
        

  ค ู่มือการปฏิบติังาน 

กระบวนการพฒันาและปรบัปรงุหลกัสตูร 

คณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบรุี 

นางสาวเรืองร ุง้ พลูสวสัดิ์ 

นกัวิชาการศึกษา ปฏิบัตกิาร 



 

  
คู่มือปฏิบัติงาน : กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 1 | หน้า  

 

บทที่ 1  
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญ 
 การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
จึงมีความจ าเป็นต้องมีการปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่มี
เจตนารมณ์ให้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสาขาวิชาการและวิชาชีพต่าง ๆ ตอบสนอการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ตลาดแรงงาน 
ความก้าวหน้าของศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป และ ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กล่าวถึงความหมายของการศึกษาว่า “การศึกษา” 
หมายถึง กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การ
ฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้าง
องค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต การศึกษาเป็นกระบวนการที่มุ่งให้บุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
และส่งเสริมให้บุคคลเจริญเติบโตมีความงอกงามทาง ร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา 

การพัฒนาหลักสูตรเป็นงานที่จะต้องปฏิบัติอย่างเป็นระบบ และมีการวางแผนการด าเนินงาน
เป็นอย่างดีจึงจะท าให้ได้หลักสูตรที่มีคุณค่าสนองตอบต่อการแก้ไขปัญหาและตรงตามความต้องการ
ของผู้เรียน สังคม และการพัฒนาแบบยั่งยืน การจัดท าหลักสูตรหรือการสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่ต้อง
ด าเนินการอย่างเป็นกระบวนการและเป็นขั้นตอน มีการวางแผนหลักสูตร ร่างแผนงานการจัดท า
หลักสูตร ก าหนดเป้าหมายหลักสูตรที่จะจัดท านั้นท าเพ่ือใคร จะพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นไปในทิศทาง
ใด ใช้ระยะเวลาการด าเนินการตามหลักสูตรเท่าไร จะมีกระบวนการในการพัฒนาบุคคลเหล่านั้น
อย่างไร 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 
2. เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ ที่ก าหนดไว้ 
3. เพ่ือให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย ภารกิจ และวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย  
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ  
1. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานระดับเดียวกันได้ และสามารถท างานแทนกันได้ 

 2 ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานลดเวลาการสอนงาน และลดการตอบค าถามได ้  
 3. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความสม่ าเสมอและเสริมสร้างความมั่นใจในการท างาน 
 4. ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานลดขั้นตอนการท างานที่ซับซ้อนและการท างานเป็นมืออาชีพ 
 5. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามงานได้ทุกขั้นตอน 

    
ขอบเขตกระบวนกำรท ำงำน  
 คู่มือปฏิบัติงานกระบวนการพัฒนาหลักสูตรนี้ ครอบคลุมการท างานกระบวนการจัดท าโครง
ร่างหลักสูตร จัดท าค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร จัดท าค าสั่งคณะกรรมการ
วิพากษ์หลักสูตรที่มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ น าเสนอคณะกรรมการวิชาการ น าเสนอ
คณะกรรมการสภาวิชาการ น าเสนอคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย น าเสนอสภามหาวิทยาลัย 
น าเสนอส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และวิจัย (สป.อว) และ บันทึกข้อมูล
รายวิชาลงระบบฐานข้อมูล  
 

ค ำจ ำกัดควำม  
มหำวิทยำลัย หมายถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
สภำมหำวิทยำลัย หมายถึง สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
สภาวิชาการ หมายถึง สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 อธิกำรบดี หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 คณบดี หมายถึง คณบดีตามส่วนราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 คณะ หมายถึง คณะตามการแบ่งส่วนราชการและโครงการจัดตั้งคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพชรบุรี  
 สำขำวิชำ หมายถึง สาขาวิชาที่ระบุไว้ในหลักสูตรแต่ละหลักสูตร 
 หลักสูตร หมายถึง  ประมวลวิชาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้ในการศึกษาเพ่ือ
วัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552)  
 อำจำรย์ หมายถึง ผู้สอนหรือผู้บรรยายประจ ารายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตรของ    คณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
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 นักศึกษำ หมายถึง ผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เรียบร้อยแล้ว คือ นักศึกษาภาคปกติ และภาคนอก เวลา 
ได้แก่ นักศึกษาที่เข้าศึกษาในวัน เวลาท าการปกติ (จันทร์-ศุกร์) และนอกเวลาท าการปกติ (เสาร์-
อาทิตย์) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 มำตรฐำน หมายถึง สิ่งที่ถือเอาเป็นเกณฑ์ส าหรับเทียบก าหนด ทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542) 
 มำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ผลการปฏิบัติงานในระดับใดระดับหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็น 
เกณฑ์ที่น่าพอใจหรืออยู่ในระดับที่ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่ท าได้ โดยจะมีกรอบในการพิจารณาก าหนด
มาตรฐาน หลาย ๆ ด้าน อาทิ เช่น ด้านปริมาณ คุณภาพ ระยะเวลา ค่าใช้จ่าย หรือพฤติกรรมของ
ผู้ปฏิบัติงานที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะงานประเภทนั้น ๆ ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  
คู่มือปฏิบัติงาน : กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 4 | หน้า  

 

บทที่ 2 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรบริหำรจัดกำร 

 
บทบำทหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของต ำแหน่ง 
 

ผู้รับผิดชอบ บทบำทหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติหลักสูตร 
คณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
สภาวิชาการมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตรวจสอบหลักสูตร 
คณบดี พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงร่างหลักสูตร 
คณะกรรมการประจ าคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงร่างหลักสูตร 
คณะกรรมการบริหารคณะ พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงร่างหลักสูตร 
คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ด าเนินการวิพากษ์โครงร่างหลักสูตร 
คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร ด าเนินการจัดท าโครงร่างหลักสูตร 
สาขาวิชา วางแผนการจัดท า/ปรับปรุงหลักสูตร 
นักวิชาการศึกษา/งานวิชาการ ประสานงานการจัดท าโครงร่างหลักสูตร 

 

ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ 
 ผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ประสานงานสาขาวิชาในการจัดท าโครงร่างหลักสูตร ให้เป็นไปตาม

แบบฟอร์มการจัดท าหลักสูตรตามแบบฟอร์ม มคอ.2 และจัดท าค าสั่งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
และคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประสานงานการน าหลักสูตรเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
คณะ คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ 
คณะกรรมการอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประสานงาน
ระหว่างสาขาวิชา และงานหลักสูตรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนในการปรับปรุงแก้ไข
โครงร่างหลักสูตรตามค าเสนอแนะของคณะกรรมการแต่ละชุด และด าเนินการน าข้อมูลเข้าระบบ
รับทราบหลักสูตรของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือ
รับทราบข้อมูลผ่านระบบ 



 

  
คู่มือปฏิบัติงาน : กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 5 | หน้า  

 

   

ค ำบรรยำยลักษณะงำน (Job Description) 
 1. งำนกำรพัฒนำหลักสูตร หรือกำรปรับปรุงหลักสูตร และกำรจัดท ำหลักสูตรใหม่ 
 1.1 ส ารวจรายชื่อหลักสูตรที่จะท าการพัฒนาหลักสูตร หรือครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร 
 1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร หรือการปรับปรุงหลักสูตร และค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร พร้อมทั้งจดหมายเชิญคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์
หลักสูตร 
 1.3 ก ากับดูแลการพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามหัวข้อและรูปแบบเอกสาร
หลักสูตรที่ก าหนด 
 1.4 ร่วมตรวจสอบโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรตามประกาศ
ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานอ่ืน ที่เก่ียวข้อง 
 1.5 น าหลักสูตรที่ผ่านการวิพากษ์หลักสูตร เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ และน าเสนอ
ต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป  
 1.6 รับทราบเรื่องจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในการน าหลักสูตรที่ผ่านการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย น าเสนอต่อส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) 
 1.7 บันทึกข้อมูลหลักสูตรที่จะปรับปรุงหรือหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยแล้วลงระบบรับทราบหลักสูตร CHECO ทางเว็บไซต์
(http://202.44.139.57/checo/default.aspx) และประสานงานพร้อมติดตามการรับทราบ
หลักสูตรกับงานหลักสูตร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือจัดส่งเล่มหลักสูตร และแบบ
รายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
(มคอ.2) ให้ทางส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
พิจารณารับรองหลักสูตร ภายในระยะเวลา 30 วัน 
 1.8 ติดตามการรับทราบและรับรองเล่มหลักสูตรจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) กับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพ่ือแจ้งให้
สาขาวิชาทราบและเก็บเล่มหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) มอบแก่ประธานสาขาวิชา และเก็บไว้ที่ฝ่ายวิชาการคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  
 

http://202.44.139.57/checo/default.aspx
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 2. งำนกำรปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร (ปรับปรุงเล็กน้อย) 
 2.1 ส ารวจรายชื่อหลักสูตรที่จะท าการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่ผ่านการอนุมัติจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) แล้ว 
 2.2 ตรวจสอบการแก้ ไขปรั บปรุ งหลั กสู ตร ให้ เป็ น ไปตามแบบฟอร์ ม  สมอ .08 
(http://acad.pbru.ac.th/pdf/acad/Download/Form_SMO-08_Feb_63.doc)  
 2.3 น าเอกสาร สมอ.08 การแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร เสนอต่อส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน เพ่ือน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ 
คณะกรรมการอนุกรรมการสภาววิชาการ และสภามหาวิทยาลัย และเสนอส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ตามล าดับ 
 2.4 บันทึกข้อมูลหลักสูตรการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามแบบฟอร์ม สมอ.08 ที่
ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้วลงระบบรับทราบหลักสูตร CHECO ทางเว็บไซต์  
http://202.44.139.57/checo/default.aspx 
 2.5 รับเรื่องจากส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับทราบการแก้ไขปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือเก็บไว้เป็นข้อมูล
ต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://202.44.139.57/checo/default.aspx
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โครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรองค์กร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ประธานสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 

 

นักวิชาการศึกษา  1 คน 

นักบริหารงานท่ัวไป 1 คน 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 คน 

วิศวกร 1 คน 

ตรวจสอบภายใน 

ผู้ปฏิบัติงานบริหารทั่วไป 1 คน 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

ประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

คณะกรรมการบรหิารคณะ 

รองคณบดฝี่ายยุทธศาสตร์
และพัฒนาความเป็นเลิศ 

รองคณบดฝี่ายวิชาการและ
พัฒนานวัตกรรมเชิงพาณิชย ์

รองคณบดฝี่ายพัฒนานักศึกษา
และงานสื่อสารองค์กร 

ผู้ช่วยคณบดีด้านการพัฒนา
หลักสตูรพิเศษและวิชาการ 

ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาภมูิ
สถาปัตยกรรมฯ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสาร
องค์กรและกิจกรรมพิเศษ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงาน
ประกันคณุภาพ 

ประธานสาขา 

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

 

ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ 
และอิเล็กทรอนิกอัจฉริยะ 

 
ประธานสาขาวิชาวิศวกรรมอตุสาหการ 

 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 คน 

วิศวกรเครื่องกล 1 คน 

วิศวกรไฟฟ้า 2 คน 

คณบดี 
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บทที่ 3 
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏบิัติงานการพัฒนาหลักสตูร 

   
การปฏิบัติงานตามคู่มือการพัฒนาหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาหลักสูตรต้องเป็นผู้รอบรู้ในงานที่
ปฏิบัติทั้งในวิธีการปฏิบัติงาน ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์แนว
ปฏิบัติต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร ดังนี้ 

 

หลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  
2. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 
3. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง 
4. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2564  
5. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การก าหนดภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่ง

อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559  
  6. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 2552 
 7. ระเบียบคณะกรรมการสภาวิศวกร ว่าด้วยองค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ องค์ความรู้
พ้ืนฐานทางวิศวกรรมและองค์ความรู้เฉพาะทางวิศวกรรม ที่สภาวิศวกรจะให้การรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. 2562  
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ขัน้ตอนและวิธีการการปฏิบัติงานตั้งแต่เร่ิมจนสิ้นสุดกระบวนการ 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานการพัฒนาหลักสูตร (Flow Chart) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
   
 

 
 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรด าเนินการพัฒนาและจัดท าร่างหลักสตูร 
(ตามแบบ มคอ.2) 

ตรวจสอบและรวบรวมหลักสูตรเพื่อด าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงหลกัสูตร 

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 

เสนอคณะกรรมการประจ าคณะ (แนบรายงานการประชุม) 

ไม่ผ่าน/ส่งคืน
หลักสูตรปรับปรุง 

ส่งเข้า (กช.)  

ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการ (กช.) 
/ สาขาวิชาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ไม่ผ่าน/ส่งคืน
หลักสูตรปรับปรุง ส่งเข้า (สภาวิชาการ) 

ใหม่ 

ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ / สาขาวิชา
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ไม่ผ่าน/ส่งคืน
หลักสูตรปรับปรุง 

ส่งเข้า (คณะอนุกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย) ใหม่ 

ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั / สาขาวิชาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ บันทึกข้อมูลลงระบบรับทราบ

หลักสูตรCheco ทางเว็บไซต์ 
http://202.44.139.57/checo

/default.aspx  
 

การพัฒนาหลักสูตร 

เสนอที่ประชุมสภาวิชาการ  

เสนอที่ประชุมกรรมการวิชาการ  

เสนอคณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย 

 

เสนอสภามหาวิทยาลัย 
 

http://202.44.139.57/checo/default.aspx
http://202.44.139.57/checo/default.aspx
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เงื่อนไข ข้อสังเกต ข้อควรระวัง สิ่งที่ควรค านึงในการปฏิบัติ 
  1. หลักสูตรที่ได้เปิดการเรียนการสอนแล้วไประยะเวลาหนึ่ง ควรมีการพิจารณาทบทวน
และประเมินผลของหลักสูตร และปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมเป็นระยะ ๆ  
  2. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอนแล้วต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและ
เหมาะสมต่อเนื่องอย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 
และเกณฑ์มาตรฐานที่เก่ียวข้อง  
  3. การจัดท าการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต้องเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา  
  4. การจัดท าการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตรงตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย สอดคล้องกับข้อก าหนดด้านกฎหมาย ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
  5. การจัดท าการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต้องค านึงถึงประสิทธิภาพของกระบวนการ 
ความคุ้มค่าและการลดต้นทุน 
    

แนวคิดที่เกี่ยวข้อง  
 การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คือการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น และสังคมให้ได้มากที่สุด และเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ข้อ 16 
ความว่า การพัฒนาหลักสูตรให้ทุกหลักสูตรให้ทันสมัย มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินการ
ของหลักสูตรทุกปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตร หรือทุกรอบ 5 ปี และตามนโยบายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ที่ให้ทุกหลักสูตร
ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางของ Outcome based Education (OBE) ซึ่ง
เป็นการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นเป้าหมายหรือผลลัพธ์โดยมีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและอาจารย์หรือผู้สอน
เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนได้ผลลัพธ์นั้น ๆ โดยมุ่งเน้นการจัดการศึกษาที่ได้ผลลัพธ์
อย่างเป็นรูปธรรม  
 

จรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
  จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  
   จรรยาบรรณเป็นพ้ืนฐานการปฏิบัติงานในอาชีพทุกอาชีพ ซึ่งจรรยาบรรณจะช่วย
ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลในองค์กรในแต่ละบทบาทหน้าที่ ช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่การท างาน
เป็นไปด้วยความถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพในการท างาน นอกจากนั้นจรรยาบรรณยังช่วยในการ
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บริหารงานขององค์กรให้เป็นไปด้วยคุณธรรม ไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันละกัน ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ. 
2552 ได้ให้สาระส าคัญดังนี้   
  1. จรรยาบรรณต่อตนเองและวิชาชีพ  
   1) บุคลากรมหาวิทยาลัยพึงประพฤติตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   2) บุคลากรพึงยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   3) บุคลากรต้องมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
   4) บุคลากรพึงยึดประโยชน์ของหน่วยงานและประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตนและไม่มีประโยชน์ทับซ้อน  
   5) บุคลากรพึงยีนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   6) บุคลากรพึงให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ 
   7) บุคลากรพึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
   8) บุคลากรพึงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  
   9) บุคลากรพึงยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   10) บุคลากรพึงยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพองค์กร 

2.  จรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงาน 
   1) บุคลากรต้องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิ
ชอบ 
   2) บุคลากรพึงมีเจตคติท่ีดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูน
ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการท างานเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลและต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นย าช านาญ 
   3) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ 
   4) บุคลากรพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
   5) บุคลากรพึงปฏิบัติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่  
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   6) บุคลากรพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
  3. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน 
   1) ผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงานขวัญ
ก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเหฌนของผู้ ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล 
   2) บุคลากรพึงปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความ
สุภาพมีน้ าใจไมตรีเอ้ืออาทรและมนุษยสัมพันธ์อันดี  
   3) บุคลากรพึงมีความรับผิดชอบใรนการปฏิบัติงาน การใช้ความร่วมมือช่วยเหลือ
กลุ่มงานตนเอง และส่วนรวมทั้งในด้านการให้ความเห็น การช่วยท างานและแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้ง
การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบ 
   4) บุคลากรพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคี ร่วมแรงใจในบรรดาผู้ร่วมผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
   5) บุคลากรต้องละเว้นจากการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน และต้องไม่คัดลอก
หรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผู้อื่นโดยมิชอบ หรือน าผลงานวิชาการของผู้อื่นหรือจ้างวานหรือ
ใช้ผุ้อ่ืน ท าผลงานทางวิชาการ เพ่ือน าไปใช้ในการเสนอขอก าหนดต าแหน่งหรือการเลื่อนต าแหน่ง ให้
สูงขึ้น หรือการให้ได้รับเงินเดือนในระดับสูงขึ้นหรือในการอ่ืนใด  
   6) บุคลากรพึงเคารพเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ยกย่องให้เกียรติในศักดิ์ศรี
ของเพ่ือรวมงาน การกลั่นแกล้ง การดูหมื่น เหยียดหยาม กดขี่ ห่มเหง ผู้ร่วมปฏิบัติราชการนักศึกษา
หรือประชาชนอย่างร้ายแรงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  4. จรรยาบรรณต่อนักศึกษาและผู้รับบริการ 
   1) บุคลากรพึงให้บริการผู้มาติดต่องานอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสมอ
ภาค โปร่งใสและเป็นธรรม และใช้ภา ถ้อยค า ส านวนที่ชัดเจน สุภาพ เหมาะสม และเข้าใจง่ายในการ
สื่อความหมายต่อนักศึกษาและผู้รับบริการที่มาติดต่อราชการ 
   2) บุคลากรต้องไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนักศึกษา 
หรือผู้รับบริการเพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการใด  
   3) บุคลากรต้องไม่สอนหรืออบรมนักศึกษา ผู้รับบริการ เพ่ือให้กระท าการที่รู้อยู่ว่า
ผิดกฎหมายหรือฝ่าฝืนศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   4) บุคลากรต้องไม่เปิดเผยความลับของนักศึกษา หรือผู้รับบริการ ที่ได้มาจากการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือความไว้วางใจ ทั้งนี้โดยมิชอบก่อให้เกิดความเสียหายแก่นักศึกษาหรือผู้รับบริการ  
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   5) บุคลากรต้องไม่ล่วงละเมิดทางเพศ หรือมีความสัมพันธ์ทางเพศกับนักศึกษาซึ่ง
ไม่ใช่คู่สมรสของตน  
  5. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม  
   1) บุคลากรพึงให้บริการต่อนักศึกษา ประชาชน ผู้รับบริ การอย่างเต็มก าลัง 
ความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่อง
ใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรืออยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้
ติดต่อยังหน่วยงาน หรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป  
   2) บุคลากรพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป  
   3) บุคลากรพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่
วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มารับบริการหรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบั ติหน้าที่
ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มูลค่าเกินปกติ
วิสัยก็ให้รายงาน ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพ่ือด าเนินการตามสมควรต่อไป 
   4) บุคลากรต้องวางตัวเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเป็นการทุจริตโดยการซื้อสิทธิ์หรือขายเสียงในการเลือกตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกสภาวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือการเลือกตั้งอ่ืนที่มีลักษณะเป็น
การส่งเสริมการปกครองใน ระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งไม่ให้การส่งเสริมสนับสนุนหรือชักจูงให้ผุ้อ่ืน
กระท าการในลักษณะเดียวกัน  
 
  คุณธรรมในการปฏิบัติงาน 
   คุณธรรมในการปฏิบัติงานเป็นแนวทางในการประพฤติตนปฏิบัติตนในการประกอบ
อาชีพ ซึ่งคุณธรรมจะช่วยให้ชีวิตด าเนินไปด้วยความราบรื่นและสงบ มีสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลา 
ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยแก่บุคคลในชาติ รวมทั้งช่วยให้มนุษย์น าความรู้และประสบการณ์มา
สร้างสรรค์แต่สิ่งที่มีคุณค่าให้แก่องค์กร และช่วยให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จ คือ ความมี
สติสัมปชัญญะ ความซื่อสัตย์สุจริต ความขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ ความมี
น้ าใจ ความประหยัด และความสามัคคี 
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บทที่ 4 
เทคนิคการปฏิบัติงาน 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  แนวปฏิบัติและขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงหลักสูตร (ตามระยะเวลาการ
ปรับปรุง) 
 1.ประธานสาขาวิชาและอาจารย์ในสาขาวิชา รวบรวมข้อมูลและสรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร เช่น ผลการประเมินหลักสูตร ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในสาย
วิชาการและองค์กรวิชาชีพ ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต ความคิดเห็นของผู้เรียน นักศึกษา และศิษย์
เก่า  
 2. ประธานสาขาวิชาด าเนินการจัดท าหลักสูตร ตรวจสอบหลักสูตร และด าเนินการวิพากษ์
หลักสูตร ประกอบด้วยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิทางองค์กรวิชาชีพ คณบดี ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าในสาขาวิชา ผู้เรียนในสาขาวิชา 
ร่วมกันด าเนินการวิพาก์หลักสูตร  
 3. สาขาวิชาด าเนินการด าเนินการน าข้อคิดเห็นจากการวิพากษ์หลักสูตรมาพิจารณาปรับแก้ 
เพ่ือเสนอการพิจารณาตามขั้นตอน ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการ
บริหารประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะกรรมการสภาวิชาการ คณะอนุกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ และน าเสนอส านักงานปลัดประทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์และวิจัย รับทราบ จากนั้น น าข้อมูลลงระบบรับทราบข้อมูล CHECO ของ
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  
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วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีกระบวนการดังนี้  
  

กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
ก าหนดผู้รับผิดชอบและจัดท าโครง
ร่างการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

ไตรมาส 1-4 สาขาวิชา/งานวิชาการคณะ 

ด าเนินการติดตามและการจัดท าโครง
ร่างการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

ไตรมาส 1-4 งานวิชาการคณะ 

ด าเนินการพิจารณาโครงร่างการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรโดยผ่าน
ที่ประชุม 

ไตรมาส 2-3 งานวิชาการคณะ 

รวบรวมและสรุปผลการด าเนินการ
จัดท าโครงร่างหลักสูตร 

ไตรมาส 2-3 งานวิชาการคณะ 

ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลการด าเนินงานการจัดท า
โครงร่างหลักสูตร 

ไตรมาส 3-4 งานวิชาการคณะ 

ประเมินผลความส า เร็จของการ
ปฏิบัติงาน 

ไตรมาส 4 งานวิชาการคณะ 
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บทที่ 5 
ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนา 

 
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมีการจัดท าตามรูปแบบตามฟอร์มที่ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนก าหนดไว้แต่รายละเอียดต้องมีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจากงาน
หลักสูตรของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร และผลงานวิจัยของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
ถูกต้อง มีการปรับปรุงโครงสร้างของหลักสูตรโดยให้ปรับจ านวนหน่วยกิตให้ลดน้อยลงเพ่ือให้นักศึกษา
ได้มีเวลาบริหารจัดการในเรื่องอ่ืน ๆ  

อุปสรรคในการปฏิบัติงาน มีกระบวนการพิจารณาจากคณะกรรมการหลายชุดท าให้
ระยะเวลาในการเสนออนุมัติหลักสูตรใช้ระยะเวลานาน และผ่านการตรวจสอบแก้ไขจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแลนวัตกรรมรับทราบ ที่ตรวจสอบและส่งแก้ไขใช้
กระบวนหลายขั้นตอน 
 

แนวทางแก้ไขและพัฒนา 
 สาขาวิชาที่ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร และงานวิชาการคณะ ตรวจสอบ
แบบฟอร์มมคอ 2 โครงสร้างหลักสูตร คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร และผลงานวิจัยของผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ข้อเสนอแนะ 
 ในการตรวจสอบการพิมพ์ รายละเอียดของหลักสูตร รูปแบบฟอร์มและมีเนื้อหา ต้อง
ตรวจสอบและแก้ไขให้สอดคล้องกันและครบและถูกต้องทุกส่วนที่มีเนื้อหาเหมือนกัน และไปใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น ข้อมูลคุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทั้งชื่อ
อาจารย์ วุฒิการศึกษา สถาบันการศึกษา ปีการศึกษาที่จบ ชื่อรายวิชา โครงสร้างรายวิชา รหัสวิชา ที่
ต้องมีการแก้ไขทุกจุดให้เหมือนกัน  
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บรรณานุกรม 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 (2558,  
 7 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 132 ตอนพิเศษ 259 ง. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. (2552, 20 กรกฎาคม). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
 ว่าด้วย จรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี พ.ศ.2552. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. (2559, 22 มีนาคม). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย  
 การก าหนดภาระงานของ ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รอง 
 ศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี. (2564, 17 สิงหาคม). ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย 
 การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564. 
 

