ปกหน้าหลักสูตร

ระยะห่างจาก
ขอบบน 4 นิ้ว

2.8 นิ้ว

กว้าง 1.5 นิ้ว

หลักสูตร

(TH SarabunPSK 36 pt Bold)

สาขาวิชา (TH SarabunPSK 28 pt Bold)
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ.
) สําหรับหลักสูตรใหม่
) สําหรับหลักสูตรเดิมที่ขอปรับปรุง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
(TH SarabunPSK 28 pt Bold)

ระยะห่าง 4.25 นิ้ว หรือ
Enter 16 บรรทัด
ขนาดบรรทัด 16 pt

คณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กระทรวงศึกษาธิการ
1.25 นิ้ว

(TH SarabunPSK
28 pt Bold)

ตัวอย่างปกหน้าหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประมง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กระทรวงศึกษาธิการ

ระยะห่างจาก
ขอบบน 1.8 นิ้ว

หลักสูตร

ปกรองหลักสูตร

(TH SarabunPSK 36 pt Bold)

(TH SarabunPSK 28 pt Bold)
สาขาวิชา
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. )
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. )
(TH SarabunPSK 28 pt Bold)

ระยะห่าง 6.2 นิ้ว หรือ
Enter 24 บรรทัด
ขนาดบรรทัด 16 pt

คณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กระทรวงศึกษาธิการ

(TH SarabunPSK
28 pt Bold)

ตัวอย่างปกรองหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาประมง
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
กระทรวงศึกษาธิการ

ระยะห่างจากขอบบน 1.25 นิ้ว

คํานํา

(TH SarabunPSK 26 pt Bold)
ระยะห่างระหว่างบรรทัดสุดท้าย เท่ากับ 2 บรรทัด หรือ
2 Enter ขนาดบรรทัด 16 pt

เนื้อหาคํานําใช้ตัวอักษร (TH SarabunPSK 16 pt)

คณะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ระยะห่างระหว่างบรรทัดสุดท้าย เท่ากับ 2 บรรทัด หรือ
(TH SarabunPSK 18 pt Bold)
2 Enter ขนาดบรรทัด 16 pt
ระยะห่าง
จากขอบ
1.25 นิ้ว

ตั้ง Tab
ที่ระยะ
1 นิ้ว

ระยะห่าง
จากขอบ
1 นิ้ว

ระยะห่างจากขอบล่าง 1 นิ้ว

สารบัญ

(TH SarabunPSK 18 pt Bold)
(TH SarabunPSK หน้า
16 pt Bold)

ระยะห่าง
จากขอบ
1.25 นิ้ว

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป (TH SarabunPSK 16 pt Bold)
1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มคี ุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบันหลักสูตร
ที่นํามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดําเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนทีแ่ สดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตร
สู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาของหลักสูตร
ระยะห่างจากขอบล่าง 1 นิ้ว

ระยะห่าง
จากขอบ
1 นิ้ว

สารบัญ (ต่อ)
หน้า
หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8 การประเมินและการปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
4. การทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง
ภาคผนวก
เอกสารแนบหมายเลข 1 ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและ
หลักสูตรปรับปรุง (กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุง)
เอกสารแนบหมายเลข 2 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
เอกสารแนบหมายเลข 3 รายนามคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
เอกสารแนบหมายเลข 4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553
เอกสารแนบหมายเลข 5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555
เอกสารแนบหมายเลข 6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

ระยะห่างจากขอบบน 1.25 นิ้ว

ปรัชญา (Philosophy)

(TH SarabunPSK 18 pt Bold)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พัฒนาคน พัฒนาชาติ

ปณิธาน (Pledge)

(TH SarabunPSK 16 pt)

สู้งาน วิชาการดี มีคุณธรรม เป็นผู้นําด้านเทคโนโลยี

วิสัยทัศน์ (Vision)
มหาวิทยาลัยชั้นนําด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ (Mission)

ระยะห่าง
จากขอบ
1.25 นิ้ว

1. จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ทั้งในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน
2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าระชาติและระดับอาเซียน
3. บริการวิชาการแก่สังคมโดยนําความรู้ผสานภูมิปัญญาและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
สังคม
ระยะห่าง
4. ทํานุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
จากขอบ
1 นิ้ว
5. บริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาลเพื่อก้าวสู่ความเป็นองค์กรคุณภาพ
6. พัฒนามหาวิทยาลัยมุ่งสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

ระยะห่างจากขอบล่าง 1 นิ้ว

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร…………………………………………………………….
สาขาวิชา……………………………………………………………………………………
หลักสูตรใหม่/หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ………………………………………
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขต/คณะ/สาขาวิชา
วิทยาเขต………………………………………………………………………………
คณะ……………………………………………….สาขาวิชา…………………………………………………………..

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
รหัสหลักสูตร ………………………………………………………………………………………………………………
ภาษาไทย:
หลักสูตร...............................................สาขาวิชา…………………………………………
ภาษาอังกฤษ: ………………………………………………………………………………………………………………
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อปริญญาภาษาไทย:
ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ:
อักษรย่อภาษาไทย:
อักษรย่อภาษาอังกฤษ:

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

3. วิชาเอก ………………………………………………………………………………………………..
4. จํานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหน่วยกิตรวมที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า………………………หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี..............ปี
5.2 ประเภทหลักสูตร
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ
 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ

5.3 ภาษาที่ใช้
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
 หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
5.4 การรับเข้าศึกษา
 นักศึกษาไทย
 นักศึกษาต่างประเทศ
 นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 หลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
 หลักสูตรได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น
ชื่อสถาบัน/หน่วยงาน.................................................ประเทศ.......................................
รูปแบบของความร่วมมือ
 ร่วมมือกัน โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นผู้ให้ปริญญา
 ร่วมมือกัน โดยผู้สําเร็จการศึกษาได้รับปริญญาจาก 2 สถาบัน
5.6 การให้ปริญญาแก่ผสู้ ําเร็จการศึกษา
 ปริญญาเฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเพียงสาขาวิชาเดียว
 สองปริญญาสองสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ชื่อปริญญาที่ 1 ......................................................สาขา ………………………………………
ชื่อปริญญาที่ 2 ......................................................สาขา ………………………………………
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัต/ิ เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ..................... กําหนดเปิดสอน ภาคการศึกษา...............ปีการศึกษา……………
หรือ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ............... กําหนดเปิดสอน ภาคการศึกษา...............ปีการศึกษา……………
ปรับปรุงจากหลักสูตร.......................................................สาขาวิชา................................................
(หลักสูตร.................................... พ.ศ. ......................)
สภาวิชาการให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่.................................
เมื่อวันที่.................เดือน.............................พ.ศ. ………………
สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่................................
เมื่อวันที่.................เดือน.............................พ.ศ. ………………
สภาวิชาชีพ.................เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่................................. (ถ้ามี)
เมื่อวันที่.................เดือน.............................พ.ศ. ………………
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรทีม่ ีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปีการศึกษา.................................

8. อาชีพทีส่ ามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา
1. ………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………………………………..
6. ………………………………………………………………………………………………………..
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
ลําดับ

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

1

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบัน

ระบุทุกระดับคุณวุฒิ
โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด
ไล่ลําดับลงไป

2
3
4
5
10. สถานที่จดั การเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขต..............................................

คณะ..........................................................

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาทีจ่ ําเป็นต้องนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ปีที่
สําเร็จ

12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีเ้ ปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอืน่
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13.2 กลุ่มสาขา/รายวิชาในหลักสูตรทีเ่ ปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13.3 การบริหารจัดการ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 ความสําคัญ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………………………………..
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ด้านหลักสูตร
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
4. ………………………………………………………
5. ………………………………………………………

2.2 กลยุทธ์

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
5. ………………………………………………

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
5. ………………………………………………

ด้านอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
4. ………………………………………………………
5. ………………………………………………………

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
5. ………………………………………………

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
5. ………………………………………………

2.1 แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
ด้านนักศึกษา
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
4. ………………………………………………………
5. ………………………………………………………

2.2 กลยุทธ์

2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งชี้

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
5. ………………………………………………

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
5. ………………………………………………

ด้านทรัพยากร/สิ่งสนับสนุนการจัด
การเรียนการสอน
1. ………………………………………………………
2. ………………………………………………………
3. ………………………………………………………
4. ………………………………………………………
5. ………………………………………………………

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
5. ………………………………………………

1. ………………………………………………
2. ………………………………………………
3. ………………………………………………
4. ………………………………………………
5. ………………………………………………

หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใช้ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดย 1 ภาคการศึกษาปกติ จะมีระยะเวลาศึกษา ไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การเปิดการศึกษาภาคฤดูร้อน ได้กําหนดระยะเวลาและจํานวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วน
เทียบเคียงกันได้กับภาคการศึกษาภาคปกติ
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
-ไม่มี2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนสิงหาคม-ธันวาคม
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนมกราคม-พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
2.2 คุณสมบัตขิ องผูเ้ ข้าศึกษา
1. ………………………………………………………………………………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………………………..
5. ………………………………………………………………………………………………………..
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 กลยุทธ์ในการดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจํากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูส้ ําเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
จํานวนนักศึกษา

25……….

ปีการศึกษา
25………. 25………. 25……….

25……….

ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสําเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หน่วย:บาท)
รายละเอียดรายรับ

25……….

ปีงบประมาณ
25………. 25………. 25……….

25……….

ค่าบํารุงการศึกษา
ค่าลงทะเบียน
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
รายรับอื่นๆ
รวมรายรับ
2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย:บาท)
รายละเอียดรายจ่าย
ก. งบดําเนินการ
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร
2. ค่าใช้จ่ายดําเนินงาน
3. ทุนการศึกษา
3. รายจ่ายระดับมหาวิทยาลัย
รวม (ก)
ข. งบลงทุน
ค่าครุภัณฑ์
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

25……….

