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บทน ำ 
 
  คู่มือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยยึดกรอบและแนวทางการจัดท า
หลักสูตรของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย โดยเป็นแนวปฏิบัติในการจัดท าหลักสูตรใหม่ หลักสูตร
ปรับปรุง โดยเริ่มใช้กับหลักสูตรที่พัฒนาปรับปรุงตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป 
 

 
      กองบริการการศึกษา 
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โครงสร้ำงหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงสรำงหลักสตูร 
 
เกณฑมำตรฐำนหลักสูตรระดับปริญญำตรี  
 

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดจัดท าประกาศเรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558  ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 เลม 132 ตอนพิเศษ 295ง                
ไดก าหนดจ านวนหนวยกิต และโครงสรางหลักสูตรไว ดังนี้  

 1.  จ ำนวนหนวยกิต   จ านวนหนวยกิตข้ันต่ าของหลักสูตรระดับปริญญาตรี มีดังนี้  
 1.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 120 

หน่วยกิต ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 6 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 8 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเรียน
เต็มเวลา และส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 14 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 12 ปีการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา  
  1.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 150 
หน่วยกิต ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 10 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเต็ม
เวลา และส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 17 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 15 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียน
เรียนแบบไม่เต็มเวลา  

 1.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิตรวมไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต 
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 4 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 4 ปีการศึกษาส าหรับการลงทะเบียนเต็มเวลา และ
ส าเร็จการศึกษาได้ไม่ก่อน 8 ภาคการศึกษาและไม่เกิน 6 ปีการศึกษา ส าหรับการลงทะเบียนเรียนแบบไม่
เต็มเวลา ทั้งนี้ ให้นับเวลาศึกษาจากวันที่เปิดภาคการศึกษาแรกท่ีรับเข้าศึกษาในหลักสูตรนั้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 2. โครงสรำงหลักสูตร  
 เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ไดก าหนดโครงสรางของหลักสูตร 
และจ านวนหนวยกิตข้ันต่ าของแตละหมวดวิชาไวดังนี้  
ตำรำงท่ี 1  โครงสรางหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  
                          จ ำนวนหน่วยกิต 
         ระดับ 

หมวดวิชำ 
ศึกษำทั่วไป 

หมวดวิชำ
เฉพำะ 

หมวดวิชำ 
เลือกเสรี 

รวม 

ปริญญาตรี (4 ปี) ทางวิชาการ ไม่น้อยกว่า 
30 

ไม่น้อยกว่า 
72 

ไม่น้อยกว่า 
6 

ไม่น้อยกว่า 
120 

ปริญญาตรี (4 ปี)  ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
    ต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐาน
วิชาชีพก าหนด หากไม่มีมาตรฐานวิชาชีพ
ก าหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 
36 หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 18 
หน่วยกิต 
  - หลักสูตร (ต่อเนื่อง) ให้มีจ านวนหน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไม่น้อยกว่า 42 หน่วยกิต 
และในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อย
กว่า 18 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
30 

ไม่น้อยกว่า 
72 

ไม่น้อยกว่า 
6 

ไม่น้อยกว่า 
120 

ปริญญาตรี (5 ปี) ไม่น้อยกว่า 
30 

ไม่นอ้ยกว่า 
90 

ไม่น้อยกว่า 
6 

ไม่น้อยกว่า 
150 

ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  
  หมำยเหตุ หมวดวิชาฉพาะ 42 หน่วยกิต ใน
จ านวนนั้นจะต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 
18 หน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า 
30 

ไม่น้อยกว่า 
42 
 

ไม่น้อยกว่า 
6 

ไม่น้อยกว่า 
72 

 

 จากตารางที่ 1 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดก าหนดหลักการและขอบเขตของ
หมวดวิชาตาง ๆ ไว ดังนี้  

1.  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป  
 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร้างความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มี

ความรอบรู้อย่างกว้างขวาง เข้าใจ และเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อ่ืน สังคม ศิลปวัฒนธรรม  และธร รมชาติ  
ใส่ใจต่อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณธรรม พร้อมให้
ความช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 

การจัดวิชาศึกษาทั่วไปอาจจัดในลักษณะจ าแนกเป็นรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการใด ๆ ก็ได้ 
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ่มวิชา ดังนี้   

1)  กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร   
2)  กลุมวิชามนุษยศาสตร์ 
3)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร และ 



 

 

4)  กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาท่ัวไป และใหมีจ านวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 

หนวยกิต  

 2. หมวดวิชำเฉพำะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่            

มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานได โดยใหมีจ านวนหน่วยกิตรวม ดังนี้  
 2.1 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป ทางวิชาการ ใหมีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม       

ไมนอยกวา 72 หนวยกิต  
 2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (4 ป ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ใหมีจ านวนหน่วยกิตหมวดวิชา

เฉพาะรวม ไมนอยกวา 72 หนวยกิต โดยต้องเรียนวิชาทาปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพก าหนด หากไม่
มีมาตรฐานวิชาชีพก าหนดต้องเรียนวิชาทางปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่า 36 หน่วยกิต และทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 
24 หน่วยกิต 

 
 2.2 หลักสูตรปริญญาตรี (5 ป ใหมีจ านวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา           

90 หนวยกิต  
 2.3 หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง 2 ป ใหมีจ านวนหนวยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวม               

ไมนอยกวา 42 หนวยกิต และในจ านวนนั้นต้องเป็นวิชาทางทฤษฎีไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 
  การจัดวิชาเฉพาะดานในหมวดวิชาเฉพาะ จะจัดในลักษณะวิชาเอกเดี่ยว วิชาเอกคู หรือ
วิชาเอกและวิชาโทก็ได โดยวิชาเอกตองมีจ านวนหนวยกิตไมนอยกวา 30 หนวยกิต และวิชาโท ตองมี
จ านวนหนวยกิต ไมนอยกวา 15 หนวยกิต ในกรณีท่ีจัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคูตองเพ่ิมจ านวนหนวยกิตของ
วิชาเอกอีกไมนอยกวา 30 หนวยกิต และใหมีจ านวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 150  หนวยกิต  

 3. หมวดวิชำเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจตามท่ีตนเองถนัด 
หรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใหมีจ านวนหน

วยกิตรวมไมนอยกวา 6 หนวยกิต  

 ที่มำ : ราชกิจจานุ เบกษาฉบับประกาศทั่วไป เลม 132 ตอนพิเศษ 295ง ลงวันที่  13 

พฤศจิกายน 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
 
จ ำนวนหนวยกิต      

ก าหนดให้ศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า  30 หน่วยกิต 
โครงสรำงหมวดวิชำศึกษำทั่วไป 

1.  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร ไม่น้อยกว่ำ     15  หน่วยกิ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
       2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
2. กลุ่มวิชำวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่ำ       6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
       2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

3.  กลุ่มวิชำพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต ไมน่้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
       2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

4. กลุ่มวิชำอัตลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต 

      1) คณะครุศาสตร์                                               3 หน่วยกิต 

      หรือ    

      2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 

      หรือ    

      3) คณะวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต 

      หรือ    

      4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3 หน่วยกิต 

 
 รายวิชาตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีการก าหนดรหัสวิชา ชื่อวิชา ในแต่ละกลุ่มวิชา 
ดังนี้ 

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป   ไม่น้อยกว่ำ    30  หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร       ไม่น้อยกว่ำ    15  หน่วยกิต 

1) วิชำบังคับ                                    12  หน่วยกิต   
                        5100101  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Language Thought and Communication 
 5100102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*      3(3-0-6)

 Thai for Communication 
 5100103  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ* 3(3-0-6) 

 Thai for Careers 
 5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
  English for Fun 
 5100106   การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์          3(3-0-6) 
  English Usage for Social Network 
 



 

 

 5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
  พัฒนาการเรียนรู้* 2(1-2-3) 

 English for Communication and 
 Learning Development 

 5100108  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*    2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

 5100109   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*   2(1-2-3)   
English for Communication 2 

 5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      3(3-0-6) 
  Technology and Media Literacy         

2) วิชำเลือก  ไม่น้อยกว่ำ     3  หน่วยกิต      
         5100104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6)    
         Developments of Thai Speaking and 
   Writing Skills 
         5100110  การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ     3(3-0-6)  
              English Communication Skills 
  Development  
         5100111  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
         5100112  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  Melayu for Communication 
  

1.2 กลุ่มวิชำวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่ำ     6  หน่วยกิต 
1) วิชำบังคับ                    3  หน่วยกิต                                                             

 5100116  อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6) 
  Well-being 
 5100117  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*  3(3-0-6) 
  Science in Daily Life 

 

2) วิชำเลือก                  ไม่น้อยกว่ำ     3  หน่วยกิต  
 5100114  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ       3(3-0-6) 
  Information Technology for 
  Presentation 
 5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน*         3(3-0-6) 
  Information Technology in Daily Life 
 5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*      3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 

 5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2) 
 Body Exercise 
 



 

 

 5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต* 2(1-2-3) 
  Sports for the Quality of 
  Life Development 
 5100121  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)  
       King’s Philosophy for Local 
 Development 
 5100122  ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 3(3-0-6)  
    Introduction of Ethics and Wealth    
 5100123  ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
  Beauty of Life      

  5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 2(1-2-3) 
  Step to the World 
 5100125   ความจริงของชีวิต*              3(3-0-6) 
  Truth of Life 
 5100126   การพัฒนาตน*                      2(2-0-4) 
  Self Development  
 5100127  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*             3(3-0-6) 
  Aesthetics for Life 
 5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*        2(1-2-3) 
  Life and Thai Culture 
              

1.3 กลุ่มวิชำพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่ำ    6  หน่วยกิต 
  1) วิชำบังคับ                  3  หน่วยกิต                

 5100129  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
    Multiculture  and Peace 

 

  2) วิชำเลือก            ไม่น้อยกว่ำ    3  หน่วยกิต   
      5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 3(3-0-6)  
 Life Skill for Society 

 5100131 สังคมภิวัตน์*  3(3-0-6)    
       Socialization 

1.4 กลุ่มวิชำอัตลักษณ์ของคณะ      3  หน่วยกิต 

 

1) คณะครุศำสตร์  3  หน่วยกิต 
      5100132  ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6)   
  Teachings of King Rama 9 

          หรือ 
2) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 3  หน่วยกิต 

 5100133  วิถีไทย วิถีถ่ิน     3(3-0-6)  

  Thai and Local Ways ___________________________________________ 
หมำยเหต ุ* หมำยถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 



 

 

   หรือ 
3) คณะวิทยำกำรจัดกำร  3  หน่วยกิต 

                        5100134  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6)  

  Young Enterpreneurs 
หรือ       

4) คณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเกษตร 3  หน่วยกิต 
                        5100135  วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                3(3-0-6) 

  Science for Community 
 

ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
ค าอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  แบ่งตามกลุ่มวิชาดังนี้ 

    1. กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร     ไม่น้อยกว่ำ    15  หน่วยกิต 
1)  วิชำบังคับ                      ไม่น้อยกว่ำ   12  หน่วยกิต 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
 

5100101 ภำษำ ควำมคิด และกำรสื่อสำร 3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  

ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ 
การฟังและการอ่าน การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิด 
เพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น  
การเล่านิทานพื้นบ้าน  

Language and Communication, relation between languages with ideas 
and communication, listening and reading skills, idea organization, idea 
conclusion, expressing ideas for communication for both speaking and writing, 
Thai use through songs, plays and folk tale 

 
5100102  ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร*        3(3-0-6)       
 Thai for Communication 

ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา 
ในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสาร 
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
แ ล ะ วิ จ า ร ณ์ อ ย่ า ง มี เห ตุ ผ ล  ศึ ก ษ า ส ภ า พ ปั ญ ห า แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข 
การใช้ ภ าษาในชี วิตประจ าวัน  ตระหนั กถึ งคุณ ธรรมและมี จิ ตส านึ กต่ อสั งคมใน  
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language  in daily life use in listening, speaking, reading and writing, use of 
language in formal and information communication, conducting informative 
presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism, study of problem 



 

 

conditions and its solutions of language used in daily life, realizing ethics and 
awareness of Thai society 

 
5100103 ภำษำไทยเพื่อกำรประกอบอำชีพ* 3(3-0-6) 
 Thai for Careers 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือให้
เกิ ดการสื่ อสารอย่ างมีประสิทธิภ าพถูกต้อ งตามหลัก เกณ ฑ์ทั้ งในชี วิตประจ าวัน  
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, 
reading and writing in order to communicate effectively in accordance with 
the rules; both for daily life and career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in various situations which is beneficial 
to the career and daily life 

  
5100105 ภำษำอังกฤษหรรษำ 3(3-0-6) 
 English for Fun 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ค าศัพท์
และส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น  
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 English usage for daily communication, English sound systems,  
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing others, 
basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, class 
presentation 

 
5100106 กำรใช้ภำษำอังกฤษในสังคมออนไลน์                                               3(3-0-6) 
   English Usage for Social Network 

การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและ 
การตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดงความคิดเห็น
เป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   

Simple English writing in social media, giving queries and answers in 
English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying email in 
English 

 
 
 
 

___________________________________________ 
หมำยเหต ุ* หมำยถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 



 

 

5100107 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรและพัฒนำกำรเรียนรู้* 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  
ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน า
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะ
บุคคลและสิ่งของและสถานท่ีการถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร 
ทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์    การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills, listening, speaking, reading 
and writing in daily life of various situations such as greeting; leave-taking, self-
introduction and others, requesting, offering help, giving suggestion, describing 
people, objects and places, inquiring and information giving, talking on 
telephone and expressing opinion; development of skills in using tools and 
resources for communicative study such as dictionary, article and newspaper 
and information technology for communication 

 
5100108  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1 * 2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ ใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practices of English listening, speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, studying on customs and traditions of 
English speaking countries including appropriate social etiquette 

 
5100109   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 2 * 2(1-2-3) 
 English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริง 
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 

Practice and development of listening, speaking, reading and writing 
English through real situations in related careers, practice of thinking skills, 
problem solving analyzing and decision making skills for daily life and future 
career 

 
 

___________________________________________ 
หมำยเหต ุ* หมำยถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 



 

 

5100113 ก้ำวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      3(3-0-6) 
 Technology and Media Literacy  

การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้
เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   

Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and manageability, media 
analysis, simple tools usage for media production, social media use under law 
controls and ethics in technology 

 

 2)  วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ    3 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชำ ชือ่วิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
 

5100104 กำรพัฒนำทักษะกำรพูดและกำรเขียนภำษำไทย 3(3-0-6)       
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่าง ๆ  
น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาท 
ในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

Developments of speaking and writing skills, speaking and writing for 
both formal and informal occasion, research, knowledge from listening and 
reading from various media, presenting with presentation and writing with 
ethics and moral realization, communication manners, criticizing speaking and 
writing 

 
5100110 กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 3(3-0-6)       
 English Communication Skills Development  

การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่านและเขียน
ข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   

Listening and speaking in daily-life situations, short message reading and 
writing, non-complicated sentence reading and writing 

 

5100111 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 3(3-0-6)      
 Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ ขั้นพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน  

Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, basic 
Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 



 

 

5100112 ภำษำมลำยูเพื่อกำรสื่อสำร 3(3-0-6)       
 Melayu for Communication 

การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การ
ทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 

Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic 
Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

 2. กลุ่มวิชำวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่ำ     6  หน่วยกิต 
 1)  วิชำบังคับ                 3  หน่วยกิต 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
 

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6)       
 Well-being 

การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโน โลยีต่ อสิ่ งแวดล้อม  อาหารและคุณ ค่ าทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโรค  
การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

Science and technology use in daily life, effects of using science and 
technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical and mental health 

 
 

5100117 วิทยำศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน* 3(3-0-6)       
 Science in Daily Life     

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน 
อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการด ารงชีวิต 
ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต ประจ าวัน การ
ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ อุ ตส าห กรรม โดย ใช้ ค วามร้ อน  ค วาม เย็ น  ส าร เคมี รั งสี  บ รรจุ ภั ณ ฑ์ 
และการเก็บรักษา 

Energy and its sources, electric energy and electricity generation, electric 
circuits in houses and electrical equipment, principles of electrical devices, 
energy for living, human organ systems, heredity, chemical use in daily life, 
using microorganism in food industries, agricultural and industrial production 
managementwith heat, cold, radiochemical, packaging and storage 

 
 
 
 
 



 

 

 2)  วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ    3 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
5100114 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรน ำเสนอ 3(3-0-6)       
 Information Technology for Presentation 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการ
เข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ และการน าเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, analyzing and synthesizing 
information, presenting information in various forms 

 
5100115 เทคโนโลยีสำรสนเทศในชีวิตประจ ำวัน*                   3(3-0-6)       
 Information Technology in Daily Life 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
ใน ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ลั ง ค ว า ม รู้  ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ 
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, information technology, computer application 
in daily life, data warehouse application, laws and ethics in using information 
system and security system 

 
5100118 คณติศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน*         3(3-0-6)       
 Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การ
เช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics  
and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to 
apply in daily life 

 

5100119 กำรบริหำรร่ำงกำย 1(0-2-2)       
 Body Exercise 

หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกายเพ่ือ
การเสริมสร้ างกล้ าม เนื้ อแต่ ละส่ วน  ความแข็ งแกร่ ง ความยืดหยุ่ น ของร่ างกาย  
และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและการเลือกเล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill practice and basic technique of 
body management to gaining muscle, body flexibility and physical fitness self-
check, exercise selection and playing sports for healthiness, sportsmanship 

 ___________________________________________ 
หมำยเหต ุ* หมำยถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 



 

 

5100120 กำรกีฬำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต* 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและ
วิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่น
กีฬ าและการละเล่ น พ้ื น เมื อ งในท้ องถิ่ น  พัฒ นาบุ คลิ กภาพและเสริมสร้างภ าวะ  
การเป็นผู้น า 

Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports competition, 
principles and how to choose sports for individual potential, conduct of 
principles for playing sports at maximum benefits to body, emotion and 
society, injury prevention from sports and basic first aid, utilizing sports skill 
and developing life quality with sports and traditional games, personality 
development promoting leadership 

 

5100121 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำท้องถิ่น 3(3-0-6)       
 King’s Philosophy for Local Development 

 ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม  
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชด าริเพ่ือความกินดีอยู่ดีของ
ป ระช าชน  ก าร พั ฒ น าที่ ยั่ งยื น  แล ะก ารป ระยุ ก ต์ ใช้ ศ าส ต ร์พ ระ ราช า ใน ก าร 
พัฒนาท้องถิ่น 

King’s philosophy for agricultural management, economies, environment 
and education; sufficiency economy philosophy, royal projects for the better 
living of people, sustainable development, applying the King’s philosophy for 
community development 

 

5100122 ชี้ช่องทำงดี ชี้ช่องทำงรวย         3(3-0-6)       
 Introduction of Ethics and Wealth    

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  
มีการพัฒนาตนเองเพ่ือด ารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้ อ่ืนได้ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การไม่ เบียดเบียนผู้ อ่ืน  การบริหารจัดการและภาวะผู้น า  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและ
การสื่อสาร  

Development of learning, understanding and valuing lives, society and 
environment; self-development for happy living and getting along well with 
people, promoting ethics and moral; care for others, leadership management, 
human resource management, investment channel, principles of basic 
business, analyzing business environment, accounting and financing, online 
business, marketing and communication ___________________________________________ 

หมำยเหต ุ* หมำยถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 



 

 

5100123 ควำมงดงำมแห่งตน 3(3-0-6)       
 Beauty of Life      

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน ธรรมชาติของ
มนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น หลักการพูดน าเสนอต่อที่
ประชุม ภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการท างานกลุ่มและท างานทีม  และทักษะการใช้
ชีวิต 

Introductions to human relation, self-understanding and understanding 
others, human nature, personality developments, social etiquette, principles 
of basic speaking, principles of oral presentation in front of meeting, status of 
good leadership and followership, self-developments for groups work and 
teamwork, living skills 

 

5100124 ก้ำวสู่โลกกว้ำง   2(1-2-3)  
 Step to the World 

การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน การ
เขียนจดหมายสมัครงานหรือ อี เมล์ เพ่ื อสมัครงาน และการเขียนประวัติส่ วนตั ว  
การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ์
การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ าเสียงในการพูด ค าศัพท์และ
ส านวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในส านักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึก
การประชุม และการน าเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนในการท างาน การ
ท างานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out application 
form, writing letters or email for job application, writing resume, appointment 
for job interview, interviewing, interview acceptance and rejection, telephone 
conversation, etiquette in tone of speaking, vocabularies and expressions for 
work practice and 

 

5100125 ควำมจริงของชีวิต* 3(3-0-6) 
 Truth of Life 

ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิต ในสั งคม ป จจุบันกับ โลกวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุก ต์ 
ในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศา
สนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะห
ขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของ
ชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and information 
technology, applying truth and religious in problem solving and intellectual 
developing, life and society, moral and ethics development based on 
religious precepts, peaceful life and society, different worldview perception,  
advantages and disadvantages analyzing of worldviews in order to find out 



 

 

truth and meaning of life to be a perfect human being and leading to a 
peaceful life and society 

 
5100126 กำรพัฒนำตน*   2(2-0-4)  
 Self Development  

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน กระบวนการ
เกิ ด แ ล ะ พั ฒ น า ต น  ก า ร พั ฒ น า ส ติ ปั ญ ญ า  ค ว า ม ฉ ล า ด ท า ง อ า ร ม ณ์ 
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์  
การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, emergence 
process and self- development, emotional intelligence and ethics 
development, prevention and stress managing, human relations creating, 
teamwork and conflict managing 

 

5100127 สุนทรียภำพเพื่อชีวิต* 3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 
การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ ส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของ
ศ าส ต ร์ ท า ง  ก า ร เห็ น  ก า ร ได้ ยิ น  แ ล ะ ก า ร เค ลื่ อ น ไห ว  สู่ ทั ศ น ศิ ล ป์  ศิ ล ป ะ  
คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคย 
และน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying differences in 
science of beauty, importance and backgrounds of visual, hearing and 
movement perception towards visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of aesthetic appreciation 

 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*         2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของ 
มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและ
การท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture, significance of human relations, 
human nature, psychological process, public consciousness creation in order 
to build interpersonal relationship and community, self-development for the 
advance in life and career, religious principles application to life and career  

 
 

___________________________________________ 
หมำยเหต ุ* หมำยถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 



 

 

3.  กลุ่มวิชำพลเมืองโลก                        ไม่น้อยกว่ำ        6  หน่วยกิต 
         1)  วิชำบังคับ                 3  หน่วยกิต 

 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภำพ 3(3-0-6)       
 Multiculture  and Peace 

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิดพ้ืนฐาน
เกี่ ย วกั บ สั น ติ ภ าพ แล ะค ว าม ส ม าน ฉั น ท์  ปั ญ ห า  ค ว าม ขั ด แ ย้ ง ใน สั งค ม ไท ย 
และสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพ่ือส่งเสริม
สันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบ
ประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

Meanings, significance and types  of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World society, 
resolving conflict with peace, social activity for peace promotion, public 
consciousness and responsibility towards multiculture society, living together 
in democratic society, right prevention guidelines 

 
2)  วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ   3  หน่วยกิต 

 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 

 

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม 3(3-0-6)       
 Life Skill for Society 

ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัว 
ในศตวรรษที่  21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ  
การเรียนรู้สั งคมผู้ สู งวัย  การสร้างคุณ ค่ าในตน เองและการพัฒ นาจิตสาธารณ ะ  
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 21st 
century, multiculture understanding, information communication, career 
learning, elder society learning, building self-valued and public conscious 
development, life-long learning for sustainable development 

 
 
 
 



 

 

5100131 สังคมภิวัตน์* 3(3-0-3) 
 Socialization 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 
กระแส โลกาภิวัตน์  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings and environment in Thai society, 
ASEAN and world societies, globalization and natural phenomenon impacting 
on the changing of society in various dimensions including tradition, culture, 
economics and political affairs 

4.  กลุ่มวิชำอัตลักษณ์ของคณะ                 3  หน่วยกิต 

        1.)  คณะครุศำสตร ์                                             3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
   

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6)       
 Teachings of King Rama 9   

 ค าพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  
สี่เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าที่พลเมือง   

Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising teachers, 
learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, modern 
teachers, volunteering, civil duties 

หรือ 
  

 2)  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์                    3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
   

5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น        3(3-0-6)       
 Thai and Local Ways 

พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  อัตลักษณ์ - 
ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจ าถิ่น  วัฒนธรรม 
ด้านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ  และสิ่งสร้างสรรค์ท่ีเกิดจาก  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรใน
ชุมชนท้องถิ่น 

Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border identity: food , dress, local textiles 
and language; traditions and belief, created things from southern-border folk 
wisdom, people lifestyle in southern border, case studies of learning resores 
in local community 

___________________________________________ 
หมำยเหต ุ* หมำยถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 



 

 

หรือ 
 

 3)  คณะวิทยำกำรจัดกำร                                    3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
   

5100134 ผู้ประกอบกำรรุ่นเยำว์ 3(3-0-6)       
 Young Enterpreneurs 

ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและ
เอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ  การ
ประเมินความเป็นไปได้ทางธุรกิจ  แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ การวางแผนทางการเงินส่วน
บุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้ การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการ
ลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุค
ดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  

Background and significance of special economic zone, government and 
private policy special economic zone, analysis of guidelines for becoming 
entrepreneurship in special economic zone, concepts and theory of 
entrepreneurship, seeking for opportunity to become entrepreneurship, 
evaluation of business probability, forming business guideline, personal 
financial planning, income management; expenses, savings and debts, 
spending money for investment, concept and preparation for becoming 
entrepreneurship in digital era, tax benefit, ethics and social responsibility, 
and related laws  

หรือ 
 

 4)  คณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเกษตร           3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
   

5100135 วิทยำศำสตร์เพื่อท้องถิ่น      3(3-0-6)       
 Science for Community   

ความรู้ ความส าคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific application for community 
development  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรน ำเสนอหลกัสูตรเพื่อขออนุมัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แนวปฏิบัติในกำรน ำเสนอหลักสูตรระดับอุดมศึกษำ 

ตอส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 

 
 1. หลักสูตรใหม หลักสูตรที่ไมเคยเปดสอนในระดับและสำขำวิชำนั้นมำกอน)  

 1.1 หลักสูตรที่จะเปดสอนควรสอดคลองนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาประเทศและ
ความตองการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม  

 1.2 หลักสูตรที่จะเปดสอน   ควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ 
คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย หรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อเปนอยาง
อ่ืน  

 1.3 หลักสูตรที่เปดสอน ตองมีโครงสรางและเป็นมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
ระทรวงศึกษาธิการก าหนด รวมทั้งสอดคลองกับนโยบาย และ/หรือหลักเกณฑที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด (ถามี)  

  1.4  สถาบันอุดมศึกษา ควรมีศักยภาพและความพรอมในการเปดด าเนินการหลักสูตรทั้ง
ด้านคณาจารย ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน และปจจัยเกื้อหนุนอ่ืน ๆ  

 1.5 หลักสูตรที่เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบหรือ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันกอนเปดสอน  

 1.6 หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบ หรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันแลว 
ตองเสนอใหคณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ
เพ่ือพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร หากไมไดด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดอาจจะไมไดรับการ
พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตร  

 1.7 เอกสารที่เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย  
 1.7.1 หลักสูตรที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดการจัดท าเอกสารหลักสูตรตามที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดตามเกณฑ  
 1.7.2 แบบเสนอขอมูลหลักสูตรที่กรอกขอมูลครบถวน โดยอธิการบดีลงนามรับรอง

ความถูกตองของขอมูลทั้งหมด พรอมประทับตราสถาบันทุกหนา  
 1.7.3 ส าเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตร  
 1.7.4 เอกสารหลักสูตรฉบับสมบูรณ จ านวน 5 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD/)  
 1.7.5 หากมีเอกสารประกอบหลักสูตรหรือที่อางถึง อาทิระเบียบหรือขอ      บังคับให

จัดท าเปนเอกสารผนวกแนบทายหลักสูตรฉบับสมบูรณ  
 1.8 ในกรณีที่ เอกสารหลักสูตรมีความถูกตอง ครบถวน และสมบูรณ เป็นไปตามที่

ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการเสนอ
ใหคณะกรรมการการอุดมศึกษา พิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรภายใน 120 วัน  

 2. หลักสูตรปรับปรุง  
 2.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุง (เปนการปรับปรุงในสาระส าคัญของหลักสูตร อาทิ  วัตถุประ

สงคของหลักสูตร โครงสรางหลักสูตร ชื่อหลักสูตร ชื่อปรญิญา เนื้อหาสาระส าคัญในหมวดวิชาเฉพาะและ
ระบบการศึกษา)  

 2.1.1 หลักสูตรฉบับปรับปรุงควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับ



 

 

คณะ คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแตเรียกชื่อ
เปนอยางอ่ืน  

 2.1.2 หลักสูตรฉบับปรับปรุงกอนเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตองได
รับความเห็นชอบหรืออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  

 2.1.3 หลักสูตรฉบับปรับปรุง ตองมีโครงสรางและเป็นไปมาตรฐานตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

 2.1.4 หลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติแลว ตองเสนอใหคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ไดรับความเห็นชอบหรืออนุมัติ เพ่ือพิจารณารับทราบหรือรับรอง
หลักสูตร หากไม่ไดด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนดอาจจะไมไดรับการพิจารณารับทราบหรือรับรอง
หลักสูตร สถาบันอุดมศึกษาจะตองเปนผูรับผิดชอบ  

 2.1.5 เอกสารที่เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกอบดวย  
 1)  หลักสูตรที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดการจัดท าเอกสารหลักสูตร

ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด และจัดท าตารางเปรียบเทียบขอแตก ตางระหวาง
หลักสูตรเดิมและหลักสูตรฉบับปรับปรุง  

 2) แบบเสนอขอมูลหลักสูตรที่กรอกขอมูลครบถวน โดยอธิการบดีลงนามรับรอง
ความถูกตองของขอมูล พรอมประทับตราสถาบันทุกหนา  

 3)  ส าเนามติสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบันที่เห็นชอบหรืออนุมัติหลักสูตรฉบับ
ปรับปรุง  

 4) เอกสารหลักสูตรฉบับปรับปรุงจ านวน 5 เลม พรอมแผนบันทึกขอมูล 
(CD/)  
  5) หากมีเอกสารประกอบหลักสูตร หรือที่อางถึง อาทิระเบียบหรือขอบังคับให
จัดท าเปนเอกสารผนวกแนบทาย  

 2.1.6 ในกรณีที่เอกสารหลักสูตรมีความถูกตองครบถวนและสมบูรณตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการเสนอให
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบหรือรับรองหลักสูตรปรับปรุงภายใน 120 วัน 

 2.2 หลักสูตรปรับปรุงเล็กนอย (เป็นการปรับปรุงในระดับรายวิชา อาทิ การเปลี่ยนชื่อ

รายวิชา การเปลี่ยนรหัสรายวิชา การเพ่ิมรายวิชาเลือก และการปรับค าอธิบายรายวิชา โดยไม่กระทบโครง

สรางหลักสูตรและเนื้อหาสาระในหมวดวิชาเฉพาะ)  
2.2.1 หลักสูตรปรับปรุง ควรผานการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการระดับคณะ

คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน หรือคณะกรรมการที่มีหนาที่พิจารณาแต่เรียกชื่อ
เป็นอยางอ่ืน  

 2.2.2 หลักสูตรที่ปรับปรุง  กอนเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตองได
รับความเห็นชอบหรืออนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน  



 

 

 2.2.3 เอกสารที่เสนอตองมีหัวขอและรายละเอียดสาระของหลักสูตรในสวนที่ ตองการ
ปรับปรุงแกไขตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  

 2.2.4 ใหสถาบันอุดมศึกษาจัดท าเอกสารการปรับปรุงแกไขหลักสูตรและแจงให้
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหรือรับรองเปนรายภาคการศึกษา  

 2.2.5 ในกรณีที่หลักสูตรใดมีการปรับปรุงแกไขหลายครั้งใหรวบรวมและสรุปจัดท า เป
นเอกสารฉบับเดียว  

 2.2.6 ใหสงเอกสารตามขอ 5 จ านวน 5 ฉบับ พรอมแผนบันทึกขอมูล (CD/)  
  อนึ่ง การรับทราบหรือรับรองหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรปรับปรุงจะเปนไปภายใตเงื่อนไข
ที่ว่า มหาวิทยาลัย/สถาบัน ไดจัดท าหลักสูตรสอดคลองตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรนโยบายและ/หรือหลัก
เกณฑที่ก าหนดเทานั้น หากมิไดเปนไปตามเงื่อนไขดังกลาวส านักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาไมอาจสงหลักสูตรดังกลาวไปใหส านักงานก.พ.พิจารณารับรองคุณวุฒิผูส าเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร เพ่ือประโยชนในการบรรจุและการแต่งตั้งขาราชการพลเรือน รวมทั้งก าหนดเงินเดือนที่ควรไดรับ
และระดับต าแหนงที่ควรแตงตั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แนวปฏิบัติในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสตูร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

ยกร่างหลักสูตร 

น าเสนอคณะ 

วิพากษ์หลักสูตรโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ไม่แก้ไข แก้ไข 

แจ้งสาขาวิชา 

ปรับปรุง แจ้งสาขาวิชา 

กองบริการการศึกษา 

เสนอสภาวิชาการ 

ผลการพิจารณา 

ไม่แก้ไข แก้ไข 

แจ้งสาขาวิชา แจ้งสาขาวิชา 

ปรับปรุงแก้ไข 

กองบริการการศึกษา 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 

ผลการพิจารณา 

ไม่อนุมัต ิ อนุมัต ิ

แจ้งสาขาวิชา 

เสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เสนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

มหาวิทยาลยั 



 

 

 
 

 
  

 
ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  
พ.ศ. 2554 

.............................................. 
 