 
  
 
 
 
 
 



 
  

คู่มือปฏิบัติงาน : กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 18 | หน้า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
แบบฟอร์ม (มคอ 2) 
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:  
 

แบบฟอร์มรายละเอียดของหลักสูตร  
(มคอ.2)  

ฉบับปรับปรุงตามเกณฑ์ AUN-QA 
 
 
 
 
 
 

งานพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
กุมภาพันธ์ 2563 

 
   
 
 
SCAN ประเมินความคิดเห็นต่อแบบฟอร์ม มคอ.2 3 และ 5 ฉบับปรับปรุง 
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รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) 
หลักสูตร .......................................................... 
สาขาวิชา ......................................................... 
(หลักสูตรใหม่ / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..........) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
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สารบัญ 
 หน้า 

หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป ....... 
หมวดที ่2  ข้อมูลเฉพาะหลักสูตร ....... 
หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร ....... 
หมวดที่ 4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล ....... 
หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ....... 
หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ ....... 
หมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร ....... 
หมวดที่ 8  การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร ....... 
ภาคผนวก ก  ค าอธิบายรายวิชา (ทุกรายวิชาที่มีเขียนอยู่ในหลักสูตรของเล่ม) ....... 
ภาคผนวก ข   ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุง  ใส่ในเล่ม

หลักสูตรเพ่ือน าเสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญา
บัณฑิต (กช. สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย)  เปรียบเทียบเฉพาะ ชื่อ
หลักสูตร ชื่อปริญญา โครงสร้างหลักสูตร และรายวิชาที่มีการปรับปรุง 
และวิชาที่ได้เพ่ิมเติม) 

....... 

ภาคผนวก ค   หลักการจัดรหัสวิชา ....... 
ภาคผนวก ง   ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ....... 
ภาคผนวก จ   ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร  ....... 
ภาคผนวก ฉ   รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร ....... 
ภาคผนวก ช   ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553  
....... 

ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตร
ปรับปรุง) 

....... 

ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร 
(Program Learning Outcomes:  PLO)  กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของรายวิชา (Course Learning Outcomes: CLOs)  

....... 

ภาคผนวก ญ ตารางแสดงความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ....... 
ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงการวิ เคราะห์ ความสอดคล้องระหว่าง PLOs กับ 

Stakeholders’s needs/Input/Requirements 
....... 
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หลักสูตร ..................................................................................... 
สาขา/สาขาวิชา................................................................ 

(หลักสตูรใหม่/หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 25............) 
 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  ...................................................................................................................... 
 
หมวดท่ี 1 ข้อมูลทั่วไป 
 
1. รหัสและชื่อหลักสูตร 
    รหัส             : ………………………………………… 
    ภาษาไทย      : หลักสูตร........................................................สาขาวิชา..................................................... 
    ภาษาอังกฤษ  : Bachelor of.................................................Program in .............................................. 
 
2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 
    ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)       : ................................................................. (......................................................) 
    ชื่อย่อ  (ภาษาไทย)       : ..................................................................(......................................................) 
    ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)   : Bachelor of............................................(...................................................... ) 
    ชื่อย่อ  (ภาษาอังกฤษ)   : B.Eng. (.......................................................) 
                                   B.S.Tech.Ed. (............................................) 
                                   B.Sc.  (............................................) 
                                   B.F.A. (............................................) 
                                   B.B.A. (............................................)                           
 
3. วิชาเอก 
    (ให้ระบุวิชาเอกถ้ามี) 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
    ไม่น้อยกว่า…….หน่วยกิต 
 
5. รูปแบบของหลักสูตร 
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    5.1 รูปแบบ 
          เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีทางวิชาการ หลักสูตร ....... ปี 
    5.2 ภาษาที่ใช้ 
          การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาไทย ส าหรับเอกสารและต าราเรียนในวิชาของหลักสูตรมีทั้งท่ีเป็น                
          ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
    5.3 การรับเข้าศึกษา 

                รับนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาไทยได้ 
    5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น 
          เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
    5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
         ให้ปริญญาเพียงสาขาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

- หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 25… ปรับปรุงจากหลักสูตร.................... ปี พ.ศ. ........ 
            เริ่มเปิดสอนภาคการศึกษาท่ี... ปีการศึกษา 25... 

- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจ าคณะ  
  ในการประชุมครั้งที่ .......... เมื่อวันที่ ...... เดือน............ พ.ศ. ..... 
- ได้พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัย 
  ในการประชุมครั้งที่ ....../....... เมื่อวันที่ ...... เดือน............ พ.ศ. ..... 
- ได้รับความเห็นชอบจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
  ในการประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ...... เดือน............ พ.ศ. ..... 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี   
  ในการประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ...... เดือน............ พ.ศ. ..... 
- ได้รับอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตรจากสภาวิชาชีพ (**ถ้ามี)........................................   
  ในการประชุมครั้งที่ ......... เมื่อวันที่ ...... เดือน............ พ.ศ. ..... 

 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
    กรณีไม่มี มคอ.1 ระบุเป็น 
 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2552 ในปีการศึกษา ............ 
 กรณีมี มคอ. ระบุเป็น 
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 หลักสูตรจะได้รับการเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
.............  พ.ศ.............. ในปีการศึกษา 
 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

8.1 .................................................................... 
8.2 .................................................................... 
8.3 .................................................................... 
8.4 .................................................................... 
8.5 .................................................................... 

      ฯลฯ 
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9. ช่ือ-นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-นามสกุล 
เลขประจ าตัว 

ประชาชน 
ต าแหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

ส าเร็จการศึกษา
จากสถาบัน  

ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 
นาย  อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  

  

2 
นางสาว  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

  

3 
นาง  รองศาสตราจารย์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

  

4 
นาง  อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 

  

5 
นาย  อาจารย์ ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะ.......................................................... มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
      11.1. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
               (ระบุ 1 ย่อหน้า).......................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
      11.2. สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
               (ระบุ 1 ย่อหน้า).......................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
12. ผลกระทบจาก ข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
      12.1. การพัฒนาหลักสูตร 
              (ระบุ 1 ย่อหน้า).......................................................................................................................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..             
       12.2. ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
               (ระบุ 1 ย่อหน้า).......................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 

            13.1 หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะอ่ืน ๆ มีดังนี้ 
13.1.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะครุศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการจัดการ  
คณะเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะ    

             พยาบาลศาสตร์  
13.1.2  หมวดวิชาเฉพาะด้าน เปิดสอนโดยคณะ..............................................  
13.1.3  หมวดวิชาเลือกเสรี เปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย  

             13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา/หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
  (ระบุตามความเหมาะสม) 

       13.3 การบริหารจัดการ 

   บริหารจัดการโดยมีส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานกลางในการท าหน้าที่
ประสานงานกับคณะต่าง ๆ ในการเปิดรายวิชาและจัดอาจารย์ผู้สอน 
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หมวดท่ี 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  
1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

(หน้า)................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. หลักการและเหตุผลของหลักสูตร  

(หน้า)...... เขียนสรุปประมาณ ครึ่งหน้ากระดาษ A4………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
     
    3.1 ปรัชญาของหลักสูตร 

     (ระบุ 1 ย่อหน้า).............................................................................. ............................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
    3.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
               (ระบุ 1 ย่อหน้า)...............…………………………………………..…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
    3.3 วัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
          3.3.1 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (เฉพาะหลักสูตรปรับปรุงให้แสดงตารางเปรียบเทียบ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรปรับปรุงและหลักสูตรก่อนการปรับปรุงในภาคผนวก) 
          1) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

 3.3.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs) 
  3.3.2.1 PLOs และประเภทของ PLOs 
   1) ความรู้และลักษณะทั่วไป (Generic Learning Outcome)  
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO1 สามารถสืบค้นข้อมูล ความรู้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และทักษะที่จ าเป็นและน ามา

ประยุกต์ ใช้ในการท างานในสาขาท่ีไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
        Sub PLO A1 มีความรอบรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมโลก และ

เข้าใจผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่าง ๆ 
B1 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ ในการสืบค้นข้อมูล ความรู้ 

เทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อให้ตนเองรู้เท่าทันเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
C1 สามารถค้นหา และเรียนรู้ทักษะการท างานที่จ าเป็นต่อการแก้ปัญหาที่ไม่เคย

มีประสบการณ์มาก่อน 
PLO2  
          Sub PLO A2  

 
B2  

 
C2  

 
 

2) ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร (PLOs) 
PLO3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเคมีสาขาต่างๆ 

ร่วมกัน 
        Sub PLO A3 สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของความรู้ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์  

วิทยาศาสตร์ และเคมีด้านต่างๆ 
B3 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ในการ

แก้ปัญหาพื้นฐานทางเคมี 
PLO4 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในกระบวนการทางเคมีรูปแบบต่างๆ 
          Sub PLO A4 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสสารที่สภาวะอุณหภูมิ และ

ความดันต่างๆ 
B4 สามารถอธิบายการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารเคมีที่พบในอุตสาหกรรม

เคมีประเภทต่างๆ 
C4 สามารถอธิบายการถ่ายเทโมเมนตัม ความร้อน และมวลสาร ที่เกิดขึ้นภายใน

กระบวนการทางเคม ี
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3.3.2.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ตามระดับการเรียนรู้ของ 
Bloom’s taxonomy 

ล าดับที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

Cognitive Domain  
(knowledge)  

(bloom’s Taxonomy) 
R U Ap An E C 

PLO1        
PLO2        
PLO3        
PLO4        
………        
………        
……...        

หมายเหตุ : ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่อง “Cognitive Domain” ระดับต่างๆ ตามระดับการเรียนรู้ของ 
Bloom’ s Taxonomy ; Remembering (R) , Understanding (U) , Applying (Ap) , Analyzing (An) , 
Evaluating (E), Creating (C) 
 
  3.3.2.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
 

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
(PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 ……. 
1.      
2.      
……      

หมายเหตุ: ใช้สัญลักษณ์ √ เพ่ือระบุการมีความสัมพันธ์ 
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4. แผนพัฒนาปรับปรุง  
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

ปรับระยะ 1 ปี จะมีการปรับ
ส่วนไหนบ้าง อย่างไร 

- ติดตามประเมนิหลักสูตรอย่าง
สม่ าเสมอ 

- พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานระดับชาติ 

- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร 

-  เอกสารหลักสูตรที่ผ่ านการ
ปรับปรุง 

ปรับตามนโยบายรัฐบาลและ
การเปลี่ยนแปลงตาม พรบ.
การศึกษา... . . .. สถานการณ์
จ าเป็นอย่างไร 

-.............................................. 
-.............................................. 
-.............................................. 

-.............................................. 
-.............................................. 
-.............................................. 

ปรับปรุงระยะ 5 ปี ครบรอบ
หลักสูตร จะมีการปรับอย่างไร 

-.............................................. 
-.............................................. 

-.............................................. 

-.............................................. 
-.............................................. 
-.............................................. 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
   1.1 ระบบ 
        ระบบทวิภาค โดยหนึ่งปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมี
ระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  (ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 ข้อ6 ) 
   1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
        ไม่มี  
   1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
        ไม่มี 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
    2.1 วัน- เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน 
          2.1.1 ระยะเวลาการศึกษา 
                 1) ระยะเวลาในการจัดการเรียนการสอน 
                     ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 1   เดือนมิถุนายน – เดือนกันยายน 
                     ภาคการศึกษาภาคเรียนที่ 2   เดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์         
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หมายเหตุ ถ้าหลักสูตรจัดการเรียนการสอนภาคนอกเวลา จะมีภาคการศึกษาฤดูร้อน เดือนมิถุนายน – 
เดือนสิงหาคม 

 2) การส าเร็จการศึกษา  
     ใช้เวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 6 ภาคการศึกษาปกติ  และไม่เกิน 16  ภาคการศึกษาปกติ    

        (ดูข้อบังคับฯ 2553 หมวด 10) 

          2.1.2 การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา    
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบุรี พ.ศ. 2553  (หมวด 4) (ภาคผนวก ช) 

          2.1.3 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษา    
เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

เพชรบุรี พ.ศ. 2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
          2.2.1 ……………………….…….………… 

2.2.2 …………………….………………… 
          2.2.3 ………………………………………. 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
          2.3.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.3.2 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
กรณีเป็นหลักสูตรใหม่  เนื่องจากนักศึกษาที่จะรับเข้าศึกษามาจากหลายสาขาวิชาและต่างสถาบัน 

เห็นควรระบุปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า ซึ่งมาจากต่างสถาบันและมีการจัดการเรียนการสอนแตกต่างกัน 
หรือไม่ อย่างไร 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
         2.4.1 …………………………………………………………………………………………………………………………… 
         2.4.2 ………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี   
 

ระดับช้ันป ี
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา (คน)  

25… 25… 25… 25… 25… 
ชั้นปีที่ 1      
ชั้นปีที่ 2      
ชั้นปีที่ 3      
ชั้นปีที่ 4      

รวม      
จ านวนบัณฑิตที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา      

 
2.6 งบประมาณตามแผน 

           2.6.1. งบประมาณรายรับ (หน่วย บาท) 

