แบบฟอร์ม
รายละเอียดหลักสูตรปรับปรุง / พัฒนา

สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
พ.ศ. 2564

คำนำ
แบบฟอร์มลายละเอียดเล่มหลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับนี้คณะกรรมการได้จัดทาขึ้นเพื่อเป็น
แนวทางในเขี ย น การพิ ม พ์ เ ล่ ม หลั ก สู ต ร (มคอ. 2) ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางการปฏิ บั ติ ต ามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา นโยบายกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม สถานการณ์ต่าง ๆ
ในโลกยุคปัจจุบันที่เกี่ยวข้อง ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 สาหรับผู้เรียนและบัณฑิต นโยบายสภามหาวิทยาลัย บริบท
มหาวิทยาลัยราชภั ฏนครศรีธรรมราชและสอดคล้องตามความต้ องการผู้ใ ช้ บั ณฑิ ต การนาแบบฟอร์มฉบั บนี้ไ ปใช้ ใ ห้
คณะกรรมการปรับปรุง /พัฒนาหลักสูตรจัดทาเล่ม มคอ. 2 ตามหัวข้อที่กาหนด เรียงตามลาดับและเขียนตามแนวทางที่
เสนอแนะที่เป็นตัวเอียงไว้ภายในวงเล็บ ซึ่งให้คณะกรรมการปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565 ตัดข้อความใน
วงเล็บออกในมคอ. 2 ฉบับส่งคณะกรรมการ หวังว่าแบบฟอร์มฉบับนี้จะมีประโยชน์ในการปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัยทุกหลักสูตร จนนาสู่การผลิตบัณฑิตของทุกหลักสูตรให้มีสมรรถนะที่สาคัญและโดดเด่น จนเป็นที่ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตและท้องถิ่นสืบไป
สำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน
รองวิชำกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตร
มิถุนำยน พ.ศ. 2564

กิตติกรรมประกำศ
แบบฟอร์มลายละเอียดเล่มหลักสูตรปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร (มคอ. 2) พ.ศ. 2564 ฉบับนี้สาเร็ จได้ ขอขอบคุณ
คณะกรรมการกลั่นกรองแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดย รศ.กัณฑภณ หนูทองแก้ว จากสภามหาวิทยาลัย รศ.จารุ
ยา หอพลอยกลาง จากสภาวิชาการ และกรรมการทุกท่านรวมทั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักนางสาวฐิตาภรณ์ คาพุท ธ
ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดทาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. 2565 รวมทั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักนางสาวสกุณี ปานดา
ขอขอบคุณคณะกรรมการธนาคารหน่วยกิต อ.ปรินทิพย์ รัตนบุรี และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบหลักนางสาวพัชรินทร์ ทองคา
ชุม ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สานักวิชาการและส่งเสริมงานทะเบียน ดร.เบญจพร ชนะกุล ผศ. โสภี แก้วชะฎา
ดร.วิลาวัลย์ จินวรรณ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอขอบคุณ ผศ.ศุภมาตร อิสสระพันธุ์ รองอธิการบดีรับผิดชอบงาน
วิ ช าการที่ ช่ ว ยผลั ก ดั น เร่ ง ด าเนิ น การให้ งานแล้ ว เสร็จ ตามเวลาที่ กาหนด ขอขอบคุ ณ ผู้ บ ริ ห ารงานวิ ช าการทั้ง ระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร และขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมสนับสนุนงานปรับปรุงและพัฒนาหลักสู ตรทุก
กิจกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมายทุกประการ
คณะผู้จัดทา
พ.ศ. 2564

สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
แบบฟอร์มการพิมพ์เล่ม หลักสูตรปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ (มคอ. 2)
ตัวอย่างปกนอกเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการประจาคณะ
ตัวอย่างปกนอกเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการวิชาการ
ตัวอย่างปกนอกเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ
ตัวอย่างปกนอกเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการสภาวิชาการ
ตัวอย่างปกนอกเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ตัวอย่างปกนอกเสนอ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ตัวอย่างคานา
ตัวอย่างสารบัญ
รำยละเอียดของหลักสูตร
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจ
ของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
(เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจากคณะ/ภาควิชาอื่น)
หมวดที่ 2
ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

หน้ำ
(1)
(2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
12
12
12
12
12
13
14
14
15
16
17
17
17
18
19
19
20

สำรบัญ
หมวดที่ 3

ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรดำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา
(Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6
กำรพัฒนำคณำจำรย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
หมวดที่ 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร
1. กากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
หมวดที่ 8
กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร

หน้ำ
22
22
22
26
64
64
65
65
66
71
80
80
82
82
84
84
84
85
85
85
85
85
86
86
86
89
89
90
90

สำรบัญ
ภำคผนวก
ภำคผนวก ก
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2560
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2561
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ภำคผนวก ข

ภำคผนวก ค
ภำคผนวก ง
ภำคผนวก จ
ภำคผนวก ฉ

1. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงกับหลักสูตรปรับปรุง
2. ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสาคัญของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระตามประกาศ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกรรม เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี (ถ้ามี)
3. ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสาคัญของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระตามสภาวิชาชีพ (ถ้า
มี)
ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
มคอ. 1 (ถ้ามี)
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
อื่น ๆ (ถ้ามี)

หน้ำ
91
92
93
120
125
146
147
150

152
153
159
160
163

แบบฟอร์มกำรพิมพ์เล่ม หลักสูตรปรับปรุง หรือพัฒนำหลักสูตรใหม่ (มคอ. 2)

พิมพ์ด้วยฟอนท์อักษร TH SarabunPSK ใช้เลขอารบิค
ห น้ ำ 1 | 168

(ตัวอย่างปกนอกเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการประจาคณะ)

TH SARABUN PSK 24"

ตัวหนา

หลักสูตร………………………..…
สำขำวิชำ............................................
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25..)

คณะ……………………
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
เสนอคณะกรรมกำรประจำคณะ…………………….
ในกำรประชุมครั้งที่…… วันที่….. เดือน............... พ.ศ.25..
ห น้ ำ 2 | 168

(ตัวอย่างปกนอกเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการวิชาการ)

TH SARABUN PSK 24"

ตัวหนา

หลักสูตร………………………..…
สำขำวิชำ............................................
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25..)

คณะ……………………
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
เสนอคณะกรรมกำรวิชำกำร…………………….
ในกำรประชุมครั้งที่…… วันที่….. เดือน............... พ.ศ. 25..
ห น้ ำ 3 | 168

(ตัวอย่างปกนอกเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรฯ)

TH SARABUN PSK 24"

ตัวหนา

หลักสูตร………………………..…
สำขำวิชำ............................................
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25..)

คณะ……………………
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
เสนอคณะกรรมกำรกลั่นกรองแก้ไขปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรฯ
ในกำรประชุมครั้งที่…… วันที่….. เดือน............... พ.ศ. 25..
ห น้ ำ 4 | 168

(ตัวอย่างปกนอกเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการสภาวิชาการ)

TH SARABUN PSK 24"

ตัวหนา

หลักสูตร………………………..…
สำขำวิชำ............................................
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25..)

คณะ……………………
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
เสนอคณะกรรมกำรสภำวิชำกำร…………………….
ในกำรประชุมครั้งที่…… วันที่….. เดือน............... พ.ศ. 25..
ห น้ ำ 5 | 168

(ตัวอย่างปกนอกเสนอคณะกรรมการคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย)

TH SARABUN PSK 24"

ตัวหนา

หลักสูตร………………………..…
สำขำวิชำ............................................
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ.25..)

คณะ……………………
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
เสนอคณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย…………………….
ในกำรประชุมครั้งที่…… วันที่….. เดือน............... พ.ศ.25..
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(ตัวอย่างปกนอกเสนอ สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)

TH SARABUN PSK 24"

ตัวหนา

หลักสูตร………………………..…
สำขำวิชำ............................................
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25..)

คณะ……………………
มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
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(ตัวอย่างคานา)

คำนำ
หลักสูตร(ใส่ชื่อคุณวุฒิเต็ม) สาขาวิชา.............................พ.ศ. 2565 เป็นหลักสูตรปรับปรุง
(หลักสูตรพัฒนา) พ.ศ. ...................คณะกรรมการปรับปรุง (พัฒนา)หลักสูตร ได้สารวจความต้องการ
ผู้ใช้บัณฑิต จัดทาขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานต่าง ๆ ที่กาหนด เช่น มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.
2561 แผนการศึกษาชาติ พ.ศ. 2560-2579 มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการ
อุดมศึกษาพ.ศ. 2562 นโยบายกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะ
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2558 สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2558 ภายใต้กรอบวิชาชีพ ........(ถ้ามี) สาขาวิชา............. พ.ศ. 2565 เป็นหลักสูตรที่ไม่มี มคอ.1 (มี
มคอ.1). คณะกรรมการปรับปรุง (พัฒนา)หลักสูตร จึงคาดหวังว่าหลักสูตร(ใส่ชื่อคุณวุฒิเต็ม) สาขา
วิชา.............................พ.ศ. 2565 เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ สอดคล้องตามความต้องการของผู้ ใช้
บัณฑิต สามารถผลิตบัณฑิตให้มีสมรรถนะตรงตามที่กาหนดทุกประการ
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
หลักสูตร(ใส่ชื่อคุณวุฒิเต็ม) สาขาวิชา..............พ.ศ. 25..
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(ตัวอย่างสารบัญ)

สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. รหัสและชื่อหลักสูตร
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
3. วิชาเอก
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
5. รูปแบบของหลักสูตร
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการ
วางแผนหลักสูตร
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความ
เกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของ
สถาบัน
(เช่น รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/ภาควิชาอื่น หรือต้องเรียนจาก
คณะ/ภาควิชาอื่น)
หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
2. แผนพัฒนาปรับปรุง

หน้ำ
(1)
(2)
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สำรบัญ

หน้ำ

หมวดที่ 3

ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรดำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร
2. ระบบการจัดการศึกษา
2. การดาเนินการหลักสูตร
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจ
ศึกษา)
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
หมวดที่ 4 ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
หมวดที่ 5
หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หมวดที่ 6
กำรพัฒนำคณำจำรย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
1. กากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นักศึกษา
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
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สำรบัญ
หมวดที่ 8

หน้ำ

กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
1. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง

ภำคผนวก
ภำคผนวก ก
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561
ภำคผนวก ข

ภำคผนวก
ภำคผนวก
ภำคผนวก
ภำคผนวก

ค
ง
จ
ฉ

1. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงกับหลักสูตรปรับปรุง
2. ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสาคัญของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระ
ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กรรม เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (ถ้ามี)
3. ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสาคัญของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระ
ตามสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)
ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
มคอ. 1(ถ้ามี)
อื่น ๆ (ถ้ามี)

ห น้ ำ 11 | 168

TH SARABUN PSK 20 ตัวหนา

รำยละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตร …………………………………..……..
สำขำวิชำ ……………………………………………..
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. ……………)
……………………………………
ชื่อสถำบันอุดมศึกษำ
คณะ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
..........................................................

TH SARABUN PSK 16 ตัวหนา

TH SARABUN PSK 18 ตัวหนา

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
รหัสหลักสูตร
: ..............................................
ภาษาไทย
: หลักสูตร...............................สาขาวิชา...............................................
ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor…………………………Program in ………………....................
2. ชื่อปริญญำและสำขำวิชำ
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม
ชื่อย่อ

:
:
:
:

…………………………………………………….
……………......... (……………………………)
…………………………………………………….
……………......... (……………………………)

3. วิชำเอก (ถ้ำมี)
................................................................................................................................................
4. จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า ........ หน่วยกิต
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5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
(ระบุปริญญาตรี/โท/เอก หลักสูตร....ปี )

5.2 ประเภทของหลักสูตร
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ
(เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาตรี ให้เลือกเพียง 1 ประเภท (หลักสูตรปริญญาตรีทางวิช าการ /
หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ /หลักสูตรปริญญาตรีทางปฏิบัติการ

5.3 ภำษำที่ใช้
หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
(ระบุภาษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนว่าเป็นภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศภาษาใด (ให้เลือกเพียง 1
รายการ หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย / หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา) / หลักสูตรจัดการ
ศึกษาเป็นภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ระบุภาษา))

5.4 กำรรับเข้ำศึกษำ
รับเฉพาะนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความในการสื่อสารทางภาษาไทย
(ระบุการรับนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรว่ารับเฉพาะนักศึกษาไทยหรือต่างประเทศ หรือรับทั้ง
สองกลุ่มเข้าศึกษา (ให้เลือกเพียง 1 รายการ) /รับเฉพาะนักศึกษาไทย /รับเฉพาะนักศึกษาต่างชาติ /รับเฉพาะ
นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่มีความในการสื่อสารทางภาษาไทย)

5.5 ควำมร่วมมือกับสถำบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่จัดการเรียนการสอน
โดยตรง
(ระบุว่าเป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรงหรือเป็นหลักสูตรความ
ร่วมมือกับสถาบันการศึกษา/หน่วยงานอื่น ๆ โดยต้องระบุชื่อสถานการศึกษา/หน่วยงานที่ทาความร่วมมื อด้ วย
ส าหรั บ ความร่ ว มมื อ กั บ สถาบั น การศึ ก ษา/หน่ ว ยงานอื่ น ๆ ในต่ า งประเทศต้ อ งสอดคล้ อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร เรื่ อ ง แนวทางความตกลงร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการระหว่ า งสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาไทยกั บ
สถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ. 2550)
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5.6 กำรให้ปริญญำแก่ผู้สำเร็จกำรศึกษำ
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
(ระบุว่าให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียวหรือให้ปริญญามากกว่า 1 สาขาวิชา (กรณีทวิปริญ ญา)
หรือปริญญาอื่น ๆ ในช่วงกลางของหลักสูตร หรือเป็นปริญญาร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถาบันอุดมศึกษาที่
มีข้อตกลงความร่วมมือ)

6. สถำนภำพของหลักสูตรและกำรพิจำรณำอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตร............. สาขาวิชา......... (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ปรับปรุงจากหลักสูตร
หลักสูตร.................... สาขาวิชา................ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
เริ่มใช้ครั้งแรกมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ....
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565
คณะกรรมการประจาคณะพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้ง
ที่ ../2564 เมื่อวันที่ .. เดือน.... พ.ศ. 2564
คณะกรรมการวิชาการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่
../2564 เมื่อวันที่ ..เดือน.... พ.ศ. 2564
สภาวิชาการได้พิจารณากลั่นกรองเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ .................
เมื่อวันที่......เดือน............. พ.ศ. ........................
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ..... เมื่อวันที่......เดือน.............
พ.ศ. ........................
7. ควำมพร้อมในกำรเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภำพและมำตรฐำน
หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา..............(หลังจากเปิดสอน 2 ปี)
(ระบุปีที่ค าดว่าจะได้รั บการเผยแพร่เ ป็น หลักสู ตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ กรณีไม่มี มคอ.1 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา..............(หลังจากเปิดสอน 2 ปี)
กรณีมี มคอ.1 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขา..........................ในปีการศึกษา.......................(หลังจากเปิดสอน 2 ปี))
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8. อำชีพที่สำมำรถประกอบได้หลังสำเร็จกำรศึกษำ (สัมพันธ์กับสำขำวิชำ)
8.1..................................................................................................................................
8.2..................................................................................................................................
8.3..................................................................................................................................
8.4..................................................................................................................................
8.5..................................................................................................................................
(ระบุอาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา ไม่ควรระบุแค่ชื่อหน่วยงานแต่ให้ระบุอาชีพใน
หน่วยงานนั้น ๆ ด้วย)
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9. ชื่อ เลขประจำตัวบัตรประชำชน ตำแหน่ง และคุณวุฒิกำรศึกษำของอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เลขประจำตัว
ประชำชน
3 8014 0032x xx x

ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

3 8014 0012x xx x

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

กรณีจบต่างประเทศ
เลขประจำตัว
ประชำชน
3 9001 0022x xx x

ตำแหน่งทำง
วิชำกำร
อาจารย์

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

นางศุภมาตร อิสสระพันธุ์

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.

สาธารณสุขศาสตร์
สุขศึกษา
โภชนศาสตร์
โภชนศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์

นางสาวจุรีภรณ์ นวนมุสิก

ชือ่ -สกุล
นางสาวประนอม การชะนันท์

คุณวุฒิ

วิชำเอก/สำขำวิชำ

Ph.D.

Tourism Management

กศ.ม.
กศ.บ.

ภูมิศาสตร์
สังคมศึกษา

สำเร็จกำรศึกษำ
จำกสถำบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปี
2535
2528
2560
2550
2547

สำเร็จกำรศึกษำ
จำกสถำบัน

ปี พ.ศ.