 โดยที่เป็นการสมควรออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  เรื่อง แนวปฏิบัติในการพัฒนา
หรือปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีรูปแบบ 
กระบวนการ และทิศทางไปในทางเดียวกัน จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พ.ศ. 2547  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ข้อ 4 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา     ใน
การประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 
ให้ออกแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาความจ าเป็นในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 2 ถ้าผลของการศึกษาสรุปว่ามีความจ าเป็นในการพัฒนาหรือปรับปรุง 

หลักสูตร ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1  กรณีหลักสูตรที่ต้องการพัฒนาหรือปรับปรุงนั้นไม่มี ในแผนการผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยให้คณะน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอผลิตบัณฑิตในหลักสูตรดังกล่าวนั้นเสียก่อน 

2.2 คณะเสนอโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
                  การเสนอโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ให้เสนอตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

(เอกสารหมายเลข 1) ทัง้นี้ ในการเสนอเหตุผลและความจ าเป็นนั้นควรมีข้อมูลหรือผลการศึกษาวิจัยที่แสดง
ถึงโอกาสที่จะมีงานท า หรือความต้องการก าลังคนในสาขาวิชานั้น ๆ 

2.3 การพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรมีกระบวนการ ดังนี้ 
2.3.1 เมื่อโครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรได้รับอนุมัติจาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแล้ว ให้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรหรือปรับปรุงหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร แนวทาง และวิธีการพิจารณาหลักสูตร ตามก าหนดระยะเวลาในการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ใน
โครงการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร ทั้งนี้ 

1) การด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรให้ด าเนินการใน 
รูปแบบของคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2) ซึ่งประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่
จะพัฒนาหลักสูตร อาจารย์ที่มีทักษะและประสบการณ์ในการสอน นักพัฒนาหลักสูตร นักวัดและ
ประเมินผล ผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องของการจัดการ สถาบันวิชาชีพ สถานประกอบการ ชุมชน
ท้องถิ่น 

2) ในการพัฒนา จะต้องศึกษาข้อมูลจากผู้ผลิตและผู้ใช้บัณฑิต  
และควรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นและร่วมพัฒนาหลักสูตร 
 
 



 

 

3) คณะกรรมการที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตร ควรตรวจ 
เอกสารหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นนั้นให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนน าเสนอตามข้ันตอน 
   2.3.2 คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร น าร่างหลักสูตรเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะ 

2.3.3  คณะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยมาวิพากษ์หลักสูตร  
จ านวนไม่น้อยกว่า 3 ท่าน โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร (ตามเอกสารหมายเลข 
3) และจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1) ส่งเอกสารหลักสูตรให้ผู้วิพากษ์หลักสูตรอ่านก่อนล่วงหน้า 
อย่างน้อย 15 วัน 

2) ท าการวิพากษ์หลักสูตรที่จะพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร 
3) สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิในการ 

วิพากษ์หลักสูตรเป็นเอกสารประกอบ (ตามเอกสารหมายเลข 4) 
2.3.4 คณะกรรมการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร น าร่างหลักสูตรไป 

พิจารณาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 ขั้นตอนที่ 3 การเสนอพิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
                              3.1 คณะ ส่งร่างหลักสูตร ที่ผ่านการแก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้วไปยังกองบริการ
การศึกษา 1 เล่ม พร้อมรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) ของภาคเรียนที่ 1 ทุกรายวิชา เพ่ือพิจารณา
กลั่นกรองก่อนน าเสนอสภาวิชาการ  
  3.2 กองบริการการศึกษา น าร่างหลักสูตรที่ถูกต้องสมบูรณ์แล้ว เสนอสภา 
วิชาการเพ่ือขอความเห็นชอบ 
                               3.3 กองบริการการศึกษา น าร่างหลักสูตรที่ผ่านสภาวิชาการแล้ว เสนอสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 ขั้นตอนที่ 4 การขอความเห็นชอบหลักสูตร มีกระบวนการดังนี้ 
   4.1 กองบริการการศึกษาน ารางหลักสูตรที่ผานการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลาแลวสงใหส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และองค์กรวิชาชีพภายใน 30 วัน นับตั้งแต่
วันที่ไดรบัการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  

4.2 หลักสูตรที่ถูกตองครบถวนและสมบูรณตามเกณฑมาตรฐาน 
หลักสูตร ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะด าเนินการสงใหส านักงาน ก.พ. รับรองคุณวุฒิปริญญา
ต่อไป  
   

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 



 

 

 
 

โครงการการพัฒนาหลักสูตร.......................................... 
สาขาวิชา................................... 

 
1. หลักการและเหตุผล ....................................................................................................................  
2. วัตถุประสงค ... 
3. เปาหมาย.....................................................................................................................................  
4. ระยะเวลาในการด าเนินการ ........................................................................................................  
5. หนวยงานที่รับผิดชอบ............................................................................................................... . 
6. สถานที่ด าเนินงาน ......................................................................................................... ............. 
7. งบประมาณ ........................................................................................................... ..................... 
8. ผลที่คาดวาจะไดรับ.................................................................................. ................................... 
 
 

ผู้เสนอโครงการ..................................... 
(..............................................) 

คณบดี 
 
 

ผู้ตรวจสอบโครงการ................................ 
(..............................................) 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ................................. 
(..............................................) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1 



 

 

 
 

ตราครุฑ 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ที่............../2553 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการการพัฒนาหลักสูตร.................... 

 ............................................................................................................................. .............. 
................................................................................. ............................................................................………….
............................................................................................................................. ...........................................
…………................................................................................................................................ ..............................
............…………............. ....................................................................... .............................................................
...............................................................................................  1)…………………………… ประธานกรรมการ 
 2) ……………………………กรรมการ 
 3)…………………………… กรรมการ 
 4)…………………………… กรรมการ 
 5)…………………………… กรรมการ 
 6)…………………………… กรรมการ 
 7)…………………………… กรรมการและเลขานุการ 
 
 สั่ง   ณ   วันที่ …………………….. พ.ศ. 2553 
 
 
       อธิการบดี 

 
 
 
 

หมายเหตุ การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรให้คณะเป็นผู้ด าเนินการเสนอชื่อตามความเหมาะสม
ประมาณ 5 - 7 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2 



 

 

 
 

ตราครุฑ 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ที่.............../2553 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการการวิพากษ์หลักสูตร..................... 

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

 1) อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่ได้รับการมอบหมาย ประธานกรรมการ 
 2) ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์ที่วิพากษ์ อย่างน้อย 3 คน กรรมการ  
 3) ผู้ทรงคุณวุฒิจากสภามหาวิทยาลัย/สภาวิชาการ อย่างน้อย 1 คน กรรมการ 
 4) คณบดีหรือรองคณบดีที่ได้รับการมอบหมาย  กรรมการและเลขานุการ 
 5) ประธานหลักสูตร     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 สั่ง   ณ   วันที่ …………………….. พ.ศ. 2553 
 
 
       อธิการบดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารหมายเลข 3 



 

 

 

ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 

ชื่อ - สกุล ผทูรงคุณวุฒิ  

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

 
ลําดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ การปรับปรุงแก้ไข 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
หมายเหตุ : ใหบรรจุขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิไวในภาคผนวกทายเลม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 4 



 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

แนวปฏิบัติในกำรปิดหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการปดิหลักสูตร 

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งศกึษาข้อมูล  
เหตุผลที่จะขอปดิหลักสูตร 

น าเสนอผลการขออนุมตัิปิดหลักสตูร 
ต่อกรรมการประจ าคณะ 

 

น าเสนอผลการขออนุมตัิปิดหลักสตูร 
ต่อสภาวิชาการเพื่อให้ความเห็นชอบ 

 

น าเสนอผลการขออนุมตัิปิดหลักสตูร 
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัต ิ

 

กองบริการการศึกษาแจ้งส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาเพื่อเพื่อรับทราบให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตร

ภายใน 30 วัน หลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัต ิ



 

 

 
 

ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติปิดหลักสูตร 

พ.ศ.  2554 
............................................... 

 

 โดยเป็นการสมควรออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง แนวปฏิบัติในการขออนุมัติ
ปิดหลักสูตร พ.ศ. 2554 จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18 (2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา พ.ศ. 2547 และมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 22 
เมษายน พ.ศ. 2554 ให้ออกแนวปฏิบัติในการขออนุมัติปิดหลักสูตร ดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรรมการในการพิจารณาการปิดหลักสูตร ประกอบด้วย 
 1.1 คณบดี/รองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 1.2 หัวหน้าภาควิชา    เป็นกรรมการ 
 1.3 ประธานหลักสูตร    เป็นกรรมการ 
 1.4 อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อย 2 คน เป็นกรรมการ 
 1.5 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 คน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการทีได้รับการแต่งตั้งศึกษาข้อมูล เหตุผลที่จะขอปิดหลักสูตร โดยใช้แบบ
ประเมินผลการใช้หลักสูตรที่มีสาระ ดังนี้ 
 2.1 ความต้องการของสังคม ตลาดแรงงาน 
 2.2 ความสอดคล้องกับนโยบายการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
 2.3 ความพร้อมของการด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามเกณฑ์มาตรฐานการ
อุดมศึกษาและเกณฑ์มาตรฐานอื่นที่เก่ียวข้อง อาทิ จ านวนและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้อง
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548  
 2.4 ความสามารถในการแข่งขันกับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
       2.5 ผลการด าเนินงานจัดการเรียนการสอนตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
       2.6 อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร 
 ขั้นตอนที่ 3 น าเสนอผลการขออนุมัติปิดหลักสูตร ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
 ขั้นตอนที่ 4 น าเสนอผลการขออนุมัติปิดหลักสูตร ต่อสภาวิชาการเพ่ือให้ความเห็นชอบ 
 ขั้นตอนที่ 5 น าเสนอผลการขออนุมัติปิดหลักสูตร ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติ 
 ขั้นตอนที่ 6 กองบริการการศึกษาแจ้งส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อรับทราบให้
ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรภายใน 30 วัน หลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2554 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบกำรจัดพิมพ์รำยละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

รูปแบบปก  (เสนอสภำวิชำกำร สภำมหำวิทยำลัย) 

 
 
 
 
 

(ร่ำง) 
หลักสูตร............................................... 
สำขำวิชำ............................................... 

หลักสูตร...........(ใหม่/ปรับปรุง) 
พ.ศ. .............. (ปี พ.ศ. ที่เข้ำสภำวิชำกำร,สภำมหำวิทยำลัย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะ.................... 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 

 
 
 

 
 

TH Sarabun 24"B 



 

 

สำรบัญ 
 

   หน้ำ 
ค าน า   ก 
สารบัญ   ข 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 1 
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา  การด าเนินการ  และโครงสร้างของหลักสูตร  
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้  กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล  
หมวดที่ 5 หลักเกณฑใ์นการประเมินผลนักศึกษา  
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์  
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร  
หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
   

ภาคผนวก ก สรุปการปรับปรุงหลักสูตร (กรณีหลักสูตรปรับปรุง) 
ผลการศึกษาความจ าเป็นในการพัฒนาหลักสูตร (กรณีหลักสูตรใหม่) 

 

ภาคผนวก ข ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ ......../2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร................... สาขาวิชา.................... 

 

ภาคผนวก ค ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ ......../2559  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตร..................... 

 

ภาคผนวก ง หนังสือเชิญผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร  
ภาคผนวก จ ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ 25/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

กลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

ภาคผนวก ฉ ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง  แนวปฏิบัติในการจัดการเรียน 
การสอนรายวิชา   

 

ภาคผนวก ช ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง หลักเกณฑ์การก าหนดรหัสวิชา   
ภาคผนวก ซ ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี  
 

ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร  
ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ยะลา ในคราวประชุมครั้งที่...../...... เมื่อวันที่........เดือน...................... พ.ศ...... 
 

ภาคผนวก ญ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร 
ในคราวประชุมครั้งที่...../...... เมื่อวันที่........เดือน...................... พ.ศ...... 

 

ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  
ในคราวประชุมครั้งที่...../...... เมื่อวันที่........เดือน...................... พ.ศ...... 

 

 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดข้ำงใน 
 

การตั้งค่าหน้ากระดาษ 
  ขนาดกระดาษ  A4 แนวตั้ง 

รูปแบบตัวอักษร  TH Sarabun 

 
  ขนาดตัวอักษร  16 
  ระยะขอบกระดาษ  ดานบน     1.5    นิว้ 
     ดานลาง     1      นิ้ว 
     ดานซาย      1.5   นิว้ 
      ดานขวา      1      นิ้ว 
  เลขหนา   ชิดขวา หางจากหัวกระดาษ 1 นิ้ว 

         รูปแบบ TH Sarabun ขนาด  16   
  หัวขอหลัก  ขนาด 18 และหนา  
  หัวขอรอง   ขนาด 16 และหนา 
  เนื้อความ   ขนาด 16  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

รำยละเอียดของหลักสูตร 
หลักสูตร......................... 

สำขำวิชำ.................................. 
หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.................. 

 
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ  : มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
วิทยำเขต/คณะ/ภำควิชำ  : .............................................. 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  รหัสและชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย :  หลักสูตร.................................สาขาวิชา............................  
 ภาษาอังกฤษ :  ………………………… Program  in ………………………………. 
 
2.  ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ 
 ภาษาไทย ชื่อเต็ม :  …………………..…………. (…………………….) 
   ชื่อย่อ :  …………… (……………………) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :  …………………..…………. (…………………….) 
   ชื่อย่อ :  …………… (……………………) 
 
3.  วิชำเอก 
 ................................   
 
4.  จ ำนวนหน่วยกิต 

ไม่น้อยกว่า ...........หน่วยกิต 
 

5.  รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  

     หลักสูตรระดับปริญญา........... หลักสูตร ........... ปี   
5.2 ประเภทของหลักสูตร 
     ระบุว่าเป็นหลักสูตรทางวิชาการ หรือก้าวหน้าทางวิชาการ หรือหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ

หรือปฏิบัติการ หรือหลักสูตรปริญญาตรีแบบก้าวหน้าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ 
5.2 ภำษำที่ใช้ 
     จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย 

 5.3 กำรรับเข้ำศึกษำ 
     รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้  

 5.4 ควำมร่วมมือกับสถำบันอ่ืน  
               เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

18 B SarabunPSK 

16 B SarabunPSK 

16 B SarabunPSK 

16 SarabunPSK 

18 SarabunPSK 



 

 

 5.5 กำรให้ปริญญำแก่ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 
     ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

6. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  
6.1 เป็นหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พุทธศักราช............... 
6.2 เริ่มใช้ในภาคเรียนที่ .......... ปีการศึกษา ........... เป็นต้นไป 
6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ....................เห็นสมควรให้เสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 
     ในคราวประชุมครั้งที.่.........../..............เมื่อวันที่ .............เดือน.......................พ.ศ............ 
6.4 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย  
     ในคราวประชุมครั้งที.่.........../..............เมื่อวันที่ .............เดือน.......................พ.ศ............ 
6.5 คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย 

ในคราวประชุม ครั้งที ่1/2558 วันที่ 30 เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 
6.6  สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร 
      ในคราวประชุมครั้งที.่......./...........เมื่อวันที่ ............เดอืน.......................พ.ศ............ 
 

7. ควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน  
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา

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

8. อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังส ำเร็จกำรศึกษำ  
 8.1 ................................................... 
 8.2 ................................................... 
 8.3 ................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

9. ชื่อนำมสกุลเลข เลขบัตรประจ ำตัวบัตรประชำชน ต ำแหน่ง และคุณวุฒิของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

ชื่อ นำมสกุล 
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

 

คุณวุฒิ/สำขำวิชำ 
 

ส ำเร็จกำรศึกษำจำก 

มหำวิทยำลัย ปี พ.ศ. 

1. ชื่อ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 

   

2. ชื่อ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 

   

3. ชื่อ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 

   

4. ชื่อ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 

   

5. ชื่อ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
 

   

 
10. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
11. สถำนกำรณ์ภำยนอกหรือกำรพัฒนำที่จ ำเป็นในกำรวำงแผนหลักสูตร 
 11.1 สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจ 

………………………………………. 
 11.2 สถำนกำรณ์หรือกำรพัฒนำสังคมและวัฒนธรรม 

……………………………………… 
 
12. ผลกระทบจำกข้อ 11 ต่อกำรพัฒนำหลักสูตรและควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถำบัน 
 12.1 กำรพัฒนำหลักสูตร 

………………………………………… 
 12.2 ควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถำบัน  

………………………………………… 
 
 
 
 



 

 

13. ควำมสัมพันธ์ (ถ้ำมี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/ภำควิชำอื่นของมหำวิทยำลัย  
13.1  กลุ่มวิชำ/รำยวิชำในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/ภำควิชำ/หลักสูตรอ่ืน 

 โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย 3 หมวดวิชา  
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป จัดการเรียนการสอนโดยอาจารย์ที่บริหารโดยคณะกรรมการหมวดวิชา 

ศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน  จัดการเรียนการสอนโดยคณะ ………………………………  
 3. หมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาเลือกเรียนตามความสนใจ ซึ่งจัดการเรียนการสอนโดยภาควิชาที่ 

รายวิชานั้นสังกัด 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร 
 

1.ปรัชญำ ควำมส ำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญำของหลักสูตร  

.......................................................... 
1.2 ควำมส ำคัญของหลักสูตร  

.......................................................... 
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

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

2. แผนพัฒนำปรับปรุง  
แผนกำรพัฒนำ / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์  หลักฐำน/ตัวบ่งชี้ 

   

 
 
 

  

 
 
 

  

หมวดที ่3 ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรด ำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร 
 

1. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 
1.1 ระบบกำรจัดกำรศึกษำในหลักสูตร 

ระบบทวิภาค 
1.2 กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน 

ไม่มี 
1.3 กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค 

 ไม่มี 
 
 



 

 

2. กำรด ำเนินกำรหลักสูตร 
 2.1 วันเวลำในกำรด ำเนินกำรเรียนกำรสอน   
                      ภาคเรียนที่ 1 เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
                      ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ :  
  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า  และมีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาก าหนด 
 2.3 ปัญหำของนักศึกษำแรกเข้ำ  

     .................................... 
2.4  กลยุทธ์ในกำรด ำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ/ข้อจ ำกัดของนักศึกษำในข้อ 2.3 

     ................................... 
 2.5  แผนกำรรับนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระยะ 5 ปี 

ระดับชั้นปี 
 

จ ำนวนนักศึกษำในแต่ละปีกำรศึกษำ 
25…. 25.... 25.... 25.... 25.... 