รายละเอียดรายรับ 
ปีงบประมาณ 

25… 25… 25… 25… 25… 

      

      

      

      

รวมรายรับ      

     
 
(สายวิทยาศาสตร์ 3,000 บาท สายสังคม/มนุษย์/ครุศาสตร์/บริหาร 600 บาท สายแพทย์/สาธารณสุข 
8,000  กองแผนและนโยบาย 25 มิ.ย.58)   เช่น (รับนศ. 30 คน x 3,000 บาท x 2 เทอม = 180,000) 
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2.6.2 งบประมาณรายจ่าย (หน่วย : บาท)  
 

หมวดเงิน 
ปีงบประมาณ 

25… 25… 25… 25… 25… 
ก. งบด าเนินการ      

เงินเดือน  
(ค่าจ้างอาจารย์ทุกคนในสาขาทั้งปี 
เช่น 35000 บาท x 5 คน x 12 
เดือน) 

     

ค่าตอบแทน 
(วิทยากร/อาจารย์พิเศษ ทั้งปี  
เช่น 7200 บาท x 4 หลักสูตร x 2 
เทอม) 

     

             ค่าใช้สอย      
             ค่าวัสดุ      
            รายจ่ายอื่น ๆ      

รวม (ก)      
ข. งบลงทุน      

ค่าครุภัณฑ ์      
ค่าท่ีดิน      
ค่าสิ่งก่อสร้าง      

รวม (ข)      
รวม (ก) + (ข)      

จ านวนนักศึกษา       
ค่าใช้จ่ายต่อหัวที่ใช้ในการผลิต

นักศึกษาตามหลักสูตรนี้ (ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวนักศึกษา จ านวน  xx,xxx บาท/คน/ปี) 
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2.7 ระบบการศึกษา 

  จัดการศึกษาแบบชั้นเรียน 
  แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
  แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
  แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
  แบบทางไกลอินเทอร์เน็ต 

หมายเหตุ   1) บางรายวิชาในหลักสูตรมีสื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ และ 
     2) บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนแบบ Problem Based Learning (PBL) โดยใช้แนว

ปฏิบัติการก าหนดหน่วยกิตเช่นเดียวกับหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามหาวิทยาลัย (ถ้ามี) 
      เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี    พ.ศ. 
2553 (หมวด 8) (ภาคผนวก ช) 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร 
3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า  …..  หน่วยกิต 
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร     ไม่น้อยกว่า …..  หน่วยกิต 
 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30  หน่วยกิต 
  1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ไม่น้อยกว่า …..  หน่วยกิต 
  2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์   ไม่น้อยกว่า …..  หน่วยกิต 
  3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   ไม่น้อยกว่า …..  หน่วยกิต 
  4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า …..  หน่วยกิต 
 ข . หมวดวิชาเฉพาะ   ไม่น้อยกว่า …..  หน่วยกิต 
  1. กลุ่มวิชาแกน    ไม่น้อยกว่า …..  หน่วยกิต 
  2. กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า …..  หน่วยกิต 

  3. กลุ่มวิชาเอก    ไม่น้อยกว่า …..  หน่วยกิต 
  4.กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ไม่น้อยกว่า …..  หน่วยกิต 
          (ในหลักสูตรที่มี มคอ. 1 ให้เป็นไปตามเกณฑ์ มคอ. 1) 
                              อย่างไรก็ตามการเรียกชื่อกลุ่มวิชาต่าง ๆ ในหมวดวิชาเฉพาะว่าเป็นกลุ่มวิชาแกน  
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กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาเอก  กลุ่มวิชาบังคับร่วม  กลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพ กลุ่มวิชาชีพ หรือ 
กลุ่มวิชาอ่ืนใดให้ขึ้นอยู่กับหลักสูตรนั้น ๆ เป็นส าคัญ 

ค . หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
 

หมายเหตุ   1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต  
                      และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
       2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและ
การสื่อสาร 
                     เป็นไปตามเง่ือนไขของวิชาชีพนั้น 
                  3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต 
ตลอดหลักสูตร  

  4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบ้ืองต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐานCEFR ที่ระดับ A2 และ 

     รายวิชา 2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 

    รายวิชา 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป  ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 

    รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ  ให้มีระดับความยากทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 

  5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปรับปรุง พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based 
Learning: PBL)  
โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนควบคู่ไปกับการใช้ระบบ
ออนไลน์  
สื่อออนไลน์ และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
ดังนี้ 

3 (1-2-6) หมายถึง 3 หน่วยกิต  
1 ชั่วโมงบรรยาย = 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
1-2 ชั่วโมงปฏิบัติ = 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 หน่วยกิต 
6 ชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์ 
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3.1.3 รายวิชาในแต่ละหมวดวิชาและจ านวนหน่วยกิต 
 ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป   ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
         1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา                     หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น     Non-Credit 
  Basic English 
2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 

English in Daily Life  
2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป    3 (1-2-6) 

English in General Situations 
 2220203  ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ   3 (1-2-6) 
    English in Workplace 

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร     3 (1-2-6) 
   Thai for Communication  

2220520  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ     3 (1-2-6) 
      Thai for Specific Purposes 

2220530  ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์     3 (1-2-6) 
  Thai for Critical thinking 

 
หมายเหตุ 

1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ให้นักศึกษาเลือกเรียนภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต 
และเลือกเรียนกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร วิชาอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
 2) หรือกรณีที่หลักสูตร มี มคอ. 1 หรือมาตรฐานของสาขาวิชา ให้เลือกกลุ่มวิชาภาษาและการ
สื่อสารเป็นไปตามเง่ือนไขของวิชาชีพนั้น ๆ 
            3) ทั้งนี้ในกรณีข้อ 1) และ 2) ต้องเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษรวมไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิตตลอด
หลักสูตร 
 4) รายวิชา 2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตามกรอบ
มาตรฐานCEFR ที่ระดับ A2 และ 

รายวิชา 2220201ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวันให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษตาม
กรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ A2+ และ 
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รายวิชา 2220202ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไปให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1 และ 

รายวิชา 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ ให้มีระดับความยากทางภาษาอังกฤษ
ตามกรอบมาตรฐาน CEFR ที่ระดับ B1+ 

  5) หลักการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีการเรียนการสอนแบบก าหนด
ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) หรือ Project Based 

โดยก าหนดหน่วยกิตและให้มีการจัดชั่วโมงการเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติควบคู่กับการเรียนรู้
ด้วยตนเองผ่านระบบการสอนออนไลน์และเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย  

วิธีการก าหนดหน่วยกิต ชั่วโมงบรรยายและชั่วโมงปฏิบัติหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและ
หลักสูตรอื่น ๆ ที่ใช้แนวปฏิบัติการก าหนดจ านวนหน่วยกิตในท านองเดียวกันนี้ ดังนี้ 

3 (1-2-6) หมายถึง จ านวนหน่วยกิต 3 หน่วยกิต 
 1    บรรยาย/ทฤษฏี    =  15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 

หน่วยกิตและให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 4 เท่าของชั่วโมงบรรยาย/ทฤษฏี     
 1-2 ฝึกทดลอง/ปฏิบัติ  =  30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ คิดเป็น 1 

หน่วยกิตและให้มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจ านวน 1 เท่าของชั่วโมงฝึกทดลอง/ปฏิบัติ   
จ านวนชั่วโมงในวงเล็บเม่ือรวมกันจะเป็น 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิต 

 
2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
  Recreation In Daily Life 

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม    3 (1-2-6) 
  Ethics and Social Responsibility 
2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต    3 (1-2-6) 
  Life skills and personal development in a dynamic world 
3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร      3 (1-2-6) 
  CommunicationPsychology 

 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
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 2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3 (1-2-6) 
   King Wisdom for Local Development 
 2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ    3(1-2-6) 
   Phetchaburi Studyfor Entrepreneur 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน      3 (1-2-6) 
      Thai Society and theCurrent ASEAN Community 
 2310410 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง      3 (1-2-6) 

  Potency Citizen 

2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย       3 (1-2-6) 
      Basic Knowledge of Laws  

3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล    3 (1-2-6) 
   Digital Media Production and Media Literacy 

3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
   Economics in Daily Life 

3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่      3 (1-2-6) 
   Modern Entrepreneur 

3330030 ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม     3 (1-2-6) 
Leadership and Teamwork 

3330110 การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น    3 (1-2-6) 
   BasicE-Commerce 
 3003110 ทักษะในศตวรรษที ่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3 (1-2-6) 

  21st Century Skills for Living and Occupations 
 

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  
 รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ      3 (1–2–6) 
      Sports for Health Development 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       3 (1-2-6) 
      World, Science and Technology 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว       3 (1-2-6) 
      Environment and Green Technology 
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4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน       3 (1-2-6) 
      Chemistry in Daily Life 

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ       3 (1-2-6) 
      Mathematics for Business 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ       3 (1-2-6) 
      Thinking and Decision Making 

4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ       3 (1-2-6) 
    Thai cooking and Internation cooking 
4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ        3 (1-2-6) 

      Dessert and Beverage for Business 
4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ       3 (1-2-6) 

      Conservation Biology and Plants 
5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3 (1-2-6) 

      Agriculture in Daily Life 
6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน       3 (1-2-6) 

      Renewable Energy and EnergySaving 
6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น     3 (1-2-6) 
    Innovation Creative for local development 
6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร       3 (1-2-6) 

      Conscious mind and TrafficDiscipline 
7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต       3 (1-2-6) 

      Computer Skills in Dynamic World 
7003120 ทักษะการคิด       3 (1-2-6) 

ThinkingSkills 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ       3 (1-2-6) 

   Life and Health 
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ข.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า ......... หน่วยกิต 
รหัสวิชา ชื่อวิชา                 หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 
............ ............................................     x (x–x–x) 
   ……………………………………… 
............ ............................................     x (x–x–x) 
   ……………………………………… 
............ ............................................     x (x–x–x) 
   ……………………………………… 
ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า ......... หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี โดยไม่ซ้ ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การส าเร็จ
หลักสูตร 
3.1.4 แสดงแผนการศึกษา 
ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น - - - - 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

      

  รวม xx xx xx xx 
 

 

 

ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า xx 
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ปี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2220202 

ภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ทั่วไป 

3 1 2 6 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

      

  รวม xx xx xx xx 
 

                                                                      ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า xx 

หมวดวิชา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 

ศึกษาด้วย
ตนเอง 

 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน 3 1 2 6 
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

      

  รวม xx xx xx xx 
  ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า xx 
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 ปี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
2220203 

ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ใ น ส ถ า น
ประกอบการ 

3 1 2 6 

----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     
----------- หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป     

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
(วิชาชีพครู) 

      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

      

  รวม xx xx xx xx 
 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า xx 

  ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

      

วิชาเลือกเสรี ----------- วิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี ----------- วิชาเลือกเสรี     

  รวม xx xx xx xx 
 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า xx 
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ปี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

      

วิชาเลือกเสรี ----------- วิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี ----------- วิชาเลือกเสรี     

  รวม xx xx xx xx 
                                     ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า xx 
ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

      

วิชาเลือกเสรี ----------- วิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี ----------- วิชาเลือกเสรี     

  รวม xx xx xx xx 
 ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า xx 
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ปี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
หมวดวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ทฤษฎี ปฏิบัติ 
ศึกษาด้วย

ตนเอง 
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

(วิชาชีพครู) 
      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกบังคับ) 

      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

      

หมวดวิชาเอก 
(วิชาเอกเลือก) 

      

วิชาเลือกเสรี ----------- วิชาเลือกเสรี     
วิชาเลือกเสรี ----------- วิชาเลือกเสรี     

  รวม xx xx xx xx 
                                 
                                ชั่วโมงเรียน/สัปดาห์ ไม่น้อยกว่า xx 
 
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชาแสดงในภาคผนวก ก 
   (ระบุค าอธิบายรายวิชาให้ครบทุกรายวิชาที่ระบุไว้ในโครงสร้างหลักสูตร โดยเรียงตาม            

รหัสวิชาจากน้อยไปมาก และไม่ต้องแบ่งแยกกลุ่มวิชา) 
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 3.2  ชื่อ - นามสกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์      
  3.2.1  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร      

 

ล าดับที ่
 

ชื่อ-นามสกุล* 
 

เลขประจ าตัวบัตร
ประชาชน ต าแหน่งวิชาการ 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 

ส าเร็จการศึกษา
จาก 

สถาบัน 

ปี 
พ.ศ. 
ที่จบ 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปีการศึกษา)  

25xx 25xx 25xx 25xx 

1 
(วุฒิตรง) 

นาย................................... 
  

       ให้ระบคุุณวุฒิ สาขา
วิชาเอกเริ่มจากคุณวุฒิสูงสุด
ลงมาตามล าดับ  
  - ปร.ด. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)   

  - วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)   

  - วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)  
 
  

 

      

2 
(วุฒิตรง) 

นาง................................... 
  

        

3 
(วุฒิตรง) 

นางสาว............................. 
  