Universiti Utara Malaysia,
Malaysia
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโ รฒ
สงขลา

2554
2541
2533
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( อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้
- ระดับปริญญาตรี อย่างน้อย 5 คน กรณีมีวิชาเอกต้องมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยเอกละ 3 คน มีคุณวุฒิขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่ง ผศ. และต้องมีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
- ระดับปริญญาโท อย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง รศ. และมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
- ระดับปริญญาเอก อย่างน้อย 3 คน มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง ศ. และมี
ผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
การพิมพ์ ชื่อ - สกุล ใช้ นาย/นาง/นางสาว / คุณวุฒิ เรียงจากสูงไปต่า / กรณีสาเร็จจากต่างประเทศใช้ปี ค.ศ..... และจบใน
ประเทศใช้ปี พ.ศ...../ ให้ระบุประเทศที่สาเร็จการศึกษาต่อจากชื่อมหาวิทยาลัย ยกเว้นจบจากประเทศไทยไม่ต้องระบุ)

10. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
11. สถำนกำรณ์ภำยนอกหรือกำรพัฒนำที่จำเป็นต้องนำมำพิจำรณำในกำรวำงแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(บรรยายให้เห็นความสถานการณ์ภายนอก หรือนโยบาย หรือปัจจัยจาเป็น ความต้องการต่าง ๆ เชื่อมโยงให้เป็น
เหตุและผลกัน)

12. ผลกระทบจำก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อกำรปรับปรุงหรือพัฒนำหลักสูตรและควำมเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหำวิทยำลัย
12.1 ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตร
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
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12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
(ระบุเหตุจากข้อ 11 เกี่ยวข้องเชื่อมโยงอย่างไรต่อการปรับปรุง หรือพัฒนาหลักสูตรใหม่ตามพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย)

13. ควำมสัมพันธ์ (ถ้ำมี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะอื่นของมหำวิทยำลัย
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
……………………………………………………………………………………………………………………
13.2 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนให้หลักสูตรอื่นมาเรียน
……………………………………………………………………………………………………………………
13.3 การบริหารจัดการ
……………………………………………………………………………………………………………………
(อธิบายการบริหารจัดการ แผนความร่วมมือหรือประสานงานร่วมกับ คณะ หลักสูตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
หลักสูตรนี้มีรายวิชาที่กาหนดให้นักศึกษาในหลักสูตรอื่นเรียนหรือไม่ ถ้ามีจะดาเนินการอย่างไรเพื่อให้มั่นใจว่ารายวิชาดังกล่าว
สนองตอบต่อความต้องการของนักศึกษาในหลักสูตรอื่น)
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพำะของหลักสูตร
1. ปรัชญำ ควำมสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญำของหลักสูตร
............................................................................................................................................
(ปรัช ญาของหลักสูตร หมายถึง พื้นฐานความเชื่อเกี่ยวกับความรู้ในหลักสูตรว่าภาพรวมของหลักสูตรมี
ลักษณะหรือทิศทางเป็นเช่นไร ความมุ่งหวังในเชิงอุดมคติเกี่ยวกับผลผลิตหรือผู้เรียนของหลักสูตรมุ่งตอบสนองความต้องการ
ในการพัฒนาอย่างไร เขียนให้สะท้อนพื้นฐานความเชื่อภาพรวมของลักษณะหรือทิศทาง และความมุ่งหวังในการตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของหลักสูตรนั้น โดยอาจเขียนเป็นการบรรยายความแบบร้อยแก้วหรืออาจเขียนอย่างกระชับเป็นวลีหรือ
คาคล้องจอง)

1.2 ควำมสำคัญของหลักสูตร
..........................................................................................................................................
(ความสาคัญของหลักสูตร เป็นสิ่งบ่งบอกความจาเป็นในการเกิดขึ้นหรือมีอยู่ของหลักสูตรว่า มีสถานการณ์
และเหตุผลความจาเป็นอย่างไรจึงจะต้องมีหลักสูตรนี้ เมื่อมีหลักสูตรนี้แล้วส่งผลให้เกิดประโยชน์อะไร หรือ มีความสาคัญใน
ด้านพัฒนาวิชาการ พัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์เฉพาะสาขา และพัฒนาวิชาชีพ อะไรบ้าง อย่างไรทั้งในระดับโลก ประเทศ
ท้องถิ่น ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม ครอบครัว ฯลฯ การเขียนความสาคัญของหลักสูตร จึงควรเขียนให้สะท้อนความจาเป็นใน
การสร้าง หรือปรับปรุงหลักสูตร บ่งบอกความต้องการผลิตบัณฑิตในหลักสูตรอย่างชัดเจนว่า เป็นการผลิตบัณฑิตในสาขาที่
ขาดแคลนเพื่อตอบสนองต่อสภาวะเศรษฐกิจ หรือ เป็นไปตามความต้องการของตลาด หรือ เป็นความจาเป็นในการพัฒนา
บุคลากรเฉพาะด้าน หรือเพื่อเป็นการพัฒนาวิชาชีพ หรือมีเหตุผลจาเป็นอื่น ๆ โดยเขียนเป็นบรรยายความแบบร้อยแก้ว อาจ
ใช้หัวข้อหรือย่อหน้าในการแบ่งแต่ละประเด็นความสาคัญ)

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.3.1 .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
(วัตถุประสงค์ของหลักสูตร หมายถึง คุณลักษณะของผู้เรียนที่หลักสูตรต้องการให้เกิดขึ้นภายหลัง จากที่
ผู้เรียนสาเร็จการศึกษาตามข้อกาหนดและการบริหารจัดการของหลักสูตร การเขียนวัตถุประสงค์ของหลักสูตร จึงควรเขียนให้
ครอบคลุมการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียน 3 ปริเขต (Domain) ได้แก่ พุทธิพิสัย (Cognitive Domain : Head)
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain: Hand) และจิตพิสัย (Affective Domain : Heart) และสะท้อนให้เห็นว่าผู้เรีย นจะ
สามารถนาความรู้ ทักษะ และเจตคติไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิดประโยชน์เพื่อการศึกษาต่อ หรือการทางานในชีวิตจริง/ในสถาน
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ประกอบการจริงได้อย่างไร นอกจากนั้นแล้วก็ควรพิจารณาเขียนให้ มีความสัมพันธ์กันกับปรัชญาของหลักสูตร มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา และผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน โดยเขียนเป็นข้อ ๆ ให้ชัดเจน และสามารถวัดและประเมินผลได้ )

2. แผนปรับปรุงหลักสูตร / พัฒนำหลักสูตร
แผนกำรพัฒนำ/
กลยุทธ์
เปลี่ยนแปลง
1.หลักสูตร

1.
2.

2.บุคลากรสาย
วิชาการ

1.
2.

3.บุคลากรสาย
สนับสนุน

1.
2.

4. นักศึกษา

1.
2.

5. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

1.
2.

หลักฐำน/ ตัวบ่งชี้

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

คำดว่ำจะ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จใน
ปี พ.ศ. .....

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
.......................................
........................................
........................................
........................................
........................................
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แผนกำรพัฒนำ/
เปลี่ยนแปลง
6. แผนพัฒนา
เครือข่าย (ถ้ามี)

กลยุทธ์

1.
2.

7. อื่น ๆ (ระบุ)

1.
2.

หลักฐำน/ ตัวบ่งชี้

1.
2.
1.
2.

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

1.
2.
1.
2.

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

คำดว่ำจะ
ดำเนินกำรแล้วเสร็จใน
ปี พ.ศ. .....

(ระบุแผนพัฒนาหรือแผนการเปลี่ยนแปลงหลักๆ ที่เสนอในหลักสูตร พร้อมระบุเวลาคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จ (เช่น
ภายใน 5 ปี) โดยให้ระบุกลยุทธ์สาคัญที่ต้องดาเนินการเพื่อความสาเร็จของแผนนั้น ๆ รวมทั้งตัวบ่งชี้ความสาเร็จ โดยตัวบ่งชี้
ควรจะเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินในหมวดที่ 7ด้วย)
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หมวดที่ 3
ระบบกำรจัดกำรศึกษำ กำรดำเนินกำร และโครงสร้ำงของหลักสูตร
1. ระบบกำรจัดกำรศึกษำ
1.1 ระบบ
ระบบการจัดการศึกษาทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติ มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
1.2 กำรจัดกำรศึกษำภำคฤดูร้อน
กรณีมีการจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ ลงทะเบียนเรียนได้
ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ทั้งนี้ เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
1.3 กำรเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภำค
ไม่มี
(ถ้ามีการจัดการศึกษาที่ใช้ระบบอื่น ๆ ที่มิใช่การใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคในการจัดการเรียนการสอนให้
แสดงการเทียบเคียงกับระบบทวิภาคให้ชัดเจน)

2. กำรดำเนินกำรหลักสูตร
2.1 วัน – เวลำในกำรดำเนินกำรเรียนกำรสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนกรกฎาคม – พฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนธันวาคม – มีนาคม
ภาคฤดูร้อน
เดือนเมษายน – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้ำศึกษำ
.....................................................................................................................................................
(ระบุ คุ ณ สมบั ติ ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาในหลั ก สู ต รที่ ส อดคล้ อ งกั บ ระดั บ การศึ ก ษาตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ระดับปริญญาตรี เช่น ผู้เข้าศึกษาต้องสาเร็จการศึกษาไม่ ต่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่า มีค่านิยมเจตคติที่ดีและคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน และ/หรือเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับการคัดเลือกซึ่งมหาวิทยาลัยเป็นผู้กาหนด /เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า / เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต ระดับบัณฑิตศึกษา เช่น ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต ระบุ เป็นผู้ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และกระบวนการ
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คัดเลือกบุค คลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก ระบุ เป็นไปตามประกาศ
หลักเกณฑ์และกระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เป็นต้น)

2.3 ปัญหำของนักศึกษำแรกเข้ำ
............................................................................................................................................
(ระบุคุณลักษณะของนักศึกษาแรกเข้าที่ส่งผลกระทบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้อาจส่งผลกระทบการผลิตบัณฑิต
ของหลักสูตรไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ หรือผลลัพธ์การเรียนรู้ หลักสูตรจะต้องนามากาหนดแผนปรับปรุงพัฒนา ซึ่งแต่ละ
หลั ก สู ต รไม่ จ าเป็น ต้ อ งมี ปัญ หาของนั ก ศึก ษาแรกเข้ า เหมื อนกั น เช่ น นั ก ศึ ก ษาที่ มี ข้ อจ ากั ด ทางทัก ษะ IT หรื อ ภาษา
คณิตศาสตร์ /นักศึกษาแรกเข้าส่วนใหญ่มีปัญหาด้านทักษะภาษาอังกฤษ และหมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานอาชีพ
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ )

2.4 กลยุทธ์ในกำรดำเนินกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ / ข้อจำกัดของนักศึกษำในข้อ 2.3
............................................................................................................................................
(ระบุแผนปรับปรุง แก้ไขพัฒนานักศึกษาที่มีคุณสมบัติตาม 2.3 เช่น นักศึกษาที่มีผลการเรียนหมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐานอาชีพ กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ากว่า
2.00 จากระบบ 4 คะแนน หลักสูตรจะจัดสอนเสริมก่อนเปิดภาคเรียน หรือในภาคการศึกษาแรกที่เข้าเรียน หรือมีการ
จัดระบบเพื่อนช่วยเพื่อน พี่ช่วยน้อง เพื่อจัดการเรียนการสอนเสริมนอกเวลาเรียน)

2.5 แผนกำรรับนักศึกษำและผู้สำเร็จกำรศึกษำในระยะ 5 ปี
จำนวน
จำนวนนักศึกษำแต่ละปีกำรศึกษำ
นักศึกษำ/ชั้นปี
25..
25..
25..
25..
ชั้นปีที่ 1
xx
xx
xx
xx
ชั้นปีที่ 2
xx
xx
xx
ชั้นปีที่ 3
xx
xx
ชั้นปีที่ 4
xx
รวม
xx
xxx
xxx
xxx
คำดว่ำจะจบกำรศึกษำ
-

25..
xx
xx
xx
xx
xxx
xxx

(ระบุจ านวนผู้ที่คาดว่าจะรับเข้าศึกษาในหลักสูตรและจานวนที่ค าดว่าจะมีผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาในระยะเวลา 5 ปี หากมีแผนรับนักศึกษาทั้งภาคปกติทั้งภาคพิเศษให้จัดทาแยกแผนการรับออกเป็นสองแผนใส่มา
ทั้งสองแผน)
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2.6 งบประมำณตำมแผน
2.6.1 งบประมำณรำยรับ (หน่วย : บำท)
รำยกำร

แหล่งเงิน

25….

ประมำณรำยรับ
25….
25….
25….

รวม

1. เงินรำยได้
1.1 ค่าธรรมเนียมการศึกษา
2. งบประมำณแผ่นดิน
2.1 เงินเดือน (ข้าราชการ)
2.2 เงินอุดหนุน (พนักงาน
มหาวิทยาลัย)
2.3 ค่าวัสดุการศึกษา
รวมทั้งสิ้น

เงินรายได้
งบแผ่นดิน
งบแผ่นดิน
งบแผ่นดิน
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2.6.2 งบประมำณรำยจ่ำย (หน่วย : บำท)
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
หมวดเงิน
25….
25….
25….
เปอร์เซ็นต์

25….

รวม

ก.งบบุคลำกร
1. เงินเดือน
2. ค่าจ้างชั่วคราว
ข.งบดำเนินงำน
1. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
2. ค่าสาธารณูปโภค
ค.งบลงทุน
1. ค่าครุภัณฑ์
2. ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
ง. เงินอุดหนุน
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร(พนักงาน
มหาวิทยาลัย)
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ 1. งบประมาณค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร...............บาท และค่าใช้จ่ายต่อหัวต่อปี......... บาท
2. ข้อมูลจากกองนโยบายและแผน
2.7 ระบบกำรศึกษำ







แบบชั้นเรียน
แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก
แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก
แบบทางไกลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning)
แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต
อื่น ๆ (แบบชั้นเรียน แบบทางไกลทางอินเตอร์เน็ต)

(หากมีระบบการศึกษาหลายแบบให้เลือกอื่น ๆ พร้อมระบุรายละเอียด มิเช่นนั้นจะลงระบบ CHECO ไม่ได้)
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2.8 กำรเทียบโอนหน่วยกิต รำยวิชำและกำรลงทะเบียนเรียนข้ำมมหำวิทยำลัย (ถ้ำมี)
…………………………….
(นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาก่อน หรือเคยศึกษานอกระบบ หรือมีประสบการณ์หรือเคย
ศึกษาตามอัธยาศัย เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ โดยหลักเกณฑ์ข้อกาหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก))

3. หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จำนวนหน่วยกิต
จานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า …. หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้ำงหลักสูตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า …... หน่วยกิต โดยมีสัดส่วนหน่วยกิต
แต่ละหมวดวิชาดังนี้
1) หมวดวิชำศึกษำทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่ำ
30 หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
12 หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
(3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เลือกเรียนไม่เรียนกว่า
6 หน่วยกิต
(4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2) หมวดวิชำเฉพำะ เรียนไม่น้อยกว่า
.. หน่วยกิต
(1) กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน เรียนไม่น้อยกว่า
.. หน่วยกิต
- วิชาบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า
.. หน่วยกิต
- วิชาเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
.. หน่วยกิต
(2) กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ เรียนไม่น้อยกว่า
.. หน่วยกิต
3) หมวดวิชำเลือกเสรี เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
.. หน่วยกิต
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3.1.3 รหัสรำยวิชำ
AAABCDD
DD ลาดับก่อนหลัง
C ลักษณะเนื้อหาวิชา
B ระดับการศึกษา /ระดับความยากง่าย /ชั้นปีที่ควรเรียน
AAA หมวดวิชาและหมู่วิชา
1) AAA: เลขรหัสประจาหมวดหมู่วิชา
2) B: กาหนดระดับชั้นปีหรือระดับความยากง่ายและระดับการศึกษาที่ควรเรียนไว้
ดังนี้
0 ไม่ระบุชั้นปี
1 ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 1
2 ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2
3 ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 3
4 ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 4
5 ระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 5
6 ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
7 ระดับปริญญาโท
8 ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูง
9 ระดับปริญญาเอก
3) C : ลักษณะเนื้อหาวิชา ตามกลุ่มวิชาในสาขาวิชานั้น
1 กลุ่มวิชา..................................................
2 กลุ่มวิชา..................................................
3 กลุ่มวิชา.................................................
4 กลุ่มวิชา.................................................
5 กลุ่มวิชา.................................................
6 กลุ่มวิชา.................................................
7 กลุ่มวิชา.................................................
8 กลุ่มวิชา.................................................

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

( ให้ระบุรหัสรายวิชา (อธิบายความหมายของรหัสวิชาด้วย) ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จานวนหน่วยกิต
จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษา ด้วยตนเอง การกาหนดรหัสวิชาของหลักสูตรมหาวิทยาลัย
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ราชภัฏนครศรีธรรมราช ใช้ระบบตัวเลข 7 หลัก โดยมีแนวทางกาหนดเหมือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ใช้อยู่เดิม กล่าวคือ
ใช้ระบบ ISCED (International Standard Classification of Education))

รำยละเอีย ดรำยวิ ชำ
1. หมวดวิชำศึกษำทั่วไป เรียนไม่น้อยกว่ำ 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี
1.1 กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร
9000110
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Proficiency for Communication
9000162
การใช้ภาษาในงานสารบรรณ
Language for Paper Work
9000163
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
Fundamental English
9000135
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
9000136
ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้
English for Application
9000137
ภาษาอังกฤษสาหรับทักษะการทางาน
English for Working Skills
9000138
ภาษาจีนสาหรับชีวิตประจาวัน
Chinese for Daily Life
9000139
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
9000143
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
Japanese for Communication
9000144
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้

12
6
6
6

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

3(2-2-5)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
2(1-2-3)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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9000145
9000146
9000147
9000148
9000149
9000150
9000151
9000152
9000153

Japanese for Application
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับทักษะการทางาน
Japanese for Working Skills
ภาษาเกาหลีสาหรับชีวิตประจาวัน
Korean for Daily Life
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
Korean for Communication
ภาษาเกาหลีเพื่อการประยุกต์ใช้
Korean for Application
ภาษาเกาหลีสาหรับทักษะการทางาน
Korean for Working Skills
ภาษาอินโดนีเซียสาหรับชีวิตประจาวัน
Bahasa Indonesia for Daily Life
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้
Bahasa Indonesia for Application
ภาษาอินโดนีเซียสาหรับทักษะการทางาน
Bahasa Indonesia for Working Skills

1.2 กลุ่มวิชำมนุษย์ศำสตร์
9000205
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
Human Behavior and Self Development
9000209
การบริหารสมอง
Brain Activity
9000210
การเพิ่มความสุขในชีวิต
Add happiness in life
9000211
ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
Life Competencies for the Righteous
9000212
การจัดการความขัดแย้ง
Conflict Management

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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9000213
9000214

การเป็นผู้ให้
Philanthropy
การรู้สารสนเทศและสื่อดิจิทัล
Information literacy and digital media

1.3 กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
9000304
ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง
Life and Sufficiency Economy
9000305
นครศรีธรรมราชศึกษา
Nakhon Si Thammarat Studies
9000306
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
9000307
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
Civics and Social Responsibility
9000308
พลวัตสังคมโลก
Dynamics of Global Society
9000309
การจัดการเพื่อชีวิต
Management for Life
9000310
วิศวกรสังคม
Social engineer
9000311
การเงินและการบัญชีเพื่อชีวิตยุคใหม่
Finance and accounting for a modern life
9000312
ทักษะธุรกิจออนไลน์สาหรับคนรุ่นใหม่
Online business skills for the new generation
9000313
การพัฒนาบุคลิกภาพและการนาเสนอในยุคดิจิทัล
Personality development and presentation in the digital age
9000314
การสื่อสารและการท่องเที่ยว
Communication and Tourism
9000315
การสร้างแบรนด์ดิจิทัล
Digital Branding

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

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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9000316
9000317
9000318
9000319
9000320
9000321

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
Modern retail entrepreneurial skills
ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
Digital retail business
การสร้าสรรค์งธุรกิจสมัยใหม่
New Venter Creation
การตลาดสุขภาพสมัยใหม่
Modern Healthcare Marketing
การพัฒนาการตลาดสาหรับธุรกิจผู้สูงวัย
Silver Age Marketing Development
ทักษะทางการตลาดเชิงประสบการณ
Experience Marketing Skills

1.4 ลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี
9000403
พืชพรรณเพื่อชีวิต
Plants for Life
9000411
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิต
Digital Technology Life
9000407
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
9000408
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
Development of Quality of Life and Environment
9000412
การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
Agriculture and Food for Life
9000410
การบริหารจัดการสุขภาพ
Health Management
9000413
แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
Suitable Agricultural Practices for Sustainable Development
9000414
สมุนไพรเพื่อชีวิต
Herbs for life

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
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9000415
9000416
9000417
9000418
9000419
9000420
9000421
9000422
9000423
9000424
9000425
9000426
9000427

สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อชุมชน
Environment, Technology and Innovation for Local Community
การประกอบอาหารสาหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
Cooking for Modern Entrepreneurship
การแปรรูปสัตว์น้าท้องถิ่น
Local Aquatic Processing
สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
Environment and Global Change
การวาดภาพและการออกแบบในชีวิตประจาวัน
Daily Life Drawing and Design
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับชีวิตประจาวัน
Industrial Technology and Daily Life
รู้ทันอุตสาหกรรมดิจิทัล
Digital Industrial Literacy
การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
Internet of Thing for Digital life
ปัจจัยที่ 5 สาหรับพลเมืองยุคดิจิทัล
The 5th need for Digital Citizens
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่เชิงสร้างสรรค์
Creative Modern Industrial Technology
การจัดการข้อมูลอย่างสร้างสรรค์
Creative Data Management
การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่
Modern Industrial Management
เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
Technology Due to Royal Initiative