ปีงบประมาณ
25………. 25………. 25……….

25……….

2.7 ระบบการศึกษา
 แบบชั้นเรียน
 แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
 แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสือ่ หลัก
 แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
 แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
 อื่นๆ (ระบุ)
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย
นักศึกษาสามารถเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัยได้
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การเทียบโอนผลการเรียน
พ.ศ.2550
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า .........................หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตร แบ่งเป็นหมวดวิชาที่สอดคล้องกับที่กําหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
1.1 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสาตร์
6
หน่วยกิต
1.2 กลุ่มภาษา
12
หน่วยกิต
1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
6
หน่วยกิต
1.4 กลุ่มบูรณาการ
6
หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
........................ หน่วยกิต
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/กลุ่มวิชาแกน ........................ หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ/กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน .........................หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก/กลุ่มวิชาเลือก
........................ หน่วยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
3.1.3 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต ประกอบด้วย
1.1 กลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย
วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
00-12-001 การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มสังคมศาสตร์หรือกลุ่มมนุษยศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต ดังนี้
00-11-001
00-11-002
00-11-003
00-11-004
00-11-005
00-12-002
00-12-003
00-12-004
00-12-005
00-12-006
00-12-007
00-12-008
00-12-009
00-12-010
00-12-011

รายวิชาสังคมศาสตร์
สังคมกับเศรษฐกิจ
Society and Economics
สังคมกับกฎหมาย
Society and Law
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
Introduction to Sociology and Anthropology
ความเป็นพลเมือง
Citizenship
การเมืองการปกครองของไทย
Thai Politics and Government
รายวิชามนุษยศาสตร์
ไทยศึกษา
Thai Studies
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
Information Technology and Searching Skills
ศาสนาเพื่อสันติสุข
Religions for Peace
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
Psychology in Daily Life
จิตวิทยาสังคมประยุกต์
Applied Social Psychology
จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
Psychology for Modern Life
มนุษย์กับทักษะการคิด
Humans and Thinking Skills
วรรณคดีไทยนิยม
Thai Literature Appreciation
วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
Contemporary Thai Literature and Thai Society
นันทนาการในชีวิตประจําวัน
Recreation in Daily Life

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

1.2 กลุ่มภาษา ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต ประกอบด้วย
วิชาบังคับ 9 หน่วยกิต
00-22-001 ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
English for Study Skills
00-22-002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
00-22-003 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
English for Presentation
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มภาษาไทย หรือกลุม่ ภาษาอังกฤษ หรือ
กลุ่มภาษาต่างประเทศอืน่ ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ดังนี้
รายวิชาภาษาไทย
00-21-001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
00-21-002 วาทศิลป์และเทคนิคการนําเสนอ
Rhetoric and Presentation Techniques
00-21-003 ศิลปะการรับสาร
Art of Receiving Messages
00-21-004 ศิลปะการเขียน
Art of Writing
รายวิชาภาษาอังกฤษ
00-22-004 ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
English for Workplace
00-22-005 ภาษาอังกฤษสําหรับการสอบวัดมาตรฐาน
English for Standardized Tests
00-22-006 ภาษาอังกฤษสําหรับการเดินทาง
English for Travelling
00-22-007 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
English for Entertainment
00-22-008 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
Academic English Reading
00-22-009 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
English Reading in Daily Life
00-22-010 การเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
English Writing in Daily Life

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

00-23-001
00-23-002
00-23-003
00-23-004
00-23-005
00-23-006
00-23-007
00-23-008
00-23-009
00-23-010
00-23-011
00-23-012
00-23-013
00-23-014
00-23-015
00-23-016
00-23-017
00-23-018

รายวิชาภาษาต่างประเทศอืน่ ๆ
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
Chinese for Careers
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
Japanese for Careers
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
Korean for Careers
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
Russian for Communication
ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
Russian for Careers
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
French for Communication
ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
French for Careers
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
Khmer for Communication
ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
Khmer for Careers
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
Burmese for Communication
ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
Burmese for Careers
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
Vietnamese for Communication
ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
Vietnamese for Careers
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
Lao for Communication
ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
Lao for Careers

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

00-23-019 ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
Bahasa for Communication
00-23-020 ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
Bahasa for Careers

00-31-001

00-31-002
00-32-001
00-32-002
00-32-003
00-32-004
00-32-005

3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ประกอบด้วย
วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Information Technology in Digital Era
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากกลุ่มคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ดังนี้
รายวิชาคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics in Daily Life
รายวิชาวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3(3-0-6)
Science, Technology and Environment for Life
คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3(3-0-6)
Pet Value
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Scientific Problem Solving
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกําลังกาย
3(2-2-5)
Sport Sciences for Exercise
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health

1.4 กลุ่มบูรณาการ ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
วิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
00-41-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(2-2-5)
Life and Social Skills
วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต
ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาในกลุ่มบูรณาการ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต ดังนี้
รายวิชาบูรณาการ
00-41-002 มหัศจรรย์แห่งบัว
3(3-0-6)
Amazing Waterlily and Lotus
00-41-003 ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3(3-0-6)
Nature of the Whole

00-41-004 วิถีชุมชน
Community Ways
00-41-005 อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
00-41-006 ภาคตะวันออกศึกษา
Eastern Region Studies
00-41-007 เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
Contemporary World Affairs
00-41-008 การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
Systems Thinking and Problem Analysis
00-41-009 วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
Thai Literature and Film
00-41-010 วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
Ways of Living in the Digital Era

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า …………………… หน่วยกิต ประกอบด้วย
2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ/กลุ่มวิชาแกน .......................หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้
…………………… …………………………………………………….
..............
…………………………………………………….
…………………… …………………………………………………….
..............
…………………………………………………….
…………………… …………………………………………………….
..............
…………………………………………………….
…………………… …………………………………………………….
..............
…………………………………………………….
…………………… …………………………………………………….
..............
…………………………………………………….
……………………
……………………
……………………
……………………

2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ/กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน.....................หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้
…………………………………………………….
..............
…………………………………………………….
…………………………………………………….
..............
…………………………………………………….
…………………………………………………….
..............
…………………………………………………….
…………………………………………………….
..............
…………………………………………………….

XX-XX-XXX
หรือ
XX-XX-XXX
หรือ
XX-XX-XXX

2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก/กลุ่มวิชาเลือก.....................หน่วยกิต ให้ศึกษารายวิชาต่อไปนี้
วิชาบังคับ.....................หน่วยกิต
สหกิจศึกษา
X(X-X-X)
Co-operative Education
การเรียนรู้อสิ ระ
Independent Study

X(X-X-X)

การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
Overseas Study, Training or Internship

X(X-X-X)

วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า.....................หน่วยกิต
…………………… …………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………… …………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………… …………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………… …………………………………………………….
…………………………………………………….
…………………… …………………………………………………….
…………………………………………………….

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

3. หมวดเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลือกเรียนจากวิชาใดๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
แต่ต้องไม่ซ้ํากับวิชาในแผนการศึกษาของสาขาวิชานั้น

ความหมายเลขรหัสรายวิชา
คณะ
กลุ่มวิชา / สาขาวิชา
ปีที่ควรศึกษา
ลําดับวิชา
XX - XX - XXX
12 34 567
ตําแหน่งที่
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 -

1– 2 แทน คณะ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
คณะเทคโนโลยีสังคม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีการบิน
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ตําแหน่งที่ 3-4 แทน สาขาวิชา
ตําแหน่งที่ 5

แทน ปีที่ควรศึกษา

ตําแหน่งที่ 6-7 แทน ลําดับวิชา

ความหมายเลขแสดงหน่วยกิต
หน่วยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง
X (X – X - X)
การนับหน่วยกิต
การนับหน่วยกิตให้ถือเกณฑ์ ดังนี้
1. ชั่วโมงเรียนทฤษฎี 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ เท่ากับ 1 หน่วยกิต
2. ชั่วโมงเรียนปฏิบัติการในห้องเรียน ห้องทดลอง หรือห้องปฏิบัติการ 2-3 ชั่วโมง
3. ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง เท่ากับ 2 x (หน่วยกิตทฤษฎี)+ หน่วยกิตปฏิบัติ

3.1.4 ตารางแสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร................................................สาขาวิชา...........................
ในแต่ละภาคการศึกษาของปีการศึกษาต่างๆ ดังนี้
ปีการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสรายวิชา
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสรายวิชา
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]

ชื่อวิชา

รวม

หน่วยกิต
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)

ปีการศึกษาที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสรายวิชา
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสรายวิชา
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]

ชื่อวิชา

รวม

หน่วยกิต
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)

ปีการศึกษาที่ 3
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสรายวิชา
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสรายวิชา
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]

ชื่อวิชา

รวม

หน่วยกิต
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)

ปีการศึกษาที่ 4
ภาคการศึกษาที่ 1
หมวดวิชา

รหัสรายวิชา
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]

ชื่อวิชา

หน่วยกิต
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)

รวม

ภาคการศึกษาที่ 2
หมวดวิชา

รหัสรายวิชา
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]
[XX-XX-XXX]

ชื่อวิชา

รวม

หน่วยกิต
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)
X(X-X-X)

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
00-11-001

สังคมกับเศรษฐกิจ
3(3-0-6)
Society and Economics
แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายการเงินและการคลัง ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลก
แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Economic concepts, economic development, National Economic and
Social Development Plan, monetary and fiscal policy, economic
relations between Thai and Global Economy, Philosophy of Sufficiency
Economy concept