ระดับปริญญา......(..........)ปี       
ชั้นปีที่ 1      
ชั้นปีที่ 2      
ชั้นปีที่ 3      
ชั้นปีที่ 4      

รวมจ ำนวนนักศึกษำ      
จ ำนวนบัณฑิตที่คำดว่ำจะ

ส ำเร็จกำรศึกษำ 
     

 
 2.6 งบประมำณตำมแผน 
  2.6.1 รำยละเอียดรำยรับ (หน่วยบำท) 

รำยละเอียดรำยรับ 
งบประมำณที่ต้องกำร 

25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 
ค่าธรรมเนียมการศึกษาคน
ละ  ………….บาทต่อภาค
การศึกษา 

     

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
คนละ ............บาท 
ต่อปี 

     

รวมรำยรับ      
           
 
 
 
 



 

 

2.6.2 รำยละเอียดรำยจ่ำย (หน่วยบำท) 

รำยละเอียดรำยจ่ำย 
งบประมำณที่ต้องกำร 

25.... 25.... 25.... 25.... 25.... 
เงินคงคลัง ร้อยละ 20      
รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย ร้อย
ละ 40 

     

ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานร้อย
ละ 40 

     

รวม      
จ ำนวนนักศึกษำ      

ค่ำใช้จ่ำยต่อหัวนักศึกษำ      
 

2.7 ระบบกำรศึกษำ 
  แบบชั้นเรียน  

2.8 กำรเทียบโอนรำยวิชำ และกำรลงทะเบียนข้ำมมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี) 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 

3. หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน 
 3.1 หลักสูตร 
  3.1.1 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า ............ หน่วยกิต 
  3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตร..........................................สาขาวิชา..................ประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
หมวดวิชา .......................และหมวดวิชาเลือกเสรี โดยมีโครงสร้างหลักสูตร ดังนี้  

1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต 
 1.1  กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร ไม่น้อยกว่ำ     15  หน่วยกิ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  12 หน่วยกิต 
       2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 1.2 กลุ่มวิชำวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่ำ       6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
       2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 1.3  กลุ่มวิชำพลเมืองโลก ไม่น้อยกว่ำ   6  หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
      1) วิชาบังคับ  3 หน่วยกิต 
       2) วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 

 1.4 กลุ่มวิชำอัตลักษณ์ของคณะ  3 หน่วยกิต 

      1) คณะครุศาสตร์                                               3 หน่วยกิต 

      หรือ    

      2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  3 หน่วยกิต 

      หรือ    

      3) คณะวิทยาการจัดการ  3 หน่วยกิต 



 

 

      หรือ    

      4) คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร 3 หน่วยกิต 

2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ .................. หน่วยกิต 
  กลุ่มวิชาแกน  ................. หน่วยกิต 

  กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน ไม่น้อยกว่า ................. หน่วยกิต 

     เฉพาะด้านบังคับ  ................. หน่วยกิต 

     เฉพาะด้านเลือก ไม่น้อยกว่า ................. หน่วยกิต 

     วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ  ................. หน่วยกิต 

3. หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ ................. หน่วยกิต 
 
3.1.3 รำยวิชำ   

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตร.....................................สาขาวิชา.......................... ดังนี้   
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป   ไม่น้อยกว่ำ    30  หน่วยกิต 

    1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร       ไม่น้อยกว่ำ    15  หน่วยกิต 
1) วิชำบังคับ                                    12  หน่วยกิต   

                        5100101  ภาษา ความคิด และการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Language Thought and Communication 
 5100102  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร*      3(3-0-6)

 Thai for Communication 
 5100103  ภาษาไทยเพ่ือการประกอบอาชีพ* 3(3-0-6) 

 Thai for Careers 
 5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา 3(3-0-6) 
  English for Fun 
 5100106   การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์          3(3-0-6) 
  English Usage for Social Network 
 5100107 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารและ 
  พัฒนาการเรียนรู้* 2(1-2-3) 

 English for Communication and 
 Learning Development 

 5100108  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1*    2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

 5100109   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2*   2(1-2-3)   
English for Communication 2 

 5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      3(3-0-6) 
  Technology and Media Literacy         

2) วิชำเลือก  ไม่น้อยกว่ำ     3  หน่วยกิต      
         5100104  การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย 3(3-0-6)    
         Developments of Thai Speaking and 
   Writing Skills 



 

 

         5100110  การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ     3(3-0-6)  
              English Communication Skills 
  Development  
         5100111  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
         5100112  ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
  Melayu for Communication 
  

1.2 กลุ่มวิชำวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่ำ     6  หน่วยกิต 
1) วิชำบังคับ                    3  หน่วยกิต                                                             

 5100116  อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6) 
  Well-being 
 5100117  วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*  3(3-0-6) 
  Science in Daily Life 

 

2) วิชำเลือก                  ไม่น้อยกว่ำ     3  หน่วยกิต  
 5100114  เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการน าเสนอ       3(3-0-6) 
  Information Technology for 
  Presentation 
 5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน*         3(3-0-6) 
  Information Technology in Daily Life 
 5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน*      3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 

 5100119 การบริหารร่างกาย 1(0-2-2) 
 Body Exercise 

 5100120 การกีฬาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต* 2(1-2-3) 
  Sports for the Quality of 
  Life Development 
 5100121  ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6)  
       King’s Philosophy for Local 
 Development 
 5100122  ชี้ช่องทางดี ชี้ช่องทางรวย 3(3-0-6)  
    Introduction of Ethics and Wealth    
 5100123  ความงดงามแห่งตน 3(3-0-6) 
  Beauty of Life      

  5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง 2(1-2-3) 
  Step to the World 
 5100125   ความจริงของชีวิต*              3(3-0-6) 
  Truth of Life 

___________________________________________ 
หมำยเหต ุ* หมำยถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 



 

 

 5100126   การพัฒนาตน*                      2(2-0-4) 
 Self Development  
 5100127  สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต*             3(3-0-6) 
  Aesthetics for Life 
 5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*        2(1-2-3) 
  Life and Thai Culture 
              

1.3 กลุ่มวิชำพลเมืองโลก  ไม่น้อยกว่ำ    6  หน่วยกิต 
  1) วิชำบังคับ                  3  หน่วยกิต                

 5100129  พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ 3(3-0-6) 
    Multiculture  and Peace 

 

  2) วิชำเลือก            ไม่น้อยกว่ำ    3  หน่วยกิต   
      5100130 ทักษะชีวิตเพ่ือสังคม 3(3-0-6)  
 Life Skill for Society 

 5100131 สังคมภิวัตน์*  3(3-0-6)    
       Socialization 

1.5 กลุ่มวิชำอัตลักษณ์ของคณะ      3  หน่วยกิต 

 

1) คณะครุศำสตร์  3  หน่วยกิต 
      5100132  ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6)   
  Teachings of King Rama 9 

 หรือ 
2) คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 3  หน่วยกิต 

 5100133  วิถีไทย วิถีถ่ิน     3(3-0-6)  

  Thai and Local Ways 
  หรือ 

3) คณะวิทยำกำรจัดกำร  3  หน่วยกิต 
                        5100134  ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ 3(3-0-6)  

  Young Enterpreneurs 
 
   หรือ       

5) คณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเกษตร 3  หน่วยกิต 
                        5100135  วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิ่น                3(3-0-6) 

  Science for Community 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
หมำยเหต ุ* หมำยถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 



 

 

                                 

2. หมวดวิชำเฉพำะ ไม่น้อยกว่ำ  หน่วยกิต 
[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]  [นก.]  
 [ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ]   
[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]  [นก.]  
 [ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ]   
[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]  [นก.]  
 [ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ]   
[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]  [นก.]  
 [ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ]   
[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]  [นก.]  
 [ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ]   

    
หมวดวิชำเลือกเสรี ไม่น้อยกว่ำ 6 หน่วยกิต 

  ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคย
เรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา
ของหลักสูตรนี้ 
 
3.1.4 แผนกำรศึกษำ 
ปีท่ี 1  ภำคกำรศึกษำที่ 1  

หมวดวิชำ รหัสวิชำ/ชื่อวิชำ หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  หน่วยกิต  
หมวดวิชา................. รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  

หมวดวิชา................. รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  
รวม หน่วยกิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนกำรศึกษำ (ต่อ) 
 
ปีท่ี 1  ภำคกำรศึกษำที่ 2  

หมวดวิชำ รหัสวิชำ/ชื่อวิชำ หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หน่วยกิต  
หมวดวิชา................. รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  

หมวดวิชา................. รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  
รวม หน่วยกิต  

 
 
ปีท่ี 2  ภำคกำรศึกษำที่ 1  

หมวดวิชำ รหัสวิชำ/ชื่อวิชำ หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หน่วยกิต  
หมวดวิชา................. รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  

หมวดวิชา................. รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  
รวม หน่วยกิต  

 
 
ปีท่ี 2  ภำคกำรศึกษำที่ 2  

หมวดวิชำ รหัสวิชำ/ชื่อวิชำ หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หน่วยกิต  
หมวดวิชา................. รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  

หมวดวิชา................. รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  
รวม หน่วยกิต  

 
 
 
 
 
 



 

 

แผนกำรศึกษำ (ต่อ) 
 
ปีท่ี 3  ภำคกำรศึกษำที่ 1  

หมวดวิชำ รหัสวิชำ/ชื่อวิชำ หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หน่วยกิต  
หมวดวิชา................. รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  

หมวดวิชา................. รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  
รวม หน่วยกิต  

 
 
ปีท่ี 3  ภำคกำรศึกษำที่ 2  

หมวดวิชำ รหัสวิชำ/ชื่อวิชำ หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  หน่วยกิต  
หมวดวิชา................. รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  

รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  

หมวดวิชา................. รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  
รวม หน่วยกิต  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนกำรศึกษำ (ต่อ) 
 
ปีท่ี 4  ภำคกำรศึกษำที่ 1  

หมวดวิชำ รหัสวิชำ/ชื่อวิชำ หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชา................. รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  

รวม หน่วยกิต  
 
ปีท่ี 4  ภำคกำรศึกษำที่ 2  

หมวดวิชำ รหัสวิชำ/ชื่อวิชำ หน่วยกิต  
น(ท-ป-อ) 

หมวดวิชา................. รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  
รหัสวิชา  ชื่อวิชา..............................  หน่วยกิต  

รวม หน่วยกิต  
 

3.1.5 ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
 1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป   ไม่น้อยกว่ำ    30  หน่วยกิต 
    1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร     ไม่น้อยกว่ำ    15  หน่วยกิต 

1)  วิชำบังคับ                            ไม่น้อยกว่ำ   12  หน่วยกิต 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
 

5100101 ภำษำ ควำมคิด และกำรสื่อสำร 3(3-0-6) 
 Language Thought and Communication  

ภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธ์ของภาษากับ ความคิดและการสื่อสาร ทักษะ 
การฟังและการอ่าน การล าดับความคิด การสรุปความคิด และการถ่ายทอดความคิด 
เพ่ือการสื่อสาร ทั้งการพูดและการเขียน การใช้ภาษาไทยผ่านบทเพลงหรือการละเล่น  
การเล่านิทานพื้นบ้าน  

Language and Communication, relation between languages with ideas 
and communication, listening and reading skills, idea organization, idea 
conclusion, expressing ideas for communication for both speaking and writing, 
Thai use through songs, plays and folk tale 

 
 
 
 
 



 

 

5100102  ภำษำไทยเพื่อกำรสื่อสำร*        3(3-0-6)       
 Thai for Communication 

ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือในการสื่อสาร ฝึกทักษะใช้ภาษา 
ในชีวิตประจ าวัน ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การใช้ภาษาสื่อสาร 
ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ การน าเสนอข้อมูลในเชิงให้ความรู้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ 
แ ล ะ วิ จ า ร ณ์ อ ย่ า ง มี เห ตุ ผ ล  ศึ ก ษ า ส ภ า พ ปั ญ ห า แ ล ะ แ น ว ท า ง ก า ร แ ก้ ไ ข 
การใช้ ภ าษาในชี วิตประจ า วัน  ตระหนั กถึ งคุณ ธรรมและมี จิ ตส านึ กต่ อสั งคมใน 
การใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร 

Significance of Thai language as communication tools, practice of 
language  in daily life use in listening, speaking, reading and writing, use of 
language in formal and information communication, conducting informative 
presentation, giving opinion, suggestion and rational criticism, study of problem 
conditions and its solutions of language used in daily life, realizing ethics and 
awareness of Thai society 

 
5100103 ภำษำไทยเพื่อกำรประกอบอำชีพ* 3(3-0-6) 
 Thai for Careers 

การฝึกทักษะ พัฒนาการใช้ภาษาไทยด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเพ่ือให้
เกิ ดการสื่ อสารอย่ างมีประสิทธิภ าพถูกต้อ งตามหลัก เกณ ฑ์ทั้ งในชี วิตประจ าวัน  
และการประกอบอาชีพ  ตลอดจนการน าเสนอข้อมูล  การให้ความรู้ การวิเคราะห์ข้อคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะโดยผ่านกระบวนการค้นคว้าตามหลักวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่การงานและการใช้ชีวิตประจ าวัน 

Practicing and developing Thai language used in listening, speaking, 
reading and writing in order to communicate effectively in accordance with 
the rules; both for daily life and career as well as presenting, providing 
knowledge, analyzing opinion, and suggesting through process of academic 
research effectively and be able to use in various situations which is beneficial 
to the career and daily life 

  
5100105 ภำษำอังกฤษหรรษำ 3(3-0-6) 
 English for Fun 

การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ระบบเสียงภาษาอังกฤษ ค าศัพท์
และส านวนการทักทาย การแนะน าตัวเอง/ผู้อื่น การสอบถามข้อมูลเบื้องต้น  
การแสดงความคิดเห็น การแสดงความรู้สึก การน าเสนอหน้าชั้นเรียน 

 English usage for daily communication, English sound systems,  
vocabularies and greeting expressions, self-introduction and introducing others, 
basic information inquiries, giving opinions, feeling expression, class 
presentation 

 ___________________________________________ 
หมำยเหต ุ* หมำยถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 



 

 

5100106 กำรใช้ภำษำอังกฤษในสังคมออนไลน์                                               3(3-0-6) 
   English Usage for Social Network 

การเขียนประโยคภาษาอังกฤษอย่างง่ายในสื่อสังคมออนไลน์  การตั้งและ 
การตอบกระทู้เป็นภาษาอังกฤษ  การสนทนาภาษาอังกฤษออนไลน์  การแสดงความคิดเห็น
เป็นภาษาอังกฤษ  การเขียนหรือการตอบอีเมล์เป็นภาษาอังกฤษ   

Simple English writing in social media, giving queries and answers in 
English, online chatting, giving opinions in English, writing and replying email in 
English 

 
5100107 ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรและพัฒนำกำรเรียนรู้* 2(1-2-3) 
 English for Communication and Learning Development 

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน  
ในชีวิตประจ าวันในสถานการณ์ต่าง ๆ  อาทิ การกล่าวทักทาย การกล่าวลา  การแนะน า
ตนเองและผู้อื่น การร้องขอ  การเสนอความช่วยเหลือ การให้ค าแนะน า การบรรยายลักษณะ
บุคคลและสิ่งของและสถานท่ีการถามและการให้ข้อมูล การติดต่อสื่อสาร 
ทางโทรศัพท์และการแสดงความคิดเห็น  พัฒนาทักษะการใช้เครื่องมือ  แหล่งข้อมูลเพ่ือ
ศึกษาค้นคว้าในการพัฒนาการสื่อสาร เช่น การใช้พจนานุกรม  บทความ หนังสือพิมพ์    การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

Development of English communication skills, listening, speaking, reading 
and writing in daily life of various situations such as greeting; leave-taking, self-
introduction and others, requesting, offering help, giving suggestion, describing 
people, objects and places, inquiring and information giving, talking on 
telephone and expressing opinion; development of skills in using tools and 
resources for communicative study such as dictionary, article and newspaper 
and information technology for communication 

 
5100108  ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 1 * 2(1-2-3) 
 English for Communication 1 

การฝึกปฏิบัติการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน ถ้อยค าและส านวนพ้ืนฐานที่ ใช้ ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง  
กับการปฏิบัติงานและสาขาอาชีพ รวมถึงการศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของประเทศเจ้าของ
ภาษา และมารยาทสากลที่ถูกต้องเหมาะสม 

Practices of English listening, speaking, reading, and writing for daily  
communication; focusing on basic vocabulary and expressions relating to 
working performance and career fields, studying on customs and traditions of 
English speaking countries including appropriate social etiquette 

 
 
 

___________________________________________ 
หมำยเหต ุ* หมำยถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 



 

 

5100109   ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 2 * 2(1-2-3) 
 English for Communication 2 

การฝึกและพัฒนาการฟง พูด อาน และเขียนภาษาอังกฤษ โดยใช้สถานการณ์จริง 
ที่สอดคล้องกับสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องรวมถึงการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาและ
ตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และการประกอบอาชีพ 

Practice and development of listening, speaking, reading and writing 
English through real situations in related careers, practice of thinking skills, 
problem solving analyzing and decision making skills for daily life and future 
career 

 

5100113 ก้ำวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ      3(3-0-6) 
 Technology and Media Literacy  

การรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร การรู้เท่าทันสื่อ การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  การเข้าถึงและประเมินข้อมูล  การใช้ข้อมูลและจัดการได้ การวิเคราะห์สื่อ การใช้
เครื่องมือสื่อสารง่าย ๆ ในการผลิตสื่อ  การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
และจริยธรรมทางเทคโนโลยี   

Information literacy, media literacy, IT and communication literacy, 
information access and evaluation, information use and manageability, media 
analysis, simple tools usage for media production, social media use under law 
controls and ethics in technology 

 

 2)  วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ    3 หน่วยกิต 

 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
 

5100104 กำรพัฒนำทักษะกำรพูดและกำรเขียนภำษำไทย 3(3-0-6)       
 Developments of Thai Speaking and Writing Skills 

การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียน การพูดและการเขียนในโอกาสต่าง ๆ ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ศึกษาค้นคว้า ความรู้ จากการฟังและการอ่านจากสื่อต่าง ๆ  
น าเสนอด้วยการพูดและการเขียนโดยค านึงถึงคุณธรรมและจริยธรรม และมารยาท 
ในการสื่อสาร การวิจารณ์การพูดและการเขียน 

Developments of speaking and writing skills, speaking and writing for 
both formal and informal occasion, research, knowledge from listening and 
reading from various media, presenting with presentation and writing with 
ethics and moral realization, communication manners, criticizing speaking and 
writing 
 
 

 
 

___________________________________________ 
หมำยเหต ุ* หมำยถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 



 

 