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(0-4-2)
3(0-4-2)
3(0-4-2)
3(0-4-2)
3(0-4-2)
3(0-4-2)
3(0-4-2)
3(0-4-2)
3(0-4-2)
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2. หมวดวิชำเฉพำะ เรียนไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชำเฉพำะด้ำน เรียนไม่น้อยกว่า
2.1.1 วิชำบังคับ เรียนไม่น้อยกว่า
รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
................... ....................................................(ภาษาไทย)
....................................................(ภาษาอังกฤษ)
...
2.1.2 วิชำเลือก เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
................... ....................................................(ภาษาไทย)
....................................................(ภาษาอังกฤษ)
...
2.1.3 กลุ่มวิชำประสบกำรณ์วิชำชีพ ให้เลือกเรียนไม่น้อยกว่า
จากรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา ดังต่อไปนี้
1) ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
รหัสวิชำ
ชื่อวิชำ
................... ....................................................(ภาษาไทย)
....................................................(ภาษาอังกฤษ)
...
2) สหกิจศึกษำ
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
................... ....................................................(ภาษาไทย)
....................................................(ภาษาอังกฤษ)
...
3. หมวดวิชำเลือกเสรี เรียนไม่น้อยกว่า
................... ....................................................(ภาษาไทย)
....................................................(ภาษาอังกฤษ)

... หน่วยกิต
... หน่วยกิต
... หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

... หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

... หน่วยกิต

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)

6 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
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3.1.4 แสดงแผนกำรศึกษำ
ปีที่ 1 ภำคกำรศึกษำที่ 1
หมวดวิชำ กลุ่มวิชำ

รหัสวิชำ

หน่วยกิต ทฤษฎี

ปฏิบัติ

ศึกษำ
ด้วยตนเอง

ศึกษาทั่วไป

เฉพาะ

วิชาบังคับ
วิชาเลือก

เลือกเสรี เลือกเสรี
รวม
ชั่วโมง/สัปดำห์

= 18 +

3+

6+

4+

15+

...
ปีที่ 4 ภำคกำรศึกษำที่ 2
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3.1.5 คำอธิบำยรำยวิชำ
หมวดวิชำกำรศึกษำทั่วไป
1) กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร
9000110

ภำษำไทยเพือ่ กำรสื่อสำร

3(2-2-5)

Thai Proficiency for Communication
ความสาคัญของภาษาไทยในฐานะเครื่องมือสื่อสาร เน้นทักษะการอ่าน การฟังอย่างวิเคราะห์ สังเคราะห์
ความสามารถในการสรุปความ ตีความ การเลือกสรรสาระความรู้จากการรับสารและการสืบค้น มาขยายความ นามาบูรณา
การทักษะทางภาษาด้วยรูปแบบการนาเสนอสารรายงานทางวิชาการ โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
The significance of Thai language as the instrument for communication emphasizing on
reading, analytical listening, synthesize, to be able in summarize, interpretation, to chore the matter of
knowledge from message receives and searching for extending to integrate on language skill as the form of
academic report presentation with field work for data collection on fine arts and cultures local wisdom
base in the south as appropriately
9000162

การใช้ภาษาในงานสารบรรณ
Language for Paper Work

2(1-2-3)

ความหมาย ลักษณะ ความส าคัญ ประเภทของส านักงาน ฝึกปฏิบัติการใช้ภ าษาเพื่อ การสื่ อ สารใน
ส านักงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน งานประชาสัมพันธ์ งานประชุม งานประสาน งานติดต่อนัดหมาย งานรวบรวมและ
ประเมินผล สามารถนาเสนองานด้านสารบรรณได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
Meaning Character, its significance and official categories, langrage performance for
communication in offices either government and private sectors, public relation works, meeting, operation,
appointment, collection and assessment, to be able on paper work as rightly and appropriately

ห น้ า 35 | 168

9000163

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

2(1-2-3)

Fundamental English
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษระดับเริ่มต้น ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน โดยเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจ และ
สามารถใช้ประโยคพื้นฐาน แนะนาตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถโต้ตอบอย่างง่าย ๆ และตอบคาถามในสถานการณ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจาวันและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
Enabling and encouraging students to become reflective, articulate and use the language
successfully in basic level of four English skills: listening, speaking, reading and writing at elementary level.
Focusing on understanding and using basic sentences to introduce him/ herself and others, interact in a
simple way, ask and answer basic questions in various communicative situations related to daily lives and
nearby environments correctly and appropriately.
9000135

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

2(1-2-3)

การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอั ง กฤษโดยเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นมี ค วามเข้ า ใจ สามารถใช้ ภ าษาอั ง กฤษสื่ อ สารใน
สถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจาวัน ได้ถูกต้องชัดเจน ทั้ง 4 ทักษะ โดยใช้ประโยคสั้นๆและคาศัพท์ที่คุ้นเคยเกี่ยวกับข้อมู ล
ส่ ว นตั ว ครอบครั ว ภู มิ ศ าสตร์ท้ อ งถิ่ น การซื้ อ สิน ค้ า การเดิ น ทาง และสถานการณ์ทั่ ว ไปในที่ท างาน อธิ บ ายบริ บ ทใน
ชีวิตประจาวันและความต้องการของตนเองได้อย่างเป็นธรรมชาติ
Enabling and encouraging students to become reflective, articulate and use the 4 skills
of simple English contents successfully. Emphasizing on understanding and communicating at preintermediate level (CEFR: A1+- A2) on topics covering personal details, family information, local
geography, shopping, travelling, general situations at work. Expressing daily life contexts and needs quite
naturally.
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9000136

ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้
English for Application

2(1-2-3)

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ เล่าเรื่อง
เกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองด้วยการติดต่ อ สื่อสาร
และนาทักษะภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ในบริบทของการทางานในอาชีพต่าง ๆ ในอนาคต
Improving English language skills with an emphasis on how students are being able to
understand and communicate in their areas of interests, experiences, events. Explaining hopes, opinions
and/or inspiration with reasons and/ or creative comments and suggestions. Communicating and applying
English skills to the context of future careers.
9000137

ภาษาอังกฤษสาหรับทักษะการทางาน
3(2-2-5)
English for Working Skills
การสื่อสารโดยใช้ภาษาที่ซับซ้อนได้เช่น เรื่องอาชีพและเรื่องราวต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันแบบไม่ต้องเตรียม
ตัว จับใจความสาคัญของบทสนทนาและเข้าใจประเด็นต่าง ๆ ที่ได้ฟังจากรายการวิทยุ และทีวี ข่าวจากสื่อบนอินเทอร์เน็ต
และเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ยินในชีวิตประจาวัน เข้าใจบทความทั้งที่เกี่ยวกับกิจวัตรประจาวัน และการทางานได้ เขียนบทความง่ายๆ
เกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ์ ส าคั ญที่ เ กิด ขึ้ น ในปัจ จุบั น อี ก ทั้ ง ยั ง สามารถเขี ย นอี เ มล์ที่ ส ามารถอธิ บ ายข้ อ มู ล ของตั ว คุณเอง และ
ประสบการณ์การทางานของคุณ
Enabling and encouraging students to communicate using complex sentences with details
about career and daily routine promptly. Understanding the gist and main idea of each conversation, news
reports from radios, televisions and other medias on internet as well as articles about daily routine and
work. Writing important events, biodata and emails about students’ work information.
9000138

ภาษาจีนสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Chinese for Daily Life
การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียน เรียนรู้การอ่าน เขียน สัทอักษร (อักษรกากับเสียงในภาษาจีน
หรือเรียกว่า พินอิน ) ได้อย่างถูกต้องแม่นยา สามารถอ่านออกเสียง สัทอักษร กลุ่มคา และประโยคสั้นๆ ได้ ถูกต้องชัดเจน
โดยเฉพาะเสียงวรรณยุกต์ การเรียนคาศัพท์และสะสมคาศัพท์ไว้ เพื่อนาคาศัพท์นั้น ๆไปใช้พูดหรือสนทนาถึงสิ่งที่เป็นกิจวัตร
ประจาวัน พูดแนะนาตนเองและผู้อื่นพูดและถามตอบเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวได้
Improving Chinese language skills with an emphasis on reading and writing phonetic
characters (Pinyin: 拼音) accurately. Reading phonetic alphabets, words and short sentences aloud with
clear pronunciation and accurate intonation. Learning and accumulating new vocabulary to introduce
oneself and others, talk about routine, ask and answer questions in daily context.
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9000139

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Chinese for Communication
การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาจี น โดยเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเข้ า ใจค าสั่ ง ค าขอร้ อ ง และประโยคที่ ใ ช้ ใ น
ชีวิตประจาวันที่ยากขึ้น และสามารถอ่านและเขียนสัทอักษรได้อย่างถูกต้องแม่นยาและรวดเร็วขึ้น สามารถเปรียบเทียบความ
เหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทยได้ และสื่อสารประโยคภาษาจีนในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว
ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทางและการทางานเบื้องต้น สามารถพูดความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบภาษาจีน
ได้อย่างค่อนข้างเป็นธรรมชาติขึ้น
Improving Chinese language skills in a more difficult level by focusing on asking and giving
commands, requests and sentences used in daily life. Enabling and encouraging students to read and write
phonetic alphabets more fluently and accurately. Compare the similarities and differences between simple
Chinese language and Thai language when communicating on matters related to personal matters, needs,
family, shopping, travel and work more naturally.
9000140

ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
Chinese for Application
การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียน สามารถพูดประโยคที่มีคาศัพท์ เนื้อหาที่ต้องใช้ในการทางาน
และใช้ไวยากรณ์ได้อย่างเข้าใจและถูกต้อง อ่านข้อความ เรียงความหรือบทสนทนาเกี่ยวกับการทางานแล้วจับใจคว ามได้
สามารถสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับบุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆในสังคม สามารถสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ
เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์ ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และแสดงความคิดของตนเอง
Broadening Chinese language skills to using more difficult Chinese vocabulary, contents,
and grammar for effective communication in the workplace. Read routine messages, essays, texts and
dialogs related to job/business communication with clear comprehension. Encouraging students to
communicate about personal interest, experiences, local events, and expectations using Chinese with
people in the same and outside line of work.
9000141

ภาษาจีนสาหรับทักษะการทางาน
3(2-2-5)
Chinese for Working Skills
การพัฒนาทักษะภาษาจีนโดยเน้นให้ผู้เรียน สามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อนขึ้นเช่น สนทนา แลกเปลี่ยน
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเองในเรื่องต่าง ๆ ในที่ทางาน และสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถพูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษาใช้
ทักษะภาษาจีนในการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างดี สามารถแสดงบทบาทสมมุติ และถาม ตอบตามสถานการณ์สมมุติได้ มี
ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาและวัฒนธรรมจีน
Improving Chinese language skills to communicate in more complex language use in
workplace and exchanging information about oneself and in various situations in routine job and with native
speakers. Using Chinese skills; listening, speaking, reading and writing with good understanding not only
Chinese language but also its culture.
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9000142

ภาษาญี่ปุ่นสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Japanese for Daily Life
การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาญี่ปุ่นที่ต้องใช้ในชีวิตประจาวัน
การศึกษาตัวอักษรฮิรางานะ อักษรคาตาคานะ โครงสร้างประโยคระดับต้น และ คาศัพท์ภาษาญี่ปุ่น ฝึกทักษะในการฟัง พู ด
อ่าน เขียน เพื่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับกาลเทศะ
Improving the student’ s Japanese skills, student will understand the Japanese language
for daily life, able to explain the truth that happens in daily life, explain routine, and able to introduce
themselves and introduce others, student able to make question and answer personal details such as
address, person, personal belongings, able to communicate Japanese language at basic level
9000143

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Japanese for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารประโยคภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่อง
ส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทางและการทางานเบื้องต้น และฝึกทักษะการฟังและการพูดสถานการณ์ต่าง ๆ โดย
ใช้โครงสร้างประโยคที่เรียนมา สามารถโต้ตอบภาษาญี่ปุ่นได้อย่างเป็นธรรมชาติ
Improving language skill by practice, student will able to understand and communicate by
using Japanese language about personal information, family, shopping, using Japanese for traveling and
using Japanese for working as basic level, student able to explain personal desire, able to communicate
with Japanese language naturally
9000144

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
Japanese for Application
การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรีย นสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่ อกับ
บุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ และใช้สานวนภาษาในการเล่าบรรยาย
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่สนใจฝึกทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและฝึกฝนทักษะการพูด การสนทนา การให้ข้อมูล และการแสดง
ความคิดเห็นในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยใช้โครงสร้างประโยคที่เรียนมาในระดับที่สูงขึ้น
Improving the Student’ s Japanese skills. Student will able to communicate about works
cooperation, able to talk with other people in society, explain the personal interests with Japanese
language, able to tell about life’ s experiences, condition, personal goals and able to explain personal
reasons and beliefs to other people correctly
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9000145

ภาษาญี่ปุ่นสาหรับทักษะการทางาน
3(2-2-5)
Japanese for Working Skills
การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริงและ
อารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา ตลอดจนการศึกษา
ระบบการบริหารงาน วัฒนธรรมและมารยาทในการทางานแนวคิดในการทางานของคนญี่ปุ่น เพื่อให้สามารถทางานกับคน
ญี่ปุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Improving the student’ s Japanese skills, student will able to use difficult sentences both
the truth and feelings that relate to careers and personal interests, able to communicate with native speaker
fluently, able to write Japanese language in many situations correctly
9000146

ภาษาเกาหลีสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Korean for Daily Life
การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาเกาหลี โ ดยเน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเข้ า ใจประโยคภาษาเกาหลี ที่ ต้ อ งใช้ ใ น
ชีวิตประจาวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจาวัน การแนะนาตนเองและผู้อื่น การถามตอบ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาเกาหลีในระดับพื้นฐาน
Improving the Student’s Korean skills. Student will understand The Korean language use
in daily life able to explain the truth that happens in daily life, explain routines, and able to introduce
themselves and introduce others. Student able to make question and personal details such as address,
person, personal belongings, able to communicate with Korean language at basic level
9000147

ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Korean for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารประโยคภาษาเกาหลีในเรื่องที่
เกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทางและการทางานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง
สามารถโต้ตอบภาษาเกาหลีได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ
Improving language skill by practice, student will able to understand and communicate by
using Korean language about personal information, family, shopping. Using Korean for traveling and using
Korean for working at basic level, student able to explain personal desire, able to communicate with Korean
language naturally
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9000148

ภาษาเกาหลีเพื่อการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
Korean for Application
การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับ
บุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์
ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้
Improving the student’ s Korean skills, student will able to communicate about works
cooperation, able to talk with other people in society, can explain personal interests with Korean language,
able to tell about life’ s experiences, condition, personal goals and able to explain personal reasons and
beliefs to other people correctly
9000149

ภาษาเกาหลีสาหรับทักษะการทางาน
3(2-2-5)
Korean for Working Skills
การพัฒนาทักษะภาษาเกาหลีโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถสื่อสารภาษาที่ซับซ้อน ทั้งในส่วนของข้อเท็จจริง
และอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และเขียนภาษา
เกาหลีในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
Improving the student’s Korean skills, student will be able to use difficult sentences both
the truth and feelings related to careers and personal interests, able to communicate with native speaker
fluently, able to write Korean language in many situations correctly
9000150

ภาษาอินโดนีเซียสาหรับชีวิตประจาวัน
3(2-2-5)
Bahasa Indonesia for Daily Life
การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจประโยคภาษาอินโดนีเซียที่ต้องใช้ใ น
ชีวิตประจาวัน การอธิบายสิ่งที่เป็นจริงตามธรรมชาติและสิ่งที่เป็นกิจวัตรประจาวัน การแนะนาตนเองและผู้อื่น การถามตอบ
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ที่อยู่อาศัย คนที่รู้จักและสิ่งของที่ตนมี การโต้ตอบด้วยภาษาอินโดนีเซียในระดับพื้นฐาน
Improving the student’ s Indonesian language skills. Student will understand The
Indonesian language for use in daily life able to explain the truth that happens in daily life, explain routine,
and able to introduce themselves and introduce others, student able to make question and personal details
such as Address, person, personal belongings, able to communicate with Indonesian language in basic level
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9000151

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
3(2-2-5)
Bahasa Indonesia for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารประโยคภาษาอินโดนีเซียในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่อง
ส่วนตัว ครอบครัว การซื้อสินค้า การเดินทางและการทางานเบื้องต้น อธิบายความต้องการของตนเอง สามารถโต้ตอบ
ภาษาอินโดนีเซียได้ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ
Improving language skills by practice, student will able to understand and communicate
by using Indonesian language about personal information, family, shopping. Using Indonesian for traveling
and using Indonesian for working at basic level, student able to explain personal desire, able to
communicate with Indonesian language naturally
9000152

ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้
3(2-2-5)
Bahasa Indonesia for Application
การพัฒนาทักษะภาษาอินโดนีเซียโดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวกับการติดต่อกับ
บุคคลในสายงานและบุคคลอื่น ๆ ในสังคม สามารถสื่อสารในเรื่องที่ตนเองสนใจ เล่าเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์ เหตุการณ์
ความมุ่งหวังของตนเอง อธิบายเหตุผล และความคิดเห็นของตนเองได้
Improving the student’s Indonesian skills. Student will able to communicate about works
cooperation, able to talk with other people in society, can explain personal interested with Indonesian
language, able to tell about life’ s experiences, conditions, personal goals and able to explain personal
reasons and beliefs to other people correctly
9000153

ภาษาอินโดนีเซียสาหรับทักษะการทางาน
3(2-2-5)
Bahasa Indonesia for Working Skills
การพั ฒ นาทั ก ษะภาษาอิ น โดนี เซี ย โดยเน้ น ให้ผู้ เรี ยนสามารถสื่อ สารภาษาที่ ซับ ซ้อ น ทั้ ง ในส่ ว นของ
ข้อเท็จจริงและอารมณ์ความรู้สึกที่เกี่ยวข้องกับอาชีพและความสนใจของตน พูดคุยได้อย่างคล่องแคล่วกับเจ้าของภาษา และ
เขียนภาษาอินโดนีเซียในบริบทที่หลากหลายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
Improving the student’s Indonesian skills. Student will able to communicate about works
cooperation, able to talk with other people in society, can explain personal interested with Indonesian
language, able to tell about life’ s experiences, conditions, personal goals and able to explain personal
reasons and beliefs to other people correctly
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2) กลุ่มวิชำมนุษย์ศำสตร์
9000205
พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
3(3-0-6)
Human Behavior and Self Development
แนวคิดเกี่ยวกับมนุษ ย์ พฤติกรรมของมนุษย์ องค์ประกอบและปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม แนวคิด
เกี่ยวกับตน ความสาคัญของการพัฒนาตน หลักในการพัฒนาตน พุทธจิตวิทยาในการพัฒนาตน เทคนิคและวิธีการพัฒนาตน
บุคลิกภาพและการสร้างมนุษยสัมพันธ์ การพัฒนาพฤติกรรมการทางาน การทางานเป็นทีม การเป็นผู้นา ผู้ตาม การดารงชีวิต
อย่างมีความสุข ความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
Concept on human, human behavior, components and basic factors of behavior, concept
on oneself, the significance of self-development, the principle of self-development, phycho - buddhology
in self-development, the technic and method for self-development, characteristics and human relation
design, the development of job behavior, team work, leadership, follower, happy life living, responsibility
to role and duty cipher oneself of others.
9000209