        

4 
(วุฒิ

สัมพันธ์) 

นางสาว............................. 
  

        

5 
(วุฒิ

สัมพันธ์) 

นางสาว............................. 
  

        

หมายเหตุ : ประวัติและผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ภาคผนวก ง) 
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3.2.2  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ล าดับ
ที ่

 
ชื่อ-นามสกุล* 

 

ต าแหน่ง
วิชาการ 

 
คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก 

 

ส าเร็จ
การศึกษา

จาก 
สถาบัน 

ปี พ.ศ. 
ที่จบ 

ผลงานทางวิชาการ 
(การค้นคว้าวิจัย              

หรือการแต่งต ารา) 

ภาระการสอน (ช่ัวโมง/ปี
การศึกษา) 

25xx 25xx 25xx 25xx 

1 
 

นาย................................... 
  

      ให้ระบุคุณวุฒิ สาขาวิชาเอกเริ่มจาก
คุณวุฒิสูงสุดลงมาตามล าดับ  
  - ปร.ด. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

  - วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)   

  - วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  
 
  

 

 

  ผลงานทางวิชาการ                  
ให้ระบุที่สอดคล้องกับ

สาขาวิชา  
(ถ้าใสม่ีผลในทางบวก) 

    

2 
 

นาง................................... 
  

 
 

      

3 
 

นางสาว............................. 
  

 
 

      

4 
 

นาย................................... 
  

 
 

      

5 
 

นาง................................... 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) 
   (ให้สรุปโดยย่อเก่ียวกับการฝึกงานหรือสหกิจศึกษาพอสังเขป) 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
4.1.1 ................................................................................................................................................ 
4.1.2 .................................................................................................................................................. 
4.1.3 .................................................................................................................................................. 
4.1.4 .................................................................................................................................................. 

4.2 ช่วงเวลา 
(ระบุ) ……………………………………….. 
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 
(ระบุ) ……………………………………….. 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย  (ถ้ามี) 
ให้สรุปเกี่ยวกับการจัดท าโครงงานหรืองานวิจัยพอสังเขป 

5.1 ค าอธิบายโดยย่อ 
(ระบุ)................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
(ระบุ)................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 

5.3 ช่วงเวลา 
(ระบุ)................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 

5.4 จ านวนหน่วยกิต 
(ระบุ)................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 

5.5 การเตรียมการ 
(ระบุ)................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 

5.6 กระบวนการประเมินผล 
(ระบุ)................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านวิชาการ  
ด้านทักษะปฏิบัติ  
ด้านจริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ  
ด้านการท างานร่วมกับชุมชน  
ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ  
ยอมรับในความแตกต่าง  
อ่ืนๆ  

(การระบุคุณลักษณะพิเศษควรสอดคล้องกับปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร) 
 

 
2. ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
 (ระบุผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร พร้อมก าหนดกลยุทธ์การสอน และกลยุทธ์ส าหรับ
วิธีการประเมินผล โดยเป็นไปตามหลักการของ Outcomes-Based Education: OBE) 
 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ
ประเมิน 

PLO1 เช่น บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ การ
สัมมนา การใช้กรณีศึกษาเป็นหลัก 
(case-based learning)  อภิปราย
ก ลุ่ ม  ( group conference and 
group discussions) กิจกรรมกลุ่ม
ย่อยและการน าเสนอ (small group 
activity and presentations) 

- การสอบ 
- การสอบปากเปล่า 
- การสอบปฏิบัติ 
-  การวิ เคราะห์สถานะการณ์ /
กรณีศึกษา 
-  การน า เสนอผลงานและการ
ประ เมิ นผลที่ ไ ด้ รั บ จ าก ง านที่
มอบหมายโดยใช้แบบประเมินที่มี
คะแนนชัดเจน 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

กลยุทธ์การสอน กลยุทธ์ส าหรับวิธีการวัดและ
ประเมิน 

PLO2   
PLO3   
………   
………   

 
3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
    3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู้สู่รายวิชาพื้นฐาน  
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2558 (TQF : HEd.)ของ 5 ด้านมีดังนี้ 
1. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม และจริยธรรม 

1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
 1) ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและ

การปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
2) มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ

สังคม  
3) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของ

ความเป็นมนุษย์ 
4)มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 
5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม  

   1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
  1) สอนโดยสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมให้มีการรักษาศีล มีการฝึกสมาธิ และมีการ

ฝึกฝนทักษะทางปัญญา 
  2)ให้ความส าคัญในวินัย การตรงต่อเวลา การส่งงานภายในเวลาที่ก าหนด 
  3)เปิดโอกาสให้นักศึกษามีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึงการมีเมตตา  

   กรุณาและความเสียสละ 
  4) สอดแทรกเรื่องความซื่อสัตย์ต่อตนเองและสังคม 
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  5)จัดกิจกรรมค่าย หรือกิจกรรมพัฒนาคณะ/มหาวิทยาลัย/ชุมชน 
  6) เน้นเรื่องการแต่งกายและการปฏิบัติตนที่เหมาะสม ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัย 
  7)ปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อบังคับขององค์กรและสังคม 
  8)ผู้สอนประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 

  9) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1)การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียน การตรงต่อเวลานัดหมาย และการส่งงานตรงเวลา 
2)พิจารณาจากผลการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
3)ประเมินจากพฤติกรรมในการท ากิจกรรมต่าง ๆ 
4)สังเกตพฤติกรรมในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง 
5)ประเมินปริมาณการทุจริตในการสอบ 
6)ประเมินจากการแต่งกาย 
7) ความซื่อสัตย์ทางวิชาการ เช่น ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน ไม่ดัดแปลงข้อ

ค้นพบ  
 
2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
1) มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่

เป็นพื้นฐานชีวิต 
2) มีความรอบรู้  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา  และน ามาประยุกต์ใช้

เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   
3) สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
4) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  หรือ

ระดับนานาชาติ 
  2.2  กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนด้านความรู้ 

 1)ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
 2)มอบหมายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเพิ่มเติมและการน าเสนอผลการศึกษา 
 3)จัดกิจกรรมค่าย เพื่อการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้นทักษะการฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขียน 
4)การจัดกิจกรรมการเรียนในการบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์ 
  อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
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5)การสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning)ฝึกการแก้ปัญหาจาก
สถานการณ์จริง 

 6)การสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning)เช่น Course Management 
System: CMS Learning Management System: LMS 

7) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
  2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนด้านความรู้ 
   1)ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 
   2)การทดสอบย่อย ตลอดภาคการศึกษา 
   3)ประเมินจากงานรายงานที่มอบหมาย 
   4) ประเมินกิจกรรมทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ได้อย่างถูกต้อง 
   5)ประเมินจากการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง 
   6) ประเมินจากการทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษาด้วยวิธีการวัดแบบตา่ง ๆตามเกณฑ์ที่

ก าหนดของแต่ละรายวชิา 
7) ประเมินผลเรียนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning) 
 

3. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
  3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
2) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค์ 
3) สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากขึ้น 
4) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมใน

การแก้ปัญหา 
  3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

1) กิจกรรมค่าย เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้โดยการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการฝึกปฏิบัติ
จริง 

2) การสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด (Thinking Based Learning) มอบหมายงานที่
ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ และสังเคราะห์ 

 3) การศึกษาค้นคว้าจากสื่อที่หลากหลาย จากสถานที่จริง และสรุป วิเคราะห์ 
สังเคราะห์ท ารายงาน 

 4) การสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) การศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ  
โดยใช้หลักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

 5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพ่ือการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
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  3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
   1) ประเมินจากแบบทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการปฏิบัติประเมินจากรายงาน 

 2) ประเมินจากการรายงานผลการด าเนินงานและการแก้ปัญหาจากการฝึกปฏิบัติจริง 
   3) ประเมินจากผลงานที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าและการรายงาน 
   4) ประเมินจากโครงงาน (Project Based Learning) ที่มอบหมายให้ศึกษาค้นคว้า 

 
4. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถใน 

การรับผิดชอบ 
  4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

1) เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมปีฏิสัมพนัธ์ที่ดีกับผูอ่ื้น 
2) สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ 

ต่าง ๆ ของกลุ่มทั้งในบทบาทผูน้ าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแยง้ในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง

เหมาะสม 
6) มีความรับผิดชอบในการพฒันาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสงัคมอย่างต่อเนื่อง 

  4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 

   1) กิจกรรมค่าย เพื่อส่งเสริมการท างานกลุ่มโดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า และการเป็นสมาชิก
กลุ่ม 

   2) ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสร กิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อส่งเสริม 
  ทักษะการอยู่ในสังคม 
   3) ให้ความส าคัญในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ 
   4) ปลูกฝังให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับในงานกลุ่ม 
 5) ส่งเสริมให้นักศึกษากล้าแสดงออกและเสนอความคิดเห็นภายในกรอบแห่งสิทธิเสรีภาพของ

ตนเองและผู้อื่น 
   6) ใช้วิธีการสอนแบบเปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น เพื่อฝึกการยอมรับความ 
    คิดเห็นของผู้อ่ืนด้วยเหตุผล 
   7) ส่งเสริมการเคารพสิทธิและการรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน 
   8) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
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 4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

   1) ประเมินจากการรายงานหน้าชั้นเรียน โดยอาจารย์และนักศึกษา 
   2) ประเมินพฤติกรรมภาวการณ์เป็นผู้น าและผู้ตามที่ดี 
   3) พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
   4) สังเกตพฤติกรรมและติดตามการท างานร่วมกับผู้อื่น 
   5) ประเมินผลจากผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ หรือการออกฝึกภาคสนาม 

 
5. มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1) สามารถใช้เคร่ืองมือต่าง ๆ เพื่อการสืบค้นข้อมูลที่เก่ียวข้อง รู้จักวิธีกรองเพื่อก าจัดผลลัพธ์ รู้

วิธีการตรวจสอบความน่าเชื่อถือตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์  
การปกป้องข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตน 

2) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีดจิิทัลที่หลากหลายในการติดต่อสื่อสารสนทนาการและท างาน
ร่วมกับผู้อื่นแบบออนไลน์ แบ่งปันเอกสารและหรือข้อคิดเห็นการประชุมทางไกล (video-
conferenceing) ติดตั้งและใช้ซอฟต์แวร์ รวมถึงแอพพลิเคช่ันท่ีเปน็ประโยชน์บนอุปกรณ์
ส่วนตัว ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือแทบ็แล็ตและน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3)  สามารถผลิตสื่อ (และไดผ้ลิต) สื่อดิจิทัล เรียนรู้หลักการพื้นฐานได้ตามค าแนะน าและสามารถ
ทดลองท าได ้

4)  สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การเขียน ได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสมกับโอกาส และวาระ 

5)  สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถติิในการประมวลผล การแปลความหมาย และ
การวเิคราะห์ข้อมลูน าไปประยุกตใ์ช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

6)  สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณโ์ลกปัจจุบัน 
  5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการ

สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) สอนโดยการก าหนดปัญหาเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจแก้ปัญหา 
2) มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

สารสนเทศในการน าเสนอผลงานท่ีได้รับมอบหมาย 
3) การใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นสื่อการสอน 
4) การจัดการเรียนรู้แบบประสบการณ์ (Experiential Learning) ให้ผู้เรยีนประยุกต์ใช้ทักษะและ

เชื่อมโยงองค์ความรู้น าไปปฏิบตัิ น าไปใช้แก้ปัญหา 
5) กิจกรรมทักษะทางสมองเพื่อการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function: EF) 
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6) กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะการเรียนรู ้
7) กิจกรรมการสอนผ่านระบบการเรียนการสอนออนไลน์(E-Learning)เช่น Course Management 

System: CMS Learning Management System: LMS 
  5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1) ประเมินจากผลงานและการน าเสนอผลงาน 
   2) ประเมินจากทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศในการน าเสนอผลงาน 
   3) ประเมินผลจากผลงานท่ีได้ฝึกทดลอง ฝึกปฏิบัติการ  

4) ประเมินผลการเรยีนผ่านระบบการเรยีนการสอนออนไลน์(E-Learning) 



 

 
  

คู่มือปฏิบัติงาน : กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 56 | หน้า 

 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs) กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  

(ให้หลักสูตรแสดงตารางความสัมพันธ์ของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ที่ก าหนดในหมวดที่ 4 สัมพันธ์ เชื่อมโยง หรืออ้างอิงได้กับผลการเรียนรู้อย่างน้อย 
5 ด้าน (ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ))  

 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 

(PLOs) 

ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) 
1.คุณ 
ธรรม

จริยธรรม 

2.ความรู้ 3.ทักษะ
ทางปัญญา 

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

6.ทักษะพิสัย 
(ถ้ามี) 

PLO1       
PLO2       
PLO3       
PLO4       
PLO5       
………       
…….       