5100110 กำรพัฒนำทักษะกำรสื่อสำรภำษำอังกฤษ 3(3-0-6)       
 English Communication Skills Development  

การฟังและพูดโต้ตอบในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน การอ่านและเขียน
ข้อความขนาดสั้น  และประโยคที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน   

Listening and speaking in daily-life situations, short message reading and 
writing, non-complicated sentence reading and writing 

 

5100111 ภำษำจีนเพื่อกำรสื่อสำร 3(3-0-6)      
 Chinese for Communication 

การออกเสียงระบบพินอิน หลักการเขียนอักษรจีน  ค าศัพท์ ไวยากรณ์ ขั้นพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน  

Pin-in pronunciation, principles of Chinese alphabets, vocabularies, basic 
Chinese grammars, greetings and basic daily-life conversation 

 

5100112 ภำษำมลำยูเพื่อกำรสื่อสำร 3(3-0-6)       
 Melayu for Communication 

การใช้ภาษามลายูเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน ค าศัพท์ ไวยากรณ์ขั้นพ้ืนฐาน การ
ทักทายและการสนทนาเบื้องต้นในชีวิตประจ าวัน 

Melayu useage for communication in daily life, vocabularies, basic 
Melayu grammars, greetings and basic daily-life conversation 
 

 1.2 กลุ่มวิชำวิถีแห่งชีวิต ไม่น้อยกว่ำ     6  หน่วยกิต 
 1)  วิชำบังคับ                 3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
 

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข 3(3-0-6)       
 Well-being 

การใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน ผลกระทบจากการใช้วิทยาศาสตร์และ
เทคโน โลยีต่ อสิ่ งแวดล้อม  อาหารและคุณ ค่ าทางโภชนาการ อาหารเฉพาะโ รค  
การอ่านฉลากโภชนาการ ความรู้เรื่องยาเบื้องต้น สมุนไพรไทย สมุนไพรกับการดูแลสุขภาพ 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค การสร้างเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิต   

Science and technology use in daily life, effects of using science and 
technology on environment, foods and nutrition, dietetics, nutrition 
information reading, basic drug information, Thai herbs, herbs with health, 
consumer protection laws, promoting physical and mental health 

 
 
 
 
 



 

 

5100117 วิทยำศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน* 3(3-0-6)       
 Science in Daily Life     

พลังงาน แหล่งพลังงาน พลังงานไฟฟ้า การผลิตกระแสไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าในบ้าน 
อุปกรณ์ไฟฟ้า หลักการท างานของเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่าง ๆ พลังงานในการด ารงชีวิต 
ระบบการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของมนุษย์ พันธุกรรม สารเคมี ที่ใช้ในชีวิต ประจ าวัน การ
ใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในอุตสาหกรรมอาหาร การจัดการผลผลิตทางการเกษตรและ
ผลิ ตภั ณ ฑ์ อุ ตส าห กรรม โดย ใช้ ค วามร้ อน  ค วาม เย็ น  ส าร เคมี รั งสี  บ รรจุ ภั ณ ฑ์ 
และการเก็บรักษา 

Energy and its sources, electric energy and electricity generation, electric 
circuits in houses and electrical equipment, principles of electrical devices, 
energy for living, human organ systems, heredity, chemical use in daily life, 
using microorganism in food industries, agricultural and industrial production 
managementwith heat, cold, radiochemical, packaging and storage 

 

 2.)  วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ    3 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
 

5100114 เทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรน ำเสนอ 3(3-0-6)       
 Information Technology for Presentation 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเข้าถึงและการใช้ข้อมูล วิธีการ
เข้าถึงสารสนเทศ กลยุทธ์การสืบค้น การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ และการน าเสนอ
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

Introduction to information technology, data access and use, accessing 
information methods, searching strategies, analyzing and synthesizing 
information, presenting information in various forms 

 

5100115 เทคโนโลยีสำรสนเทศในชีวิตประจ ำวัน*                   3(3-0-6)       
 Information Technology in Daily Life 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกต์คอมพิวเตอร์
ใน ชี วิ ต ป ร ะ จ า วั น  ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต์ ค ลั ง ค ว า ม รู้  ก ฎ ห ม า ย แ ล ะ จ ร ร ย า บ ร ร ณ 
ในการใช้ระบบสารสนเทศ ความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ 

Introduction to computer, information technology, computer application 
in daily life, data warehouse application, laws and ethics in using information 
system and security system 

 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________ 
หมำยเหต ุ* หมำยถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 



 

 

5100118 คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน*         3(3-0-6)       
 Mathematics in Daily Life 

หลักการและกระบวนการคิด การให้เหตุผล คณิตศาสตร์การเงินเกี่ยวกับดอกเบี้ย การ
เช่าซื้อ บัญชีรับ-จ่าย ภาษี และสถิติเบื้องต้น เพ่ือการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  

Principle and thinking process; giving reasons; financial mathematics  
and interest, hire-purchase; accounting, tax and fundamental statistics to 
apply in daily life 

 

5100119 กำรบริหำรร่ำงกำย 1(0-2-2)       
 Body Exercise 

หลักการบริหารร่างกาย การฝึกทักษะ และเทคนิคเบื้องต้นของการบริหารร่างกายเพ่ือ
การเสริมสร้ างกล้ าม เนื้ อแต่ ละส่ วน  ความแข็ งแกร่ ง ความยืดหยุ่ น ของร่ างกาย  
และการทดสอบสมรรถภาพด้วยตนเอง การเลือกการออกก าลังกายและการเลือกเล่นกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ การมีน้ าใจนักกีฬา 

Principles of body management, skill practice and basic technique of 
body management to gaining muscle, body flexibility and physical fitness self-
check, exercise selection and playing sports for healthiness, sportsmanship 

 

5100120 กำรกีฬำเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต* 2(1-2-3) 
 Sports for the Quality of Life Development 

กฎ กติกา มารยาท รูปแบบและวิธีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ หลักและ
วิธีการเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล หลักปฏิบัติในการเล่นกีฬาเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อร่างกาย อารมณ์ และสังคม การป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การน าทักษะด้านกีฬา การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเล่น
กีฬ าและการละเล่ น พ้ื น เมื อ งในท้ องถิ่ น  พัฒ นาบุ คลิ กภาพและเสริมสร้างภ าวะ  
การเป็นผู้น า 

Rules, regulations, etiquette, form and methods of sports competition, 
principles and how to choose sports for individual potential, conduct of 
principles for playing sports at maximum benefits to body, emotion and 
society, injury prevention from sports and basic first aid, utilizing sports skill 
and developing life quality with sports and traditional games, personality 
development promoting leadership 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

___________________________________________ 
หมำยเหต ุ* หมำยถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 



 

 

5100121 ศำสตร์พระรำชำกับกำรพัฒนำท้องถิ่น 3(3-0-6)       
 King’s Philosophy for Local Development 

 ศาสตร์พระราชากับการจัดการด้านการเกษตรกรรม เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อม  
และสถานศึกษา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  โครงการพระราชด าริเพ่ือความกินดีอยู่ดีของ
ป ระช าชน  ก าร พั ฒ น าที่ ยั่ งยื น  แล ะก ารป ระยุ ก ต์ ใช้ ศ าส ต ร์พ ระ ราช า ใน ก าร 
พัฒนาท้องถิ่น 

King’s philosophy for agricultural management, economies, environment 
and education; sufficiency economy philosophy, royal projects for the better 
living of people, sustainable development, applying the King’s philosophy for 
community development 

 

5100122 ชี้ช่องทำงดี ชี้ช่องทำงรวย         3(3-0-6)       
 Introduction of Ethics and Wealth    

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้  เข้าใจ เห็นคุณค่าของชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม  
มีการพัฒนาตนเองเพ่ือด ารงตนอย่างมีความสุขและอยู่ร่วมกันผู้ อ่ืนได้ การเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม การไม่ เบียดเบียนผู้ อ่ืน  การบริหารจัดการและภาวะผู้น า  
การบริหารทรัพยากรมนุษย์  ทางเลือกการลงทุน หลักการประกอบธุรกิจเบื้องต้น  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ การบัญชีและการเงิน ธุรกิจออนไลน์ การตลาดและ
การสื่อสาร  

Development of learning, understanding and valuing lives, society and 
environment; self-development for happy living and getting along well with 
people, promoting ethics and moral; care for others, leadership management, 
human resource management, investment channel, principles of basic 
business, analyzing business environment, accounting and financing, online 
business, marketing and communication 

 

5100123 ควำมงดงำมแห่งตน 3(3-0-6)       
 Beauty of Life      

ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์ การเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อ่ืน ธรรมชาติของ
มนุษย์ การพัฒนาบุคลิกภาพ มารยาทสังคม หลักการพูดเบื้องต้น หลักการพูดน าเสนอต่อที่
ประชุม ภาวะผู้น าและผู้ตามที่ดี การพัฒนาตนในการท างานกลุ่มและท างานทีม  และทักษะการใช้
ชีวิต 

Introductions to human relation, self-understanding and understanding 
others, human nature, personality developments, social etiquette, principles 
of basic speaking, principles of oral presentation in front of meeting, status of 
good leadership and followership, self-developments for groups work and 
teamwork, living skills 

 
 
 
 



 

 

5100124 ก้ำวสู่โลกกว้ำง   2(1-2-3)  
 Step to the World 

การค้นหาแหล่งงาน  การอ่านประกาศรับสมัครงาน การกรอกแบบฟอร์มใบสมัครงาน การ
เขียนจดหมายสมัครงานหรือ อี เมล์ เพ่ื อสมัครงาน และการเขียนประวัติส่ วนตั ว  
การนัดหมายเพ่ือสัมภาษณ์งาน การสัมภาษณ์งาน การตอบรับและการปฏิเสธการสัมภาษณ์
การสนทนาทางโทรศัพท์ ทักษะในการใช้กริยามารยาทและน้ าเสียงในการพูด ค าศัพท์และ
ส านวนเพ่ือการปฏิบัติงานและการสื่อสารในส านักงาน การบันทึกการปฏิบัติงาน การบันทึก
การประชุม และการน าเสนอ  การปรับตัวเข้าสู่สังคม การปฏิบัติตนในการท างาน การ
ท างานเป็นทีม และการมีจิตสาธารณะ 

Job seeking sources, reading jobs announcement, filling out application 
form, writing letters or email for job application, writing resume, appointment 
for job interview, interviewing, interview acceptance and rejection, telephone 
conversation, etiquette in tone of speaking, vocabularies and expressions for 
work practice and 

 

5100125 ควำมจริงของชีวิต* 3(3-0-6) 
 Truth of Life 

ความหมายของชีวิต  การด ารงชีวิต ในสั งคม ป จจุบันกับ โลกวิทยาศาสตร  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ การน าเอาความจริงและหลักศาสนธรรมไปประยุก ต์ 
ในการแก้ปญหาและพัฒนาปญญา  ชีวิตและสังคม  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศา
สนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภาพ การเรียนรู้  โลกทัศนแบบตาง ๆ การวิเคราะห
ขอดีและขอเสียของโลกทัศนแตละอยางเพ่ือจะไดรูจักแสวงหาความจริงและความหมายของ
ชีวิตที่ถูกตองดีงามเพ่ือความเปนมนุษยที่สมบูรณ อันน าไปสูความสงบสุขของชีวิตและสังคม 

Meaning of life, living in today society with science and information 
technology, applying truth and religious in problem solving and intellectual 
developing, life and society, moral and ethics development based on 
religious precepts, peaceful life and society, different worldview perception,  
advantages and disadvantages analyzing of worldviews in order to find out 
truth and meaning of life to be a perfect human being and leading to a 
peaceful life and society 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

___________________________________________ 
หมำยเหต ุ* หมำยถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 



 

 

5100126 กำรพัฒนำตน*   2(2-0-4)  
 Self Development  

หลักการและองค์ประกอบตลอดจนปัจจัย ของพฤติกรรมของมนุษย์ตน กระบวนการ
เกิ ด แ ล ะ พั ฒ น า ต น  ก า ร พั ฒ น า ส ติ ปั ญ ญ า  ค ว า ม ฉ ล า ด ท า ง อ า ร ม ณ์ 
และจริยธรรม การป้องกันและการจัดการความเครียด การสร้างมนุษยสัมพันธ์  
การท างานเป็นทีม และการบริหารความขัดแย้ง 

Principles, elements, as well as factors of human behavior, emergence 
process and self- development, emotional intelligence and ethics 
development, prevention and stress managing, human relations creating, 
teamwork and conflict managing 

 

5100127 สุนทรียภำพเพื่อชีวิต* 3(3-0-6) 
 Aesthetics for Life 

ความหมายของสุนทรียศาสตร์เชิงความ คิดกับสุนทรียศาสตร์เชิงพฤติกรรมโดยสังเขป 
การจ าแนกข้อแตกต่างในศาสตร์ทางความงาม ความ ส าคัญของการรับรู้กับความเป็นมาของ
ศ าส ต ร์ ท า ง  ก า ร เห็ น  ก า ร ได้ ยิ น  แ ล ะ ก า ร เค ลื่ อ น ไห ว  สู่ ทั ศ น ศิ ล ป์  ศิ ล ป ะ  
คีตศิลป์และการแสดง ผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ เชิงคุณค่าจากการร าลึก ความคุ้นเคย 
และน าเข้าสู่ความซาบซึ้ง เพ่ือให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ของความซาบซึ้งทางสุนทรียภาพ 

Meanings of mental and behavioral aesthetics, classifying differences in 
science of beauty, importance and backgrounds of visual, hearing and 
movement perception towards visual arts, arts, music arts and performance 
through perception process of value, recognition, familiarity which lead to  
appreciation and obtaining experiences of aesthetic appreciation 

 

5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย*         2(1-2-3) 
 Life and Thai Culture 

เอกลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรมท้องถิ่น และวัฒนธรรมไทย ความส าคัญของ 
มนุษยสัมพันธ์ ธรรมชาติของมนุษย์ กระบวนการทางจิตวิทยา การสร้างจิตสาธารณะ 
เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชน การพัฒนาตนเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตและ
การท างาน การน าหลักธรรมมาใช้ในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ 

Social identity, local and Thai culture, significance of human relations, 
human nature, psychological process, public consciousness creation in order 
to build interpersonal relationship and community, self-development for the 
advance in life and career, religious principles application to life and career  

 
 
 
 
 

___________________________________________ 
หมำยเหต ุ* หมำยถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 
 



 

 

3.  กลุ่มวิชำพลเมืองโลก                        ไม่น้อยกว่ำ        6  หน่วยกิต 
         1)  วิชำบังคับ                 3  หน่วยกิต 

 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
 

5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภำพ 3(3-0-6)       
 Multiculture  and Peace 

ความหมาย ความส าคัญ ประเภทของวัฒนธรรม กระบวนการในการสร้างความเข้าใจ 
ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและการยอมรับความแตกต่างทางวัฒนธรรม แนวคิ ดพ้ืนฐาน
เกี่ ย วกั บ สั น ติ ภ าพ แล ะค ว าม ส ม าน ฉั น ท์  ปั ญ ห า  ค ว าม ขั ด แ ย้ ง ใน สั งค ม ไท ย 
และสังคมโลก การแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี และกิจกรรมทางสังคมเพ่ือส่งเสริม
สันติภาพ มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคมพหุวัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมแบบ
ประชาธิปไตย แนวทางการพิทักษ์สิทธิ 

Meanings, significance and types  of culture, process of building 
understanding, cultural difference and its acceptance, basic concepts of 
peace and reconciliation, problems and conflict of Thai and World society, 
resolving conflict with peace, social activity for peace promotion, public 
consciousness and responsibility towards multiculture society, living together 
in democratic society, right prevention guidelines 

 
2)  วิชำเลือก ไม่น้อยกว่ำ   3  หน่วยกิต 

 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 

 

5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม 3(3-0-6)       
 Life Skill for Society 

ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหาแบบองค์รวม  การคิดสร้างสรรค์ การปรับตัว 
ในศตวรรษที่  21 ความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม การสื่อสารสารสนเทศ การเรียนรู้อาชีพ  
การเรียนรู้สั งคมผู้ สู งวัย  การสร้างคุณ ค่ าในตน เองแ ละการพัฒ นาจิตสาธารณ ะ  
และการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

Holistic problem-solving skills, creative thinking, adaptation in the 21st 
century, multiculture understanding, information communication, career 
learning, elder society learning, building self-valued and public conscious 
development, life-long learning for sustainable development 

 
 
 
 



 

 

5100131 สังคมภิวัตน์* 3(3-0-3) 
 Socialization 

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย สังคมอาเซียน และสังคมโลก 
กระแส โลกาภิวัตน์  ปรากฏการณ์ธรรมชาติ  ที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ในด้านต่าง ๆ ทั้งทางประเพณี วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และการเมือง 

Relationships between human beings and environment in Thai society, 
ASEAN and world societies, globalization and natural phenomenon impacting 
on the changing of society in various dimensions including tradition, culture, 
economics and political affairs 

4.  กลุ่มวิชำอัตลักษณ์ของคณะ                 3  หน่วยกิต 

        1.)  คณะครุศำสตร ์                                             3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
   

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน 3(3-0-6)       
 Teachings of King Rama 9   

 ค าพ่อสอนเกี่ยวกับวิชาชีพครู การยกย่องครู การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง  
สี่เสาหลักของการเรียนรู้ การศึกษาตลอดชีวิต ครูยุคใหม่ จิตอาสา  หน้าที่พลเมือง   

Teachings of King Rama 9 for teachers profession, praising teachers, 
learning to changes, four pillars of learning, life-long learning, modern 
teachers, volunteering, civil duties 

หรือ 
  

 2)  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์                    3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
   

5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น        3(3-0-6)       
 Thai and Local Ways 