00-11-002

สังคมกับกฎหมาย
3(3-0-6)
Society and Law
การกําเนิดขึ้นของสังคม องค์ประกอบและโครงสร้างสังคม ความสัมพันธ์ระหว่าง
สั ง คมกั บ กฎหมาย กระบวนการบั ญ ญั ติ ก ฎหมายไทย ลํ า ดั บ ชั้ น และประเภทของ
กฎหมายไทย กฎหมายในชีวิตประจําวัน
Formation of society, components and social structures, relations
between society and law, process of enacting Thai law, levels and
categories of Thai law, law in daily life

00-11-003

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Sociology and Anthropology
ความหมายของสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ทฤษฏีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
การจัดระเบียบทางสังคมและวัฒนธรรม สถานภาพและบทบาทของสถาบันทางสังคม
ครอบครัวและศาสนา ประชากรศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมและ
ปัญหาสังคม
Meaning of Sociology and Anthropology, theories of Sociology and
Anthropology, social and cultural organization, status and roles of social,
family and religious institutions, demography, social and cultural
changes, and social problems

00-11-004

ความเป็นพลเมือง
3(3-0-6)
Citizenship
การเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรมจริยธรรม จิตสาธารณะ ความรับผิดชอบ ความอดทนอด
กลั้นและความสามัคคี การทํางานร่วมกับผู้อื่น ความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ในการ
เป็ นพลเมื องไทยและพลเมืองโลก ความเข้ าใจในความหลากหลายทางวั ฒนธรรม
ความรอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์
แบบองค์รวม การแก้ไขปัญหาและพัฒนาตนเอง ความร่วมมือในการปราบปรามการทุจริต
Being good citizens, having moral, public-minded, responsibility, patient
and unitary, cooperation, awareness in authorities and duties as Thai and
Global citizens, understanding about the cultural diversities, knowing and
undertaking the social change, critical thinking and synthesizing integrated
knowledge, problem solving and self-development, cooperation to preventing
corruption

00-11-005

การเมืองการปกครองของไทย
3(3-0-6)
Thai Politics and Government
ความรู้ทั่วไปและพัฒนาการของระบบการเมืองและการปกครองไทย เหตุการณ์สําคัญ
ทางการเมื อ ง การปกครองของไทย การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันทางการเมือง กระบวนการทางนิติบัญญัติ
การเลือกตั้ง การบริหารแผ่นดินทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองของภาคประชาชน
General knowledge and development of Thai politics and government
systems, important events in Thai politics and government,
constitutional monarchy regime, political institutions, legislation process,
election, central, regional and local administration, and people public
political participation

00-12-001

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
หลั ก การพั ฒ นาบุ ค ลิ ก ภาพ การพั ฒ นารู ป กาย การแต่ ง กาย การปรากฏตั ว และ
มารยาทที่เหมาะสม การเสริมสร้างมนุษยสัมพันธ์ สุขภาพจิต และการปรับตัวในสังคม
พหุวัฒนธรรม
Principle of personality development, development of physical appearance,
dressing and manners, strengthening of human relations, mental health
and adjustment in multicultural society

00-12-002

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
ความเป็นมาของชนชาติไทย วิวัฒนาการของสังคม เศรษฐกิจ และการปกครองของ
ไทย ศาสนา ประเพณีไทย ภาษาวรรณกรรม ทัศนศิลป์ หัตถกรรมไทย นาฏศิลป์ไทย
และดนตรีไทย มรดกทางภูมิปัญญา ความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรม และความ
ตระหนักในคุณค่าความเป็นไทย
Background of Thai nation, evolution of social economy and Thai
government, religion, traditions, language, literature, visual arts, crafts,
Thai dance and music, wisdom heritage, variety of arts and culture, and
awareness of Thai value

00-12-003

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
3(2-2-5)
Information Technology and Searching Skills
ความสําคัญของสารสนเทศ ทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งบริการสารสนเทศ ระบบการ
จั ด สารสนเทศ การใช้ ง านและเทคนิ ค การสื บ ค้ น สารสนเทศจากฐานข้ อ มู ล
อิเล็กทรอนิกส์ การใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสืบค้นสารสนเทศประเภท
ต่างๆ การใช้โปรแกรมห้องสมุดเพื่อสืบค้นสารสนเทศการนําเสนอสารสนเทศจาก
การศึกษาค้นคว้า จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
Importance of information technology, information resources, information service
sources, information management system, applications and technical information
retrieval from electronic databases, searching informations via the Internet,
using OPAC for information retrieval, presentions from the study, and intellectual
property ethics

00-12-004

ศาสนาเพื่อสันติสุข
3(3-0-6)
Religions for Peace
ความรู้เกี่ยวกับศาสนา องค์ประกอบของศาสนา หลักปฏิบัติ และวิธีคิดตามเหตุผล
ทางศาสนา การประยุกต์หลักศาสนาเพื่อสร้างความร่วมมือ และสันติสุขในสังคม
General knowledge about religions, elements of religions, practices and
religious rational thinking, application of religions for cooperation and
peace

00-12-005

จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
พื้นฐานทางจิตวิทยากับพฤติกรรมมนุษย์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์
การรับรู้ การเรียนรู้ การตระหนักรู้ และเห็นคุณค่าในตนเอง การวิเคราะห์ความเหมือน
และความแตกต่างของปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความขัดแย้งทางจิตและการปรับตัว
จิตวิทยากับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
Fundamental concepts of psychology and human behavior, influencing
factors for human development, perception, self-esteem, analysis of
similarity and differences of individual social interaction, individual
differences, mental conflict, and adjustment in daily life

00-12-006

จิตวิทยาสังคมประยุกต์
3(3-0-6)
Applied Social Psychology
ความหมายความสํ า คั ญ และขอบข่ า ยของจิ ต วิ ท ยาสั ง คม ทฤษฎี จิ ต วิ ท ยาสั ง คม
โครงสร้างทางสังคม พฤติกรรมสังคม อิทธิพลทางสังคม การรับรู้ทางสังคม การขัด
เกลาทางสังคม ภาวะผู้นํา การช่วยเหลือ การร่วมมือ การแข่งขัน การขัดแย้ง ความ
ก้าวร้าว ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล แรงจูงใจทางสังคมเพื่อการทํางาน อิทธิพลทาง
สังคมต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์
Meaning, importance and scope of social psychology, social psychology
theories, social structures, social behaviors, social influences, social
perceptions, socialization, leadership, cooperation, competition, conflict,
interpersonal relation, social motivation for working, social influences to
change human behaviors

00-12-007

จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
3(3-0-6)
Psychology for Modern Life
การรักษาสมดุลของวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี การเข้าใจและควบคุมอารมณ์ ความฉลาด
ทางอารมณ์ การฝึกสมอง การหากลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพเพื่อการเรียน การเสริมสร้าง
และการเห็ นคุ ณ ค่าในตนเอง การปรับตั วสู่สัง คมสมัย ใหม่ การรัก ษาความรั ก และ
ความสุขในชีวิตสมัยใหม่ และการเป็นพลเมืองดีในโลกสมัยใหม่
Maintaining balanced lifestyle for good health, understanding and
controlling emotions, emotional quotient, brain training, effective
strategies finding for learning, strengthening self-esteem and adjustment
to modern society, maintaining affection and happiness in modern life,
and being good citizens in modern world

00-12-008

มนุษย์กับทักษะการคิด
3(2-2-5)
Humans and Thinking Skills
ความหมาย ประเภทของการคิด กระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการใช้
เหตุผล ความสําคัญและแนวทางการพัฒนาความคิด การใช้ทักษะการคิดเพื่อการ
แก้ปัญหาในชีวิตประจําวัน
Meaning, types of thinking, process of human thinking, logic and
rationalization, importance and guidelines on thinking development,
application thinking skills as a guideline to solve everyday-life problems

00-12-009

วรรณคดีไทยนิยม
3(3-0-6)
Thai Literature Appreciation
ประวัติและคุณค่าของวรรณคดีไทย วรรณศิลป์และสุนทรียภาพทางภาษา อิทธิพลของ
วรรณคดีที่มีต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตไทย ความซาบซึ้งในวรรณคดีไทย วรรคทองของ
วรรณคดีไทย วิเคราะห์คุณค่าของวรรณคดีไทยที่มีต่อการดํารงชีวิตในปัจจุบัน
History and value of Thai literatures, art of literatures and aesthetics of
language, influences of literature on culture and way of life, appropriation
towards Thai literatures, golden words of Thai literatures, analysis of
value of Thai literatures on current lifestyle

00-12-010

วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
3(3-0-6)
Contemporary Thai Literature and Thai Society
ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับสภาพสังคมไทยในอดีตและปัจจุบัน การสร้างสรรค์
วรรณกรรม ปรัชญา แนวคิด ค่านิยมและสภาพสังคมที่ปรากฏในวรรณกรรม คุณค่า
ของวรรณกรรม การวิเคราะห์คุณค่าของวรรณกรรมต่อการดํารงชีวิตในปัจจุบัน
Relations between literatures towards ancient and current society,
literary creations, philosophy, concepts, values and social conditions
appeared in the literatures, value of literature, analysis of value on
modern lifestyle

00-12-011

นันทนาการในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Recreation in Daily Life
ความสําคัญของนันทนาการกับคุณภาพชีวิต ความหมายและขอบข่ายของนันทนาการ
การเลือกนันทนาการในชีวิตประจําวัน การปฏิบัติกิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับ
การพัฒนา ร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม
Importance of recreation and quality of life, meaning and scope of
recreation, choosing daily recreation, appropriate recreations

00-21-001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสาร ลักษณะของภาษาไทย ทักษะการฟัง การอ่าน
การพูด และการเขียนภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
Basic knowledge about communication, characteristics of Thai language,
listening, reading, speaking and writing skills of Thai Language to
communicate effectively