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่องผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ที่สัมพันธ์กับมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF)  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น                          

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน                          

2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป                          

2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ                          

2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร                          

2220520 ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ                          

2220530 ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์                          

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน                          

2221310 จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

2310010 ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต                          

3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร                          

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                          

2310030 สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน                          

2310410 พลเมืองที่เข้มแข็ง                          

2340310 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย                          

3211110 การผลิตสื่อดิจิทัลและการรู้เท่าทันสื่อ                          

3330010  เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน                          

3330020ผู้ประกอบการรุน่ใหม่                          

3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม                          

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

3003110 ทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อชีวิตและอาชีพ                          

กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
1810310 กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ                          

4400010 โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           

4410110 สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว                          

4420310 เคมีในชีวิตประจ าวัน                          

4430110 คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ                          

4430120 การคิดและการตัดสินใจ                          

4520110 การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ                          

4520120 ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ                          

4830110 ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ                          

5600010 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                          

6510410 พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน                          
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
ความรับผิดชอบหลัก ()ความรับผิดชอบรอง( ) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่าง

บุคคลและความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 

6530410 การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น                          

6840110 จิตส านึกและวินัยจราจร                          

7440110 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต                          

7003120 ทักษะการคิด                          

8710010 ชีวิตและสุขภาพ                          

หมายเหตุ ส าหรับผู้สอนรายวิชาใดๆ จ าเป็นต้องจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู้ (learning outcome)ในความรับผิดชอบหลัก (จุด )โดยต้องน าไปเขียนใน มคอ.3 หมวด 4
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2.2.1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
1.…………………………. 
2…………………………. 

      3…………………………. 
    2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

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

3)  กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
                      1.…………………………. 

 2…………………………. 
  3…………………………. 

2.2.2. ด้านความรู้ 
    1) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

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

       2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 
 1…………………………. 
 2…………………………. 
 3…………………………. 

    3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้  
 1…………………………. 
 2…………………………. 
 3…………………………. 

2.2.3. ด้านทักษะทางปัญญา 
1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

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

    2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1…………………………. 
 2…………………………. 
 3………………………… 

                  3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
 1…………………………. 
 2…………………………. 
 3…………………………. 

2.2.4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
    1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

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

    2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
 1…………………………. 
 2…………………………. 
 3…………………………. 

3) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

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

2.2.5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    1) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

                   สารสนเทศ 
                    1…………………………. 

   2…………………………. 
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3…………………………. 
หมายเหตุ ให้ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

แห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลส าหรับคุณวุฒิระดับปริญญาตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
 2) กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร   

และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1…………………………. 
 2…………………………. 
 3…………………………. 
2) กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
1…………………………. 
2…………………………. 
3……………………. 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา  
    (Curriculum  Mapping) 
แสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามท่ี 

ระบุในหมวดท่ี 4 ข้อ 2) โดยระบุว่าเป็นความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  

ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้  (อย่าเปลี่ยนแปลง สภามหาวิทยาลัย 
6/2558 15 มิ.ย. 58) 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 ตระหนักในคุณค่า รู้และเข้าใจหลักคุณธรรมจริยธรรมที่ส าคัญต่อการด ารงตนและการ

ปฏิบัติงาน มีการน าหลักคุณธรรมมาใช้ในการด ารงตนและการปฏิบัติงาน 
1.2 มีวินัย ตรงต่อเวลา เสียสละ ซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและ

สังคม  
1.3 เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ

เป็นมนุษย์ 
1.4 มีศีลธรรม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผู้อื่นทั้งทางกาย ทางวาจา และทางจิตใจ 

1.5 ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
2. ความรู้ 

2.1 มีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถอธิบายหลักการและทฤษฎีที่
เป็นพื้นฐานชีวิต                         
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2.2 มีความรอบรู้  ติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการในวิชาที่ศึกษา  และน ามาประยุกต์ใช้
เพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ   

2.3 สามารถบูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2.4 รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  และ

ระดับนานาชาติ 
3. ทักษะทางปัญญา 

3.1 สามารถคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดอย่างสร้างสรรค์ และคิดอย่างเป็นระบบ 
3.2 สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่าง

สร้างสรรค ์
3.3 สามารถก าหนดกรอบแนวคิดในการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถเพ่ิมมากข้ึน 
3.4 สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมในการ

แก้ปัญหา 
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

4.1 เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อ่ืน 
4.2 สามารถให้ความช่วยเหลือและอ านวยความสะดวกแก่การแก้ไขปัญหาในสถานการณ์  

ต่าง ๆ ของกลุ่ม  ทั้งในบทบาทผู้น าหรือผู้ร่วมทีมงาน  
4.3 มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่าง ๆ  
4.4 วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท  หน้าที่  และความ

รับผิดชอบ   
5.4 มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง

เหมาะสม 
5.5 มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเอง วิชาชีพ องค์กรและสังคมอย่างต่อเนื่อง 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5.1 สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับ

โอกาส และวาระ 
5.2 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
5.3 สามารถใช้ความรู้ พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล

ความหมาย และการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 
5.4 สามารถติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม และสถานการณ์โลกปัจจุบัน 
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ต า ร า ง แส ด งก า รก ร ะจ าย คว าม รั บผิ ด ชอบมา ตร ฐ า นผล ก า ร เ รี ย น รู้ จ า กหลั ก สู ต ร สู่ ร า ย วิ ช า  ( Curriculum mapping)  จ า แนกต า ม ร ายวิ ช า  
กับผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

 
รหัสวิชา/ชื่อวิชา ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  

PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 
          
          
          
          
          
          
          
          
          

หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์  หมายถึง มีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลของผู้เรียนให้บรรลุตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) ทีแ่ละ
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด 
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ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
จ าแนกตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับช้ันปี) 

 

ชั้นปีที/่รหัสวิชา/ชื่อวิชา จ านวนหน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

ชั้นปีที่ 1  
           
 ชั้นปีที่ 2  
           
ชั้นปีที่ 3  
           
           
ชั้นปีที่ 4   
           
             
หมายเหตุ:   ระบุในช่องของ PLOs ด้วยสัญลักษณ์ R: Remembering, U: Understanding, Ap: Applying, An: Analyzing, E: Evaluating, C: Creating ตาม 
“Cognitive Domain” ระดับต่างๆ จากการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy และส าหรับ Psychomotor Domain (Skill) ใช้สัญลักษณ์ S, Affective Domain 
(Attitude) ใช้สัญลักษณ์ At 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของรายวิชา (Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ความรับผิดชอบหลัก (  ) ความรับผิดชอบรอง (  ) 

รายวิชา\ผลการเรียนรู้ 1.  คุณธรรมและจรยิธรรม 2.  ความรู ้ 3.  ทักษะทางปญัญา 
4.  ทักษะความสมัพันธ์ระหว่างบุคคล

และความรบัผิดชอบ 

5.  ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 5.1 5.2 5.3 5.4 

xxxxxxxx …………………………………………………                        

xxxxxxxx …………………………………………………                        

xxxxxxxx …………………………………………………                        

xxxxxxxx …………………………………………………                        

(ข้อแนะน าของ คุณนิภาพรรณ แก่นคง อดีต หน.ส านัก
มาตรฐานการศึกษา สกอ .  เมื่ อ  27-29 พ.ค.  58  
ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค) 

ควรมี  อย่างน้อย 1 จุดเพื่อน าไป
วัดผลการเรียนรู้ learning outcome 
: LO ของผู้เรียน โดยทุก ๆ รายวิชาใน
หลักสูตร กระจายกันวัดให้ครอบคลุม
ทุกด้าน 

ควรมี  อย่างน้อย 1 จุด
เพื่อน าไปวัดผลการเรียนรู้  
learning outcome :  LO 
ของผู้เรียน โดยทุก ๆ รายวิชา
ในหลักสูตร กระจายกันวัดให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

ควรมี  อย่างน้อย 1 จุด
เพื่อน าไปวัดผลการเรียนรู้  
learning outcome :  LO 
ของผู้เรียน โดยทุก ๆ รายวิชา
ในหลักสูตร กระจายกันวัดให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

ควรมี  อย่างน้อย 1 จุดเพื่อน าไปวัดผลการ
เรียนรู้ learning outcome : LO ของผู้เรียน 
โดยทุก ๆ รายวิชาในหลักสูตร กระจายกันวัด
ให้ครอบคลุมทุกด้าน 

ควรมี  อย่างน้อย 1 จุด
เพื่อน าไปวัดผลการเรียนรู้  
learning outcome :  LO 
ของผู้เรียน โดยทุก ๆ รายวิชา
ในหลักสูตร กระจายกันวัดให้
ครอบคลุมทุกด้าน 

หมายเหตุ  
1. ผู้สอนรายวิชาใด ๆ จ าเป็นต้องจัดการสอนและวัดผลการเรียนรู้ (learning outcome : LO) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยต้องน าไปเขียนใน มคอ.3 

หมวด 4  และ มคอ.4 หมวด 3 
2. ผู้สอนรายวิชาใด ๆ จ าเป็นต้องรายงานผลการเรียนรู้ (learning outcome : LO) ในความรับผิดชอบหลัก (จุด ) โดยต้องน าไปเขียนใน มคอ.5 หมวด 2 ข้อ 

3   
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ตารางข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา 
ชั้นปีที่ ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เม่ือสิ้นปีการศึกษา หมายเหตุ 

ชั้นปีที่ 1   
ชั้นปีที่ 2   
ชั้นปีที่ 3   
ชั้นปีที่ 4   
   

 
(ให้ระบุ PLOs ซึ่งนักศึกษาจะต้องบรรลุในแต่ละชั้นปี โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตรที่รายวิชารับผิดชอบตามที่ระบุในแผนการศึกษาแต่ละชั้นปี  เพ่ือให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน 
 ชั้นปีที่ 1 นักศึกษาจะต้องบรรลุ PLOs ใดบ้าง 
 ชั้นปีที่ 2 นักศึกษาจะต้องบรรลุ PLOs ใดเพ่ิมเติมจากชั้นปีที่ 1 บ้าง 
 ชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะต้องบรรลุ PLOs ใดเพ่ิมเติมจากชั้นปีที่ 1 และ 2 บ้าง 
 ............. 
 ข้อมูลความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้ของแต่ละชั้นปีการศึกษา ซึ่งส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแจ้งว่าเป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการประเมินเพ่ือรับรองหลักสูตรในอนาคต
ต่อไป ทั้งนี้ ให้ระบุข้อมูลโดยพิจารณาให้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ในภาพรวมของหลักสูตรและ
รายวิชาที่เปิดสอนไว้ในแผนการศึกษาแต่ละชั้นปีในหมวดที่ 3 ข้อ 3.1.4 แสดงผลการศึกษา และหมวดที่ 4 
ตารางแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร PLOs : Program Learning Outcomes จ าแนก
ตามรายวิชาบังคับ (ตามล าดับชั้นปี) เพ่ือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน) 
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 

2553 (หมวด 7) (ภาคผนวก ช) 
 

2. การประเมินผลนักศึกษา 
 (โดยระบุข้อมูลให้ครอบคลุมสาระของเกณฑ์ AUN-QA เกณฑ์ท่ี 5 (Student Assessment) 
 
3. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบกลางของคณะ  ก าหนดขั้นตอนและวิธีการทวนสอบ 
ระยะเวลาการด าเนินการทวนสอบ  แนวปฏิบัติกรณีการประเมินผลสัมฤทธิ์ (เกรด) ผิดปกติ และ  
การรายงานผลการทวนสอบ 

3.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
3.1.1 การทวนสอบในระดับรายวิชาทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น 
3.1.2 การทวนสอบในระดับหลักสูตร 

1) สอบถามความคิดเห็นของบัณฑิตโดยใช้แบบสอบถามหรือประชุมร่วมกัน 
2) ให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

จากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 
3) มีคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน โครงงาน และ/หรือ

ปัญหาพิเศษ ที่ผู้เรียนได้รับมอบหมาย 
3.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 

1) การได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านความรู้ได้รับ
ตรงกับงานที่ท า ทักษะความสามารถที่เรียนน าไปใช้ได้กับงานที่ท า ความมั่นใจของบัณฑิตใน
การประกอบอาชีพ 

2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตท่ีจบการศึกษา และเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ 

3) การประเมินต าแหน่ง และ/หรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
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4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยสอบถามระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม 
และคุณสมบัติด้านอ่ืน ๆ ของบัณฑิตที่เข้าศึกษาเพ่ือปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ 

5) การประเมินจากศิษย์เก่าที่ไปประกอบอาชีพ ด้านความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน สามารถน าไป
ประกอบอาชีพได้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจากศิษย์เก่า และ/หรือข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์พิเศษ ต่อความพร้อมของนักศึกษาในการเรียน และ
คุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 

4. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
3.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2553 (หมวด 10) (ภาคผนวก ช) 
3.2 (เกณฑ์ของสาขาวิชา เช่น...สอบภาษาอังกฤษ........ได้ระดับ......................... ) 
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1.1 มีอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้ค าแนะน าและค าปรึกษาเพ่ือเรียนรู้และปรับตัวเข้าสู่การเป็นอาจารย์ในคณะ 
1.2 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูกับอาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย 

คณะ ตลอดจนหลักสูตรที่สอน 
1.3 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ เพ่ือน าไปใช้ในการสอนและการวิจัยอย่าง

ต่อเนื่อง โดยผ่านการท าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ตนสอน สนับสนุนด้านการศึกษาต่อ การ
ฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ และการประชุมทางวิชาการ 

2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
(ระบุรายละเอียด) 

1)…………………………………………………………………………………………………………………….. 
2)…………………………………………………………………………………………………………………….. 
3)…………………………………………………………………………………………………………………….. 