การบริหารสมอง
3(3-0-6)
Brain Activity
รู้จักสมองของมนุษย์ การทางานของสมองและประสาท สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวา สมองกับการ
เรียนรู้ ทักษะสมองเพื่อการจัดการชีวิตให้สาเร็จ การเคลือ่ นไหวร่างกายที่ช่วยให้สมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาทางาน
ประสานกันอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารสมองให้สดชืน่
Know the human brain, Brain and nervous system function, Left brain and right brain, Brain
and learning, Executive Functions, The physical movements that help the left and right brain work in
harmony with each other. Refreshing brain exercise.
9000210

การเพิ่มความสุขในชีวิต
3(3-0-6)
Add happiness in life
แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก ความรู้ที่นาไปสู่การสรรค์สร้าง การรู้สึกขอบคุณ การสร้างกิจวัตร การ
สร้างแผนที่แห่งความหมาย ฝึกจิตให้อยู่กับความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ การเรียนรู้จากประสบการณ์ที่ยากลาบาก การบริหารเวลา
ความสัมพันธ์เชิงบวก การเผชิญหน้ากับความล้มเหลว การเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้ การบาบัดปรับความคิด วิธีจัดการกับ
ความคาดหวัง ความปลอดภัยทางจิต กิจกรรมกระตุ้นความสุข
Concepts of positive psychology, Knowledge that leads to creation, Appreciation,
establishing a routine, creating a map of meaning, Train the mind to be generous, learning from difficult
experiences, Time management, Positive relationship, The face of failure, Fully understanding oneself,
Cognitive therapy, How to deal with expectations, Mental safety, Happiness-boosting activities.
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9000211

ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
3(3-0-6)
Life Competencies for the Righteous
ความรู้ ความเข้าใจแนวคิดและการปฏิบัติเชิงประจักษ์ ทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ ทักษะการคิดเพื่อรู้จัก
ตนเองอย่างถ่องแท้ ทักษะการคิดด้านบวก ทักษะทางสังคม ทักษะทางพุทธิปัญญา และทักษะต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการ
ดารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 การดารงชีพอยู่ได้ด้วยตนเองและดาเนินชีวิตอยู่ในสังคม ได้อย่างเป็นสุข
Knowledge, comprehension on concepts and empirical practices, critical thinking skills,
thinking skills to fully understand themselves, positive thinking skills, social skills, cognitive skills and other
skills that can generate competencies for the 21st Century, living on their own and living in society with
happiness.
9000212

การจัดการความขัดแย้ง
3(3-0-6)
Conflict Management
ความหมาย แนวคิด และหลักการเกี่ยวกับความขัดแย้ง ทฤษฎีความขัดแย้ง การวิเคราะห์ความขัดแย้ง
ปฏิกิริยา การตอบสนอง และผลพวงของความขัดแย้ง มิติทางสังคม ความสัมพันธ์ทางอานาจ และความเป็นมนุษย์ในความ
ขัดแย้ง บทบาทผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียในการขัดแย้ง การสร้างกรอบเจรจาไกล่เกลี่ย เทคนิคและทักษะการจัดการความขัดแย้ง
ปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในระดับครอบครัว ชุมชน ชาติ และระหว่างประเทศ การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี
และบทเรียนจากความขัดแย้ง
Definitions and key concepts; conflict theories; conflict analysis; reaction, response and
repercussion regarding conflicts, social perspectives, power relations and human dimensions of conflicts,
roles of stakeholders in conflict management, negotiation and mediation approaches, techniques and skills
in conflict management, problems of conflicts and violence at the household, community, national and
international levels, non-violent approaches to conflict management; lessons learned from conflicts.
9000213

การเป็นผู้ให้
3(3-0-6)
Philanthropy
แนวคิดเกี่ยวกับการให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม ตัวอย่างกิจกรรมและประเภทของการให้และการ
อาสาช่วยเหลือสังคม พระราชดารัสและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เกี่ยวกับการให้ แก่สังคมไทยและ
พสกนิกรไทย โครงการในพระราชดาริที่สาคัญ การพัฒนาการเป็นผู้ให้ การรณรงค์เผยแพร่จิตสานึกการให้และการอาสา
ช่วยเหลือสังคม การจัดกิจกรรมแบ่งปันประสบการณ์ในการให้เพื่อสังคม
The concept of charity and social volunteer, sample of activities and types of charity and
social volunteer, the royal work and royal affair of the king on charity to Thai society and Thai people,
project on major royal thought, the development of philanthropy, campaign on propagation in social
voluntary, activities for providing of experiences in social charity.
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9000214

การรู้สารสนเทศและสื่อดิจิทัล
3(2-2-5)
Information literacy and digital media
ความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศ แนวคิด ความสาคัญ องค์ประกอบของการรู้สารสนเทศและสื่อ
ดิจิทัล กระบวนการพัฒนาทักษะการรู้สารสนเทศการสืบค้น รวบรวม ประเมิน วิเคราะห์ สร้างสรรค์งานวิชาการและสารสน
สนเทศบนดิจิทัล ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ วิเคราะห์ และใช้สื่อดิจิทัลในชีวิตประจาวันอย่างมีจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม
Meaning, information significance, concept, important, components of information literacy
and digital media, the process of information literacy skill development and searching, collecting
assessment analysis, create academic paper and information on digital media, skill for media literacy,
analysis and using digital media in daily as ethical and responsible to oneself and society.
3) กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์
9000304
ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง
3(2-2-5)
Life and Sufficiency Economy
ความเป็นมา ความหมาย ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคล
ครอบครัว และชุมชน การดาเนินชีวิตและการปฏิบัติตนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพี ยง ทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดาริกับ
เศรษฐกิจพอเพียงโครงการพระราชดาริกับเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเกษตรภาคธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม การพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบใน
ท้องถิ่น
Study the history, meaning of Philosophy of sufficiency economy able to use the
philosophy of sufficiency for personal, family and society purposes. Study how to live by using philosophy
of sufficiency economy to be the guideline of life, study the new theories from royal thought along with
Philosophy of sufficiency economy, able to integrate the sufficiency economy with agriculture, industry and
use to develop the society and economy with Philosophy of sufficiency economy, learn from case study
as sufficiency economy village in society
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9000305

นครศรีธรรมราชศึกษา
3(2-2-5)
Nakhon Si Thammarat Studies
องค์ความรู้เกี่ยวกับเมืองนครศรีธรรมราช ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สถานที่และบุคคลสาคัญ การอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่ น ประเพณี ศาสนธรรม สืบสานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ ปฏิบัติการกรณีศึกษาเชิงพื้นที่
Study the Nakhon Si Thammarat province’ s composition. Study about the physical of
province, environment of province, and history of province. Study the Cultural identity of Nakhon Si
Thammarat. Study about places and important persons of Nakhon Si Thammarat learn how to conserve
the Local culture, traditions, religious and belief. Study the royal project in Nakhon Si Thammarat and do
fieldwork at case study places in Nakhon Si Thammarat
9000306

อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
บริบททางภูมิศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การรวมกลุ่มและความร่วมมือของอาเซียน ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม
Study about the geography context in South- east Asia, Study about the history of Southeast Asia, study about Culture, traditions in different countries in South- east Asia. Study the history of
Association of Southeast Asia Nations in politics, economy, society and culture
9000307

พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม
3(2-2-5)
Civics and Social Responsibility
การเรียนรู้หลักการพื้นฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและการปกครองโดยกฎหมาย เข้าใจ
ความหมายของ "พลเมื อ ง" ในระบอบประชาธิ ป ไตย ฝึ ก ฝนให้นั ก ศึกษาได้ พั ฒนาตนเองให้เ ป็น "พลเมื อ ง" ในระบอบ
ประชาธิปไตยและให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยใช้วิธีการเรียนรู้โดยลงมือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความเข้มแข็งในการ
พัฒนาประเทศภายใต้หลักการบ้านเมืองสุจริต
The basic principle literacy of democracy system regime and legal regime, to understand
meaning of “civics” in democracy system, to train student for self-development on “civics” in learning by
doing for encouragement to stability in country development under honest country principles.
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9000308

พลวัตสังคมโลก
3(3-0-6)
Dynamics of Global Society
วิวัฒนาของสังคมมนุษย์ด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เหตุการณ์โลกปัจจุบัน โลกาภิวัตน์ องค์การ
ระหว่างประเทศ ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหา การปรับตัวของไทยในสังคมโลก และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
และสังคมโลก
Study about evolutions of human society. Study about Politics, Social, Current events,
Globalization, International organization and learn how to adopt life to global status. Study the change of
Thailand and Global Society
9000309

การจัดการเพื่อชีวิต
3(3-0-6)
Management for Life
เศรษฐกิจกับการดาเนินชีวิต การรู้จักตนเองการกาหนดเป้าหมายของชีวิต การพัฒนาตนเองสู่ความสาเร็จ
การพัฒนาภาวะผู้นา การวางแผนและการจัดการเกี่ยวกับการเงิน การบริหารความมั่งคั่ง ความมั่งคั่งและความรับผิดชอบต่อ
สังคม
Study economy and way of life, have self- consciousness. Study how to make a target of
life, develop successful life. Study leadership development. Planning and management of finances, manage
wealth with social responsibility
9000310

วิศวกรสังคม
3(2-2-5)
Social engineer
เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวิศ วกรสังคม ชุมชนและท้องถิ่น วิเคราะห์ศักยภาพ
ชุมชนและยกระดับความรู้ในชุมชน ศาสตร์พระราชาเพื่อการแก้ปัญหาชุมชนและความยั่งยืนเชิงพื้นที่บนฐานทรัพยากรของ
ชุมชน ทักษะความสาคัญเกี่ยวกับวิศวกรสังคม นวัตกรรมและการออกแบบโคกหนองนาโมเดลตามลักษณะภูมิสังคม
To study the concept Theory and general knowledge of social engineers Community and
local. Analyze the community potential and enhance the knowledge in the community. The monarchy for
community solutions and spatial sustainability based on community resources. Important skills related to
social engineers Innovation and design of Khok Nong Na model according to the landscape and society.
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9000311

การเงินและการบัญชีเพื่อชีวิตยุคใหม่
3(2-2-5)
Finance and accounting for a modern life
การวางแผนทางการเงินและการจัดทาบัญชีรายรับรายจ่ายของบุคคล แนวทางการออกแบบแสดงสถานะ
การเงินให้เป็นไปตามความต้องการในยุคใหม่ เป้าหมายในการจัดการทางการเงินและการออม การคิดวิเคราะห์ข้อมูลรายจ่าย
ในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เพื่อการบริหารการเงินและการบัญชีในยุคใหม่อย่างมืออาชีพ
Finance and Accounting for Modern Lifestyle Financial planning and setting up personal
revenue and expense accounts. Guidelines for financial status designing to meet the needs of modern life.
Goals in financial management and saving. Analysis of income and expenses in the past, present, and future
for professional financial management and accounting in modern life
9000312

ทักษะธุรกิจออนไลน์สาหรับคนรุ่นใหม่
Online business skills for the new generation

3(2-2-5)

ธุรกิจออนไลน์ในยุคปัจจุบัน การปฏิบัติการในการวิเคราะห์สถานการณ์และพฤติกรรมผู้บริโภคออนไลน์
การสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ การเสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีใกล้ตัวในการถ่ายภาพ, วีดีโอและสร้างเนื้ อหาทางการตลาด
เพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมาย การบูร ณาการเครื่องมือทางการตลาด และกลยุทธ์การตลาดออนไลน์ส มัยใหม่ การประเมินผล
การตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน
Online business in the present day. the Practical practice for analyzing the situation and
online consumer behavior. Enhancing skills in using technology close to you for photography, video and
creating content marketing to target audience. Integration of marketing tools and modern online marketing
strategies. Evaluation of online marketing.
9000313

การพัฒนาบุคลิกภาพและการนาเสนอในยุคดิจิทัล
Personality development and presentation in the digital age

3(2-2-5)

การปฏิบัติติการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและสร้างความมั่นใจสาหรับคนรุ่นใหม่ การสร้างแบรนด์
บุคคลที่มีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ที่พึงประสงค์ การวิเคราะห์สถานการณ์และผู้ฟัง การสร้างเนื้อหาในการนาเสนอ เทคนิคการ
นาเสนอในที่สาธารณะ เทคนิคการนาเสนอพิชชิ่งเพื่อการแข่งขัน เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัลที่นามาใช้สร้างความน่าสนใจ
และน่าเชื่อถือในปัจจุบัน
Practice in personality development and building confidence for the new generation.
Creating a personal brand with a desirable identity and identity. Situation analysis and listeners. Presentation
content creation. Public presentation techniques. Pitching techniques. Digital tools and technology for
create attractiveness and credibility.
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9000314

การสื่อสารและการท่องเที่ยว

3(2-2-5)

Communication and Tourism
พฤติกรรมนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน ประเภทของการท่องเที่ยว และการเลือกกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติการ
ค้นหาและสร้างอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่รอบตัว การปรับตัวและการสร้างโอกาสทางการตลาดจากการท่องเที่ยวตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ การสร้างแผนเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
การปฏิบัติการเพื่อเข้าถึงการตลาดการท่องเที่ยวอย่างสร้างสรรค์
Education about Tourist behavior in modern times, types of tourism and target audience
selection. Practice for searching and creating a tourist identity is all around. The adaptation and creating
market opportunities from tourism according to various situations. Creating a plan for the development of
tourist attractions. Using digital technology to communicate with target tourists. Operations to access
creative tourism marketing.
9000315

การสร้างแบรนด์ดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital Branding
องค์ประกอบของแบรนด์ กระบวนการเกิดและการถ่ายทอดแบรนด์ในระยะยาว การปฏิบัติการในการ
วิเคราะห์ข้อมูลอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การถอดแบรนด์ดีเอ็นเอ การค้นหาและวิเคราะห์จุดเชื่อมโยงระหว่าง
แบรนด์กับกลุ่มเป้าหมาย การใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อสร้างคุณค่าและส่งต่อคุณค่าของแบรนด์ การประเมินผลการสื่อสารของแบ
รนด์ดิจิทัล
Brand composition. Branding process and long-term branding. Operations in Identity and
Identity Analysis of the product. Paraphrasing the brand DNA. Finding and analyzing the connections
between brands and target audiences. Using digital tools to create value and deliver brand value. Evaluation
of digital brand communication.

ห น้ า 49 | 168

9000316

ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่

3(2-2-5)

Modern retail entrepreneurial skills
การสร้ า งทั ก ษะการเป็ น ผู้ป ระกอบการธุ ร กิ จ ค้ าปลี กสมั ย ใหม่ การวิ เ คราะห์ ปั ญ หาและโอกาสของ
ผู้ประกอบการ การประเมินโอกาสทางการเงิน การตลาด ผลิตภัณฑ์ และคู่แข่ง ในอุตสาหกรรม การวางแผน การจัดทา
งบประมาณ วิธีการจดทะเบียน เอกสารและกฎระเบียบที่จาเป็นในการประกอบการ ภาวะผู้นาของผู้ประกอบการ ความคิด
สร้างสรรค์และการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และจริยธรรมทางธุรกิจ ทักษะที่จาเป็นสาหรับการ
เขียนแผนธุรกิจให้ประสบผลสาเร็จ ทักษะการใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการประกอบธุรกิจ
Building modern retail entrepreneurial skills Analysis of entrepreneur problems and
opportunities Assessing financial opportunities, product marketing, and competitors in the planning industry,
budgeting. Registration method Documents and regulations necessary for the undertaking of the operation
Entrepreneurial leadership Creativity and adaptation to situations Social responsibility And business ethics
Skills you need for writing a successful business plan; Skills for using information technology systems in a
business operation.
9000317

ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
3(2-2-5)
Digital retail business
ความสาคัญและบทบาทของธุรกิจดิจิทัลต่อผู้บริโภคและสังคม การใช้เครื่องมือดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การใช้เว็ ปไซต์ เครือข่ายสัง คมออนไลน์ การโฆษณาออนไลน์ การทาการตลาดวีดีโ อ การตลาดผ่านโทรศัพท์มือถือ โดย
ดาเนินการด้านธุรกิจค้าปลีกผ่านระบบเครือข่าย การวัดประเมินประสิทธิผลของเครื่องมือการตลาดดิจิทัล การใช้ฐานข้อมูล
ลูกค้าเพื่อพัฒนาธุรกิจค้าปลีกผ่านระบบดิจิทัลและ จรรยาบรรณของนักค้าปลีกดิจิทัล
The importance and role of digital businesses to consumers and society. The use of digital
tools in various forms such as the use of the website, Social network Online advertising Video marketing
and Mobile marketing by operating the retail business through the network system, measuring the
effectiveness of digital marketing tools, using a customer database to develop a digital retail business and
digital retailer ethics
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9000318

การสร้าสรรค์งธุรกิจสมัยใหม่
3(2-2-5)
New Venter Creation
ทักษะเบื้องต้นทางธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจ กระบวนการ
ในการสร้างธุรกิจใหม่ ข้อมูลทางการตลาด ความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนวัตกรรม และการนาเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ มาใช้ใน
การสร้างธุรกิจใหม่ จริยธรรมของการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างธุรกิจใหม่
Basic conceptual approach of business and entrepreneurship, evaluation and analysis of
business environment, new business start- up establishment process, market data, creative idea and
innovative creation for business, any technology for new business, ethics of entrepreneur and business
establishment.
9000319

การตลาดสุขภาพสมัยใหม่
3(2-2-5)
Modern Healthcare Marketing
ความส าคัญ ประเภท และบทบาทของการตลาดสุ ขภาพสมัยใหม่ที่ มีต่ อการพั ฒนาภาคบริการและ
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แนวคิดในการประกอบธุรกิจเพื่อสุขภาพสมัยใหม่ การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถการ
แข่งขันทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับภูมิปัญญาดั้ง เดิม เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งกลยุทธ์ที่จาเป็นส าหรับการบริหารธุร กิจ
บริการสุขภาพ ผ่านกระบวนการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมกับธุรกิจในชุมชน
Importance, types and roles of modern healthcare marketing for service sector
improvement and country’s economic overview, concepts for conducting modern healthcare businesses,
development of potential and business competitiveness with local wisdoms, technology and innovation,
other essential strategies for healthcare business management via the participatory process with local
businesses.
9000320

การพัฒนาการตลาดสาหรับธุรกิจผู้สูงวัย
3(2-2-5)
Silver Age Marketing Development
ความหมาย ความสาคัญ ลักษณะและแนวโน้มของธุรกิจผู้สูงวัย การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกของธุรกิจผู้สูงวัย การทาความเข้าใจพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อของผู้สูงวัย การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าผู้สูง วัย
โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกันจากผู้ประกอบการจริง เพื่อให้สามารถนาความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ผ่านกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบโครงงาน
Definition, importance, characteristics and trends of silver age business, analysis on internal
and external environments of silver age business, understanding silver age buying decisions, customer
relationships with silver age by focusing mutual learning from entrepreneurs in order to apply the knowledge
and good practices appropriately via project based learning format.
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9000321