พ้ืนฐานวัฒนธรรมกับวิถีชีวิตชุมชนชายแดนใต้  วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  อัตลักษณ์ - 
ชายแดนใต้ เช่น วัฒนธรรมอาหาร วัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าประจ าถิ่น  วัฒนธรรม 
ด้านภาษา  วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อ  และสิ่งสร้างสรรค์ท่ีเกิดจาก  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชายแดนใต้  วิถีชีวิตของผู้คนในชายแดนใต้   และจัดให้มีกรณีศึกษาเรียนรู้ทรัพยากรใน
ชุมชนท้องถิ่น 

Fundamentals of culture with lifestyle of southern border, local 
community culture and southern border identity: food , dress, local textiles 
and language; traditions and belief, created things from southern-border folk 
wisdom, people lifestyle in southern border, case studies of learning resores 
in local community 

___________________________________________ 
หมำยเหต ุ* หมำยถึง รายวิชาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา 
                           ระดับประกาศนยีบัตรวิชาชพีชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเทา่ขึ้นไป 
 



 

 

หรือ 
 

 3)  คณะวิทยำกำรจัดกำร                                    3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
   

5100134 ผู้ประกอบกำรรุ่นเยำว์ 3(3-0-6)       
 Young Enterpreneurs 

ความเป็นมาและลักษณะความส าคัญของเขตเศรษฐกิจพิเศษ นโยบายภาครัฐและ
เอกชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ วิเคราะห์แนวทางการเป็นผู้ประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
แนวคิดและทฤษฎีการเป็นผู้ประกอบการ การมองหาโอกาสในการเป็นผู้ประกอบการ  การ
ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้ ท า ง ธุ ร กิ จ   แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ตั้ ง ธุ ร กิ จ  
การวางแผนทางการเงินส่วนบุคคล การบริหารรายได้ รายจ่าย การออม และภาระหนี้  
การใช้เงินอย่างมีทางเลือกในการลงทุนประเภทต่าง ๆ แนวคิดและการเตรียมความพร้อม
ส าหรับการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ผลประโยชน์ทางภาษี  จริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

Background and significance of special economic zone, government and 
private policy special economic zone, analysis of guidelines for becoming 
entrepreneurship in special economic zone, concepts and theory of 
entrepreneurship, seeking for opportunity to become entrepreneurship, 
evaluation of business probability, forming business guideline, personal 
financial planning, income management; expenses, savings and debts, 
spending money for investment, concept and preparation for becoming 
entrepreneurship in digital era, tax benefit, ethics and social responsibility, 
and related laws  

หรือ 
 

 4)  คณะวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและกำรเกษตร           3  หน่วยกิต 
 

รหัสวิชำ ชื่อวิชำค ำอธิบำยรำยวิชำ น(ท-ป-อ) 
   

5100135 วิทยำศำสตร์เพื่อท้องถิ่น      3(3-0-6)       
 Science for Community   

ความรู้ ความส าคัญ ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทักษะทางวิทยาศาสตร์  
เจตคติทางวิทยาศาสตร์ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

Knowledge, scientific and technological significance, scientific skills, 
aptitude to science, scientific process, scientific application for community 
development  

 



 

 

 2) หมวดวิชำเฉพำะ   ไม่น้อยกว่ำ................ หน่วยกิต 
รหัสวิชำ  ชื่อวิชำภำษำไทย  หน่วยกิต  

 ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ   
           ค าอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย).............................................  
 ……………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………  
           ค าอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)........................................  
 ……………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………  
   

 
รหัสวิชำ  ชื่อวิชำภำษำไทย  หน่วยกิต  

 ชื่อวิชำภำษำอังกฤษ   
           ค าอธิบายรายวิชา (ภาษาไทย).............................................  
 ……………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………  
           ค าอธิบายรายวิชา (ภาษาอังกฤษ)........................................  
 ……………………………………………………………………………………………  
 ……………………………………………………………………………………………  

 
3.2 ชื่อสกุล เลขบัตรประจ ำตัวประชำชน ต ำแหน่ง และคุณวุฒิของอำจำรย์ 
 3.2.1 อำจำรยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน 
คุณวุฒิ/
สำขำวิชำ 

 

สถำบันทีส่ ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ปี  
พ.ศ. 

ภำระกำรสอน  
(ชั่วโมง/สัปดำห์/ภำคกำรศึกษำ) 

25... 25... 25... 25... 25... 
1. ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
เลขประจ าตัวประชาชน  

        

2. ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
เลขประจ าตัวประชาชน  

        

3. ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
เลขประจ าตัวประชาชน  

        

4. ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
เลขประจ าตัวประชาชน  

        

5. ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
เลขประจ าตัวประชาชน  

        

  



 

 

3.2.2 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
ชื่อ-สกลุ 

เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน 
คุณวุฒิ/
สำขำวิชำ 

 

สถำบันทีส่ ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ภำระกำรสอน  
(ชั่วโมง/สัปดำห์/ภำคกำรศึกษำ) 

25... 25... 25... 25... 25... 
1. ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
เลขประจ าตัวประชาชน  

       

2. ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
เลขประจ าตัวประชาชน  

       

3. ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
เลขประจ าตัวประชาชน  

       

4. ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
เลขประจ าตัวประชาชน  

       

5. ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
เลขประจ าตัวประชาชน  

       

 
 3.2.3 อำจำรย์พิเศษ 

ชื่อ-สกลุ 
เลขประจ ำตัวบัตรประชำชน 

คุณวุฒิ/
สำขำวิชำ 

 

สถำบันทีส่ ำเร็จ
กำรศึกษำ 

ภำระกำรสอน  
(ชั่วโมง/สัปดำห์/ภำคกำรศึกษำ) 

25... 25... 25... 25... 25... 
1. ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
เลขประจ าตัวประชาชน  

       

2. ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
เลขประจ าตัวประชาชน  

       

3. ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
เลขประจ าตัวประชาชน  

       

4. ช่ือ-นามสกุล  
ต าแหน่งทางวิชาการ  
เลขประจ าตัวประชาชน  

       

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับกำรฝึกภำคสนำม  
 ................................................................................. 
 4.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม  

.................................................................. 
 4.2 ช่วงเวลำ 

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



 

 

 4.3 กำรจัดเวลำและตำรำงสอน 
...............................................................  

5. ข้อก ำหนดเกี่ยวกับกำรท ำวิจัย 
 5.1 ค ำอธิบำยโดยย่อ 

..................................................................... 
 5.2 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้  

..................................................................... 
 5.3 ช่วงเวลำ  

..................................................................... 
 5.4 จ ำนวนหน่วยกิต  

..................................................................... 
 5.5 กำรเตรียมกำร :  

..................................................................... 
 5.6 กระบวนกำรประเมินผล : 

..................................................................... 
 
 
หมวดที ่4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธก์ำรสอนและกำรประเมินผล 

1. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ 
 1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ  

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของ
นักศึกษำ 

กลยุทธ์กำรประเมินผล 

มีจิตอาสา  
 
 

- จัดประสบการณก์ารเรียนรู้
ภาคปฏิบัติในชุมชน  เพ่ือให้
ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
สมาชิกในชุมชน เรียนรู้การ
ท างานร่วมกันเป็นทีม  

มีจิตอาสา  
 
 

มีทักษะการสื่อสาร และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

- จัดกระบวนการเรียนการ
สอนที่เน้นการใช้ภาษาใน
การสื่อสารระหว่างบุคคล 

- จัดประสบการณก์ารเรียนรู้ที่
ส่งเสริมให้นักศึกษาเลือกใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศที่
หลากหลายและเหมาะสม 

- มอบหมายงานในลักษณะ
โครงงาน ศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และน าเสนอผลงาน  

มีทักษะการสื่อสาร และใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

เพ่ิมเติม.............................. .............................. .............................. 
เพ่ิมเติม................................. .............................. .............................. 



 

 

2. กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน  
        2.1  หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
 2.1.1  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน กลยุทธ์กำรประเมินผล 
1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและ  
     สังคม 
2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน  

มีระเบียบวินัย  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็น 

ของผู้อื่น 
4) มี จิ ต อ า ส า  ห รื อ มี จิ ต ส า นึ ก

สาธารณะ 
5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทย 

ศิลปวัฒนธรรมไทย  และ เห็ น
คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1) ก าหนดกฎเกณฑ์และข้อ
ปฏิบัติต่าง ๆ ในการเรียน
การสอนร่วมกัน  เช่น  การ
เข้าห้องเรียน การส่งงาน 
และการอยู่ร่วมกัน 
ในหมู่คณะตลอดจนการ 
แต่งกายตามระเบียบของ  
มหาวิทยาลัย 

2) เน้นถึงความส าคัญของความ 
ซื่อสัตย์ในงานค้นคว้า และ
ตัก เตือนนักศึกษาให้ เห็น
ข้อเสียของการลอกเลียน
ผลงานของผู้อื่น รวมถึงสอน
วิ ธี ก ารที่ ถู ก ต้ อ ง ใน ก าร
อ้างอิงผลงานของผู้อื่น 

3) ส่งเสริมให้นักศึกษาท างาน 
เพื่ อ ส าธารณ ะ เป็ น กลุ่ ม   
จัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน/
องค์กรภายนอก 

4) ปลูกฝังเรื่องศิลปวัฒนธรรม
ไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1)  ประเมินจากพฤติกรรมการเข้าช้ันเรียนและ  
     ส่งงานท่ีได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา  
     การแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 
2)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติงาน 

ห ร ือ ส ร ้า ง ผ ล ง า น ที ่เ ป ็น ค ว า ม รู้
ความสามารถของตนเองโดยไม่แอบอ้าง
หรือลอกเลียนแบบผลงานบุคคลอื่น 

 ตลอดทั้งความซื่อสัตย์ในการสอบ 
3)  ประเมินจากการมีส่วนร่วมและการให้ความ

ร่วมมือในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
4)  ประเมินจากพฤติกรรมที่แสดงออกถึงจิต

อาสา  หรือจิตส านึกสาธารณะ  เช่น   
     การจัดเตรียมความพร้อมอุปกรณ์การสอน

ในห้องเรียน  การเปิด-ปิดสวิทซ์ไฟ  เครื่อง
ปรับอากาศ   พัดลม ฯลฯ 

5)  ประเมินจากกิจกรรม/โครงการ 
6)  ประเมินจากพฤติกรรมที่   
     แสดงออกถึงความรักและความ 
     ภูมิใจในความเป็นไทย 

 2.1.2  ด้ำนควำมรู้ 
 

ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน กลยุทธ์กำรประเมินผล 
1) มีความรู้และความเข้าใจเกีย่วกับ

หลักการและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็น

ระบบ 
3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้

อย่างเหมาะสม 
4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์

ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

1)   ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยให ้
     ความรู้ด้านหลักการ/ทฤษฎี และเน้นการ 
     ปฏิบัติ ตลอดจนการประยุกตใ์นสถานการณ์  
     ต่าง ๆ 
2)  ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วย 
     ตนเอง และน ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ 
     เพื่อน ๆ ในช้ันเรียน 
3)   ฝึกทักษะการคดิวิเคราะห์ สังเคราะห์และ  
     แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นในประเด็น 
     ต่าง ๆ ภายในช้ันเรียนโดยใช้หลักการและ  
     ทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
4)  จัดให้มีการเรยีนรู้จากสถานการณ์จริงโดย 
     การเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ หรือศึกษา 
     ดูงาน 
5)  ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏบิัติจริงโดย    
 การจัดท าโครงการ 

1) ประเมินผลจากการท า 
แบบฝึกหัด การสอบ การท า 

     รายงาน  และการปฏิบตัิงาน 
2) ประเมินจากการแสดงความ 

คิดเห็นในการอภิปราย 
ในช้ันเรียน 

3) ประเมินจากการน าเสนอ 
ผลงานหรือโครงการ 

4) ประเมินจากผลการจัด  
กิจกรรมเสริมหลักสตูรต่าง ๆ  



 

 

 2.1.3  ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
 

ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน กลยุทธ์กำรประเมินผล 
1) วิเคราะหป์ัญหา ประเมินทางเลือก   

 เสนอวิธีแก้ปัญหาและตดัสินใจได ้ 
 อย่างเหมาะสม 

2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อ
สร้าง  
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได ้

3) มีความสามารถในการประเมิน
ความรู้ ความสามารถของตนเอง
และก าหนด เป้าหมายในการพัฒนา
ตนเองได ้

1) กระตุ้นให้นักศึกษาคดิวิเคราะห์อย่างเป็น  
ระบบจากสถานการณ์ต่าง ๆ หรือการท า 
กรณีศึกษา 

2) ให้นักศึกษาฝึกใช้ความคิดสร้างสรรค ์
น าเสนอเป็นงานเขียน และฝึกพูดใน 
โอกาสต่าง ๆ 

3) ให้นักศึกษามีโอกาสลงมือปฏิบตัิจริงโดย 
การจัดท าโครงการ 

 

1) ประเมินจากผลงานท่ีมอบหมาย  
    ให้ศึกษา  ค้นคว้า การเขียน 
    รายงาน  และแฟ้มสะสมงาน 
2) ประเมินจากความชัดเจนของ

ขั้นตอนในการคิดวิเคราะห์หรือ 
    รายงานการวิเคราะห์วิจารณ ์

กรณีศึกษา  หรือการทดสอบ 
โดยใช้การสอบกลางภาคและ 
ปลายภาค โดยข้อสอบมีการ 
วิเคราะห์แนวคิด 

3) ประเมินจากผลงาน 
ในเชิงแนวคิดสร้างสรรค ์

 

 2.1.4  ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
 

ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน กลยุทธ์กำรประเมินผล 
1)  มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด  
    กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
2)  มีความสามารถในการปรับตัว  
    ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่าง 
    เหมาะสม 
3)  ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าท่ีในการ 
    เป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นท่ี 
    พึ่งของตนเองและสังคมได ้

1)  จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่ส่งเสรมิให้   
     เกิดบรรยากาศการท างานเป็นกลุ่ม 
2)  จัดกิจกรรมการเรยีนการสอนที่เน้นให้   
     นักศึกษามีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในช้ันเรียน 
3)  ความส าคัญของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
     และความรับผดิชอบ 
4)  ให้นักศึกษามีโอกาสท าโครงการที่มีประโยชน์  
     ต่อสังคม 

1)  ประเมินผลงานจากการท างาน   
     กลุ่ม การน าเสนองานตามกลุม่ที่ 
     ได้รับมอบหมาย 
2)  การสังเกตพฤติกรรมจากการมี 
     ส่วนร่วมในการเรียนรู้ในช้ันเรยีน  
3)  สังเกตการท างานร่วมกันของ  
     นักศึกษาในห้องเรียนในการ 
     ร่วมกลุ่ม 
4)  ประเมินจากการท ากจิกรรมของ  
     โครงการ 

 
2.1.5  ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข  กำรสื่อสำร  และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน กลยุทธ์กำรประเมินผล 
1) มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสาร

อย่างมีประสิทธิภาพ 
2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิง

คณิตศาสตร์และสถติิ เก็บรวบรวม
ข้อมูลและน าเสนอข้อมูล 

1)  จัดประสบการณ์ให้ผู้ เรียนได้ใช้การ  
    สื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน 
     ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และบุคคลอื่น 
2)  จัดประสบการณ์การเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ 
     ผู้เรียนเลือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
     การสื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ 
3)  จัดประสบการณ์ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ใน  
     สถานการณ์ที่ต้องใช้การค้นคว้า  วิเคราะห์ 
     ข้อมูล  และน าเสนอได้อยา่งเหมาะสม 

1)  ประเมินจากการน าเสนอ   
     ความคิด การรายงาน 
2)  ประเมินผลงานตามกิจกรรม 
     การเรียนการสอนที่จัด 
3)  ประเมินจากการวเิคราะห์ข้อมลู 
     การท ารายงานและกิจกรรมใน  
     ห้องเรียน 
 
 

 



 

 

        2.2  หมวดวิชำเฉพำะด้ำน   
 2.2.1  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม 

ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน กลยุทธ์กำรประเมินผล 
   

  
 2.2.2  ด้ำนควำมรู้ 

 

ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน กลยุทธ์กำรประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 2.2.3  ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 

 

ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน กลยุทธ์กำรประเมินผล 
   

 
 
 
 
 



 

 

 2.2.4  ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
 

ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน กลยุทธ์กำรประเมินผล 
 

 

 

 

 

  

 
 2.2.5  ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข  กำรสื่อสำร  และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

 

ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอน กลยุทธ์กำรประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
3.  กำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ 
   (Curriculum Mapping)   
 3.1  แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ 
หมวดวิชำศึกษำทั่วไป ผลกำรเรียนรู้ในตำรำงมีควำมหมำยดังนี้ 
     3.1.1  ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม  

(1) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(2) มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย  
(3) คารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
(4) มีจิตอาสา หรือมีจิตส านึกสาธารณะ 
(5) มีความรัก ภูมิใจในความเป็นไทยศิลปวัฒนธรรมไทย และเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.1.2 ด้ำนควำมรู้ 
(1) มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
(2) สามารถวิเคราะห์ความรู้อย่างเป็นระบบ 
(3) สามารถน าความรู้ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม  
(4) สามารถบูรณาการความรู้กับศาสตร์ต่าง ๆ ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 

3.1.3 ด้ำนทักษะทำงปัญญำ 
(1) วิเคราะห์ปัญหา ประเมินทางเลือก เสนอวิธีแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม 
(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เพื่อสร้างประโยชน์ต่อตนเองและสังคมได้ 
(3) มีความสามารถในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและก าหนดเป้าหมาย  



 

 

    ในการพัฒนาตนเองได้ 
  3.1.4  ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
   (1) มีความเป็นผู้น า ผู้ตามและกล้าคิด กล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้อง 
   (2) มีความสามารถในการปรับตัว ควบคุมอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม 
   (3) ปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ในการเป็นพลเมืองที่ดี และสามารถเป็นที่พ่ึงของตนเอง 
       และสังคมได้ 
  3.1.5 ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข  กำรสื่อสำร  และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ทักษะ 
   (1) การใช้ภาษาในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
   (2) มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 