2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
(ระบุรายละเอียด) 

1)…………………………………………………………………………………………………………………….. 
2)…………………………………………………………………………………………………………………….. 
3)…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1. การก ากับมาตรฐาน  

( อธิบายกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้
และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา ตลอด
ระยะเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร เป็นต้น) 

ระบ.ุ.................................................................................................................................................  
......................................................................................................................................................... 
2. บัณฑิต 

(อธิบายคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ผลลัพธ์การเรียนรู้ 
การท างานหรือประกอบอาชีพอิสระ ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา เป็นต้น) 

ระบุ................................................................................... ...............................................................  
3. นักศึกษา 

(อธิบายกระบวนการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การควบคุมการดูแล 
การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจ และผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา เป็นต้น) 

ระบุ......................................................................................................................... ......................... 
4. อาจารย ์

(อธิบายกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตั้งแต่ระบบการรับอาจารย์ใหม่ การคัดเลือก
อาจารย์ คุณสมบัติ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางสาขาวิชา และมีความก้าวหน้าในการผลิตผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ เป็นต้น) 

4.1 การรับอาจารย์ใหม่   ระบุ ............................. 
4.2 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ   ระบุ ............................. 
4.3  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร ระบุ ............. 

5. บุคลากรสายสนับสนุน (ให้หลักสูตรน าการบริหารบุคลากรสายสนับสนุนในระดับคณะมาอธิบาย) 
(อธิบายกระบวนการร่วมวางแผนบุคลากรทั้งระยะสั้นและระยะยาว มีระบบการสรรหา คัดเลือก 

การมอบหมายงาน เลื่อนขั้น/ต าแหน่งที่ชัดเจนและได้รับการสื่อสารให้บุคลากรทราบ และมีระบบการ
ฝึกอบรมและพัฒนาตลอดจนระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน) 

6. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
(อธิบายการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง การออกแบบ

หลักสูตร ควบคุม ก ากับการจัดท ารายวิชา การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนใน
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แต่ละรายวิชา การประเมินผู้เรียน การก ากับให้มีการประเมินตามสภาพจริง มีวิธีการประเมินที่หลากหลาย 
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ เป็นต้น)  

6.1 หลักสูตร  ระบุ ............................. 
6.2 การเรียนการสอน  ระบุ ............................. 
6.3 การประเมินผู้เรียน  ระบุ ............................. 

7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(อธิบายระบบการด าเนินงานของสาขา คณะ มหาวิทยาลัย เพ่ือความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ทั้งความพร้อมทางกายภาพและความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยีและสิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
ทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ า
หลักสูตร เป็นต้น) 

7.1 การบริหารงบประมาณ 
ระบุ ............................. 

7.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
ระบุ ............................. 

 
7.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม 

ระบุ ............................. 
7.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 

ระบุ ............................. 
8. อื่น ๆ (ถ้ามี)  

ระบุ ............................. 
 

      9. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
(การระบุตัวบ่งชี้ควรให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชาของระดับคุณวุฒินั้น หรือกรณีที่
สาขาวิชานั้นยังไม่มีมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา ให้ระบุตัวบ่งชี้อย่างน้อยต้องสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ 
สกอ. ก าหนดไว้ 12 ตัวบ่งชี้ (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 5 บังคับทุกปี) เพ่ือใช้ในการประกันคุณภาพภายใน และการ
ประเมินคุณภาพภายนอก) 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน  ติดตาม  และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

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

     

3.    มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

4.   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และรายงานผลการด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน  30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

     

5. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร  ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน  60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

     

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 
4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน  หรือ การประเมินผลการเรียนรู้   
จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ. 7  ปีท่ีแล้ว 

     

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)  ทุกคน  ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน      
9. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง      
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่า

ร้อยละ  50  ต่อปี 
     

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   
  

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่  เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0      
13. ร้อยละ 100 ของผู้เรียนท่ีส าเร็จการศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 
  

   

14. อื่น ๆ ระบุ. . .       

รวมตัวบ่งชี้ (ข้อ) ในแต่ละปี 10 10 11 12 12 

ตัวบ่งชี้บังคับ (ข้อท่ี) 1-5 1-5 1-5 1-5 1-5 

ตัวบ่งชี้ต้องผ่านรวม (ข้อ) 8 8 9 10 10 
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หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร  
 

 
1. การประเมินประสิทธิผลการสอน 

1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการ

สอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุกๆหัวข้อว่ามีความเข้าใจ
หรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจาก
นักศึกษา การตอบค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจากที่กล่าวข้างต้นแล้ว  ก็จะ
สามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ 
ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียน
มีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่สอนไป ส่วนช่วงหลังการสอนหากพบว่ามีปัญหามีข้อเสนอแนะจากผู้เรียน
ก็จะต้องมีการด าเนินการวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการเรียนการสอน เพ่ือน าไปปรับปรุงกลยุทธ์การสอน
และพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน 

การตรงต่อเวลา การชี้แจงเป้าหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชา และการใช้
สื่อการสอนในทุกรายวิชา 
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม 

การประเมินหลักสูตรในภาครวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร ติดตามประเมิน
ความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะ
มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการ
จัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา โดยส ารวจจากนักศึกษาปีสุดท้าย บัณฑิตใหม่ ผู้ใช้
บัณฑิต และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
(กรณีหลักสูตร ค.บ. 5 ปี เขียนแนวนี้) 

การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตร และจะต้องออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู ในรายวิชาการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1-2 จ านวน 2 ภาคการศึกษา โดย
ปฏิบัติงานในหน้าที่ของครูทุกอย่างเสมือนครูประจ าการคนหนึ่งในสถานการณ์จริงในสถานศึกษาอย่าง
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ต่อเนื่องกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 15 สัปดาห์ หรือ ………. ชั่วโมง ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศ
นักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรู้ของนักศึกษาว่า สามารถปฏิบัติงานได้หรือไม่ มีความรับผิดชอบ 
และขาดคุณสมบัติในด้านใด ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละวิชา 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 
โดยคณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  1 คน ที่
ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย ทั้งนี้มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาตลอดจนมีการประเมินเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี 
 
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง 

4.1 การปรับปรุงย่อย/หรือบางรายวิชา ท าได้โดยการรวบรวมข้อมูล การสอบถาม และการ
ประชุม ผู้บริหารคณะ อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักศึกษา จะท าให้ทราบปัญหาในการ
บริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และในแต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะ
ด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ได้ทันที ซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้
ตลอดเวลาที่พบปัญหา พร้อมรายงานผลการปรับปรุงต่อคณะกรรมการวิชาการ สภาวิชาการ สภา
มหาวิทยาลัยตามล าดับ 

4.2 การปรับปรุงหลักสูตร ให้คณะกรรมการประเมินนั้นทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้เพ่ือให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
 

 ภาคผนวกควรประกอบด้วยเอกสารต่างๆ ดังนี ้

  
ภาคผนวก ก  ค าอธิบายรายวิชา (ทุกรายวิชาที่มีเขียนอยู่ในหลักสูตรของเล่ม) 
ภาคผนวก ข  ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร (กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุง  ใส่ในเล่มหลักสูตรเพ่ือ

น าเสนอคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต (กช. สภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย)  
เปรียบเทียบเฉพาะ ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา โครงสร้างหลักสูตร และรายวิชาที่มีการปรับปรุง และวิชาที่
ได้เพ่ิมเติม) 

ภาคผนวก ค  หลักการจัดรหัสวิชา 
ภาคผนวก ง  ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ภาคผนวก จ  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร  
ภาคผนวก ฉ  รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผู้เข้าร่วมสัมมนาวิพากษ์หลักสูตร 
ภาคผนวก ช  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. 2553  
ภาคผนวก ซ ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปรับปรุง) 
ภาคผนวก ฌ ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร (Program 

Learning Outcomes:  PLO)  กับผลลัพธ์การ เรี ยนรู้ ที่ คาดหวั งของรายวิชา (Course Learning 
Outcomes: CLOs)  

ภาคผนวก ญ ตารางแสดงความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ภาคผนวก ฎ ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่าง PLOs กับ Stakeholders’s 

needs/Input/Requirements 
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ภาคผนวก ก 
ค าอธิบายรายวิชา 

ค าอธิบายรายวิชา 
1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

2220200 ภาษาอังกฤษเบื้องต้น   Non-Credit  
 Basic English 

การใช้ค า ประโยค และไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นที่ต้องใช้ในชีวิตประจ าวัน 
โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริง การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การตอบค าถาม
เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว ตลอดจนการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารใน
สถานการณ์ที่คุ้นเคยเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 

 

The use of words, sentences, and English grammar basics required 
in daily life particularly in the factual section, introducing oneself 
and others, The answer questions about personal information, as 
well as the use of English for communication in a familiar 
situation,focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 

 

2220201 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน    3 (1-2-6) 
English in Daily Life  
 การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน และ เขียน โดยอาศัยความรู้เบื้องต้นทาง
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ หน้าที่ของค า การเรียงล าดับค า รูปแบบประโยคในกาล
พ้ืนฐาน เพ่ือใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Development of listening, speaking, reading, and writing skills by using basic 
knowledge of English grammar, funcation of words, word order, and 
sentence patterns in basic tense for communication in daily life,focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 
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 2220202 ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ทั่วไป 3 (1-2-6) 
English in General Situations 

การพัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ 
การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ที่คุ้นเคยและไม่คุ้นเคย การใช้ค าศัพท์ 
ส านวน และโครงสร้างไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Improvement of listening, speaking, reading, and writing skills for 
communication in English.  Using appropriate vocabularies, idioms, 
and grammer in both familiar and unfamiliar situations focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

 2220203 ภาษาอังกฤษในสถานประกอบการ 3 (1-2-6) 
  English in Workplace 

ภาษาอังกฤษ ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยการใช้ประโยคที่มีโครงสร้างที่ซับซ้อน 
และมีรูปแบบของการใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นทางการเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณา
การจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
English in unfamiliar situations.  The use of sentences with complex 
structures and forms of formal language use, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 
2220510 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (1-2-6) 

   Thai for Communication  
ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้เหมาะสมตามสถานการณ์ วิเคราะห์ และสรุปประเด็น
หลักจากเรื่องที่ฟัง ดูอย่างมีวิจารณาณ พูดสื่อสารเชิงบวกในโอกาสต่าง ๆ ระดับ
ของภาษา การใช้น้ าเสียงในการพูดสื่อสาร อ่านออกเสียงตามอักขรวิธี อ่านจับ
ใจความจากงานเขียนประเภทต่าง ๆ เขียนผลงานประเภทต่าง ๆ ตามหลักการ
เขียน มีมารยาทในการฟัง พูด อ่าน และเขียนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Use Thai language to communication propertyaccording to the 
situation. Analye and summarize the main points of the story that being 
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heard.  Use critical thinking in things that being seen, speaking with 
positive communication on various occasions, and in various language 
levels. Using tones of voice to communicate. Read aloud according to 
orthography.  Read for comprenension from various types of writing, 
writing various types of works according to the principles of writing, 
having menners for listeing, speaking, reading and writing,focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
2220520  ภาษาไทยเพื่อกิจธุระ       3 (1-2-6) 

      Thai for Specific Purposes 
การพัฒนาทักษะภาษาไทยให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับอาชีพต่าง ๆ โดยเน้น
การพูดการเขียนในโอกาสต่าง ๆ  การพูดแสดงความคิดเห็น การเจรจาทาง
ธุรกิจ การเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนหนังสือโต้ตอบทางธุรกิจ การเขียนข่าว
ประชาสัมพันธ์ทางธุรกิจ  การสื่อสารธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์และเจรจาทาง
ธุรกิจในสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
 

The development of language skills to effectively with 
occupationfocusing on speaking, writing on various 
occasions,commenting, business negotiations, business letter 
writing, business communication through writing,  writing of the press 
releases on business, business communications and business 
negotiation in real situations through social media,  focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

2220530  ภาษาไทยเพื่อการคิดวิเคราะห์       3 (1-2-6) 
      Thai for Critical thinking  

 หลักการคิด ประเภทของการคิด การคิดวิเคราะห์และการสังเคราะห์ เน้นทักษะ
การรับสารจากการฟัง และการอ่านสามารถน าสารที่ได้รับไปสู่กระบวนการคิด
วิเคราะห์และน าเสนอได้  การฟังเพ่ือจับใจความการฟังเพ่ือการวิเคราะห์การฟัง
เพ่ือการตีความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ รวมถึงการอ่านเพ่ือจับใจความ 
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การอ่านเพ่ือการวิเคราะห์การอ่านเพ่ือการตีความ และการอ่านอย่างมี
วิจารณญาณการสื่อสารในสังคมออนไลน์และสถานการณ์จริงเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 
The concept of thinking,a type of thinking,analyticalthinking and 
synthesis focusing on data receiving by listening and reading, able to 
apply the obtained data toword the processes of analytical thinking 
and presentation, listening for comprehension, listening for data 
analysis, listening for interpretation, the use of judgment for listening 
including comprehensive reading, reading for analysis, reading for 
interpretation and critical reading,social communication and real 
situations, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies 

2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2810310 นันทนาการในชีวิตประจ าวัน 3 (1-2-6) 
  Recreation In Daily Life 

ความหมาย ลักษณะและขอบข่ายของนันทนาการ ความส าคัญของนันทนาการ
กับคุณภาพชีวิต หลักการเลือกกิจกรรมนันทนาการในชีวิตประจ าวัน ฝึกปฏิบัติ
กิจกรรมนันทนาการให้เหมาะสมกับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม เพ่ือ
สร้างความมีคุณค่าในตนเอง รู้จักรักตนเอง และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

The meaning  characteristics and scope of recreation .The 
importance of recreation and quality of life, Principles of selection of 
recreational activities in daily life Practice recreation activities 
suitable for body development Mind, emotion, society To create 
self-worth Know yourself And live happily in society. 