ทักษะทางการตลาดเชิงประสบการณ
3(2-2-5)
Experience Marketing Skills
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด รูปแบบของการตลาดเชิงประสบการณ์ การบริหารประสบการณ์ของ
ลูกค้า วิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องทั้งด้านเหตุผลและอารมณ์ และเลือกสื่อ ที่ผสมผสานกันอย่าง
เหมาะสม ผ่านการพัฒนาทักษะของผู้เรียนโดยเน้นฝึกปฏิบัติ
Definitions, importance, concepts, patterns of experience marketing, customer experience
management, continually creating good functional and emotional experiences to customers, finding suitable
media for integration via students’ skills development, focusing on practices.
4) กลุ่มวิชำวิทยำศำสตร์ คณิตศำสตร์ และเทคโนโลยี
9000403
พืชพรรณเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Plants for Life
พืชพรรณและความสัมพันธ์ของพืชพรรณกับสรรพสิ่งต่าง ๆ จากภูเขาสู่ทะเล เรียนรู้คุณและค่า ของพืช
พรรณที่มีต่อชีวิตมนุษย์ การจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ตามแนวทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ฝึกการเรียนรู้ การสังเกตด้วยประสาทสัมผัสทั้งห้า การวางแผน
การคิดที่เป็นระบบการทางานเป็นทีม การเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในการปฏิบัติการภาคสนาม การวิเคราะห์ สรุปองค์
ความรู้และนาเสนอผลการศึกษาที่มีสาระทางวิชาการและความเบิกบาน
Study about relation of plants and herbs with nature e.g. forest, mountain and sea. Study
the value and property of plants. Learn how to manage the resources following the Royal’ s plant and
herbal reservation project of Princess Sirindhorn. Practice and learning with five senses (sight, hearing, taste,
smell, touch) . Study about how to make plan, exchanges thinking, learn teamwork and preparing for
teamwork. Analyze and summarize the knowledge from learning and present with knowledge and joy.
9000411

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Digital Technology Life
แนวคิดเกี่ยวกับความเข้าใจและการใช้ดิจิทัลในชีวิตประจาวัน การใช้งานระบบคอมพิวเตอร์แพลตฟอร์มที่
ได้รับความนิยม โปรแกรมระบบ โปรแกรมประยุกต์สาหรับสานักงาน เครือข่ายและการสื่อสารยุคดิจิทั ล สิทธิ ความรับผิดชอบ
และความมั่นคงปลอดภัยยุคดิจิทัล กฎหมายดิจิทัล เทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต การเป็นพลเมืองดิจิทัล การนาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาปรับใช้ในการดารงชีวิตประจาวันอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสุขภาพดี
Concepts of digital literacy in everyday life. Computer applications on popular platforms.
Operating systems. Office applications. Network and communication in the digital age. Rights, responsibilities,
and security in the digital age. Digital law. Future digital technology. Digital citizenship. Effective and healthy
adoption of digital technology in daily life.
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9000407

การคิดและการตัดสินใจ
3(2-2-5)
Thinking and Decision Making
หลั ก การและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ ความคิ ด สร้ า งสรรค์ การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล และข่ า วสาร
ตรรกศาสตร์และการให้เหตุผล กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์และประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาชีวติ ประจาวัน
Principles and implications of human thinking. Creativity information analysis Logic and
reasoning decision process. The process of seeking scientific knowledge and application in solve problems in
every life.
9000408

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
3(2-2-5)
Development of Quality of Life and Environment
ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สถานการณ์ ปัญหา และการจัดการสิ่งแวดล้อม อาหารและสุขภาพ
การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
Science process skills, situations, problems and management on the environment, food
and health, local wisdom promoting, innovation and technology suitable for life quality development
9000412

การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Agriculture and Food for Life
ความสาคัญและสถานการณ์การเกษตรของไทยและโลก ระบบการทาการเกษตรกรรมยั่งยืนแบบต่าง ๆ
หลักพื้นฐานการผลิตพืช สัตว์ การประมง การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพ ความปลอดภัยทางด้า น
การเกษตรและอาหาร นวัตกรรมทางการเกษตรและอาหาร และฝึกปฏิบัติการในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
An importance of agricultures in Thailand, situation of Thai agricultures and Global
agriculture, sustainable agricultures systems, basic of animal husbandry, fishery, production of organic
fertilizer and use of microorganism in agriculture, agriculture products processing, healthy food, agriculture
and food safety, innovation of agriculture and food, and practicing in related agriculture topic
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9000410

การบริหารจัดการสุขภาพ
3(2-2-5)
Health Management
การบริหารจัดการสุขภาพในชีวิตวิถีใหม่ การเป็นผู้นาทางปัญญาและข่าวสารด้านสุขภาพ ปัญหาสุขภาพที่
พบบ่อยในแต่ละช่วงวัย การคุมกาเนิด สิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ การจัดการความเครียด การปฐมพยาบาลที่พบบ่อยและการ
ช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น ยาสามัญประจาบ้านการออกกาลังกายและนันทนาการเพื่อสุขภาพ การออม การเตรียมความพร้อมสู่
วัยผู้สูงอายุคุณภาพ สิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพที่พึงทราบ
Health management in new normal. Leadership in intelligence and health information,
common health problems of each age, contraception, healthy environment, stress management, common
first aid and basic resuscitation. household medicine, exercise and recreation for health, savings, preparation
for the quality aging, essential health benefits.
9000413

แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
3(2-2-5)
Suitable Agricultural Practices for Sustainable Development
ความสาคัญของการเกษตรกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ศึกษาทฤษฎีและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ย
อินทรีย์ น้าสกัดชีวภาพ การผลิตถ่านชีวภาพและน้าส้มควันไม้ การเพาะเห็ด การเลี้ยงผึ้ง การปลูกผักปลอดสารพิษ การ
ประยุกต์ใช้จุลินทรีย์เพื่อการปรับปรุงดินและคุณภาพน้า การควบคุมโรคและแมลงด้วยชีวะวิธี และการใช้ประโยชน์จากเศษ
เหลือทางการเกษตร
An importance of agriculture and sustainable development, study the theory and practices
to making fertilizer; composed fertilizer, organic fertilizer, bio- extracted, biochar and wood vinegar,
mushroom cultivation, bee farming, growing organic vegetables, an application of microorganism for soil
and water improvement, biocontrol for diseases and insect pests’ control, and utilization of agricultural
waste
9000414

สมุนไพรเพื่อชีวิต
3(2-2-5)
Herbs for life
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมุนไพรไทยและต่างประเทศ การจาแนกประเภทของพืชสมุนไพร การผลิตพืช
สมุนไพร สมุนไพรในชีวิตประจาวัน พืชสมุนไพรในท้องถิ่น สมุนไพรเพื่อการรักษาโรค สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม
สมุนไพรบาบัด การควบคุมคุณภาพและแปรรูปสมุนไพร มาตรฐานของสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพร การตลาดเกี่ยวกับพืช
สมุนไพร และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สมุนไพร
Introduction to Thai and foreign herbs, classification of medicinal plants, production of
medicinal plants, herbs in daily life, local medicinal plants, medicinal herbs, herbs for health and beauty,
herbal therapy, quality control and processing of herbs, standards of herbs and herbal products, herbal
marketing and innovation of herbal product
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9000415

สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อชุมชน
3(2-2-5)
Environment, Technology and Innovation for Local Community
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม กระบวนการคิดและการ
ออกแบบเชิงสร้างสรรค์นวัตกรรม ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในอนาคต แนวคิดในพัฒ นา
นวัตกรรมเพื่อชุมชนสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประโยชน์และผลกระทบของเทคโนโลยีและนวั ตกรรมต่อมนุษยชาติ
และการขยายผลธุรกิจนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่
Basic knowledge of environment, science, technology and innovation; Innovative design
thinking process; Future advances in science, technology and innovation; Ideas for developing the local
community innovation towards the sustainable development goals; Benefits and impacts of technology
and innovation on humanity; and the expanding of innovative business to become a new generation
entrepreneur.
9000416

การประกอบอาหารสาหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่
(3-2-5)
Cooking for Modern Entrepreneurship
การเลือกวัตถุดิบและเครื่องปรุง การเสื่อมเสียของอาหาร การประกอบอาหาร การจัดตกแต่งจาน การ
กาหนดราคาขาย เทคนิคการถ่ายภาพอาหารและการประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลในงานอาหาร แอพลิเคชันกับช่องทางการจาหน่าย
Ingredients and condiments selection, food degradation, cooking, food decoration, pricing,
food photography techniques and digital media applying in food works, and the application for distribution
channel
9000417

การแปรรูปสัตว์น้าท้องถิ่น
3(2-2-5)
Local Aquatic Processing
หลักการถนอมและแปรรูปสัตว์น้าท้องถิ่นการเสื่อมคุณภาพและการเสื่อมเสียของสัตว์น้า คุณลักษณะ
ทั่วไปของวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบก่อนการแปรรูปหลักการของการแปรรูปสัตว์น้าโดยการตากแห้ง การหมัก และการใช้
อุณหภูมิต่า การฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
the principles of preserving and processing local aquatic animals. Quality degradation and
degradation of aquatic animals. General characteristics of raw materials Preparation of raw materials before
processing. Principles of aquaculture processing by drying, fermentation and low temperature applications.
Practice in relevant content.
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9000418

สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
(3-2-5)
Environment and Global Change
สถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงของโลกในด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภู มิ อ ากาศ และการเกิ ด ภัย พิ บัติ การบู ร ณาการศาสตร์กับ เทคโนโลยี ที่เ หมาะสม เพื่ อ การจั ด การทรัพ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม สังคม และการจัดการภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดความยั่งยืน
The situation of natural resources and the environment running on global change, climate
change, and disaster. The use of suitable technology to enhance and support the natural resources,
environment, social, and disaster management to
9000419

การวาดภาพและการออกแบบในชีวิตประจาวัน
3(0-4-2)
Daily Life Drawing and Design
ฝึกปฏิบัติเขียนแบบ ออกแบบ ร่างแบบ การออกแบบตัวอักษร การออกแบบสัญลักษณ์ การออกแบบ
รูปทรงธรรมชาติ การเขียนรูปเรขาคณิต การเขียนภาพฉาย การเขียนภาพไอโซเมตริก ภาพออบบลิค การเขียนภาพตัด ภาพ
คลี่ การเขียนทัศนียภาพ และการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จาเป็น
To practice on drawing design, draff form, alphabet design, symbol design, natural shape
design, geometry shape writing, projection writing, isometric writing oblique drawing, drawing, painting,
landscape writing and using of tools and necessary equipment.
9000420

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับชีวิตประจาวัน
3(0-4-2)
Industrial Technology and Daily Life
ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับงานช่างอุตสาหกรรมพื้นฐานในชีวิตประจาวัน อาทิ งานไม้ งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และ
คอมพิวเตอร์ งานโลหะ งานเครื่องยนต์ และงานอุตสาหกรรมประดิษฐ์ สร้างคุณลักษณะนิสัยในการใช้งาน การบารุงรักษา
และการจัดเก็บเครื่องมือและอุปกรณ์
To practice on basic intestinal technology in daily life i. e. woodworking, electricity,
electronic and computer, mental, mechanical and creative industrial work, to build the characteristics in
work performance, maintenance and keep tools and equipment.
9000421

รู้ทันอุตสาหกรรมดิจิทัล
3(0-4-2)
Digital Industrial Literacy
ฝึ ก ปฏิ บั ติ เ กี่ย วกับ การใช้ ง านโปรแกรมประยุ กต์ ที่ จ าเป็ นต่ อ การเรีย น การท างาน โดยใช้ ง านดิจิทัล
แพลตฟอร์มสาเร็จรูป ฝึกใช้งานแอปพลิเคชันในคลาวด์คอมพิวติ้ง ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน
To practice on working applied program which is necessary for studying working with using
of instant platform digital to practice on cloud computing application, digital technology industrial literacy.
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9000422

การเชื่อมต่อสรรพสิง่ เพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
3(0-4-2)
Internet of Thing for Digital life
ฝึกปฏิบัติการเชื่อมต่อคอมพิว เตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ อุปกรณ์การสื่อสารยุค ใหม่ ฝึกปฏิบัติใช้ง าน
อินเทอร์เน็ตในชีวิตประจาวันอย่างชาญฉลาด ฝึกการของการเชื่อมต่อสรรพสิ่งรอบตัวเพื่อควบคุมสั่งการอุปกรณ์ ประยุกต์ใช้
งานโปรแกรมประยุกต์ที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน ออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงาน หรือ โครงงานที่ใช้หลักการเชื่อมต่อสรรพสิ่ง
เพื่อชีวิตในยุคดิจิทัล
To practice on computer internet, smart phone or modern communication equipment, to
practice internet working in daily life as wisely of equipment, to apply on necessary program in daily life,
design and create of products or projects which are linked to things around for digital life age.
9000423

ปัจจัยที่ 5 สาหรับพลเมืองยุคดิจิทัล
3(0-4-2)
th
The 5 need for Digital Citizens
ฝึกปฏิบัติการถ่ายภาพ การออกแบบสื่อดิจิทัล การออกแบบสื่อโมชั่นกราฟิก การออกแบบสื่อแอนิเมชัน
การตัดต่อคลิปเสียง การตัดต่อภาพ การใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อผลิตสื่อดิจิทัลสาหรับการศึกษา และเพื่อความบันเทิง
To practice on photograph taking, digital media design, motion graphic design, animation
design, audio clip editing, picture editing, application of digital media production for studying and
entertainment
9000424

เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่เชิงสร้างสรรค์
3(0-4-2)
Creative Modern Industrial Technology
ฝึกปฏิบัติโดยสร้างสรรค์ชิ้นงานร่วมสมัยจากวัสดุในท้องถิ่นภาคใต้ งานอุตสาหกรรมประดิษฐ์ อาทิ งาน
เซรามิก งานไม้ งานเครื่องถม งานเครื่องเงิน งานจักสาน งานลูกปัด งานเครื่องหนัง
To practice with creation of contemporary products from material in the local southern,
creative industrial products i. e. ceramic, woodworking, niello ware, silver niello ware, basketry work, bead
work, leather work.
9000425

การจัดการข้อมูลอย่างสร้างสรรค์
3(0-4-2)
Creative Data Management
ฝึกปฏิบัติเก็บรวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพของข้อ มูล โดยใช้โ ปรแกรมส าเร็จ รูปวิเ คราะห์
ข้อมูล และฝึกทักษะการนาเสนอข้อมูลผ่านสื่อดิจิทัล สื่อโมชันกราฟิก และสื่อแอนิเมชันผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มสาเร็จรูป
To practice on data collection, verifying quality of data with computing program for data
analysis and skill training on digital media presentation, motion graphic and animation in the form of
computing digital platform.
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9000426

การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่
3(0-4-2)
Modern Industrial Management
ฝึกการบริหารจัดการในอุตสาหกรรม การกาหนดนโยบาย การวางแผนการควบคุมติดตาม ประเมินผลใน
งานอุตสาหกรรม การจัดการคุณภาพ การวางแผนด้านปัจจัยสนับสนุน การจัดการโลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม การ
ควบคุมด้านงบประมาณการเงิน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย การบริหารความเสี่ยง
Training on industrial technology management, policy making following controlling
assessment plan in industrial work, qualitative management, industrial economies, financial control, cost
and risk management.
9000427

เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
3(0-4-2)
Technology Due to Royal Initiative
ฝึกปฏิบัติการโดยบูรณาการความรู้ ทักษะในศาสตร์ต่าง ๆ เข้ากับศาสตร์ด้านอุตสาหกรรมเพื่อออกแบบ
ชิ้นงาน หรือ สิ่ง ประดิษ ฐ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริใ นท้องถิ่ น หรือ ประยุกต์ใช้ง านใน
มหาวิทยาลัย
Training with knowledge integration, skills in variety of sciences in accordance with science
in industrial for products design or appropriate innovation for using in project of royal initiative in local or
applying in university work.

หมวดวิชำเฉพำะ
1. วิชำพื้นฐำนวิชำชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
................... ....................................................(ภาษาไทย)
………
....................................................(ภาษาอังกฤษ)
......................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
...
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หมวดวิชำเลือกเสรี
เลือกเรียนรายวิชาในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ไม่เคยเรียนมาก่อน และต้องไม่
เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จของหลักสูตร
หมวดวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
1. กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท-ป-อ)

..........

………

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.........

....................................................(ภาษาอังกฤษ)
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..........

ฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ.........

……..

....................................................(ภาษาอังกฤษ)
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. สหกิจศึกษำ
รหัสวิชำ

ชื่อและคำอธิบำยรำยวิชำ

..........

เตรียมสหกิจศึกษำ

น(ท-ป-อ)
……..

....................................................(ภาษาอังกฤษ)
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
..........

สหกิจศึกษำ

……..

....................................................(ภาษาอังกฤษ)
................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
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3.2 ชื่อ สกุล เลขประจำตัวบัตรประชำชน ตำแหน่งและคุณวุฒิของอำจำรย์
3.2.1 อำจำรย์ประจำหลักสูตร (ตัวอย่ำง)
เลขประจำตัว
ประชำชน
3 8014 0032x xx x

ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

3 8014 0012x xx x

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

นางสาวจุรีภรณ์ นวนมุสิก

2 9305 0001x xx x

อาจารย์

นายสิทธิพร เพชรทองขาว

1 9299 0003x xx x

3 8205 0021x xx x

อาจารย์

อาจารย์

ชื่อ – สกุล
นางศุภมาตร
อิสสระพันธุ์

นางธัญญรัตน์ ศุภการนรเศรษฐ์

นางสาวหทัยรัตน์ ตัลยารักษ์

วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.
วท.ม.
วท.บ.
ปร.ด.

สาธารณสุขศาสตร์
สุขศึกษา
โภชนศาสตร์
โภชนศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์
ชีวเคมี

สำเร็จกำรศึกษำ
จำกสถำบัน
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วท.บ.

สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

2555

วท.ม.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2553

วท.บ.

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สิ่งแวดล้อม
สาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ

2550

วท.ม.

สรีรวิทยา

2550

วท.บ.

พลศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์
มหาวิทยาลัยทักษิณ

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

ปี
2535
2528
2560
2550
2547
2561

2543
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เลขประจำตัว
ประชำชน

3 9001 0022x xx x

ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร

อาจารย์

ชื่อ – สกุล

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

กรณีจบกำรศึกษำจำกต่ำงประเทศ
นางสาวประนอม การชะนันท์
Ph.D.
Tourism Management
กศ.ม.

ภูมิศาสตร์

สำเร็จกำรศึกษำ
จำกสถำบัน

Universiti Utara Malaysia,
Malaysia
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปี

2554
2541

( อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีคุณสมบัติสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ดังนี้ 1) ระดับปริญญาตรี (1) คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน (2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง นับย้อนหลัง ตามปีที่เริ่มใช้หลักสูตร 2)
ระดับปริญญาโท (1) คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า (2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย ระดับ
ปริญญาเอก (1) คุณวุฒิขั้นต่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป (2) มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5
ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หมายเหตุ ชื่อ - สกุล ใช้ นาย/นาง/นางสาว / คุณวุฒิ เรียงจากสูงไปต่า / กรณีจบต่างประเทศใช้ปี ค.ศ. และจบในประเทศใช้
ปี พ.ศ. / กรณีจบจากต่างประเทศให้ระบุประเทศที่สาเร็จการศึกษาต่อจากชื่อมหาวิทยาลัย ยกเว้นประเทศไทยไม่ต้องระบุ)
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3.2.2 อำจำรย์ผู้สอน (ตัวอย่ำง)
เลข
ประจำตัว
ประชำชน
3 9101 0045x xx x
...
3 8499 0009x xx x

ตำแหน่ง
ทำงวิชำกำร

สำเร็จกำรศึกษำจำก
ชื่อ-สกุล

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สถำบัน

ปี พ.ศ.