00-21-002

วาทศิลป์และเทคนิคการนําเสนอ
3(2-2-5)
Rhetoric and Presentation Techniques
พื้นฐานการพูด หลักวาทศิลป์ จริยธรรมในการพูด การเตรียมพูด การปฏิบัติการพูด
เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ต่ า งๆ การพู ด โดยใช้ สื่ อ ประกอบเทคนิ ค การนํ า เสนออย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
Basic of speaking, principles of rhetoric, ethics of speech, speech
preparation, speaking practice for various purposes, using media
presentation for speech, technical presentations efficiently

00-21-003

ศิลปะการรับสาร
3(3-0-6)
Art of Receiving Messages
ความหมายและความสําคัญของการรับสาร ศิลปะการรับสาร การวิเคราะห์ และการ
ประเมินค่าการฟังและการอ่าน แนวทางแก้ไขปัญหาในการฟังและการอ่าน การฟังและ
การอ่านสารประเภทต่างๆ เพื่อการรับสารอย่างมีประสิทธิภาพ
Meaning and importance of receiving messages, art of receiving
messages, analysis and evaluation of listening and reading, problem
solving in listening and reading, listening and reading different types of
contents to receiving messages effectively

00-21-004

ศิลปะการเขียน
3(3-0-6)
Art of Writing
ความสําคัญของการเขียน หลักการเขียน กลวิธีการเขียน แนวทางแก้ไขปัญหา
ในการเขียน การเขียนงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อการส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ
Importance of writing, principles of writing, techniques for writing,
problem solving in writing, writing in various forms to sending messages
effectively

00-22-001

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
3(2-2-5)
English for Study Skills
คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างประโยคพื้นฐาน การใช้พจนานุกรม กลยุทธ์การอ่านและ
การเขียนที่มีประสิทธิภาพ การฟังเพื่อจับใจความสําคัญ การฝึกปฏิบัติการพูดเพื่อสื่อความ
และทักษะการนําเสนอข้อมูลขั้นต้น
Vocabularies, expressions and basic language structures, using dictionaries,
effective reading and writing strategies, listening for gist, practicing of speaking
for meaning interpretation, and skill for basic English presentation

00-22-002

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างทางภาษาที่ใช้ สําหรับการสื่อสารภาษาอั งกฤษอย่างมี
ประสิทธิภาพ การเลือกใช้ภาษาตามสถานการณ์ที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมของตนเอง
และเจ้าของภาษา
Vocabulary, expressions, and language structures used in communicative
English speaking; choosing the appropriate language for suitable situations
with the native and non-native speakers

00-22-003

ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
3(2-2-5)
English for Presentation
คําศัพท์ สํานวนที่ใช้สําหรับการนําเสนองานเป็นภาษาอังกฤษ การใช้วจนภาษาและ
อวจนภาษา การใช้สื่อต่างๆประกอบการนําเสนองาน การพัฒนาบุคลิกภาพในการ
สื่อสารเพื่อการนําเสนองาน
Vocabulary, expressions used in English presentation, using verbal and
non-verbal language, using media for presentation, enhancing personality
and communication for presentation

00-22-004

ภาษาอังกฤษสําหรับสถานประกอบการ
3(3-0-6)
English for Workplace
คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างภาษาที่เกี่ยวข้องกับสถานประกอบการ การสื่อสารภายใน
องค์กร การนําเสนอทางวาจาและทางเอกสาร การสมัครงานและการสัมภาษณ์งาน
Vocabulary, expressions and language structures used in workplace,
communication in organization, oral and document presentation, job
application, and job interviewing

00-22-005

ภาษาอังกฤษสําหรับการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Tests
โครงสร้างข้อสอบ ไวยากรณ์ คําศัพท์ ข้อความ บทสนทนาและคําพูดที่ปรากฏใน
ข้อสอบวัดมาตรฐาน กลวิธีต่างๆ สําหรับการทําแบบทดสอบมาตรฐาน
Test structures, grammar, vocabularies, messages, dialogues and
statements used in standardized tests, and strategies for doing the
standardized tests

00-22-006

ภาษาอังกฤษสําหรับการเดินทาง
3(3-0-6)
English for Travelling
คําศัพท์ สํานวนภาษาอังกฤษที่ใช้สําหรับการเดินทาง การติดต่อสื่อสาร การสอบถาม
และให้ ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ สถานที่ท่ องเที่ ยว ศิ ล ปะ วัฒ นธรรมข้ อ มูล ทั่ว ไปสํ า หรั บ การ
เดินทางภายในประเทศ และกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียน
Vocabulary, expressions used for travelling, communication, asking for
and giving information about tourist attractions, art, culture and general
information about travelling in Thailand and ASEAN countries

00-22-007

ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
3(3-0-6)
English for Entertainment
คํ า ศั พ ท์ แ ละสํ า นวนที่ ป รากฏในบทเพลง นวนิ ย าย ภาพยนตร์ แ ละสื่ อ ต่ า งๆ การ
วิเคราะห์โครงสร้างทางภาษาเพื่อการประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจําวัน
Vocabulary and expressions appeared in songs, novels, movies, and
media, and analyzing language structure

00-22-008

การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic English Reading
การหาความหมายของคําศัพท์ สํานวนที่ปรากฏในเอกสารเชิงวิชาการ กลวิธีการอ่าน
เอกสารเชิงวิชาการ การพัฒนาศักยภาพการอ่านเชิงวิชาการ
Finding out the meaning of vocabulary, expressions appeared in
academic documents, strategies for academic reading, development of
the academic reading’s ability

00-22-009

การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
English Reading in Daily Life
คําศัพท์ สํานวนและโครงสร้างทางภาษาที่ใช้ในบทอ่านประเภทต่างๆ ที่ปรากฏในชีวิตประจําวัน
Vocabulary, expressions and language structures appeared in various
reading works in daily life

00-22-010

การเขียนภาษาอังกฤษในชีวติ ประจําวัน
3(3-0-6)
English Writing in Daily Life
ชนิดของประโยคในภาษาอังกฤษ งานเขียนรูปแบบต่างๆ ที่ปรากฏในชีวิตประจําวัน
ฝึกฝนการเขียนแบบต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
Types of English sentences; various writing styles appeared in daily life,
practicing to write various styles, and developing the writing skills for
communication in daily life

00-23-001

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักพื้นฐานของภาษาจีน การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาจีน
Fundamental of Chinese language, pronunciation, vocabulary, sentences
and expressions used in daily life, development of listening, speaking,
reading and writing skills in Chinese

00-23-002

ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
Chinese for Careers
คําศัพท์ สํานวนภาษาจีนที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
Chinese vocabulary, expressions used in various careers for job preparation

00-23-003

ภาษาญี่ปนุ่ เพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
หลักพื้นฐานของภาษาญี่ปุ่น การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาญี่ปุ่น
Fundamental of Japanese language, pronunciation, vocabulary, sentences
and expressions used in daily life, development of listening, speaking,
reading and writing skills in Japanese

00-23-004

ภาษาญี่ปนุ่ เพือ่ งานอาชีพ
3(3-0-6)
Japanese for Careers
คําศัพท์ สํานวนภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
Japanese vocabulary, expressions used in various careers for job
preparation

00-23-005

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
หลักพื้นฐานของภาษาเกาหลี การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเกาหลี
Fundamental of Korean language, pronunciation, vocabulary, sentences
and expressions used in daily life, development of listening, speaking,
reading and writing skills in Korean

00-23-006

ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
Korean for Careers
คําศัพท์ สํานวนภาษาเกาหลีที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
Korean vocabulary, expressions used in various careers for job
preparation

00-23-007

ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Russian for Communication
หลักพื้นฐานของภาษารัสเซีย การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษารัสเซีย
Fundamental of Russian language, pronunciation, vocabulary, sentences,
and expressions used in daily life, development of listening, speaking,
reading and writing skills in Russian

00-23-008

ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
Russian for Careers
คําศัพท์ สํานวนภาษารัสเซียที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
Russian vocabulary, expressions used in various careers for job
preparation

00-23-009

ภาษาฝรัง่ เศสเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
French for Communication
หลักพื้นฐานของภาษาฝรั่งเศส การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน
ชี วิ ต ประจํ าวั น การพั ฒ นาทัก ษะการฟั ง การพู ด การอ่า น และการเขี ย นภาษา
ฝรั่งเศส
Fundamental of French language, pronunciation, vocabulary, sentences,
and expressions used in daily life, development of listening, speaking,
reading and writing skills in French

00-23-010

ภาษาฝรัง่ เศสเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
French for Careers
คําศัพท์ สํานวนภาษาฝรั่งเศสที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ
French vocabulary, expressions used in various careers for job
preparation

00-23-011

ภาษาเขมรเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
Khmer for Communication
หลักพื้นฐานของภาษาเขมร การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาเขมร
Fundamental of Khmer language, pronunciation, vocabulary, sentences,
and expressions used in daily life, development of listening, speaking,
reading and writing skills in Khmer

00-23-012

ภาษาเขมรเพือ่ งานอาชีพ
3(3-0-6)
Khmer for Careers
คําศัพท์ สํานวนภาษาเขมรที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
Khmer vocabulary, expressions used in various careers for job
preparation

00-23-013

ภาษาพม่าเพือ่ การสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
หลักพื้นฐานของภาษาพม่า การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาพม่า
Fundamental of Burmese language, pronunciation, vocabulary, sentences,
and expressions used in daily life, development of listening, speaking,
reading and writing skills in Burmese

00-23-014

ภาษาพม่าเพือ่ งานอาชีพ
3(3-0-6)
Burmese for Careers
คําศัพท์ สํานวนภาษาพม่าที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ
Burmese vocabulary, expressions used in various careers for job
preparation

00-23-015

ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Vietnamese for Communication
หลักพื้นฐานของภาษาเวียดนาม การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษา
เวียดนาม
Fundamental of Vietnamese language, pronunciation, vocabulary,
sentences, and expressions used in daily life, development of listening,
speaking, reading and writing skills in Vietnamese