(3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์และสถิติ เก็บรวบรวมข้อมูลและน าเสนอ 
    ข้อมูล 

  
      





 

 

กำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ หมวดวิชำศึกษำทั่วไป   
 

 
รำยวิชำ 

 

 
 

1. ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้ำนควำมรู้ 
 

3. ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

4. ด้ำนทักษะ 
ควำมสัมพันธ ์
ระหว่ำงบุคคล 
และควำม 
รับผิดชอบ 

5. ด้ำนทักษะ 
กำรวิเครำะห์ 
เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร 
และกำรใช ้
เทคโนโลย ี
สำรสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
.1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

5100101 ภาษา ความคิด และการสื่อสาร                   
5100102 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                   
5100103 ภาษาไทยเพื่อการประกอบอาชีพ                   
5100105 ภาษาอังกฤษหรรษา                   
5100106 การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมออนไลน์                   
5100107 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 
 พัฒนาการเรียนรู ้

                  

5100108 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1                   
5100109 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2                   
5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ                          

 
 
 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

 



 

 

กำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (ต่อ) 

 
รำยวิชำ 

 

 
 

1. ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้ำนควำมรู้ 
 

3. ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

4. ด้ำนทักษะ 
ควำมสัมพันธ ์
ระหว่ำงบุคคล 
และควำม 
รับผิดชอบ 

5. ด้ำนทักษะ 
กำรวิเครำะห์ 
เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร 
และกำรใช ้
เทคโนโลย ี
สำรสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100104 การพัฒนาทักษะการพูดและการเขียนภาษาไทย                   
5100110 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ                   
5100111 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร                   
5100112 ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร                   
5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข                   
5100117 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100114 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการน าเสนอ                   
5100115 เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจ าวัน                   
5100118 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                   
5100119 การบริหารร่างกาย                   
5100120 การกีฬาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต                   
5100121 ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาท้องถิ่น                   
5100122 ช้ีช่องทางดี ช้ีช่องทางรวย                   

 
 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   



 

 

กำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ หมวดวิชำศึกษำทั่วไป (ต่อ) 
 

 
รำยวิชำ 

 

 
 

1. ด้ำนคณุธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้ำนควำมรู้ 
 

3. ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

4. ด้ำนทักษะ 
ควำมสัมพันธ ์
ระหว่ำงบุคคล 
และควำม 
รับผิดชอบ 

5. ด้ำนทักษะ 
กำรวิเครำะห์ 
เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร 
และกำรใช ้
เทคโนโลย ี
สำรสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100123 ความงดงามแห่งตน                   
5100124 ก้าวสู่โลกกว้าง                   
5100125 ความจริงของชีวิต                   
5100126 การพัฒนาตน                   
5100127 สุนทรียภาพของชีวิต                   
5100128 ชีวิตและวัฒนธรรมไทย                   
5100129 พหุวัฒนธรรมกับสันติภาพ                   
5100130 ทักษะชีวิตเพื่อสังคม                   
5100131 สังคมภิวัตน์                   

 

 

 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
 

 

 



 

 

 

กำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำหมวดวิชำศึกษำทั่วไป (ต่อ) 

 
รำยวิชำ 

 

 
 

1. ด้ำนคุณธรรม
จริยธรรม 

 

 
 

2. ด้ำนควำมรู้ 
 

3. ด้ำนทักษะทำง
ปัญญำ 

4. ด้ำนทักษะ 
ควำมสัมพันธ ์
ระหว่ำงบุคคล 
และควำม 
รับผิดชอบ 

5. ด้ำนทักษะ 
กำรวิเครำะห์ 
เชิงตัวเลข 
กำรสื่อสำร 
และกำรใช ้
เทคโนโลย ี
สำรสนเทศ 

ข้อ  
1 

ข้อ 
2 

ข้อ  
3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
5 

ข้อ 
 1 

ข้อ 
 2 

ข้อ 
 3 

ข้อ  
4 

ข้อ  
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ 
2 

ข้อ 
3 

ข้อ 
1 

ข้อ  
2 

ข้อ 
 3 

5100132 ครูแห่งแผ่นดิน                   
5100133 วิถีไทย วิถีถิ่น                   
5100134 ผู้ประกอบการรุ่นเยาว์                   
5100135 วิทยาศาสตร์เพื่อท้องถิน่                   

 

 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง   
 



 

 

 3.2  กำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ  หมวดวิชำ
เฉพำะด้ำน ผลกำรเรียนรู้ในตำรำงมีควำมหมำยดังนี้ 

3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม 
(1)............................................. 
(2)............................................. 

 3.2.2  ควำมรู้ 
(1)............................................. 
(2)............................................. 

3.2.3 ทักษะทำงปัญญำ 
(1)............................................. 
(2)............................................. 

3.2.4  ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ 
(1)............................................. 
(2)............................................. 

 3.2.5  ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข  กำรสื่อสำร  และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
(1)............................................. 
(2)............................................. 

 
 



 

 

กำรกระจำยควำมรับผิดชอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำ หมวดวิชำเฉพำะด้ำน 

รายวิชา 

1. ด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
 
 
 
 

2. ด้านความรู ้
 
 
 
 

3. ด้านทักษะ
ทางปัญญา 

 
 
 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความ
รับผิดชอบ 

 

5. ด้านทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 

ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้อ 5 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 
รหัสวิชา   ช่ือวิชา                  

รหัสวิชา   ช่ือวิชา                  

รหัสวิชา   ช่ือวิชา                  

รหัสวิชา   ช่ือวิชา                  

รหัสวิชา   ช่ือวิชา                  

รหัสวิชา   ช่ือวิชา                  

รหัสวิชา   ช่ือวิชา                  

รหัสวิชา   ช่ือวิชา                  

รหัสวิชา   ช่ือวิชา                  

รหัสวิชา   ช่ือวิชา                  

รหัสวิชา   ช่ือวิชา                  

 
 ความรับผดิชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง  



 

 

หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

 
2. กระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ   
 2.1  กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ขณะนักศึกษำยังไม่ส ำเร็จกำรศึกษำ 

2.1.1 การทวนสอบระดับรายวิชา 
2.1.2 การทวนสอบระดับหลักสูตร 

 2.2  กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หลังจำกนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ 
 
3. เกณฑ์กำรส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

หมวดที ่6 กำรพัฒนำคณำจำรย์ 
1. กำรเตรียมกำรส ำหรับอำจำรย์ใหม่  

……………………………………………………… 
2. กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้แก่อำจำรย์  
 2.1  กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะกำรจัดกำรเรียนรู้  กำรวัดและกำรประเมินผล 

……………………………………………………… 
 2.2  กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนอ่ืน ๆ  

……………………………………………………… 
 

หมวดที ่7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร 
1. กำรก ำกับมำตรฐำน  

อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการ
จัดการเรียนการสอนในหลักสูตร 
 
2. บัณฑิต 
 อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การ
ท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา 
3. นักศึกษำ 
 อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล การ
ให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
 
 
 



 

 

4. อำจำรย์ 
 4.1 กำรรับอำจำรย์ใหม่ 
  มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดยอาจารย์ใหม่
จะต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา........ขึ้นไปในสาขา................................ หรือสาขาที่เก่ียวข้อง 
 4.2 กำรแต่งตั้งคณำจำรย์พิเศษ 
   มหาวิทยาลัยจะอ านวยความสะดวกในการติดต่อและเชิญอาจารย์พิเศษตามความจ าเป็น
และข้อเสนอของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 4.3 กำรมีส่วนร่วมของคณำจำรย์ในกำรวำงแผน กำรติดตำม และทบทวนหลักสูตร 

 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการ
สอน ประเมินผล และให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับ
การปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตรและได้บัณฑิต
เป็นไปตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
 
5. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
 อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบ
หลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่
ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 
 
6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 
 อธิบายกระบวนการด าเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 6.1 กำรบริหำรบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
   1)  กำรก ำหนดคุณสมบัติเฉพำะส ำหรับต ำแหน่ง บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิ
ปริญญาตรีและมีความรู้ตรงตามต าแหน่งงาน 
   2) กำรเพิ่มทักษะควำมรู้เพื่อกำรปฏิบัติงำน  จัดการอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการท างานตามต าแหน่งงาน 
 6.2 กำรบริหำรงบประมำณ 

มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณผ่านคณะ......................ทั้งงบประมาณ 
...................และ................... เพ่ือจัดซื้อหนังสือ ต ารา สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุ
ครุภัณฑ์อย่างเพียงพอเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับ
การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  6.3 ทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนที่มีอยู่เดิม  
  6.3.1 สถำนที ่
ล ำดับ รำยกำรและลักษณะเฉพำะ จ ำนวนที่มีอยู่แล้ว หมำยเหตุ 

1 ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 80 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 20 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 45 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 200 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
ห้องเรียนขนาดจุ 50 คน 
Sound lab 

9 ห้อง 
5 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
1 ห้อง 
3 ห้อง 
3 ห้อง 
2 ห้อง 
1 ห้อง 
6 ห้อง 
44 ห้อง 
17 ห้อง 
20 ห้อง 
6 ห้อง 

อาคาร 1 
อาคาร 4 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 5 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 9 ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ 
อาคาร 10 ภาควิชาศิลปกรรม 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 15 ภาควิชาเกษตรศาสตร์ 
อาคาร 18  
อาคาร 20 ส านักงานอธิการบดี 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

2 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 

5 ห้อง 
7 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 6 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 

3 ห้องประชุม 1    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 2    ขนาดจุ 180 คน 
ห้องประชุม 3    ขนาดจุ 400 คน 
ห้องประชุมมังกีส      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมนานัส      ขนาดจุ 200 คน 
ห้องประชุมซาลัค      ขนาดจุ 400 คน 

1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 
1 ห้อง 

อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 24 สังคมศาสตร์ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 
อาคาร 23 คณะวิทยาการจัดการ 

 
6.3.2 อุปกรณ์กำรสอน 

  1) อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร.................สำขำวิชำ.................. 
ล ำดับ รำยกำรและลักษณะเฉพำะ จ ำนวน 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   

   



 

 

  2) อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนและโสตทัศนูปกรณ์ของคณะ…………….. 
   
ล ำดับ รำยกำรและลักษณะเฉพำะ จ ำนวน 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
6.3.3 ห้องสมุดและแหล่งค้นคว้ำทำงวิชำกำร 
     ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีเครื่องคอมพิวเตอร์

เพียงพอที่จะให้บริการการสืบค้นสารสนเทศระบบห้องสมุดอัตโนมัติผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตจาก 
http://aritc.yru.ac.th/ 

     6.3.3.1 เอกสำรและต ำรำ 
     1) หนังสือ 

1.1 ภาษาไทย   จ านวน  6,813 ชื่อเรื่อง 
1.2 ภาษาอังกฤษ   จ านวน    270 ชื่อเรื่อง 

รวม 7,083 ชื่อเรื่อง 
2) เอกสำรวิชำกำร (วิจัย/วิทยำนิพนธ์/ปริญญำนิพนธ์) 
2.1 ภาษาไทย            จ านวน 174 ชื่อเรื่อง 
2.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน    - ชื่อเรื่อง 

รวม 174 ชื่อเรื่อง 
3) วำรสำร/นิตยำสำร 
3.1  ภาษาไทย            จ านวน    230 ชื่อเรื่อง 
3.2 ภาษาอังกฤษ                 จ านวน      - ชื่อเรื่อง 

รวม    230 ชื่อเรื่อง 
 

          6.3.3.2  ฐำนข้อมูลส ำเร็จรูป 
                  ระบบฐานข้อมูลส าเร็จรูปเพ่ือการค้นคว้าและฐานข้อมูลOnline มี 3 ระบบฐานข้อมูล 
ประกอบด้วย 
 1) ระบบฐานข้อมูล E-Book ประกอบด้วย 3 ฐานข้อมูล ดังนี้ 

1.1) iGLibrary (iG Publishing) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
       1.2) Gale Virtual Reference Library (eBook) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวม 

http://aritc.yru.ac.th/


 

 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาต่างๆ ได้แก่  Business, Environment, History, Information and 
Publishing, Law, Medicine, Nation and World, Religion, Science, Social Science แ ล ะ 
Technology 

1.3) 2eBook เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์   
 

 2) ระบบฐานข้อมูล E-Journal ประกอบด้วย 6 ฐานข้อมูล ดังนี้ 
       2.1) Springer Link เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จ านวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูล     ปี 1997-ปัจจุบัน 
      2.2) ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง(Citation Database) ที่ให้
ข้อมูลบรรณานุกรม พร้อมด้วยบทคัดย่อ รายการอ้างอิง  (Cited Reference)และรายการอ้างอิง(Cite 
Article) ซึ่งครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ เช่น เคี ฟิสิกส์ วิศวกรรม เป็นต้น สาขาสังคมศาสตร์ เช่น จิตวิทยา 
บริหารธุรกิจ  เป็นต้น สาขาศิลปศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เช่น เอเชียศึกษา ศาสนา ปรัชญา ศิลปะ ดนตรี 
เป็นต้น จากวารสารไม่น้อยกว่า 10,000 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี2001-ปัจจุบัน 
    2.3) ฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลที่มีเนื้อหาครอบคลุม
สหสาขาวิชามากที่สุดทั่วโลก   
    2.4) ฐานข้อมูล EBSCO Discovery Service Plus Full Textเป็นนวัตกรรมที่ใช้ใน
การจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจ านวน 13 ฐานข้อมูล ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้
ด าเนินการบอกรับ  เพ่ือให้บริการกับมหาวิทยาลัย  / สถาบันทั้ ง 78 แห่ ง อาทิ เช่น  ฐานข้อมูล 
ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissertation ฐานข้อมูล ISI Web of Science ทั้ งนี้ ยั งรวมถึง
ฐานข้อมูล EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว (Single Search) 
       2.5) ฐานข้อมูล Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม
กว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core Journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษา
ขั้นสูง รวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่างๆ ทางด้านการศึกษาทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
    2.6) ฐานข้อมูลบทความวารสารสารสนเทศ  H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี 
สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้ Applied Science & Technology, Art, 
Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social 
Sciences, Law, General Interest, Biological & Agricultural Science 
 3) ระบบฐานข้อมูล E-Thesis ประกอบด้วย 2 ฐานข้อมูล ดังนี้  
    3.1) ProQuest Dissertations and Theses Global วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 
และปริญญาเอก ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา และแคนาดา  รวมถึง
บางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000  แห่ง ประกอบไป
ด้วยข้อมูลมากกว่า 2.4 ล้านระเบียน (สกอ.บอกรับ)  (http://search. ProQuest.com/ 
autologin) 
    3.2) ฐานข้อมูลงานวิจัยไทย Digital Collection  (ThaiLIS)  วิทยานิพนธ์ งานวิจัย 
บทความวารสาร  และหนังสือหายากฉบับเต็ม รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่ ว ประเทศไทย 
(http://tdc.thailid.or.th/tdc/) 
 
 
 
 

http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=1&hid=113&sid=d657cd0b-7373-48b5-be39-43c96e5011a2@sessionmgr113
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://vnweb.hwwilsonweb.com/hww/advancedsearch/advanced_search.jhtml;hwwilsonid=TXHDKNN2FKCHJQA3DILSFGOADUNGIIV0?prod=
http://search.proquest.com/autologin
http://tdc.thailis.or.th/tdc/
http://tdc.thailid.or.th/tdc/


 

 

 6.4 กำรจัดหำทรัพยำกรกำรเรียนกำรสอนเพิ่มเติม 
  ประสานงานกับส านักวิทยบริการในการจัดซื้อหนังสือ และต าราที่เกี่ยวข้อง เพ่ือบริการให้อาจารย์
และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้นอาจารย์
ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอรายชื่อหนังสือ และสื่ออ่ืนๆ ที่จ าเป็น 
     6.5 กำรประเมินควำมเพียงพอของทรัพยำกร 
 1) ส ารวจความต้องการทรัพยากร การเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและ
ผู้เรียน 
 2) ประเมินความเพียงพอของทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในหลักสูตร 
 3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้
บริการได้ โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เป้ำหมำย กำรด ำเนินกำร กำรประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สื่ อ แ ล ะช่ อ งท า งก าร เรี ย น รู้     
เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ก ารศึ ก ษ า ใน
ห้องเรียนนอกห้องเรียนและเพ่ือ
การเรียนรู้ด้ วยตน เองอย่ างมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

1. จั ด ให้ มี ห้ อ ง เรี ย น ที่ มี สื่ อ
อุปกรณ์  พร้อมใช้ งานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในการเรียนการ
สอน การท ากิจกรรมในห้องเรียน 
2.จัดเตรียมห้องปฏิบัติการเพ่ือให้
นักศึกษาสามารถฝึกปฏิบัติสร้าง
ความพร้อมในการปฏิบัติงานใน
วิชาชีพ 
3. จัดให้มีห้องการเรียนรู้ด้วย
ตนเองเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
ศึกษา ค้นคว้า หาความรู้เพ่ิมเติม
ได้ด้วยตนเอง 
4. จัดให้มีห้องสมุดให้บริการทั้ง
หนังสือต ารา และสื่อดิจิทัลเพ่ือ
การเรียนรู้ 

1. ผลส ารวจความพร้อมของสื่อ
อุปกรณ์ที่จ าเป็นประจ าห้องเรียน
และห้องปฏิบัติการจากอาจารย์
และนักศึกษา 
2. จ านวนหนังสือต ารา และสื่อ
ดิจิทัลที่มีให้บริการและสถิติการ
ใช้งานหนังสือ ต ารา สื่อดิจิทัล 
3. ผลส ารวจความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษ าต่ อ ก า ร ให้ บ ริ ก า ร
ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และการ
ฝึกปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

7. ตัวบ่งช้ีผลกำรด ำเนินงำน  
ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม 
    ในการประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการ 
    ด าเนินงาน หลักสูตร 

x x x x x 

2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง 
    กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/ 
    สาขาวิชา 

x x x x x 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 
    ประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ  
     มคอ.4  อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค 
     การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

x x x x x 

4. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงาน 
    ผลการด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม  
    ตามแบบ  มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
    ปีการศึกษา 

x x x x x 

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ  
    มคอ. 7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

x x x x x 

6.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐาน 
     ผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4  
     อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี 
      การศึกษา 

x x x x x 

7.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์ 
     การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการ 
    ประเมินการด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

 x x x x 

8. อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือ 
    ค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 

x x x x x 

9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
    หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

x x x x x 

10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน  
      ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า 
      ร้อยละ 50 ต่อปี 

x x x x x 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต 
      ใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก 
      คะแนนเต็ม 5.0 

   x x 

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่  
       เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5  จากคะแนนเต็ม 5.0 

    x 

13.  เพ่ิมเติม.................................      
14.  เพ่ิมเติม.................................      