อาจารย์

นางสาวนอรีนี ตะหวา

วท.ม.
วท.บ.

อนามัยสิ่งแวดล้อม
อนามัยสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์

2548
2543
2554

อาจารย์

นางรุ่งนภา พิมเสน

ปร.ด.

ปิโตรเคมี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ม.
วท.บ.

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์และปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เคมี
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2557
2547

(ระบุทุกคนที่เป็นอาจารย์ผู้สอน ชื่อ - สกุล ใช้ นาย/นาง/นางสาว คุณวุฒิ เรียงจากสูงไปต่า กรณีจบต่างประเทศใช้ปี ค.ศ. และจบในประเทศใช้ปี พ.ศ. ให้ระบุประเทศที่สาเร็จการ
ศึกษต่อจากชื่อมหาวิทยาลัย ยกเว้นจบจากประเทศไทยไม่ต้องระบุ)
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2537

3.2.3 อำจำรย์พิเศษ (ตัวอย่ำง)
เลขประจำตัว
ประชำชน
5 8007 0004x xx x
3 8001 0157x xx x

ตำแหน่ง
ชื่อ – สกุล
ทำงวิชำกำร
นายแพทย์ช านาญ พญ. อัจฉรี แก้วทอง
การ
พยาบาลวิ ช าชี พ นางสาวกัลยา หนูคง
ชานาญการ

คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

พ.บ.
แพทยศาสตร์
แพทย์เฉพาะทาง เวชศาสตร์ฟื้นฟู
การพยาบาลสุขภาพจิต
พบ.ม.
และจิตเวช
ศศ.ม.
จิตวิทยาการปรึกษา
พย.บ.
พยาบาลศาสตร์
ค.บ.

สำเร็จกำรศึกษำ
จำกสถำบัน
มหวิทยาลัยมหิดล
รพ. พระมงกุฎเกล้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปี
2545
2551
2552

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2545
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2539
สุขศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
2535
นครศรีธรรมราช
(ระบุทุกคนที่เป็นอาจารย์พิเศษ ชื่อ - สกุล ใช้ นาย/นาง/นางสาว คุณวุฒิ เรียงจากสูงไปต่า กรณีจบต่างประเทศใช้ปี ค.ศ. และจบในประเทศใช้ปี พ.ศ. ให้ระบุประเทศที่สาเร็จการ
ศึกษต่อจากชื่อมหาวิทยาลัย ยกเว้นจบจากประเทศไทยไม่ต้องระบุ)
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบกำรณ์ภำคสนำม (กำรฝึกงำน หรือสหกิจศึกษำ)
.........................................................................................................................................
(สรุปโดยย่อเกี่ยวกับการฝึกปฏิบัติ ฝึกตามคลินิกหรือฝึกงาน หรือสหกิจศึกษาที่กาหนดไว้ในหลักสูตร)

4.1 กำรฝึกงำน
4.1.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ระบุที่ต้องการ)
......................................................................................................................
4.1.2 ช่วงเวลำ (ระบุภาคการศึกษาที่ .... ของปีการศึกษาที่ ....)
......................................................................................................................
4.1.3 กำรจัดเวลำและตำรำงสอน (ระบุจัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา)
......................................................................................................................
4.2 สหกิจศึกษำ
4.1.1 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ของประสบกำรณ์ภำคสนำม
......................................................................................................................
(ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้จากประสบการณ์ภาคสนามที่ต้องการ)
4.1.2 ช่วงเวลำ (ระบุภาคการศึกษาที่ .... ของปีการศึกษาที่ ....)

......................................................................................................................
4.1.3 กำรจัดเวลำและตำรำงสอน
......................................................................................................................
5. ข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำโครงงำนหรืองำนวิจัย(ถ้ำมี)
ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับข้อกาหนดในการทาโครงงานหรือวิทยานิพนธ์ นอกเหนือจากโครงงานหรือ
งานวิจัยในรายวิชาอื่น ๆ ควรแนบข้อกาหนดสาหรับการทาโครงงานด้วย
5.1 คำอธิบำยโดยย่อ
5.2 มำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู้หลัก ๆ ที่ต้องการจากการทาโครงงาน
หรืองานวิจัย
5.3 ช่วงเวลำ ระบุช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่กาหนดให้ทาโครงงานหรืองานวิจัย เช่น ปี ภาค
การศึกษา
5.4 จำนวนหน่วยกิต
5.5 กำรเตรียมกำรอธิบายอย่างย่อเกี่ยวกับการเตรียมการให้คาแนะนาและช่วยเหลือทางด้านวิชาการ
แก่นักศึกษา
5.6 กระบวนกำรประเมินผล อธิบายเกี่ยวกับกระบวนการประเมินผล รวมทั้งกลไกสาหรับการ
ทวนสอบมาตรฐาน
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หมวดที่ 4
ผลกำรเรียนรู้ กลยุทธ์กำรสอนและกำรประเมินผล
1. กำรพัฒนำคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ (ให้ระบุจุดเด่น จุดแข็ง จุดขำยของหลักสูตร)
1.1 คุณลักษณะพิเศษของนักศึกษำ
คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ

มีโครงการพัฒนานักศึกษาในด้านคุณลักษณะพิเศษแต่ละภาคการศึกษาดังนี้
1. โครงการ........................................
2. โครงการ........................................
(ระบุลักษณะพิเศษที่นอกเหนือไปจากความคาดหวัง โดยทั่ว ๆ ไปสาขาวิชาพยายามพัฒนาให้มีขึ้นในตัวของนักศึกษา,
สมรรถนะของนักศึกษา)

1.2 สมรรถนะของนักศึกษำ
สมรรถนะ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษำ
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2. กำรพัฒนำผลกำรเรียนรู้ในแต่ละด้ำน
................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
(อธิบายผลการเรียนรู้แต่ละด้าน ตามหัวข้อต่อไปนี้
1. คาอธิบายทั่ว ๆ ไปเกี่ยวกับความรู้หรือทักษะในหลักสูตรที่ต้องการจะพัฒนาและระดับของความรู้และทักษะนั้น ๆ
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่สาขา/สาขาวิชานั้น ๆ กาหนดเป็นอย่างน้อย (ดูประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับการศึกษาของสาขา/สาขาวิชานั้น ๆ ข้อ 5 มาตรฐานผลการเรียนรู้) กรณีกระทรวงศึกษาธิการยังมิได้
ประกาศมาตรฐานสาขา/สาขาวิชาของหลักสูตรที่จะพัฒนา/ปรับปรุงให้สถาบันอุดมศึกษาทาความเข้าใจมาตรฐานผลการเรียน
แต่ละด้านของระดับคุณวุฒิที่จะพัฒนา/ปรับปรุงจากคาอธิบายในส่วนที่ 2 ข้อ 2.2 วิธีที่ 2
2. คาอธิบายเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอนที่จะใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่จะพัฒนาความรู้และทักษะเหล่านั้น
(ควรเป็นคาอธิบายทั่ว ๆ ไปของวิธีการที่จะใช้ตลอดหลักสูตร โดยใช้ก ารจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ แต่ถ้ามี
ความรับผิดชอบพิเศษเฉพาะที่จะกาหนดให้มีในรายวิชาใดวิชาหนึ่งโดยเฉพาะให้แสดงไว้ด้วย)
3. วิธีการวัดและประเมินผลที่จะใช้ในรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรที่จะประเมินผลการเรียนรู้ในกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
(ซึ่งอาจรวมกลยุทธ์สาหรับการประเมินหลักสูตรเช่นเดียวกับการวัดและประเมินผลนักศึกษา) ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์
หรือวิธีการในช่วงระยะเวลาใดของหลักสูตรควรแสดงให้เห็นด้วย ตัวอย่างเช่นกิจกรรมต่าง ๆ ในการเตรียมการหรือการแนะนา
ในตอนเริ่มหลักสูตร และงานโครงการในระดับสูงขึ้นใช้ความรู้และทักษะที่กาหนดอาจจะรวมไว้ในระยะเวลาต่อมา)

2.1 หมวดวิชำศึกษำทั่วไป
(หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ทาการคัดลอกทั้งหมดทั้งผลการเรียนรู้ curriculum mapping และคาอธิบายรายวิชา
ไปใส่ในเล่มหลักสูตร ไม่อนุญาตให้เขียนเพิ่มหรือตัดเนื้อหา เพราะเป็น GE มหาวิทยาลัยกาหนดใช้ในหลักสูตร พ.ศ.2565 ที่ใช้
ร่วมกันทั้งมหาวิทยาลัย)

2.1.1 ผลกำรเรียนรู้
1) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
(1) มีระเบียบวินัยมีคุณธรรมจริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความรับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ ใฝ่รู้ จิตสาธารณะ และรักในการทางาน
(2) มีความเข้ าใจความจริงของชีวิ ต มีความรอบรู้ อย่ างกว้ างขวาง มีโลกทัศน์ กว้ างไกล
เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และความสาคัญของการพัฒนาบุคลิกภาพ เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม
ต้องตระหนักถึงการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก มีความกล้าหาญทางคุณธรรม
จริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าตระหนักและสานึกในความเป็นไทย และรักษ์ความเป็นไทย
(3) มีความซาบซึ้ง เห็นคุณค่า ในวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม งานศิลปะ วัฒนธรรมทั้ง
ท้องถิ่น และ ประชาคมนานาชาติ
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2) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
(1) สามารถอธิบายแนวคิดหลักจากสาระในการเรียนรู้
(2) มีความเข้าใจในการดาเนินชีวิตโดยบูรณาการศาสตร์ที่หลากหลาย มีทักษะสาคัญใน
ศตวรรษที่ 21
(3) สามารถใช้องค์ ความรู้ ที่ ห ลากหลายผสมผสานกั บภู มิปัญ ญาไทยและภูมิ ปั ญ ญา
ท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมบนฐานการอนุรักษ์และดูแลสิ่งแวดล้อม
3) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
(1) สามารถแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในรูปเอกสารสิ่งพิมพ์และสื่อ
ออนไลน์ที่บ่งชี้ถึงการมีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต
(2) สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ทาความเข้าใจ วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปและเสนอแนว
ทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
(3) สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ ในการจัดการคุณภาพชีวิตของตน สร้างสรรค์สังคม
และสิ่งแวดล้อม
4) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
(1) สามารถปรับตัวในด้านการรับรู้ความรู้สึกของผู้อื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทาง
อารมณ์และสังคม การเป็นผู้นาและผู้ตามที่ดี การแก้ปัญหาภายในกลุ่มและระหว่างกลุ่มอย่างสร้างสรรค์ และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
(2) สามารถวางแผนในการเรียนรู้ มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาตนเอง
(3) มีความรับผิดชอบตามบทบาท หน้าที่ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น
5) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ
(1) สามารถใช้เ ทคโนโลยีส ารสนเทศอย่า งรู ้เ ท่า ทัน ใช้ภ าษาการสื ่อ สารอย่า งมี
ประสิท ธิภ าพ ติด ต่อ สื่อ สาร ทั้ง การฟัง พูด อ่า น เขีย น และเลือ กใช้รูป แบบการนาเสนอได้ เหมาะสมทั้ง
ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ
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(2) มีทักษะในการสร้างหรือร่วมสร้างนวัตกรรมโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การสืบค้น การรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนาเสนอสารสนเทศได้มาตรฐานสากล
(3) มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ตัวเลขข้อมูลสถิติเพื่อเป็นพื้นฐานในการแก้ปัญหาและ
การ ตัดสินใจในการดารงชีวิตประจาวัน
2.1.2 กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้
กลยุทธ์การสอนเป็นกลยุทธ์การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ บรรลุไปสู่เป้าหมายของ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้าน
ทักษะทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี มุ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นเป็นสาคัญ
การถ่ายทอดความรู้ที่ช่วยเสริมสร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนรู้ โดยใช้ศาสตร์
การสอนรวมถึงการใช้เทคนิควิธีก ารจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ เทคโนโลยีและรูปแบบกิจกรรมการเรี ยนรู้
อย่างหลากหลาย เหมาะสมและสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในสาระวิชาและผู้เรียนที่มีความแตกต่างกัน
บูรณาการความรู้ข้ามศาสตร์ ข้ามวัฒนธรรมและนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการศาสตร์
การสอน ความรู้เนื้อหา สาระ และเทคโนโลยีไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ อาทิ
(1) การเรียนรู้จากกรณีศึกษา
(2) การเรียนรู้จากกระบวนการกระจ่างค่านิยม
(3) การเรียนรู้โดยบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริงหรือสถานการณ์จริง
(4) การบรรยายเชิงปฏิสัมพันธ์
(5) การเรียนรู้แบบร่วมมือ
(6) การเรียนรู้โดยใช้การสืบสอบ
(7) การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีสรรสร้างนิยม (Constructivism)
(8) การเรียนรู้แบบผสมผสาน โดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัล
(9) การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
(10) การเรียนรู้โดยใช้สถานการณ์/ปรากฏการณ์/ฉากทัศน์เป็นพื้นฐาน
(11) การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
(12) การเรียนรู้โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
(13) การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
(14) การเรียนรู้เชิงผลิตภาพ
(15) การเรียนรู้ด้วยการนาตนเอง
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(16) การเรียนรู้โดยวิธีโสเครติส
(17) Team-based Learning
(18) Workplace-based Learning
(19) MOOC (Massive Open Online Course)
(20) รูปแบบการจัดการเรียนรู้อื่น ๆ ที่เหมาะสม
2.1.3 กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ โดยออกแบบการวัดและประเมิน ผลการเรียนรู้ทั้ง
ระหว่างเรียน (Formative Assessment) และหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน (Summative Assessment) การ
ประเมินระหว่างเรียนใช้แนวคิดการประเมินตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ไปพร้อม ๆกันกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดยมีเป้าหมายของการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้และปรับปรุง
โดยปรับปรุง หรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และปรับปรุง การจัดเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับเนื้อหา
กิจกรรม และบริบทรายวิชา ส่วนการประเมินหลังสิ้นสุดการเรียนการสอนมีเป้าหมายเพื่อประมวลความรู้รวบ
ยอดและนาไปสู่การตัดสินผลการเรียน ใช้การวัดและประเมินเป็นกลไกหรือเครื่องมือที่ทาให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองเป็น ทาให้ผู้เรียนรู้จักตนเอง และมีข้อมูลสารสนเทศในการปรับปรุงพัฒนาตนเองทั้ง ด้ าน
วิชาการและวิชาชีพ และทาให้ผู้เกี่ยวข้องมีข้อมูลสารสนเทศในการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมพัฒนาให้
ผู้เรียนในการประกอบอาชีพเมื่อสาเร็จการศึกษา โดยมีกลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ ให้ครอบคลุม ตาม
มาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะทางปัญญา 4) ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี 6) สาหรับกลยุทธ์ที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ มีแนวทางดังต่อไปนี้
1) กำรประเมินผลจำกกำรปฏิบัติจริง ซึ่งแนวทางนี้ใช้สามารถวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ทั้ง
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
และทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี ซึ่งมีวิธีการวัดผล ได้แก่ การสังเกตและ
การตรวจผลงานจากการปฏิบัติ
(1) การสังเกต เป็นวิธีการวัดผลโดยการสัง เกตพฤติกรรมที่ผู้เรียนแสดงออกจากการ
เรียนรู้ การทางานหรือการปฏิบัติตามสภาพจริงในกิจกรรมการเรียนรู้หรือในห้องปฏิบัติการ การเข้าร่วมหรือมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง การสังเกตพฤติกรรการนาเสนอผลงานของผู้เรียน เป็นต้น วิธีการสังเกต
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เหมาะสาหรับวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านคุ ณธรรม จริยธรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ทักษะการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
(2) การตรวจผลงานจากการปฏิบัติ ซึ่งผู้สอนได้ออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นการให้ผู้เรียน
ปฏิบัติจริงมีผลงานเกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ซึ่งอาจมีการตรวจผลงานโดยใช้เกณฑ์การประเมินแบบรูบริคส์ การ
จัดอันดับคุณภาพผลงาน หรืออาจมีการนาเสนอผลงานจากการปฏิบัติในรูปแบบอื่น ๆ เป็นต้น การตรวจ
ผลงานเหมาะสาหรับวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
2) กำรประเมินจำกกำรให้ผู้เรียนรำยงำนตนเอง โดยการใช้แบบสอบถาม การใช้แบบวัด
ทางจิตวิทยา เช่น แบบวัดคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม อุดมการณ์ จิตวิญญาณความเป็นครู ทักษะการเรียนรู้
ความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ทักษะดิจิทัล รวมถึงการเขียนบันทึกการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งแนวทางนี้ใช้
สามารถวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านคุณธรรมได้เป็นอย่างดี
3) กำรประเมินจำกผลกำรทดสอบ ซึ่งแนวทางนี้ใช้สามารถวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ได้ทั้งด้าน
ความรู้ ทั ก ษะทางปั ญ ญา และทั ก ษะการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข การสื่ อ สาร และการใช้ เ ทคโนโลยี โดยมี
แบบทดสอบชนิดต่าง ๆ ทั้งแบบทดสอบอัตนัยและแบบทดสอบปรนัย เป็นเครื่อ งมือในการทดสอบทั้งระหว่าง
เรียนและหลังสิ้นสุดการเรียนการสอน การทดสอบความรู้ทั้งความรู้ในเนื้อหารายวิชาที่เน้นทฤษฎี และการ
ทดสอบภาคภาคปฏิบัติ/ทักษะการปฏิบัติ เช่น การนาเสนองาน โครงงาน ผลการศึกษาค้นคว้า เป็นต้น
4) กำรประเมินจำกกำรสื่อสำรระหว่ำงบุคคล เช่น การพูดคุยสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ
การสัมภาษณ์ผู้เรียนโดยตรง สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินโดยเพื่อน พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นต้น
5) รูปแบบกำรประเมินอื่น ๆ ที่เหมำะสม
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2.1.4 แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบต่อผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่รำยวิชำหมวดศึกษำทั่วไป (Curriculum Mapping)
 ควำมรับผิดชอบหลัก

รำยวิชำ

9000110 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
9000162 การใช้ภาษาในงานสารบรรณ
9000163 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
9000135 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9000136 ภาษาอังกฤษเพื่อการประยุกต์ใช้
9000137 ภาษาอังกฤษสาหรับทักษะการทางาน
9000138 ภาษาจีนสาหรับชีวิตประจาวัน
9000139 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
9000140 ภาษาจีนเพื่อการประยุกต์ใช้
9000141 ภาษาจีนสาหรับทักษะการทางาน
9000142 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับชีวิตประจาวัน
9000143 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
9000144 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการประยุกต์ใช้
9000145 ภาษาญี่ปุ่นสาหรับทักษะการทางาน

1. คุณธรรม จริยธรรม

O ควำมรับผิดชอบรอง

2. ควำมรู้

3. ทักษะทำงปัญญำ

4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ

5. ทักษะ
กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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O