00-23-016

ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
Vietnamese for Careers
คําศัพท์ สํานวนภาษาเวียดนามที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
ประกอบอาชีพ
Vietnamese vocabulary, expressions used in various careers for job
preparation

00-23-017

ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Lao for Communication
หลักพื้นฐานของภาษาลาว การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้
ในชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาลาว
Fundamental of Lao language, pronunciation, vocabulary, sentences and
expressions used in daily life, development of listening, speaking, reading
and writing skills in Lao

00-23-018

ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
Lao for Careers
คําศัพท์ สํานวน ภาษาลาวที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ
Lao vocabulary, expressions used in various careers for job preparation

00-23-019

ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Bahasa for Communication
หลักพื้นฐานของภาษาบาฮาซา การอ่านออกเสียง คําศัพท์ ประโยคและสํานวนที่ใช้ใน
ชีวิตประจําวัน การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาบาฮาซา
Fundamental of Bahasa language, pronunciation, vocabulary, sentences,
and expressions used in daily life, development of listening, speaking,
reading, and writing skills in Bahasa

00-23-020

ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
3(3-0-6)
Bahasa for Careers
คําศัพท์ สํานวนภาษาบาฮาซาที่ใช้ในอาชีพต่างๆ เพื่อเตรียมความพร้อมในการประกอบ
อาชีพ
Bahasa vocabulary, expressions used in various careers for job
preparation

00-31-001

เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Information Technology in Digital Era
การใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศในชี วิ ตประจํ าวั นและแนวโน้ มเทคโนโลยี ส่ วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร การใช้ซอฟท์แวร์ประยุกต์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
ภั ยคุ กคาม และความมั่ นคงปลอดภั ยทางอิ นเทอร์ เน็ ต ความรู้ เกี่ ยวกั บวิ ศวกรรมสั งคม
กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการและโปรแกรมประยุกต์
ในเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เทคนิคการสืบค้นข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การถ่ายโอน
ข้อมูลและใช้งานข้อมูลร่วมกันผ่านระบบเครือข่าย การสํารองและกู้คนื ข้อมูล
The utilization of information technology in daily life and technology
trends, computer components and communication equipment, the use
of application software, basic computer networking concepts, Internet
security and threat, knowledge of social engineering, information technology’s
legal and ethical issues, Internet services and Internet applications,
Internet search techniques, Data transfer and data sharing through the
network, Data backup and data recovery

00-31-002

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน
3(2-2-5)
Mathematics and Statistics in Daily Life
การประยุกต์คณิตศาสตร์และสถิติเพื่อใช้กับชีวิตประจําวัน การวัดและหน่วยการวัด
พื้นที่และปริมาตร อัตราส่วน สัดส่วนและร้อยละ คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การใช้
สถิ ติ สํ าหรั บอธิ บายเหตุ และผลของปรากฏการณ์ ต่ างๆ การอธิ บายปรากฏการณ์ ที่
ไม่แน่นอนด้วยความน่าจะเป็น ระเบียบวิธีสถิติขั้นพื้นฐาน การใช้ซอฟท์แวร์ประยุกต์
สําหรับวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ การใช้ประโยชน์จากข้อสรุปที่ได้จากระเบียบวิธีทางสถิติ
The application of mathematics and statistics in daily life, Measurement
and units of measurement, area and volume, ratio, proportions and
percent, the basics of financial mathematics, explaining causes and
outcomes of phenomena with statistics, explaining stochastic
phenomena with probability, fundamental statistics methodologies, the
use of application software for statistics data analysis

00-32-001

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อมกับชีวิต
3(3-0-6)
Science, Technology and Environment for Life
ความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมกับชีวิต ผลกระทบของ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อการดํารงชีวิต การประยุกต์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Relations between science, technology, environment and life, science
and technology’s impact on livelihood, applying of science and
technology for improving quality of life

00-32-002

คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
3(3-0-6)
Pet Value
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง คุณค่าของสัตว์เลี้ยง ปัจจัยและสิ่งแวดล้อม
ที่ทําให้เกิดพฤติกรรมของสัตว์เลี้ยง ศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โรคของ
สัตว์เลี้ยงสู่คน การเลือกและดูแลสัตว์เลี้ยงให้เหมาะสม
Relations between human and pet, pet value, factor and environment
causing the behavior of pet, tradition and culture relating to pet,
zoonosis, selection and proper pet care

00-32-003

การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
3(3-0-6)
Scientific Problem Solving
ข้อมูลชนิดนามธรรมพื้นฐาน การสร้างข้อมูลนามธรรม ขั้นตอนวิธีพื้นฐานสําหรับ
แก้ปัญหา การใช้แผนภาพความคิด กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสร้างสมมติฐาน การ
วิจัยข้อมูลเบื้องต้น
Basic abstract data, abstract data creation, basic algorithm for solving
problem, mind map usage, scientific process, hypothesis defining,
preliminary data research

00-32-004

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออกกําลังกาย
3(2-2-5)
Sport Sciences for Exercise
ความหมายและความสําคัญเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา กายวิภาคศาสตร์
และสรีรวิทยา การออกกําลังกาย ชีวกลศาสตร์ทางการกีฬาร่วมกับเทคนิคเฉพาะทาง
เพื่อพัฒนาศักยภาพของร่างกาย การบาดเจ็บจากการกีฬาและกีฬาเวชศาสตร์
โภชนาการการกีฬา ฝึกปฏิบัติตามความแตกต่างของแต่ละบุคคล
Meaning and importance of sports science, anatomy and physiology of
exercise, biomechanics and specific techniques to improve physical
development from injuries and sports medicine, sports nutrition, and
individual practice

00-32-005

การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Exercise for Health
ความรู้ทั่วไปและความสําคัญของการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การประยุกต์หลักการ
ทางวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ และสังคม องค์ประกอบ
ของสมรรถภาพทางกายและสมรรถภาพทางกลไก การฝึกและเสริมสร้างสมรรถภาพ
ปฏิบัติกิจกรรมการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพให้เหมาะสมกับตนเอง
General knowledge and importance of exercise for health, applying of
sports science theories to improve physical, mental, spiritual condition
and society, components of physical fitness and motor fitness, physical
enhancement; exercise for health for individual appropriation

00-41-001

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(2-2-5)
Life and Social Skills
ปรัชญาและหลักธรรมในการดํารงชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การสร้างแนวคิด
และเจตคติเพื่อพัฒนาตนเองในทางสร้างสรรค์ แนวทางการสร้างคุณภาพชีวิตเพื่อความสําเร็จ
ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพและการมีส่วนร่วมกิจกรรมจิตอาสา
Philosophy and principles for living on Sufficiency Economy Concept,
building concepts and attitude for self-development creatively, guidelines
for building the quality of life to achieve work effectively, participation in
volunteer activities

00-41-002

มหัศจรรย์แห่งบัว
3(3-0-6)
Amazing Waterlily and Lotus
ความหมายและความมหัศจรรย์ของบัว ปรัชญาของบัวในศาสนาและลัทธิต่างๆ
ความสัมพันธ์ของบัวในทางศิลปะ วรรณกรรม และสถาปัตยกรรม การสร้างสรรค์
ชิ้นงานจากความซาบซึ้งในความงามและความมหัศจรรย์ของบัว
Meaning and amazing of waterlily and lotus, philosophies of waterlily
and lotus in religions and other beliefs, relations of waterlily and lotus
with arts, literature and architecture, creation of artistic works with the
beauty and the amazing of waterlily and lotus

00-41-003

ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
3(3-0-6)
Nature of the Whole
การเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายใน ปัจจัยที่รู้เห็นธรรมชาติตามความ
เป็นจริง การคิดอย่างเป็นกลางและเชื่อมโยงแนวทางศึกษาจิตสมัยใหม่ สติปัญญา
กับสมองคอมพิวเตอร์ กําเนิดของจักรวาล การสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ สรรพชีวิตสัมพันธ์ การบูรณาการระหว่างศาสนากับวิทยาศาสตร์

Learning with the internal change, factors revealing the nature truly,
neutral thinking and linking to the modern mind education concept,
intelligence with the Central Processing Unit (CPU), cosmogony,
extinction of creatures, biodiversities, all of life’s relation, integration
between religion and science
00-41-004

วิถีชุมชน
3(3-0-6)
Community Ways
ความหมายและลักษณะของพฤติกรรมมนุษย์ โครงสร้างสังคมและกระบวนการทาง
สังคม วิวัฒนาการของมนุษย์ การตั้งถิ่นฐานของชุมชน ชุมชนชนบทและชุมชนเมือง
วิถีชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การปรับตัวและการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
Meaning and characteristics of human behavior, social structure and
social process, human evolution, settlement of community, rural and
urban communities, community ways on sufficiency economy concept,
community with environmental conservation, adjustment and
coexistence in society with the diversities of culture

00-41-005

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
ความเป็นมาของอาเซียน ปฏิญญาอาเซียน วิสัยทัศน์ กฏบัตรอาเซียน ประชาคม
อาเซียน สมาชิกอาเซียน ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
การเมือง ภูมิศาสตร์ บทบาทของอาเซียนในสังคมโลก
Background of ASEAN, ASEAN declaration, vision, ASEAN charter, ASEAN
communities, ASEAN members, historical background, economy, society
and culture, politics, geography, ASEAN’s role in global society

00-41-006

ภาคตะวันออกศึกษา
3(3-0-6)
Eastern Region Studies
การตั้งถิ่นฐานและความเป็นมาของภาคตะวันออกของไทย จังหวัด การปกครอง
เศรษฐกิจ สังคม ภูมิศาสตร์ ชุมชน วัฒนธรรม และภูมิปัญญาในเขตภาคตะวันออก
แนวทางการพัฒนาจังหวัดในเขตภาคตะวันออก
Settlement and background of the East of Thailand, provinces,
administration, economy, society, geography, community, culture, and
wisdom of Eastern religion, The developmental guideline for the east