 

 

ตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำน ปีท่ี 1 ปีท่ี 2 ปีท่ี 3 ปีท่ี 4 ปีท่ี 5 
15.  เพ่ิมเติม.................................      

 
เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตัวบ่งชี้บังคับ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลด าเนินการบรรลุตามเป้าหมาย และมีจ านวนตัวบ่งชี้ที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย  
ไม่น้อยกว่า 80% ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี 

 
หมวดที ่8 กำรประเมินและปรับปรุงกำรด ำเนินกำรของหลักสูตร 

 
1.  กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอน 

1.1  กำรประเมินกลยุทธ์กำรสอน  
  ก าหนดให้คณาจารย์เขียนรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  ซึ่งมีรายละเอียดของกลยุทธ์
การประเมินการสอน  และรายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) หลังการสอนของแต่ละภาค
การศึกษา  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและรายงานผลต่อไป 
 1.2  กำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนกลยุทธ์กำรสอน  
  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ด าเนินการ ดังนี้ 
  1.2.1  นักศึกษาประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาผ่านระบบออนไลน์ จ านวน 2 ครั้ง คือ 
ก่อนการสอบระหว่างภาค และก่อนการสอบปลายภาค 
  1.2.2  คณะกรรมการบริหารวิชาการคณะและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสังเกตการ 
สอนของอาจารย์ 
2. กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวม  
 2.1  โดยนักศึกษำและบัณฑิต 
  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยส ารวจข้อมูลจาก นักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาปี
สุดท้าย และบัณฑิตใหม่ 
 2.2  โดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือ จำกผู้ประเมินภำยนอก 
  การประเมินคุณภาพการศึกษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก ที่เกี่ยวข้องทาง
การศึกษา 
 2.3  โดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืน ๆ 
  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตโดยวิธีการวิจัย   
 
3. กำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมรำยละเอียดหลักสูตร  
 ประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
 
 
 
 
 



 

 

4. กำรทบทวนผลกำรประเมินและวำงแผนปรับปรุง  
 4.1  รวบรวมข้อเสนอแนะ/ข้อมูล  จากการประเมินของนักศึกษา  ผู้รับผิดชอบ  ผู้ใช้บัณฑิต   

      ผู้ทรงคุณวุฒ ิ
 4.2  วิเคราะห์ทบทวนข้อมูลข้างต้น  โดยผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
                 คณะ 
 4.3  ด าเนินการปรับปรุง 
  4.3.1  รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3)  และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
           (มคอ.4)  ทุกภาคการศึกษาหรือทุกปีการศึกษา 
  4.3.2  ด าเนินการประเมินผลหลักสูตร (มคอ.2) เพ่ือน าไปปรับปรุงหลักสูตรภายใน 5 ปี 
   (1)  ประเมินปัญหาอุปสรรคการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรทุกปีการศึกษา 
       (มคอ.7) 
   (2)  ประเมินผลคุณลักษณะและคุณภาพของบัณฑิตภายหลังจบการศึกษา อย่าง 
        ต่อเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ก 
สรุปการปรับปรุงหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

สรุปกำรปรับปรุงหลักสูตร 
 

การปรับปรุงหลักสูตร..................................... สาขาวิชา............................หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนา
พ.ศ. ..............เป็นหลักสูตร............................................. สาขาวิชา.........................หลักสตูรปรับปรุง/พัฒนา
พ.ศ.............. มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา สรุปการปรับปรุงได้  ดังนี้    

 
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. 25....) หลักสูตรปรับปรุง/พัฒนำ (พ.ศ. 25....) หมำยเหตุ 

1. ชื่อหลักสูตร 
…………………………………………………………..   

1. ชื่อหลักสูตร 
…………………………………………………………..   

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

2. ชื่อปริญญำ  
…………………………………………………………..     

 2. ชื่อปริญญำ  
…………………………………………………………..     

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

3. ปรัชญำของหลักสูตร 
…………………………………………………………..     

3. ปรัชญำของหลักสูตร 
…………………………………………………………..     

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

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 …………………………………………………………..     

4. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
…………………………………………………………..     

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

5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 
…………………………………………………………..     

5. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ 
…………………………………………………………..     

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

6. จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ………………………………………………………  

6. จ ำนวนหน่วยกิตรวมตลอด
หลักสูตร ……………………………………………………  

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

7. โครงสร้ำงหลักสูตร 
…………………………………………………………..     

7. โครงสร้ำงหลักสูตร 
…………………………………………………………..     

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

8. รำยวิชำ 
…………………………………………………………..    

8. รำยวิชำ 
…………………………………………………………..      

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

9. ค ำอธิบำยรำยวิชำ  
   9.1หมวดวิชำศึกษำทั่วไป 
…………………………………………………………..      

9. ค ำอธิบำยรำยวิชำ (ใส่เฉพาะรายวิชาที่มีการ
ปรับปรุงจากวิชาในหลักสูตรเดิม) 
…………………………………………………………..      

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

   9.2 หมวดวิชำเฉพำะ 
…………………………………………………………..     

   
…………………………………………………………..     

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

…………………………………………………………..     
      

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

   9.2 หมวดวิชำเลือกเสรี 
…………………………………………………………..     

   
…………………………………………………………..     

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ข 
รายวิชาใช้แทนกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ค 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ ………. /25.....   

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร…………………… 
สาขาวิชา............................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ง 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ที่ ......... /25.... 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร.................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภำคผนวก จ 
ตารางแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภายนอกในการวิพากษหลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ตำรำงแสดงขอสังเกตของผูทรงคุณวุฒิภำยนอกในกำรวิพำกษหลักสูตร 

 

ชื่อ - สกุล ผทูรงคุณวุฒิ  

1. ...........................................................................  
ล ำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ กำรปรับปรุงแก้ไข 

   
   
   
   
   

 
 2. ……………………………………………………………………. 

ล ำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ กำรปรับปรุงแก้ไข 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 3. ……………………………………………………………………. 

ล ำดับ ข้อสังเกตของผู้ทรงคุณวุฒิ กำรปรับปรุงแก้ไข 
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ฉ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ  

ในคราวประชุมครั้งที่...../...... เมื่อวันที่........เดือน...................... พ.ศ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตำรำงแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภำวิชำกำร 
ในครำวประชุมครั้งที่...../...... เม่ือวันที่........เดือน...................... พ.ศ..... 

 
ล ำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรปรับปรุงแก้ไข 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ช 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร  

ในคราวประชุมครั้งที่...../...... เมื่อวันที่........เดือน...................... พ.ศ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตำรำงแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรกลั่นกรองหลักสูตร 
ในครำวประชุมครั้งที่...../...... เม่ือวันที่........เดือน...................... พ.ศ..... 

 
ล ำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรปรับปรุงแก้ไข 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ซ 
ตารางแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

ในคราวประชุมครั้งที่...../...... เมื่อวันที่........เดือน...................... พ.ศ...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตำรำงแสดงข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของสภำมหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
ในครำวประชุมครั้งท่ี...../...... เม่ือวันที่........เดือน...................... พ.ศ..... 

 
ล ำดับ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ กำรปรับปรุงแก้ไข 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก ฌ 
ประวัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

-ตัวอย่าง- 
 
 
 
 
 

 
ประวัติอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อำจำรยป์ระจ ำหลักสูตร 

                                     ระดับปริญญำตรี     ระดับปริญญำโท  

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ 
 

 

1. อำจำรยป์ระจ ำหลักสูตร  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  
 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจดิจิทัลและนวัตกรรม 

2. ชื่อ – สกุล ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี   
3. ต ำแหน่งทำงวิชำกำร อาจารย์ 
4. สังกัด คณะวิทยาการจัดการ 
5. ประวัติกำรศึกษำ 
 

ระดับกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ คุณวุฒิ  สำขำวิชำ พ.ศ. 
ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปร.ด. การจัดการ 2557 
ปริญญาโท มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ วท.ม. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2549 
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วท.บ. สถิติ 2543 
 

6. ผลงำนทำงวิชำกำรในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
(ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ) 
 

6.1 ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง ต ำรำ หนังสือ หรือบทควำมทำงวิชำกำร (ไม่มี) 
6.1.1 ผลงำนแต่งหรือเรียบเรียง  
6.1.2 ต ำรำ หนังสือ 
6.1.3 บทควำมทำงวิชำกำร  

6.1.3.1 ในวำรสำรทำงวิชำกำร  
6.1.3.2 ในหนังสือรวมบทควำมที่มีกำรบรรณำธิกำรประเมินและตรวจสอบ  
6.1.3.3 ใน Proceeding ของกำรประชุมทำงวิชำกำรที่มีกำรบรรณำธิกำรประเมิน

และตรวจสอบ  
 

6.2 ผลงำนวิจัยและได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด 
6.2.1 บทควำมวิจัยในวำรสำรทำงวิชำกำร 
อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี , ปวีณา เจะอารง และรุซณี  ซูสารอ. (2560). การพัฒนา

วิสาหกิจขนาดย่อมจังหวัดชายแดนใต้ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ . วำรสำร
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ. 11(1) : 161-178.  

อัปสร อีซอ , กนกวรรณ กาญจนธานี , ปวีณา เจะอารง , รุซณี  ซูสารอ และชรีฮาน ยีแว. 
(2560). การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อม “สะดาวา”จังหวัดปัตตานี ตามแนวทางเศรษฐกิจ



 

 

สร้างสรรค์.  วำรสำรวิทยำกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุรำษฎร์ธำนี. 4(1) : 21-
46 .  

กนกวรรณ กาญจนธานี , ณัฐธิดา สุวรรณโณ และอนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2558). การพัฒนา
หลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมความตั้งใจใชการตลาดอิเล็กทรอนิกสส าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้. วำรสำรครุพิบูล. 1(2) : 96-109. 

กนกวรรณ กาญจนธานี, ณัฐธิดา สุวรรณโณ และอนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2558). ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการพัฒนาความตั้งใจใช้การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย. วำรสำรวิทยำกำรจัดกำร. 32(2) : 
59-87. 

กนกวรรณ กาญจนธานี, ณัฐธิดา สุวรรณโณ และอนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2555). อิทธิพลของความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อการยอมรับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในประเทศไทย. วำรสำรสหวิทยำกำรวิจัย ฉบับบัณฑิตศึกษำ. 1(2) : 55-
62. 

Kanchanatanee, K. , Suwanno, N.  and Jarernvongrayab, A.  ( 2014) .  Effects of Attitude 

toward Using, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use and Perceived 

Compatibility on Intention to Use E-Marketing. Journal of Management Research. 6(3) 
: 1-13. DOI : http://dx.doi.org/10.5296/jmr.v6i3.5573. 

Kanchanatanee, K., Suwanno, N.  and Jarernvongrayab, A. (2014). Factors Affecting the 

Intention to use E-Marketing of Small and Medium Sized Businesses in the Three 

Southern Border Provinces of Thailand.  International Journal of business and 

Social Science. 5(7) : 139-144. 
 

6.2.2 บทควำมวิจัยในหนังสือรวมบทควำมที่มีกำรบรรณำธิกำรประเมินและตรวจสอบ  
          (ไม่มี) 
 

6.2.3 บทควำมวิจัยใน Proceeding ของกำรประชุมทำงวิชำกำรที่มีกำรบรรณำธิกำร
ประเมินและตรวจสอบ 

อัปสร อีซอ, กนกวรรณ กาญจนธานี , ปวีณา เจะอารง และรุซณี  ซูสารอ. (2559). การพัฒนา
วิสาหกิจขนาดย่อม “ศรีปุตรี” จังหวัดยะลา ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์. ใน กำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ ครั้งที่ 5 วันที่ 24-26 เมษำยน 2559 (หน้า 
235-244). ยะลา : สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

กนกวรรณ กาญจนธานี, นิมารูนี หะยีวาเงาะ, สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ และปิยะดา มณีนิล. (2559).  
อัตลักษณ์นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราช
ภัฏยะลา. ใน กำรประชุมวิชำกำรวิจัยร ำไพพรรณี ครั้งที่ 10 วันที่ 19 ธันวำคม 2559 
(หน้า 52-57). จันทบุรี : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี. 

กนกวรรณ กาญจนธานี. (2558). อิทธิพลของปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกต่อการยอมรับ
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในสามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้. ใน งำนสัมมนำวิชำกำรระดับนำนำชำติ ครั้งที่ 7 วันที่ 18 กรกฎำคม 2558 
(หน้า 398-409). ชลบุรี : วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. 

กนกวรรณ กาญจนธานี, ณัฐธิดา สุวรรณโณ และอนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2556). การใช้ตัวแบบการ
ยอมรับเทคโนโลยีเพ่ือศึกษาผลกระทบของอิทธิพลทางสังคมที่มีต่อการยอมรับการตลาด



 

 

อิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ใน กำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ครั้งที่ 5 วันที่ 25 พฤษภำคม 2556 (หน้า 739-
752). สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์.  

กนกวรรณ กาญจนธานี, ณัฐธิดา สุวรรณโณ และอนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2555). ปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการยอมรับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม. ใน กำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำติด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ครั้งที่ 4 วันที่ 26 พฤษภำคม 2555 
(หน้า 434-444). สงขลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

กนกวรรณ กาญจนธานี, ณัฐธิดา สุวรรณโณ และอนุ เจริญวงศ์ระยับ. (2555). อิทธิพลของความ
แตกต่างทางวัฒนธรรมที่มีต่อการยอมรับการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในประเทศไทย. ใน กำรประชุมวิชำกำรบัณฑิตศึกษำระดับชำติ 
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 ธันวำคม 2555 (หน้า 497-505). นนทบุรี : โครงการศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขารัฐศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์
แห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์. 

Kanchanatanee, K. , Suwanno, N.  and Jarernvongrayab, A.  (2013) .  Factors Affecting E-
marketing Adoption by Small and Medium Sized Enterprises in Thailand.  In The 6th 

Silpakorn University International conference on Academic Research and Creative 

Arts 1 7 th January 2013 (pp OE41-OE48). Nakhon Pathom :  Integration of Art and 

Science. 
 

6.3 ผลงำนทำงวิชำกำรในลักษณะอื่นและได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด (ไม่มี) 
6.3.1 สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์  
6.3.2 ผลงำนด้ำนศิลปะ 
6.3.3 สำรำนุกรม 
6.3.4 งำนแปล 
 

6.4 ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมและได้รับกำรเผยแพร่ตำมเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. ก ำหนด (ไม่มี) 
 

7. ประสบกำรณ์สอน 
7.1 ระดับปริญญาตรี 7 ปี 

ชื่อวิชา การจัดการงานเลขานุการและธุรการด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-0) นก.  

ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ 3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา ระบบข้อมูลเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา การจัดระบบเครือข่ายและการสื่อสารข้อมูลธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา การบริหารงานส านักงาน 3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 (2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา สัมมนาปัญหาการจัดการ 3 (2-2-0) นก.  

ชื่อวิชา จริยธรรมทางธุรกิจ 3 (3-0-0) นก. 
ชื่อวิชา การพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน 3 (3-0-0) นก.  

ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ 3 (2-2-5) นก. 



 

 

ชื่อวิชา สัมมนาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 (2-2-0) นก. 
ชื่อวิชา มนุษย์สัมพันธ์ในองค์การ 3 (3-0-0) นก.  

ชื่อวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา สถิติประยุกต์เชิงธุรกิจ  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ขั้นตอนวิธีและโครงสร้างข้อมูล 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การใช้สถิติประยุกต์ในเชิงธุรกิจ  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการธุรกิจ 3 (3-0-6) นก. 
ชื่อวิชา การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา จริยธรรมและความม่ันคงของระบบสารสนเทศ  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์  3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา โปรแกรมส าเร็จรูปและอินเตอร์เน็ตเพื่องานธุรกิจ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 3 (2-2-5) นก. 
ชื่อวิชา ความปลอดภัยด้านระบบสารสนเทศ 2 (1-2-3) นก. 
ชื่อวิชา การเขียนแผนธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.  

ชื่อวิชา การวิจัยทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3 (2-2-5) นก. 
 

7.2 ระดับปริญญาโท 1 ปี 
ชื่อวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ 3 (3-0-6)  นก. 

 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................เจ้าของประวัติ 
                                         (อาจารย์ ดร.กนกวรรณ กาญจนธานี)  

 
 

- การล าดับผลงานอ้างอิง ให้เรียงล าดับจากผลงานใหม่ไปผลงานเก่าตามปีที่พิมพ์ที่อ้างอิงกรณีผู้แต่ง
คนเดียวกันและปีที่พิมพ์เดียวกัน ให้เรียงตามล าดับอักษรชื่อเรื่อง คือ ก-ฮ หรือ A-Z 
- ถ้ารายการอ้างอิงมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้เรียงล าดับรายการอ้างอิงภาษาไทยก่อน แล้ว
จึงตามด้วยรายการอ้างอิงภาษาอังกฤษ 

 


	ปก.pdf (p.1)
	เนื้อหา(7-9-65).pdf (p.2-107)

