 ภาคการศกึษาที่เปิดรับ 

ให้ระบุภาคการศกึษาที่จะเปิดรับและจัดการเรยีนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต ดังต่อไปนี ้  

6.1 ภาคการศกึษาที่ 1  หมายถึง การจัดการเรยีนการสอนในภาคการศกึษาที่ 1 ในภาค

การศกึษาปกติ ตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 

6.2 ภาคการศกึษาที่ 2 หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศกึษาที่ 2 ในภาค

การศกึษาปกติ ตามปฏิทินวิชาการของมหาวิทยาลัย 

6.3 ภาคการศกึษาฤดูร้อน หมายถึง การจัดการเรียนการสอนในภาคการศกึษาฤดูร้อน 

ตามปฏิทินวิชาการ (จัดการเรียนการสอนแบบ Double) 



6.4 อื่น ๆ (ระบุ)   หมายถึง การจัดการเรยีนการสอนกรณีเป็นการเฉพาะกลุ่ม ไม่เปิด

สอนตามภาคการศกึษาที่กำหนดไว้ในปฏิทินวชิาการ  

 

 กำหนดรายวิชาในหลักสูตรปริญญา ที่สามารถเทียบได้กับรายวิชาที่เปิดสอนในระบบคลัง

หน่วยกิต 

ให้กำหนดรายวิชาในหลักสูตรปริญญา เมื่อผูเ้รียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแล้ว 

สามารถนำรายวิชาที่เคยเรียนในระบบคลังหน่วยกิตไปเทียบโอนผลการเรียนกับรายวิชาของหลักสูตร

ปริญญา โดยผู้เรยีนไม่ต้องลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกล่าว   เช่น  

รายวิชาที่เปิดสอนในระบบคลังหน่วยกิต รายวิชาที่ผู้ เรียนขอเทียบโอนรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

จากวิชาที่กำหนด (เลือกเทียบได้ 1 รายวิชา) ดังนี้ 

GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ GEN 1103 ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ 

GLAN 1104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะ

การเรียน 

  



แบบเสนอรายวิชาเพื่อขออนุมัติจัดการศึกษาในระบบคลังหน่วยกิต 

ระดับปริญญาตร ี ปีการศึกษา 2564 

 

1. ชื่อหลักสูตร : .............................................................................................................................. 

 

2. หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. : .................................................................................. 

 

3. ผลการประเมินการประคุณภาพการศึกษาภายในของหลักสูตร 

ปีการศึกษา คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

2563   

 

4. การจัดการเรียนการสอน 

 แบบที่ 1 : จัดการเรยีนการสอนร่วมกับนักศึกษาในระบบ 

 แบบที่ 2 : จัดการเรยีนการสอนแยกกับนักศึกษาในระบบ 

 จัดการเรยีนการสอนร่วมกันทั้งแบบที่ 1  และแบบที่ 2 

 

5. ผู้ประสานงานรายวิชา 

5.1 ชื่อ – สกุล : ………………………………………………………….. หมายเลขโทรศัพท์ ................................. 

5.2 ชื่อ – สกุล : ………………………………………………………….. หมายเลขโทรศัพท์ ................................. 

 

 



6. รายวิชาในหลักสูตรที่เสนอขออนุมัติเปิดสอน ในระบบคลังหน่วยกิต 

ลำดับ

ที่ 

 ข้อมูลรายวิชา  รูปแบบการเปิดสอน  รูปแบบการจัดการเรียนการสอน  
คุณสมบัติ

ผู้เรียน / 

เงื่อนไขการ

รับผูเ้รียน 

 
จำนวน

ที่

เปิดรับ

ต่อ

กลุ่ม 

 ภาคการศึกษาที่เปิดรับ 

กำหนดรายวิชาในหลักสูตร

ปรญิญา ที่สามารถเทียบได้กับ

รายวิชาที่เปิดสอนในระบบคลัง

หน่วยกิต 

รหัสวิชา และ 

ชื่อวิชา 
หน่วยกิต 

ระบบ

คลัง

หน่วยกิต 

โครงการ

เรียน 

ล่วงหน้า  

(Pre degree) 

On 

site 
Online Blended อื่นๆ (ระบุ) 

ภาค

การ 

ศึกษา 

ที่ 1 

ภาค

การ 

ศึกษา 

ท่ี 2 

ภาค

การ 

ศึกษา 

ฤดูร้อน 

อื่น ๆ 

(ระบุ) 

ชื่อ

หลักสูตร 

รหัสวิชา-ชื่อวิชา –  

หน่วยกิต 

1 GEN 1103 

ภาษาอังกฤษเพื่อ

การเรียนรู้ 

3 

(3-0-6) 

✓ ✓  ✓   บุคคลทั่วไป 30 ✓ ✓ ✓  หมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป 

GEN 1103 

ภาษาอังกฤษเพื่อการ

เรียนรู้ 3(3-0-6) 

GLAN 1104 ภาษา

อังฤษเพื่อการสื่อสาร

และทักษะการเรียน  

3(3-0-6) 

                 

                 

 

           รับรองความถูกต้องของข้อมูล 

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

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

            หัวหน้าภาควชิา/ประธานหลักสูตรฯ  

                                        ..... / ...... /....... 