รำยวิชำ

9000146 ภาษาเกาหลีเพื่อสาหรับชีวิตประจาวัน
9000147 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
9000148 ภาษาเกาหลีเพื่อการประยุกต์ใช้
9000149 ภาษาเกาหลีสาหรับทักษะการทางาน
9000150 ภาษาอินโดนีเซียสาหรับชีวิตประจาวัน
9000151 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการสื่อสาร
9000152 ภาษาอินโดนีเซียเพื่อการประยุกต์ใช้
9000153 ภาษาอินโดนีเซียสาหรับทักษะการ
ทางาน
9000205 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน
9000209 การบริหารสมอง
9000210 การเพิ่มความสุขในชีวิต
9000211 ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์
9000212 การจัดการความขัดแย้ง
9000213 การเป็นผู้ให้
9000214 การรู้สารสนเทศและสื่อดิจจิทัล

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ควำมรู้

4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ

3. ทักษะทำงปัญญำ

5. ทักษะ
กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1
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รำยวิชำ

9000304 ชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง
9000305 นครศรีธรรมราชศึกษา
9000306 อาเซียนศึกษา
9000307 พลเมืองกับความรับชอบต่อสังคม
9000308 พลวัตของสังคมโลก
9000309 การจัดการเพื่อชีวิต
9000310 วิศวกรสังคม
9000311 การเงินและการบัญชีเพื่อชีวิตยุคใหม่
9000312 ทักษะธุรกิจออนไลน์สาหรับคนรุ่นใหม่
9000313 การพัฒนาบุคลิกภาพและการนาเสนอ
ในยุคดิจิทัล
9000314 การสื่อสารและการท่องเที่ยว
9000315 การสร้างแบรนด์ดิจิทัล
9000316 ทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้า
ปลีกสมัยใหม่
9000317 ธุรกิจค้าปลีกดิจิทัล
9000318 การสร้างสรรค์ธุรกิจสมัยใหม่

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ควำมรู้

3. ทักษะทำงปัญญำ

4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ
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5. ทักษะ
กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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O

รำยวิชำ

9000319 การตลาดสุขภาพสมัยใหม่
9000320 การพัฒนาการตลาดสาหรับธุรกิจผู้สูง
วัย
9000321 ทักษะทางการตลาดเชิงประสบการณ์
9000403 พืชพรรณเพื่อชีวิต
9000411 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชีวิต
9000407 การคิดและการตัดสินใจ
9000408 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม
9000412 การเกษตรและอาหารเพื่อชีวิต
9000410 การบริหารจัดการสุขภาพ
9000413 แนวปฏิบัติทางการเกษตรที่เหมาะสม
สาหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน
9000414 สมุนไพรเพื่อชีวิต
9000415 สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และนวัตกรรม
9000416
เพื่อชุมชน การประกอบอาหารสาหรับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่
9000417 การแปรรูปสัตว์น้าท้องถิ่น

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ควำมรู้
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5. ทักษะ
กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
1
2
3

3



O
O
O
O
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O
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3. ทักษะทำงปัญญำ

4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ
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O

O

รำยวิชำ

1. คุณธรรม จริยธรรม
1

9000418 สิ่งแวดล้อมกับการเปลี่ยนแปลงของ
โลก
9000419 การวาดภาพและการออกแบบใน
ชีวิตประจาวัน
9000420 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับ
ชีวิตประจาวัน
9000421 รู้ทันอุตสาหกรรมดิจิทัล
9000422 การเชื่อมต่อสรรพสิ่งเพื่อชีวิตยุคดิจิทัล
9000423 The 5th need for Digital Citizens
9000424 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมสมัยใหม่เชิง
สร้างสรรค์
9000425 การจัดการข้อมูลอย่างสร้างสรรค์
9000426 การจัดการอุตสาหกรรมสมัยใหม่
9000427 เทคโนโลยีอันเนื่องมาจากพระราชดาริ

2



2. ควำมรู้

3

1





2
O
O

3. ทักษะทำงปัญญำ

4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคลและ
ควำมรับผิดชอบ
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5. ทักษะ
กำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข
กำรสื่อสำร และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
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3.2 หมวดวิชำเฉพำะ
(ผลการเรียนรู้ในหมวดวิชาเฉพาะทั้ง 5 ด้าน คณะกรรมการปรับปรุง / พัฒนา สามารถกาหนดจานวนข้อในแต่ละด้านได้
เอง ไม่จาเป็นต้องเหมือนหรือเท่ากับของคณะ หรือหลักสูตรอื่น เช่น คุณธรรม กาหนด 2-7 ข้อ /ความรู้ 3-8 ข้อ /ทักษะทางปัญญา
4-9 ข้อหรือมากกว่าหรือน้อยกว่า เป็นต้น ขึ้นอยู่กับความสอดคล้องของผู้ใช้บัณฑิตของหลักสูตรนั้น ๆ ต้องการ /มาตรฐานต่าง ๆ
/ หรือนโยบาย ฯลฯ
หากหลักสูตรใดมี มคอ. 1 จะเป็นผลการเรียนรู้ด้านที่ 6 ให้เขียนผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดทุกประการ แต่หาก มคอ. 1
เกิน 10 ปี หลักสูตรสามารถพิจารณาไม่เขียนตามก็ได้หากล้าสมัยแล้ว /กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้แต่ละด้านให้เขียน
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้แต่ละข้อในด้านนั้น ๆ /กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ให้เขียนสอดคล้องกับกลยุทธ์การสอน และผล
การเรียนรู้แต่ละข้อในด้านนั้น ๆ จานวนข้อกลยุทธ์การสอน การประเมินผล ควรเท่ากับผลการเรียนรู้ในด้านนั้น ๆ)

3.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
(1)...................................................................................................................................
(2).............................................................................................................................……
...
2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
(1)...................................................................................................................................
(2).............................................................................................................................……
...
3) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนคุณธรรม จริยธรรม
(1)...................................................................................................................................
(2).............................................................................................................................……
...
3.2.2 ควำมรู้
1) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
(1)...................................................................................................................................
(2).............................................................................................................................……
...
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.

2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้พัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
(1)...................................................................................................................................
(2).............................................................................................................................……
..
3) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนควำมรู้
(1)...................................................................................................................................
(2).............................................................................................................................……
...
3.2.3 ทักษะทำงปัญญำ
1) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
(1)...................................................................................................................................
(2).............................................................................................................................……
...
2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
(1)................................................................................................................................
(2).............................................................................................................................…
...
3) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะทำงปัญญำ
(1)................................................................................................................................
(2).............................................................................................................................…
...
3.2.4 ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำมรับผิดชอบ
1) ผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงตัวบุคคลและควำมรับผิดชอบ
(1)................................................................................................................................
(2).............................................................................................................................……
...
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2) กลยุทธ์กำรสอนที่ใช้ในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ
(1)..................................................................................................................................
(2).............................................................................................................................……
...
3) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคลและควำม
รับผิดชอบ
(1)..................................................................................................................................
(2).............................................................................................................................……
...
3.2.5 ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
1) ผลกำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นทั ก ษะกำรวิ เ ครำะห์ เ ชิ ง ตั ว เลข กำรสื่ อ สำรและกำรใช้ เ ทคโนโลยี
สำรสนเทศ
(1)...................................................................................................................................
(2).............................................................................................................................……
...
2) กลยุ ท ธ์ ก ำรสอนที่ ใ ช้ใ นกำรพัฒ นำกำรเรี ย นรู้ ด้ ำ นทั ก ษะกำรวิ เ ครำะห์เ ชิ ง ตัวเลข
สื่อสำร และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(1).....................................................................................................................................
(2).............................................................................................................................……
...
3) กลยุทธ์กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ด้ำนทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำรกำร
ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
(1)..................................................................................................................................
(2).............................................................................................................................……
...
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2.2.6 แผนที่แสดงกำรกระจำยควำมรับผิดชอบต่อผลกำรเรียนรู้จำกหลักสูตรสู่หมวดวิชำเฉพำะ (Curriculum Mapping)


ควำมรับผิดชอบหลัก

1. คุณธรรม จริยธรรม

O ควำมรับผิดชอบรอง

3. ทักษะทำง
ปัญญำ

2. ควำมรู้

รำยวิชำ

ผลกำรเรียนรู้ตลอดหลักสูตร

   

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

4. ทักษะควำมสัมพันธ์
ระหว่ำงบุคคล
และควำมรับผิดชอบ

5. ทักษะกำร
วิเครำะห์เชิง
ตัวเลข กำร
สื่อสำร และกำร
ใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ

หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในกำรประเมินผลนักศึกษำ
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในกำรให้ระดับคะแนน (เกรด)
1.1 ระดับปริญญำตรี
การประเมินผลการศึกษารายวิชา ให้ประเมินผลการศึกษารายวิชาที่นับหน่วยกิต และรายวิชาที่ไม่
นับหน่วยกิต ซึ่งรวมอยู่ในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามข้อกาหนดเฉพาะของหลักสูตร หรือตามที่สภามหาวิทยาลัย
หรือมหาวิทยาลัยกาหนด ดังต่อไปนี้
1.1.1 รายวิชาที่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 8 ระดับ ในแต่ละระดับให้กาหนดผล
การประเมิน ความหมาย และค่าระดับคะแนนต่อหนึ่งหน่วยกิต ดังนี้
1) ผลการประเมิน A
หมายถึง ดีเยี่ยม
ค่าระดับคะแนน 4
2) ผลการประเมิน B+ หมายถึง ดีมาก
ค่าระดับคะแนน 3.5
3) ผลการประเมิน B
หมายถึง ดี
ค่าระดับคะแนน 3
4) ผลการประเมิน C+ หมายถึง ดีพอใช้
ค่าระดับคะแนน 2.5
5) ผลการประเมิน C
หมายถึง พอใช้
ค่าระดับคะแนน 2
6) ผลการประเมิน D+ หมายถึง อ่อน
ค่าระดับคะแนน 1.5
7) ผลการประเมิน D
หมายถึง อ่อนมาก
ค่าระดับคะแนน 1
8) ผลการประเมิน E
หมายถึง ตก
ค่าระดับคะแนน 0
ให้ใช้ผลการประเมิน E สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริต หรือร่วมกันทุจริตในการสอบปลายภาค
การศึกษาหรือทุกรายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น หรือตามที่คณะกรรมการวิชาการ
เห็นสมควร และมหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มโทษอื่นได้ตามระเบียบว่าด้วยวินัยนักศึกษา
1.1.2 รายวิชาที่ไม่นับหน่วยกิต ให้ประเมินผลการศึกษาเป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับให้กาหนดผล
การประเมินและความหมาย ดังนี้
1) ผลการประเมิน PD (Pass with Distinction) หมายถึง ผ่านดีเยี่ยม
2) ผลการประเมิน P (Pass) หมายถึง ผ่าน
3) ผลการประเมิน F (Fail) หมายถึง ไม่ผ่าน
ให้ใช้ผลการประเมิน P สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการศึกษา
ให้ใช้ผลการประเมิน F สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาทุจริตหรือร่วมกันทุจริตในการสอบปลาย
ภาคการศึกษา ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย อาจพิจ ารณาเพิ่ มโทษอื่นได้ ตามระเบีย บว่ า ด้วยวินัยนั ก ศึกษา โดยให้ ก าร
ประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 (ภาคผนวก ก หมวด 3 การวัดและประเมินผล)
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1.2 ระดับบัณฑิตศึกษำ
การประเมินผลการเรียนให้มีระบบประเมินผลการเรียนรายวิชา ดังนี้
1.2.1 ระบบที่มีค่าระดับคะแนนแบ่งระดับการประเมินเป็น 8 ระดับคือ
1) A
หมายถึง
ดีเยี่ยม
ค่าระดับคะแนน 4
2) B+ หมายถึง
ดีมาก
ค่าระดับคะแนน 3.5
3) B
หมายถึง
ดี
ค่าระดับคะแนน 3
4) C+ หมายถึง
ดีพอใช้
ค่าระดับคะแนน 2.5
5) C
หมายถึง
พอใช้
ค่าระดับคะแนน 2
6) D+ หมายถึง
อ่อน
ค่าระดับคะแนน 1.5
7) D หมายถึง
อ่อนมาก
ค่าระดับคะแนน 1
8) E
หมายถึง
ตก
ค่าระดับคะแนน 0
ระบบนี้ใช้สาหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร นักศึกษาที่ได้ระดับการ
ประเมินต้องไม่ต่ากว่า C แต่ถ้าเป็นรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ระดับการประเมินที่ถือว่าสอบได้ต้องไม่ต่า
กว่า B
1.2.2 ระบบไม่มีค่าระดับคะแนนให้เป็น ดังนี้
1) ใช้ประเมินรายวิชาเสริมรายวิชาที่เรียนโดยไม่นับหน่วยกิต การสอบประมวล
ความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติมีระดับการประเมิน ดังนี้
(1) PD (Pass with Distinction)
หมายถึง ผ่านดีเยี่ยม
(2) P (Pass)
หมายถึง ผ่าน
(3) F (Fail)
หมายถึง ไม่ผ่าน
2) ใช้ประเมินวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ประกอบด้วยการประเมินเค้าโครง
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบปากเปล่าและการประเมินคุณภาพวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระทั้งฉบับ มี
การประเมิน ดังนี้
(1) Ex (Excellent)
หมายถึง ดีเยี่ยม
(2) G (Good)
หมายถึง ดี
(3) P (Pass)
หมายถึง ผ่าน
(4) F (Fail)
หมายถึง ไม่ผ่าน
โดยให้การประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราชว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ภาคผนวก ก)
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2. กระบวนกำรทวนสอบมำตรฐำนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
2.1 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ขณะนักศึกษำยังไม่สำเร็จกำรศึกษำ
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
2.2 กำรทวนสอบมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้หลังจำกนักศึกษำสำเร็จกำรศึกษำ
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ แต่ละรายวิชา
เช่น ทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรืองานที่มอบหมาย กระบวนการอาจจะต่างกันไปสาหรับรายวิชาที่แตกต่างกัน หรือสาหรับ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้าน)

3. เกณฑ์กำรสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเกณฑ์การสาเร็จการศึกษาในหลักสูตรซึ่งต้องสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา)

3.1 นักศึกษำที่มีสิทธิ์ได้รับปริญญำ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7

เรียนครบตามจานวนหน่วยกิตที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า 2.00 (จากระบบ 4 ระดับคะแนน)
มีผลการสอบประมวลความรู้ในหมวดวิชาเฉพาะของหลักสูตร ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ
มีผลการประเมินความสามารถภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
มีผลการประเมินความสามารถทางคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
ไม่มีพันธะด้านหนี้สินใด ๆ กับมหาวิทยาลัย
ข้อกาหนดอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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3.2 นักศึกษำที่มีสิทธิ์แสดงควำมจำนงขอสำเร็จกำรศึกษำ
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมตามที่หลักสูตรกาหนด
3.2.3 ผ่านข้อกาหนดอื่น ๆ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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หมวดที่ 6 กำรพัฒนำคณำจำรย์
1. กำรเตรียมกำรสำหรับอำจำรย์ใหม่
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(อธิบายกระบวนการที่ใช้สาหรับการปฐมนิเทศ และ/หรือการแนะนาอาจารย์ใหม่และอาจารย์พิเศษให้มั่นใจได้ว่าอาจารย์
เข้าใจถึงหลักสูตรและบทบาทของรายวิชาต่าง ๆ ที่สอนในหลักสูตรและรายวิชาที่ตนรับผิดชอบสอน)

2. กำรพัฒนำควำมรู้และทักษะให้แก่คณำจำรย์
.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(อธิบายถึงสิ่งที่จะดาเนินการเพื่อช่วยให้คณาจารย์ได้พัฒนา)

2.1 กำรพัฒนำทักษะกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและกำรประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอนและงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
...
2.2 กำรพัฒนำวิชำกำรและวิชำชีพด้ำนอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ ชุมชนที่เกี่ ยวข้องกั บการพัฒนาความรู้ แ ละ
คุณธรรม
2.2.2 มีการกระตุ้นอาจารย์ทาผลงานวิชาการสายตรงในสาขาวิชา
2.2.3 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่เป็นหลักและเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.4 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.5 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
2.2.6 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 กำรประกันคุณภำพหลักสูตร
1. กำรกำกับมำตรฐำน

..............................................................................................................................
........................................................................................................................................
(อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติหรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอดระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนสอนในหลักสูตร)

2. บัณฑิต

................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ การทางานหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษา)

3. นักศึกษำ

...............................................................................................................................
........................................................................................................................................
(อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์คุณสมบัติ ความรู้
ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์)

4. อำจำรย์

...............................................................................................................................
........................................................................................................................................
(อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือกอาจารย์ คุณสมบัติ
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชาและมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์)
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5. หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน

...................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบหลักสูตรควบคุม
กากับการจัดทารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาการประเมินผู้เรียน การกากับ
ให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการดาเนิ นงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ)

6. สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้

...............................................................................................................................
........................................................................................................................................
(อธิบายระบบการดาเนินงานของภาควิชา คณะ สถาบัน เพี่อความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งความพร้อมทาง
กายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอานวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจาหลักสูตร)

7. ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน (Key Performance Indicators)

...............................................................................................................................
........................................................................................................................................
(ควรคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็นสาคัญๆ ที่
สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของหลักสูตรเพื่อ
การเผยแพร่ เช่น ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้าหมายตัวบ่ง ชี้ทั้ง หมดอยู่ในเกณฑ์ดีต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดาเนินการตาม TQF ต่อไปนี้ ทั้งนี้เกณฑ์การประเมินผ่าน คือ มีการดาเนินงานตามข้อ 1-5 และอย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัว
บ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ในแต่ละปี)
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ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินกำรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
เพื่อกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน และเกณฑ์กำรประเมินประจำปี
ดัชนีบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

X

X

X

X

X

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

X

X

X

X

X

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

X

X

X

X

X

4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา

X

X

X

X

X

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

X

X

X

X

X

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้าน
การจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
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ดัชนีบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำน
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
X

X

X

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

X

X

X

X

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0

X

13. อื่น ๆ ระบุ....
รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ)

xx

xx

xx

xx

xx

1-5

1-5

1-5

1-5

1-5

xx

xx

xx

xx

xx

เกณฑ์ประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินดังนี้ ตังบ่งชี้บังคับ
(ตัวบ่งชี้ที่ 1-5) มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย และมีจานวนตัวบ่งชี้ที่มีผลดาเนินการบรรลุเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า
80 % ของตัวบ่งชี้รวม โดยพิจารณาจากจานวนตัวบ่งชี้บังคับและตัวบ่งชี้รวมในแต่ละปี

ห น้ า 88 | 168

หมวดที่ 8 กำรประเมินและปรับปรุงกำรดำเนินกำรของหลักสูตร
1. กำรประเมินประสิทธิผลของกำรสอน
1.1 กำรประเมินกลยุทธ์กำรสอน