00-41-007

provinces
เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
3(3-0-6)
Contemporary World Affairs
การเปลี่ยนแปลงของโลกตั้งแต่อดีตจนถึงในยุคปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ทั้งด้าน
การเมือง สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การคิดวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา
ต่างๆ ด้วยสันติวิธีการปรับตัวในสถานการณ์ต่างๆ ทั้งปัจจุบันและอนาคต
Changing world from the past until the present and the future trend
including politics, society, economy, culture, environment, critical
analysis, problem solving by peaceful method, adaptation in each situation
at present and in the future

00-41-008

การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์ปัญหา
3(2-2-5)
Systems Thinking and Problem Analysis
ความหมาย หลักการและความสําคัญและการคิดเชิงระบบกับองค์กรแห่งการเรียนรู้
เครื่องมือช่วยในการจัดการความคิด การวิเคราะห์สภาพการณ์ปัญหา การค้นหา
รูปแบบ และความสัมพันธ์ของปัญหา การเชื่อมโยงระหว่างสาเหตุกับผล การสร้าง
แผนภาพวงจรการคิดเชิงระบบ การนําหลักการ การคิดเชิงระบบไปใช้กับสาขาวิชา
ต่างๆ ประยุกต์การคิดเชิงระบบกับการแก้ปัญหาลักษณะต่างๆ การนําเสนองาน
เกี่ยวกับการคิดเชิงระบบ
Definition, principle, and significance, systems thinking with learning
organization, systems thinking tools, problems analysis, searching for
pattern and relations of problems, association of causes and effects,
creating causal loop diagram, applying systems thinking to other
subjects, adapting systems thinking for various problem solving, systems
thinking presentation

00-41-009

วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
3(3-0-6)
Thai Literature and Film
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์ ความแตกต่างระหว่างภาพยนตร์
และวรรณกรรม การอ่านวรรณกรรมเชิงวิเคราะห์ การเปรียบเทียบระหว่างวรรณกรรม
ไทยต้นฉบับ และภาพยนตร์ที่แปรรูปจากวรรณกรรมไทยต้นฉบับ คุณค่าของงาน
วรรณกรรมไทยในสื่อภาพยนตร์ที่สัมพันธ์กับชีวิต
Relations between Thai literature and film, difference between film and
literature, critical literary reading; comparison between original Thai
literature and film transformed from original literature, value of Thai
iterary in film related to life

00-41-010

วิถีชีวิตในยุคดิจิทัล
3(2-2-5)
Ways of Living in the Digital Era
การใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสาร รูปแบบและบทบาทของการสื่อสาร
ผ่านอินเทอร์เน็ต การสืบค้น การวิเคราะห์ และการประเมินค่า สิทธิและการ
สร้างสรรค์ ตระหนักรู้ถึงจริยธรรม และความรับผิดชอบของตนต่อสังคมจาก
พฤติกรรมการสื่อสาร
The use of computers and communication equipment, Patterns and
roles of internet communication, Inquiries, Analysis and Evaluation, Right
and creation, Social awareness of ethical and responsiveness from
communication behaviors

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาพืน้ ฐานวิชาชีพ/กลุ่มวิชาแกน
รหัสวิชา
หน่วยกิตรายวิชา
ชื่อวิชาภาษาไทย
…………………… …………………………………………………….
..............
……………………………………………………. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
คําอธิบายรายวิชาภาษาไทย …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ …………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… …………………………………………………….
..............
…………………………………………………….
รายวิชาบังคับก่อน: XX-XXX-XXX …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………

กลุ่มวิชาชีพบังคับ/กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
…………………… …………………………………………………….
..............
…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… …………………………………………………….
..............
…………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
กลุ่มวิชาชีพเลือก/กลุ่มวิชาเลือก
XX-XX-XXX

สหกิจศึกษา
X(X-X-X)
Co-operative Education
รายวิชาบังคับก่อน: XX-XXX-XXX …………………………………………….
การปฏิบัติงานจริงเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานในสถานประกอบการที่มีการดําเนินงานเกี่ยวข้อง
กับสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า 16 สัปดาห์ต่อเนื่อง นักศึกษาจะต้องผ่าน
การอบรม เตรียมความพร้อมก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ต้องจัดทํารายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และนําเสนอผลงานในการสัมมนาระหว่างนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
หรืออาจารย์นิเทศ หลังจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานแล้ว
The Minimum practical work experience will consist of 16 weeks in a workplace
in which the work is related to the major field of study of the student; students
are required to pass a minimum 30 hours preparation session prior to their
placement in a selected workplace; students are required to submit a report of
their work study placement education and give presentation in a seminar in the
presence of their classmates and academic advisors at the end of the course.

XX-XX-XXX

การเรียนรู้อสิ ระ
X(X-X-X)
Independent Study
รายวิชาบังคับก่อน: XX-XXX-XXX …………………………………………….
การวิจัยหรื อศึกษาหรือทําโครงงานวิชาชีพ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อาจมีการฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการทําวิจัย หรือศึกษาโครงงานวิชาชีพได้ตามความเหมาะสมภายใต้
การกํากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาการเรียนรู้อิสระ นักศึกษาต้องเขียนโครงการหรือโครงร่าง
การเรียนรู้อิสระส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอผลงานภายใน 1 ภาคการศึกษา
A research study or a professional development project in the student’s major
field of study under supervision of an academic advisor; training in research
methodology or project consultation is required to meet academic requirements;
students are required to develop a research or project proposal prior to
undertaking the project, to submit a fully detailed paper describing their research
or project and give a presentation by the end of the semester in which the
training is undertaken.

XX-XX-XXX

การศึกษา หรือ ฝึกงาน หรือ ฝึกอบรมต่างประเทศ
X(X-X-X)
Overseas Study, Training or Internship
รายวิชาบังคับก่อน: XX-XXX-XXX …………………………………………….
การศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาต้อง
เขียนโครงการศึกษา ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ และนําเสนอผลงาน โดยทุกขั้นตอนอยู่ใน
ความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการการศึกษา หรือฝึกงาน หรือฝึกอบรมต่างประเทศ
Overseas study, training or internship in an area related to the student’s major
field of study; students are required to develop a study project proposal prior to
undertaking the training, remain under the supervision of an academic advisor and
submit a full report on completion of the training and give a presentation by the
end of the semester in which the training is undertaken.

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

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

3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหน่งและคุณวุฒขิ องอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจําหลักสูตร

ลําดับ
1
2
3
4
5

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
ระบุทุกระดับคุณวุฒิ
โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด
ไล่ลําดับลงไป

สถาบัน

ปีที่
สําเร็จ

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
25………25………25………25………25………

3.2.2 อาจารย์ประจํา

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา
ระบุทุกระดับคุณวุฒิ
โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด
ไล่ลําดับลงไป

สถาบัน

ปีที่
สําเร็จ

ภาระการสอนต่อสัปดาห์
แต่ละปีการศึกษา
25………25………25………25………25………

3.2.3 อาจารย์พิเศษ

ลําดับ
1

ชื่อ-สกุล
(นาย/นาง/นางสาว)

ตําแหน่ง
ทางวิชาการ

คุณวุฒิการศึกษา

สถาบัน

ระบุทุกระดับคุณวุฒิ
โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงสุด
ไล่ลําดับลงไป

2
3
4
5
6
7
8
9
10
หมายเหตุ อาจารย์พิเศษให้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

ปีที่
สําเร็จ

ประสบการณ์การทํางาน/สถานที่ทาํ งาน

4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.2 ช่วงเวลา
ปีการศึกษาที่....................ภาคการศึกษาที่...........................
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. ข้อกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.1 คําอธิบายโดยย่อ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.3 ช่วงเวลา
ปีการศึกษาที่....................ภาคการศึกษาที่...........................
5.4 จํานวนหน่วยกิต
…………………….. หน่วยกิต
5.5 การเตรียมการ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.6 กระบวนการประเมินผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา

กลยุทธ์การสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ที่จะใช้ในการพัฒนา

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาความรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านคุณธรรม จริยธรรม
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 ความรู้
2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านความรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญาความรู้
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะทางปัญญา
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.6 ทักษะการปฏิบัติ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5.2 กลยุทธ์การสอนทีใ่ ช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการปฏิบัติ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรูด้ ้านทักษะการปฏิบัติ
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

3. แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มีผลการเรียนรู้ดงั นี้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
คุณธรรม จริยธรรม
1. มีวินัย ซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม
1. สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นได้ ทั้งในฐานะผู้นําหรือสมาชิกของกลุ่ม
2. มีความเข้าใจในการดําเนินชีวิตตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
2. มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และมีความอดทนอดกลั้น
3. ประยุกต์และปฏิบัติตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดประโยชน์
3. มีจติ สาธารณะ เสียสละและช่วยเหลือผู้อื่น
แก่ตนเองครอบครัวและสังคม
4. ตระหนักในสิทธิและหน้าที่ในความเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก
4. เห็นคุณค่าและธํารงรักษาวัฒนธรรมไทย
มีความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ความรู้
5. มีสขุ ภาพจิต สุขภาพกาย และมีบคุ ลิกภาพที่ดี
1. มีความรู้ในศาสตร์และเนือ้ หาสาระที่เกี่ยวข้อง
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. มีความรอบรู้ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
1. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
3. สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์ สังคม และธรรมชาติ
สถานการณ์ปัจจุบัน
ทักษะทางปัญญา
2. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้น นําเสนอ และสื่อสารได้
1. มีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและคิดแบบองค์รวม
อย่างเหมาะสม
2. มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ประเมินตนเองและตัดสินใจเพื่อพัฒนาตนอย่าง
3. มีความสามารถวิเคราะห์ จําแนก และตีความข้อมูลเพื่อช่วยในการ
ต่อเนื่อง
ตัดสินใจ
3. มีทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์และแก้ไขปัญหาที่เผชิญได้
4. มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
4. มีการแสวงหาความรู้และสามารถบูรณาการความรู้สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูส้ ู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

00-11-001
00-11-002
00-11-003
00-11-004
00-11-005
00-12-001
00-12-002
00-12-003
00-12-004
00-12-005
00-12-006
00-12-007
00-12-008
00-12-009
00-12-010

สังคมกับเศรษฐกิจ
สังคมกับกฎหมาย
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
ความเป็นพลเมือง
การเมืองการปกครองของไทย
การพัฒนาบุคลิกภาพ
ไทยศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า
ศาสนาเพื่อสันติสุข
จิตวิทยาในชีวิตประจําวัน
จิตวิทยาสังคมประยุกต์
จิตวิทยาเพื่อชีวิตสมัยใหม่
มนุษย์กับทักษะการคิด
วรรณคดีไทยนิยม
วรรณกรรมไทยร่วมสมัยกับสังคมไทย
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้
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5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2

3
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รายวิชา

00-12-011
00-21-001
00-21-002
00-21-003
00-21-004
00-22-001
00-22-002
00-22-003
00-22-004

นันทนาการในชีวิตประจําวัน
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
วาทศิลป์และเทคนิคการนําเสนอ
ศิลปะการรับสาร
ศิลปะการเขียน
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะการเรียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
ภาษาอังกฤษสําหรับสถาน
ประกอบการ
00-22-005 ภาษาอังกฤษสําหรับการสอบวัด
มาตรฐาน
00-22-006 ภาษาอังกฤษสําหรับการเดินทาง
00-22-007 ภาษาอังกฤษเพื่อความบันเทิง
00-22-008 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
00-22-009 การอ่านภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน
00-22-010 การเขียนภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจําวัน
00-23-001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

1. คุณธรรม จริยธรรม
1
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3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้
1
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4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
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5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1
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รายวิชา

00-23-002
00-23-003
00-23-004

00-23-005
00-23-006
00-23-007
00-23-008
00-23-009
00-23-010
00-23-011
00-23-012
00-23-013
00-23-014
00-23-015
00-23-016
00-23-017
00-23-018
00-23-019
00-23-020
00-31-001

ภาษาจีนเพื่องานอาชีพ
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่องานอาชีพ
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเกาหลีเพื่องานอาชีพ
ภาษารัสเซียเพื่อการสื่อสาร
ภาษารัสเซียเพื่องานอาชีพ
ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
ภาษาฝรั่งเศสเพื่องานอาชีพ
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเขมรเพื่องานอาชีพ
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
ภาษาพม่าเพื่องานอาชีพ
ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเวียดนามเพื่องานอาชีพ
ภาษาลาวเพื่อการสื่อสาร
ภาษาลาวเพื่องานอาชีพ
ภาษาบาฮาซาเพื่อการสื่อสาร
ภาษาบาฮาซาเพื่องานอาชีพ
เทคโนโลยีสารสนเทศในยุคดิจิทัล

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2











































3

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

4

1

2

3
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3













































4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4

1

2

3

































































4



5

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2
























3

4
























รายวิชา

00-31-002
00-32-001
00-32-002
00-32-003
00-32-004
00-32-005
00-41-001
00-41-002
00-41-003
00-41-004
00-41-005
00-41-006
00-41-007
00-41-008
00-41-009
00-41-010

คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
สิ่งแวดล้อมกับชีวิต
คุณค่าของสัตว์เลี้ยง
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการออก
กําลังกาย
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
มหัศจรรย์แห่งบัว
ธรรมชาติของสรรพสิ่ง
วิถีชุมชน
อาเซียนศึกษา
ภาคตะวันออกศึกษา
เหตุการณ์โลกร่วมสมัย
การคิดเชิงระบบกับการวิเคราะห์
ปัญหา
วรรณกรรมไทยกับภาพยนตร์
วิถีซีวิตในยุคดิจิทัล

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

2





3

4

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้
1

2

3

























1

2





3

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4

1

2

































3

4

5

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1

2
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แผนที่การกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้สรู่ ายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดวิชาเฉพาะ มีผลการเรียนรู้ดังนี้
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
คุณธรรม จริยธรรม
1. ……………………………………………………………………………………………………….. 1. ………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 2. ………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………….. 3. ………………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………………….. 4. ………………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………….. 5. ………………………………………………………………………………………………………..
ความรู้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
1. ……………………………………………………………………………………………………….. 1. ………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 2. ………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………….. 3. ………………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………………….. 4. ………………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………….. 5. ………………………………………………………………………………………………………..
ทักษะทางปัญญา
ทักษะการปฏิบัติ
1. ……………………………………………………………………………………………………….. 1. ………………………………………………………………………………………………………..
2. ……………………………………………………………………………………………………….. 2. ………………………………………………………………………………………………………..
3. ……………………………………………………………………………………………………….. 3. ………………………………………………………………………………………………………..
4. ……………………………………………………………………………………………………….. 4. ………………………………………………………………………………………………………..
5. ……………………………………………………………………………………………………….. 5. ………………………………………………………………………………………………………..

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูส้ ู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1 2 3

4

5

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

4

5

1

2

3

4

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

6. ทักษะ
การปฏิบัติ

5

1

2

3

4

5

แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูส้ ู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

1 2 3

4

5

1

2

3

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

3. ทักษะ
ทางปัญญา

2. ความรู้

4

5

1

2

3

4

5. ทักษะ
การวิเคราะห์
เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

6. ทักษะ
การปฏิบัติ

5

1

2

3

4

5

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลของนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลการศึกษา ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้าย
การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560
ให้คณะและวิทยาเขตที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย จัดการวัดและการประเมินผลการศึกษาสําหรับ
รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้นๆ
การประเมินผลการศึกษาในแต่ละรายวิชา ให้กําหนดเป็นระดับคะแนนต่างๆ ซึ่งมีค่าระดับคะแนน
ต่อหน่วยกิต และผลการศึกษาดังต่อไปนี้
ระดับคะแนน (GRADE)
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
W
I
S
U
AU

ค่าระดับคะแนนต่อหน่วยกิต
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.0
-

ผลการศึกษา
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใช้ (Fairly Good)
พอใช้ (Fair)
อ่อน (Poor)
อ่อนมาก (Very Poor)
ตก (Fail)
ถอนรายวิชา (Withdrawn)
ไม่สมบูรณ์ (Incomplete)
พอใจ (Satisfactory)
ไม่พอใจ (Unsatisfactory)
ไม่นับหน่วยกิต (Audit)

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. เกณฑ์การสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และต้อง
ศึกษารายวิชาต่าง ๆ ให้ครบตามหลักสูตร[ชื่อหลักสูตร] โดยมีหน่วยกิตสะสมรวมไม่ตา่ํ กว่าที่หลักสูตร
กําหนดไว้และได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ต่ํากว่า 2.00

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสําหรับอาจารย์ใหม่
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอืน่ ๆ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การกํากับมาตรฐาน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตรทุกประการ ในการบริหารหลักสูตรจะมีอาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน
เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีคณบดีเป็นผู้กํากับดูแลและคอยให้คําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติ
ให้แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะวางแผนการจัดการเรียนการสอนร่วมกับ
ผู้บริหารของคณะและอาจารย์ผู้สอน ติดตามและรวบรวมข้อมูลสําหรับใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตร โดยกระทําทุกปีอย่างต่อเนื่อง
2. บัณฑิต (แต่ละหลักสูตรดําเนินการเอง ด้านอาชีพ)
คุณภาพของบัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดทั้ง
5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
หลักสูตรจัดให้มีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตทุกปีเพื่อนําข้อมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
และมีการสํารวจการได้งานทําของบัณฑิตทุกปีการศึกษา เพื่อให้บัณฑิต มีคุณสมบัติที่สามารถประกอบ
อาชี พ (**ตั วอย่า ง) ตามหน่วยงานราชการ เอกชนและสถานประกอบการต่ างๆ นักวิชาการ ตาม
เป้าหมายของหลักสูตร รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพอิสระได้
3. นักศึกษา (แต่ละหลักสูตรดําเนินการเอง)
(**ตัวอย่าง) หลักสูตรรับนักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในสาย
วิ ท ยาศาสตร์ -คณิ ต ศาสตร์ ปั ญ หาที่ พ บของนั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า บางส่ ว นในทุ ก ปี คื อ มี พื้ น ฐานทางด้ า น
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษจากชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ดี หลักสูตรจึงจะจัดการสอบวัดระดับ
ความรู้พื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ใ ห้ กั บ นัก ศึ ก ษาชั้ น ปีที่ 1 โดยนั ก ศึ ก ษาที่ ไ ด้ ค ะแนนผ่ า นน้ อ ยกว่ า 60
เปอร์เซ็นต์ จะต้องมีการเรียนในวิชาปรับพื้นฐาน คือวิชา ความรู้เบื้องต้นทางวิทยาศาสตร์และภาษา และ
เนื่องจากการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา และระดับมัธยมศึกษามีความแตกต่างกัน ทําให้นักศึกษา
ใหม่บางส่วนมีปัญหาเรื่องผลการเรียน หลักสูตรจะจัดให้มีการสอนเสริมหรืออาจจัดให้นักศึกษารุ่นพี่ให้
คําแนะนําและสอนเสริมให้รุ่นน้อง นอกจากนั้น คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่
นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียนสามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้
โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทําหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้อง
กําหนดชั่วโมงว่าง (Office hours) เพื่อให้นิสิตเข้าปรึกษาได้หากนักศึกษามีข้อร้องเรียนในเรื่องใดๆ นิสิต
สามารถทําคําร้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและเสนอตามลําดับขั้นถึงผู้มีอํานาจในการตัดสินใจในแต่ละคําร้อง