.....................................................................................................................
........................................................................................................................................
(หมวดที่ 8 ควรคานึงถึงประเด็นต่าง ๆ ในหมวด 1-7 และเชื่อมโยงสู่การประเมินการจัดการเรียนการสอนในประเด็น
สาคัญๆ ที่สะท้อนถึงคุณภาพของบัณฑิตที่คาดหวังโดยประเด็นเหล่านี้จะถูกนามาใช้ในการประเมินคุณภาพและมาตรฐานของ
หลักสูตรเพื่อการเผยแพร่ การประเมินกลยุทธ์ที่สอน
อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินกลยุทธ์การสอนที่ได้วางแผนไว้
สาหรับการพัฒนาการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ เช่น การประเมินความเห็นหรือข้อเสนอแนะของอาจารย์ภายหลังการเข้ารับการอบรม
การนากลยุทธ์การสอนไปใช้ การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน การวิเคราะห์ผลการประเมินของ
นักศึกษาและหลักสูตรฝึกอบรมด้านทฤษฎีการเรียนรู้และวิธีการสอนที่เกี่ยวข้อง และอธิบายกระบวนการที่จะนาผลการประเมินที่
ได้มาปรับปรุงแผนกลยุทธ์การสอน ตัวอย่าง ช่วงก่อนการสอนควรมีการประเมินกลยุทธ์การสอนโดยทีมผู้สอนหรือระดับคณะ
การปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรหรือวิธีการสอน ส่วนช่วงหลังการสอนควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินการสอนโดย
นักศึกษา และการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษาด้านกระบวนการนาผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทาโดยรวบรวม
ปัญหา/ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง)

1.2 กำรประเมินทักษะของอำจำรย์ในกำรใช้แผนกลยุทธ์กำรสอน

.....................................................................................................................
........................................................................................................................................
(อธิบายกระบวนการที่ใช้ในการประเมินทักษะของคณาจารย์ในการใช้กลยุทธ์ตามที่ได้วางแผนไว้ เช่นการ
ประเมินของนักศึกษาในแต่ละรายวิช า การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรือหัวหน้าภาค การทดสอบผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน การจัดอันดับเกี่ยวกับกระบวนการใน
การพัฒนาความรู้และทักษะที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดที่นักศึกษาต้องการ ตัวอย่าง การประเมินทักษะดังกล่าวสามารถทาโดยการ
ประเมินโดยนักศึกษาในแต่ละรายวิชา / การสัง เกตการณ์ของผู้รับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผู้ส อน /
ภาพรวมของหลักสูต รประเมินโดยบัณฑิตใหม่ / การทดสอบผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตร
เดียวกัน)
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2. กำรประเมินหลักสูตรในภำพรวม

…………….....................................................................................................................
........................................................................................................................................
(อธิบายกระบวนการที่จะใช้เพื่อจะได้ข้อมูลต่าง ๆ ย้อนกลับในการประเมินคุณภาพของหลักสูตรในภาพรวมและการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังจากกลุ่มบุคคล ดังนี้ 1) นักศึกษาและบัณฑิต 2) ผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือผู้ประเมินภายนอก 3) ผู้ใช้
บัณฑิตและ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ ตัวอย่างการประเมินหลักสูตรโดยนักศึกษาและบัณฑิต ขั้นตอน แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยตัวแทนทุ กกลุ่มวิชา ตัวแทนผู้เรียนปัจจุบัน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย /คณะกรรมการฯ วาง
แผนการประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ / ดาเนินการสารวจข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุกชั้นปี
และจากผู้ส าเร็จการศึกษาที่ผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น การประเมินหลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ และ/หรือจากผู้ประเมิน
ภายนอก คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ทาการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและใช้ข้อมูล ย้อนกลับของผู้เรี ยน
ผู้สาเร็จการศึกษา ผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประกอบการประเมิน /การประเมินหลักสูตรโดยผู้ใช้บัณฑิต และ/หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ
ติดตามบัณฑิตใหม่โดยสารวจข้อมูลจากนายจ้าง และ/หรือผู้บังคับบัญชาโดยแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ ติดตามกับผู้ใช้ อื่น
เช่น ผู้ใช้บริการในโรงพยาบาล ในชุมชน และสถานบริการทุกระดับ)

3. กำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำมรำยละเอียดหลักสูตร

....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(ให้ประเมินตามตัวบ่ง ชี้ผ ลการดาเนินงานที่ร ะบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน อย่างน้อย 3 คน
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขา/สาขาวิชาเดียวกันอย่างน้อย 1 คน (ควรเป็นคณะกรรมการประเมินชุดเดียวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน)

4. กำรทบทวนผลกำรประเมินและวำงแผนปรับปรุง

....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
(อธิบายกระบวนการทบทวนผลการประเมินที่ได้จากอาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งกระบวนการในการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร
และแผนกลยุทธ์ )
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ภำคผนวก
แสดงเอกสารสาคัญที่ใช้ในการจัดทาเล่ม มคอ. 2 โดยแบ่งออกเป็นดังนี้

ภำคผนวก ก
1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี(ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2561

ภำคผนวก ข
1. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงกับหลักสูตรปรับปรุง
2. ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสาคัญ ของหลักสู ตรกั บเนื้อ หาสาระตามประกาศกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกรรม เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (ถ้ามี)
3. ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสาคัญของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระตามสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)

ภำคผนวก ค
ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร

ภำคผนวก ง
มคอ. 1 (ถ้ามี)

ภำคผนวก จ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร

ภำคผนวก ฉ
อื่น ๆ (ถ้ามี)
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ภำคผนวก ก
1. ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยราชภัฏนครศรีธ รรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ ปริญ ญาตรี
พ.ศ. 2560
2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2561
3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
พ.ศ. 2561
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1. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี พ.ศ. 2560
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2. บังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับปริญญำตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
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3. ข้อบังคับมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครศรีธรรมรำช
ว่ำด้วยกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ พ.ศ. 2561
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ภำคผนวก ข
1. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงกับหลักสูตรปรับปรุง
2. ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสาคัญของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระตามประกาศกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมกรรม เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
(ถ้ามี)
3. ตารางเปรียบเทียบเนื้อหาสาระสาคัญของหลักสูตรกับเนื้อหาสาระตามสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)
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1.ตำรำงเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุงกับหลักสูตรปรับปรุง
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ตำรำงเปรียบเทียบ
หลักสูตร........................................... สำขำวิชำ.......................................
(หลักสูตรเดิมก่อนปรับปรุง พ.ศ. ....)
กับ
หลักสูตร.................................สำขำวิชำ.............................................................
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)
ที่

รำยกำร

หลักสูตรเดิม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....

สำระสำคัญ/เหตุผลกำร
เปลี่ยนแปลง

1 ชื่อหลักสูตร
2 ชื่อปริญญำ
3 ปรัชญำของ
หลักสูตร

4 วัตถุประสงค์
5 โครงสร้ำง
หลักสูตร

6 หมวดวิชำศึกษำ
ทั่วไป

7 กลุ่มวิชำภำษำ
และกำรสื่อสำร

8 กลุ่มวิชำมนุษย์
ศำสตร์

9 กลุ่มวิชำ
สังคมศำสตร์
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ที่

รำยกำร

หลักสูตรเดิม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....

สำระสำคัญ/เหตุผลกำร
เปลี่ยนแปลง

10 กลุ่มวิชำ
วิทยำศำสตร์
คณิตศำสตร์ และ
เทคโนโลยี

11 หมวดวิชำเฉพำะ
12 กลุ่มวิชำแกน
(ถ้ำมี)

13 วิชำเฉพำะด้ำน
14 วิชำเลือก
15 วิชำเลือกเสรี
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2. ตำรำงเปรียบเทียบเนื้อ หำสำระสำคัญของหลักสูตรกับ เนื้อ หำสำระตำมประกำศกระทรวง

อุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มำตรฐำนคุณวุฒิระดับปริญญำตรี (เฉพำะ
หลักสูตรที่มี มคอ. 1)
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ตำรำงเปรียบเทียบรำยวิชำในหลักสูตรกับองค์ควำมรู้
ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ลำดับ

เนื้อหำสำระสำคัญ
(ขอบข่ำย)
ในกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
สำขำวิชำ ……….

องค์ควำมรู้ตำมมำตรฐำนคุณวุฒิ ฯ
สำขำวิชำ .................................

รำยวิชำในหลักสูตร
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3. ตำรำงเปรียบเทียบเนื้อหำสำระสำคัญของหลักสูตรกับเนื้อหำสำระตำมสภำวิชำชีพ (ถ้ำมี)
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ภำคผนวก ค
ผลงานวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลงำนวิชำกำรอำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอำจำรย์ประจำสูตร
1. ชื่อ-สกุล
2. ตำแหน่งทำงวิชำกำร
3. ประวัติกำรศึกษำ
คุณวุฒิ

สำขำวิชำ

สำเร็จกำรศึกษำ
สถำบัน

ปี พ.ศ.

4. ผลงำนวิชำกำร (ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรฯ ย้อนหลัง 5 ปี)
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานย้อนหลัง 5 ปี (เขียนตามแบบบรรณานุกรม)
4.1 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
ชื่อผู้ผลิต.//(ปีที่ผลิตผลงาน).//ชื่อผลงานสร้างสรรค์เป็นตัวอักษรเอียง (ประเภทผลงาน: ภาพวาด/นิทรรศการ/
/ / / / / / /บทประพันธ์/ภาพพิมพ์/จิตรกรรม/ประติมากรรม)./วันที่จัดแสดงผลงาน.//สถานที่:/หน่วยงานที่
แสดงผลงาน.
4.2 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ
ชื่อผู้ผลิต.//(ปีที่ผลิตผลงาน).//ชื่อผลงานสร้างสรรค์เป็นตัวอักษรเอียง (ประเภทผลงาน: ภาพวาด/นิทรรศการ/
/ / / / / / /บทประพันธ์/ภาพพิมพ์/จิตรกรรม/ประติมากรรม)./วันที่จัดแสดงผลงาน.//สถานที่:/หน่วยงานที่
แสดงผลงาน.
4.3 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ
ชื่อผู้ผลิต.//(ปีที่ผลิตผลงาน).//ชื่อผลงานสร้างสรรค์เป็นตัวอักษรเอียง (ประเภทผลงาน: ภาพวาด/นิทรรศการ/
/ / / / / / /บทประพันธ์/ภาพพิมพ์/จิตรกรรม/ประติมากรรม)./วันที่จัดแสดงผลงาน.//สถานที่:/หน่วยงานที่
แสดงผลงาน.
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4.4 งำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน
ชื่อผู้ผลิต.//(ปีที่ผลิตผลงาน).//ชื่อผลงานสร้างสรรค์เป็นตัวอักษรเอียง (ประเภทผลงาน: ภาพวาด/นิทรรศการ/
/ / / / / / /บทประพันธ์/ภาพพิมพ์/จิตรกรรม/ประติมากรรม)./วันที่จัดแสดงผลงาน.//สถานที่:/หน่วยงานที่
แสดงผลงาน.
4.5 งำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์
online
ชื่อผู้เขียน.//ชื่อเนื้อหาหรือชื่อผลงาน.//สืบคืน/ปี,/เดือน/วัน, จาก/URLหรือเว็บไซต์ของข้อมูล
ชาญณรงค์ ราชบัวน้อย. ศัพท์บัญญัติการศึกษา. สืบค้น 2564, พฤษภาคม 5, จาก
http://www.sornor.org/
4.6 ตำรำหรือหนังสือที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอรับตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
ชื่อ นามสกุลของผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อตาราหรือหนังสือเป็นตัวเอียง/(ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)).//สถานที่พิมพ์:/
/ / / / / / /สานักพิมพ์./จานวนหน้า.
พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ. (2544). ความรู้พื้นฐานทางวรรณกรรม. นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช. 295 หน้า.
4.8 ตำรำหรือหนังสือที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำรแต่ไ ม่ ได้
นำมำขอรับกำรประเมินตำแหน่งทำงวิชำกำร
ชื่อ นามสกุลของผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อตาราหรือหนังสือเป็นตัวเอียง/(ครั้งที่พิมพ์(ถ้ามี)).//สถานที่พิมพ์:/
/ / / / / / /สานักพิมพ์./จานวนหน้า.
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อนุศรา สาวังชัย. (2558). ภาวะผู้นาและการบริหารการเปลี่ยนแปลง. ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต,
คณะวิทยาการจัดการ. 194 หน้า

4.9 บทควำมวิจัยหรือบทควำมทำงวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฏในฐำนข้อมูลกลุ่มที่ 2
ชื่อ นามสกุลของผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสารเป็นตัวอักษรเอียง,/ปีที่หรือ
/ / / / / / /เล่มที่(ฉบับที่ (ถ้ามี)),/เลขหน้าที่ปรากฏ.
ธิติยา บงกชเพชร) .25 การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ของครูวิทยาศาสตร์ระดับ
ประถมศึกษาในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร .วารสารวิจัย มข, 14(4), 346-359.
วิเชียร มันแหล่) .2561)อัตลักษณ์นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ .จัดการสารสนเทศ
.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชวารสารสารสนเทศศาสตร์ ,36(4), 39-58. สืบค้นจาก
https://so03.tci-thaijo.org/index.php/jiskku/article/view/143696
4.10 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดับชำติ
ชื่อ นามสกุลผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อการประชุมหรือสัมมนาวันที่จัดงานเป็น
/ / / / / / /ตัวอักษรเอียง/(หน้าแรก-หน้าสุดท้าย).//สถานที่จัดงานประชุม:/ชื่อสถาบันที่จัดงานประชุม.
พุทธพร อักษรไพโรจน์. (2561). ธุรกิจสปาไทย: มิติของการพัฒนาทุนมนุษย์ภายหลังการเปิดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจาปี 2561 “ธุรกิจการค้าและการบริการในยุค
ไทยแลนด์ 4.0” UTCC Academic Day ครั้งที่ 2 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 (น.1236-1249).
กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
หทัยรัตน์ หล่อศรี และวิเชียร มันแหล่ .(2561). พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา
.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่“10
27-28 มีนาคม 2561หัวข้อมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ) (น .1-7). นครศรีธรรมราช:
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สืบค้นจาก .https://wjst.wu.ac.th/index.php/wuresearch/article
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4.11 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุม
วิชำกำรระดั บนำนำชำติ หรือในวำรสำรวิชำกำรระดับชำติที่มีอยู่ในฐำนข้อ มูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่
ผลงำนทำงวิชำกำร
ชื่อ นามสกุลผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ใน/ชื่อการประชุมหรือสัมมนาเป็นตัวอักษรเอียง,
/ / / / / / /(หน้าแรก-หน้าสุดท้าย).//สถานที่จัดงานประชุม:/ชื่อสถาบันที่จัดงานประชุม.
ชื่อ นามสกุลของผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสารเป็นตัวอักษรเอียง,/ปีที่หรือ
/ / / / / / /เล่มที่(ฉบับที่ (ถ้ามี)),/เลขหน้าที่ปรากฏ.
4.12 บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่อยู่ในฐำนข้อมูล
ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ. ศ.2556
ชื่อ นามสกุลของผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสารเป็นตัวอักษรเอียง,/ปีที่หรือ
/ / / / / / /เล่มที่(ฉบับที่ (ถ้ามี)),/เลขหน้าที่ปรากฏ.
Silick, T .J., and Schutte, N .S) .2006 .(Emotional intelligence and self-esteem
mediate between perceived early parental love and adult happiness .
E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48.
4.13 บทควำมวิ จั ย หรื อบทควำมวิ ช ำกำรที่ตี พิ ม พ์ใ นวำรสำรวิ ช ำกำรระดั บ นำนำชำติ ที่ ไม่อ ยู่ใ น
ฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรสำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันนำเสนอสภำสถำบันอนุมัติ
และจัดทำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกำศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ไว้ในวำรสำรวิชำกำรที่ปรำกฎในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1
ชื่อ นามสกุลของผู้เขียนบทความ.//(ปีที่พิมพ์).//ชื่อบทความ.//ชื่อวารสารเป็นตัวอักษรเอียง,/ปีที่หรือ
/ / / / / / /เล่มที่(ฉบับที่ (ถ้ามี)),/เลขหน้าที่ปรากฏ.
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4.14 ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน
4.15 ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร
ชื่อผู้จดสิทธิบัตร.//(ปีที่จดสิทธิบัตร,/เดือน/วัน).//ชื่อสิ่งประดิษฐ์./ประเทศที่จดสิทธิบัตร.
สาธิต เกษมสันต์, ม.ล. (2526, กุมภาพันธ์ 4). กรรมวิธีในการทาออบโซลูตอัลกอฮอล์. สิทธิบัตรไทย
เลขที่ 77.

4.16 ผลงำนวิจัยที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร
ชื่อผู้จดสิทธิบัตร.//(ปีที่จดสิทธิบัตร,/เดือน/วัน).//ชื่อสิ่งประดิษฐ์./ประเทศที่จดสิทธิบัตร.
4.17 ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ดำเนินกำร

-

4.18 ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอตำแหน่งทำงวิชำกำรแล้ว
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-

ภำคผนวก ง
มคอ. 1 (ถ้ำมี)
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ภำคผนวก จ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง / พัฒนาหลักสูตร
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คำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฎนครศรีธรรมรำช
ที่ ........./..............
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ (ปรับปรุง) หลักสูตรใหม่
--------------------------------------เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาหลักสูตร.............................. สาขาวิชา....................................
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. หรือหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ....................................) คณะ.................................. เป็นไปด้วย
ความเรี ย บร้ อ ย ตามเกณฑ์ ม าตรฐานหลั ก สู ต รระดั บ อุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และประกาศเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องของสานักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยจึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดังนี้
1. คณะกรรมกำรอำนวยกำร
1.1
ประธานกรรมการ
1.2
กรรมการ
1.3
กรรมการ
1.4
กรรมการ
1.5
กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่ อานวยการความสะดวกให้คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ในการดาเนินงานพัฒนา
หลักสูตร
๒. คณะกรรมกำรพัฒนำหลักสูตร
2.1
ประธานกรรมการ
2.2
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2.3
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
2.4
กรรมการทรงคุณวุฒิ
2.4
กรรมการ
2.5
กรรมการและเลขานุการ
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หน้ำที่
1. ดาเนินการการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. ดาเนินการวิพากษ์หลักสูตร
3. นาเสนอต่อคณะกรรมการประจาคณะ คณะกรรมการวิชาการ เสนอสภาวิชาการและ สภา
มหาวิทยาลัย ตามลาดับ
4 ประสานงานกับ ส านัก ส่ งเสริม วิช าการและงานทะเบี ยนเพื่ อนาเสนอหลั กสู ต รต่ อ ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม คณะกรรมการการอุดมศึกษา และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร
3. คณะกรรมกำรฝ่ำยเลขำนุกำร
3.1
ประธานกรรมการ
3.2
กรรมการ
3.3
กรรมการ
3.4
กรรมการ
3.5
กรรมการและเลขานุการ
หน้ำที่
1. ประสานงาน ติดตามและอานวยความสะดวกในการจั ด ท าเอกสารหลัก สู ตร ให้แล้วเสร็ จ ตาม
กระบวนการพัฒนาหลักสูตร
2 ดาเนินการตามขั้นตอนทางธุรการของเอกสารหลักสูตรจนให้ ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
และได้รับความเห็นชอบหลักสูตรจากสานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ให้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบั ติหน้ า ที่ต ามที่ไ ด้รั บมอบหมายให้ เป็นไปด้วยความเรี ยบร้อ ยและมี
ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการ
สั่ง ณ วันที่ ........ สิงหาคม พ.ศ. 25..
(…………………………………………………)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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ภำคผนวก ฉ
อื่น ๆ (ถ้ามี)

ห น้ า 163 | 168