4. อาจารย์
หลักสูตรให้ความสําคัญ กับคุณภาพของอาจารย์ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการผลิตบัณฑิต โดยการ
กําหนดระบบ กลไกเกี่ยวกับการรับสมัครอาจารย์เพื่อให้มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ที่
กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา หรือตามมาตรฐานวิชาชีพที่กําหนด
นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมให้อาจารย์เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาทางด้านวิชาการและวิชาชีพ มี
การวิจัยและการสร้างผลงานวิชาการ
(**ตัวอย่าง เพิ่มเติม) มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 คัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดย
อาจารย์ใหม่จะต้องมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังมีการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ทุกท่านได้ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยจัดทุกปี เพื่อให้
อาจารย์ใหม่สามารถจัดทําหลักสูตร course specification จัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ
สามารถจัดทําเอกสารการสอน โดยประธานสาขาวิชาต้องตั้งกลุ่มประเมินเอกสารประกอบการสอน
สามารถทําสื่อการสอนได้หลากหลาย และใช้เทคโนโลยี วัดผล และตัดสินผลตามหลักการศึกษา และ
สามารถประเมินการเรียนการสอน และ lesson plan , course specification หลักสูตร เพื่อทบทวน
ปรับปรุง และต้องเข้าใจจิตวิทยาการเรียนรู้ คณะจะส่งเสริม และสนับสนุน การทํางานทางวิชาการ เพื่อ
การเผยแพร่ความรู้ และการสนับสนุนการขอตําแหน่งทางวิชาการ
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (แต่ละหลักสูตรดําเนินการเอง ตามหัวข้อต่อไปนี้)
1. สาระของรายวิชาในหลักสูตร
2. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. การประเมินผู้เรียน
4. ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
(**ตัวอย่าง) หลักสูตรมีกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การ
ติดตามและทบทวนหลักสูตร คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการ
วางแผนจัดการเรียนการสอน ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สําหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะทําให้บรรลุเป้าหมาย
ตามหลักสูตรและบัณฑิตมีผลการเรียนรู้อย่างน้อยตามที่มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษากําหนด
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (แต่ละหลักสูตรดําเนินการเอง)
(**ตัวอย่าง) คณะมีความพร้อมด้านหนังสือ ตํารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูล โดยมีสํานัก
หอสมุดกลางที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับคณะก็มีหนังสือ
ตําราเฉพาะทาง นอกจากนี้คณะมีอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอย่างพอเพียง ในแต่ละปี
คณะจะประสานงานกับสํานักหอสมุดกลางในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกี่ ยวข้อง เพื่อบริการให้

อาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเป็น
นอกจากนี้อาจารย์พิเศษที่เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวข้อ ก็มีส่วนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ
สําหรับให้หอสมุดกลางจัดซื้อหนังสือด้วย หอสมุดกลางมีเจ้าหน้าที่ทําการประสานงานการจัดซื้อจัดหา
หนังสือเพื่อเข้าหอสมุดกลาง และทําหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่
ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ คอยอํานวยความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์และยังต้องประเมินความพอเพียง
และความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
7. ตัวบ่งชีผ้ ลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ดี ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา เพื่อติดตาม
การดํ าเนิ นการตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2552 ต่ อ ไป ทั้ ง นี้ เ กณฑ์
การประเมินผ่าน คือ มีการดําเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
ที่ระบุไว้ในแต่ละปี
ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนด
ในมคอ.3 และมคอ.4 อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละ
ปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7
ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียน
การสอน

ปีการศึกษา
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
8. อาจารย์ใหม่ ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียน
การสอน
9. อาจารย์ประจําทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

ปีการศึกษา
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1.การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
เอกสารแนบ
ให้แนบเอกสารให้ครบถ้วน

ภาคผนวก
(TH SarabunPSK 100 pt Bold)

ตารางเปรียบเทียบระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. ........)
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตร…………………………………………………….
สาขาวิชา……………………………………………………
จํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า………………….หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ........)

ความแตกต่าง

หลักสูตร…………………………………………………….
สาขาวิชา……………………………………………………
ไม่น้อยกว่า………………….หน่วยกิต
หน่วยกิต
โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต

รายวิชา
หลักสูตรเดิม (พ.ศ. ........)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
00-10-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

หน่วยกิต
3(3-0-6)

00-41-001 คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจําวัน

3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ........)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า
00-41-001 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
00-11-003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
00-11-004 ความเป็นพลเมือง
00-31-002 คณิตศาสตร์และสถิติในชีวิตประจําวัน

หน่วยกิต

ความแตกต่าง

3(3-0-6)
เปลี่ยนรหัสรายวิชา
3(3-0-6)
รายวิชาใหม่
3(3-0-6)
รายวิชาใหม่
3(2-2-5) - เปลี่ยนรหัสรายวิชา ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา
- เพิ่มจํานวนชั่วโมงปฏิบัติ

หลักสูตรเดิม (พ.ศ. ........)
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
06-01-103 แคลคูลัส 1
06-02-100 เคมีทั่วไป
06-02-120 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
06-02-240 ชีวเคมีทั่วไป
06-03-240 พันธุศาสตร์
01-43-402 สารกําจัดศัตรูพืชในแหล่งน้ํา
................... ......................................................................
................... ......................................................................
................... ......................................................................
................... ......................................................................
................... ......................................................................
................... ......................................................................
................... ......................................................................
................... ......................................................................
................... ......................................................................
................... ......................................................................
................... ......................................................................
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

หน่วยกิต

หน่วยกิต

ความแตกต่าง

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ. ........)
หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า
06-01-103 แคลคูลัส 1
06-02-100 เคมีทั่วไป
06-02-120 เคมีอินทรีย์ทั่วไป
06-02-240 ชีวเคมีทั่วไป
01-42-401 พันธุศาสตร์สัตว์น้ํา

3(3-0-6)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)
3(2-3-5)

3(2-3-5)
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
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................... ...................................................................
................... ...................................................................
................... ...................................................................
................... ...................................................................
................... ...................................................................
................... ...................................................................
................... ...................................................................
................... ...................................................................
................... ...................................................................
................... ...................................................................
................... ...................................................................
หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า

.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
.................
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คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
คงเดิม
- เปลี่ยนรหัสรายวิชา ชื่อวิชา
และคําอธิบายรายวิชา
ยกเลิกรายวิชา
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
......................................
คงเดิม

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. นาย/นาง/นางสาว [เพิ่มข้อความ] นามสกุล [เพิ่มข้อความ]
ตําแหน่งทางวิชาการ[เพิ่มข้อความ]
ให้ระบุ (ศาสตราจารย์,รองศาสตราจารย์,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเชี่ยวชาญ.....................)
ตัวอย่าง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาเชี่ยวชาญพันธุศาสตร์ปลา
ระดับการศึกษา
ชื่อปริญญา (สาขาวิชา)
[เพิ่มข้อความ] ดุษฏีบัณฑิต (ระบุสาขาวิชา[เพิ่มข้อความ] )
[เพิ่มข้อความ] มหาบัณฑิต (ระบุสาขาวิชา[เพิ่มข้อความ] )
[เพิ่มข้อความ] บัณฑิต
(ระบุสาขาวิชา[เพิ่มข้อความ] )
ตัวอย่าง วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) จัดชิดขอบด้านซ้าย

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลงานทางวิชาการ
งานวิจัยที่ได้รบั การตีพิมพ์/เผยแพร่
- ระดับปริญญาตรี ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
- ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี ย้อนหลัง
โดย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
 โดยเขียนการอ้างอิงตามแบบAPA Style ,6th Edition สามารถสืบค้นได้ที่
เว็บไซต์ สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน http://academic.rmutto.ac.th/
เมนู การดําเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร http://academic.rmutto.ac.th/index.php?menu=curr
หัวข้อ คู่มือการเขียนรายการอ้างอิง ตามแบบAPA Style ,6th Edition
บทความทางวิชาการที่ตพี มิ พ์เผยแพร่ กรณีไม่มี ให้ระบุ -ไม่มีแต่งตํารา กรณีไม่มี ให้ระบุ -ไม่มีรายวิชาที่รับผิดชอบ กรณีไม่มี ให้ระบุ -ไม่มี1.
2.
ประสบการณ์ เช่น เป็นวิทยากรบรรยาย , ผ่านการอบรม/สัมมนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ,
มีประสบการณ์การทํางานสายอาชีพในองค์กรธุรกิจ เป็นต้น
1.
2.

ปีที่สาํ เร็จ
การศึกษา
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รายนามคณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
1. คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร....................................................สาขาวิชา......................................
(หลักสูตร................................พ.ศ. .......................)
1.
ประธานกรรมการ
2.
รองประธานกรรมการ
3.
กรรมการ
กรรมการ
4.
5.
กรรมการ
6.
กรรมการ
กรรมการ
7.
8.
กรรมการ
9.
กรรมการ
กรรมการ
10.
11.
กรรมการ
12.
กรรมการ
กรรมการ
13.
14.
กรรมการ
15.
กรรมการ
กรรมการ
16.
17.
กรรมการ
18.
กรรมการ
กรรมการ
19.
20.
กรรมการและเลขานุการ

2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
3. ผู้ทรงคุณวุฒิวพิ ากษ์หลักสูตร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เอกสารแนบหมายเลข 3

(แนบสําเนา)
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร

เอกสารแนบหมายเลข 3

(แนบสําเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2553

เอกสารแนบหมายเลข 3

(แนบสําเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

เอกสารแนบหมายเลข 3

(แนบสําเนา)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560