 
2221310  จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม      3 (1-2-6) 
    Ethics and Social Responsibility 
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ความหมายและความส าคัญของจริยธรรม มนุษย์กับการใช้เหตุผลจริยธรรมชีวิต
ตามหลักวิทยาศาสตร์ ปรัชญา และศาสนา แนวคิดทางจริยศาสตร์ คุณค่าและ
การด าเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความจริงของโลกและชีวิต การพัฒนาตนให้มี
จริยธรรมทางกาย วาจา และใจ ตามหลักศาสนา หลักไตรสิกขา และหลัก
จริยธรรมเพ่ือชีวิตที่ดีงามการพัฒนาปัญญาและแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การ
พัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ เพ่ือการด ารงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนและสังคมได้อย่าง
มีสันติสุข เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
The meaning and the importance of ethics and corporate social 
responsibility, humans and the use of reason and ethics, 
understanding and life in accordance with the principle of science, 
philosophy, and religion, ethics concepts, the values and lifestyles 
consistent with the truth of the world and life, the development of 
their physical, verbal, and ethics, as a religious principles and ethical 
morality for good life, the development of intellectual and creative 
problem solving, the development of life skills in various fields 
forpeaceful living together with other people and society,focus on 
the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
2310010  ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนในโลกพลวัต      3 (1-2-6) 

      Life skills and personal development in a dynamic world 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์   ทักษะการเรียนรู้ต่อการด ารงชีวิต
ปัจจัยพ้ืนฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา สังคมวิทยา และ
จริยธรรม ปรัชญาในการศึกษาตน การพัฒนาตนและบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์
และการท างานเป็นทีม  การจัดการภาวะความขัดแย้ง การเสริมสร้างสุขภาวะ
และการแก้ปัญหาในสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

Basic knowledge about human behavior,learning skillsfor life, 
Fundamentals of human behavior in biology, psychology, sociology 
and ethics, the philosophyfor oneself learning, personal and 
personality development, human relations and teamwork, 
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management of conflicts and the health promotion, and problem 
solving skills in the society of change,focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

  

 3310810 จิตวิทยาการสื่อสาร     3 (1-2-6) 
      Communication Psychology  

แนวคิดและกระบวนการสื่อสาร วิธีการศึกษาการสื่อสารในองค์การ การสื่อสาร
ระหว่างบุคคล กลุ่มและองค์การ การเป็นผู้ส่งสารและผู้รับสารที่ดี การสะท้อน
กลับของการสื่อสาร โครงสร้างขององค์การที่สัมพันธ์กับประสิทธิภาพของ 
การสื่อสาร ผลกระทบของการสื่อสารต่อผลการปฏิบัติงาน ความพึงพอใจในงาน
และการสร้างความผูกพันต่อองค์การ รวมทั้งการประยุกต์ความรู้ทางจิตวิทยา 
เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์การ ได้แก่  
การประชาสัมพันธ์ด้วยหลักจิตวิทยา การบริหารจัดการกับข่าวลือ การสร้าง
แรงจูงใจเพ่ือการชักชวน และการวิเคราะห์ภาษาท่าทางของบุคคลจิตอาสาเพ่ือ
พัฒนาชุมชนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
 

The concepts and process of communication, how to study 
communications in the organization, communication between group 
and organization, a good messenger and reciever, reflections of the 
communication, the organization structure related to the efficiency 
of communication, the impact of communications on job 
performance, the job satisfaction and organizational commitment 
including the application of psychological knowledge to enhance 
efficiency in communication that occur in the organization such as 
public relations with the psychological, management of rumors, the 
motivation to persuade and an analysis of personal body language, 
volunteer for community development,focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 

 
3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

 2221210 ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   3 (1-2-6) 
 King Wisdom for Local Development 
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ศึกษาแนวคิด หลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิด 
การพัฒนาแบบยั่งยืน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และวิเคราะห์ความ
เชื่อมโยงองค์ความรู้ไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจ าวัน ชุมชนและ
สังคมตามพระบรมราโชบาย เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 
Royal working guideline, self- sufficient concept, and sustainable 
development ,principles of the royal projects, as well as analye the 
intelligent learning approach for pilot community development 
based on the king wisdom and including the application of the 
obtained knowledge from the sufficiency economy to solve actual 
problems in their own daily lives and communities focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies. 

 
2310020 เพชรบุรีศึกษาเพื่อการประกอบการ                             3 (1-2-6) 

  Phetchaburi Study for Entrepreneur 
ภูมิศาสตร์  ประวัติศาสตร์เพชรบุรีและท้องถิ่นใกล้เคียง ชนเผ่าและชาติพันธุ์ 
อิทธิพลของภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์ที่มีผลต่อวัฒนธรรม  สั งคม  
ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น  อาหาร และแหล่งท่องเที่ยว ศึกษา
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริในเพชรบุรี  ปัญหาและการใช้แนวทางอัน
เ นื่ อ ง ม า จ า ก พร ะ ร า ช ด า ริ ใ น ก า ร แ ก้ ปั ญ ห า ท า ง สั ง ค ม   แ น ว ท า ง 
การพัฒนาท้องถิ่น งานช่างเมืองเพชร เนื้อหา แรงบันดาลใจ และกระบวนการ
สร้างงานช่างเมืองเพชรคติสัญลักษณ์ คติความเชื่อ ภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ใน
การสร้างงานช่างเมืองเพชร ทฤษฏีและฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น ทักษะงานช่างเมืองเพชร ความซาบซึ้งในงาน
ช่าง และฝึกสร้างสรรค์ผลงานทางช่างตลอดจนการสืบทอดวัฒนธรรมและ
ประเพณีของจังหวัดเพชรบุรีเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Geography, history of Petchaburiprovince and local nearby, tribes 
and ethnicities, the influence of geography and history affecting  on 
cultural, society, art and culture, lifestyle, local wisdom, foods, local 
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attractions, study of the project under the Royal Initiative of His 
Majesty the Kingin Phetchaburi province,ploblem and the use of the 
approach of the Royal Initiative of His Majesty the King in solving 
social problems, approach for local development, Petchaburi  
craftsmanship, content, inspiration, and the process of creating a 
Petchaburi’ s skilled craftsmanship, the philosophical constructs,  
beliefs, wisdom and unique in condtruction of 
Petchaburicrafsmanship, the theory and the integrated practice from 
a variety of the relevant case studies such as the appreciation of the 
craft andpractice to create the craft as well as cultural and tradition 
succession of Phetchaburi province, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

 

2310030  สังคมไทยกับประชาคมอาเซียนในโลกปัจจุบัน     3 (1-2-6) 
      Thai Society and the Current ASEAN Community 

สังคมไทยทั้งในอดีตจนถึงปัจจุบันที่ การปกครองของไทยเชิงประวัติศาสตร์ที่
ผ่านมา  ค่านิยมที่มุ่งเน้นถึงผลประโยชน์สาธารณะ คุณค่าความเป็นผลเมืองของ
รัฐ วิถีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบพลเมือง และระบบการบริหาร
ราชการไทยในปัจจุบันประชาคมอาเชียน กลไกและกฏบัตรอาเชียน วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย โครงสร้าง เขตการค้าเสรี สภาพเศรษฐกิจพ้ืนฐานของ
ประชาคมอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอาเซียนและประเทศไทย ผลกระทบ 
แนวโน้มและทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  การปรับตัวภายในชุมชน
อาเซียน สร้างความเข้าใจ การวิเคราะห์และสังเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการรวมตัวของชุมชนอาเซียน การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม ความมั่นคง ปัญหาการค้ามนุษย์ 
ยาเสพติด สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เรียนรู้ด้านการปฏิบัติ
ศึกษาข้อมูล การน าเสนอแนวคิด การพัฒนาองค์ความรู้ ความคิด เจตคติ 
ค่านิยมที่เหมาะสมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวในบริบทเอเชีย-แปซิฟิกเน้นการ
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Thethai social in the past to the present, the governor of Thailand's 
historical past, values oriented public interests, the values of the 
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citizenship, way of democratic citizenship, current Thai public 
administration system, ASEAN community, intercultural 
communication,the mobility of labor, technology and innovation, 
stability, human trafficking problems,drugs, environmental and 
international relations, learn about the practice in data searching,  
concepts presentation, knowledge development, ideas, attitudes, 
and appropriated values, culture and tourism in the Asia- Pacific 
context, focus on the integrated practice from a variety of relevant 
case studies  
 

 
 2310410 พลเมืองท่ีเข้มแข็ง 3 (1-2-6) 

  Potency Citizen 
วิเคราะห์ ออกแบบการปฏิบัติ จัดท าโครงการ และปฏิบัติตนที่แสดงออกถึงการ
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ยอมรับความแตกต่างของบุคคล ความเสมอภาค
และความเท่าเทียม เคารพสิทธิ เสรีภาพ และการอยู่ร่วมกันในสังคมไทยและ
ประชาคมโลกอย่างสันติตามหลักขันติธรรม การสร้างและปฏิบัติตาม กฎ กติกา
ของสังคม และกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง รูปแบบการปกครอง อุดมการณ์ 
และวิถีชีวิตประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หน้าที่ของตนเอง
ในฐานะของพลเมืองไทยในระบอบประชาธิปไตย มีความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง 
และเคารพสิทธิผู้อ่ืนอย่างมีเหตุผล มีจิตส านึก รับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง มี
จิตอาสาและจิตสาธารณะเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Analyze, design practice, create projects, and behave that express 
for human dignity, accept individual differences in equality, 
respecting for freedom and peaceful in Thai society and 
international community in accordance with the principles of 
tolerance, create and comply with social rules and basic laws 
related to democratic way of life with the King as Head of State, 
have strong citizenship and respect other people’ s right, have a 
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volunteer spirit and public mind, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
 

2340310  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย        3 (1-2-6) 
      Basic Knowledge of Laws  

ความรู้ทั่ ว ไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์และจ าเป็นต้อง ใช้ ใน
ชีวิตประจ าวันตามปรากฏการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  
ศึกษาหลักกฎหมายและนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน  
หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  ศึกษาความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา กฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา การประยุกต์และ
บูรณาการใช้กฎหมาย ให้ได้เป็นผลจริง ในชีวิตประจ าวันแนวคิด ทฤษฏีและ
หลักธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานในองค์การโดยยึดหลักธรรมาภิบาลการทุจริต
และคอรัปชั่นระบบและกลไกการตรวจสอบการทุจริตและคอรัปชั่นนโยบายและ
มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมถึง
ความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการปฏิบัติงานเน้นการฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 
General knowledge of law with relationship and need to be used in 
daily life according to the change of social phenomena in present 
situation, study of the principle of law and jurisprudence of the 
public law and private law, principle of basic rights and 
freedomsbased on the Constitution law, study the basic knowledge 
about civil and commercial law, criminal law, civil procedure law 
and criminal procedure law, the application and implementation of 
the law to be effectively in daily lives, concepts, theory and good 
governance, the performance of the organization based on good 
governance, fraud and corruption, system and mechanism of the 
inspection of fraud and corruption, policies and measures to 
prevent and resolve the problem of corruption and misconduct 
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including transparency and build faith in performance, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

3211110 การผลิตและการรู้เท่าทันส่ือดจิทัิล 3 (1-2-6) 
 Digital Media Production and Media Literacy 

ความหมายของสื่อ ประเภทของสื่อ หลักการผลิตสื่อดิจิทัล ฝึกสร้างสื่อดิจิทัลเชิง
สร้างสรรค์ การเผยแพร่สื่อผ่านทางออนไลน์ การออกแบบความส าคัญของการ
รู้เท่าทันสื่อในบริบทสังคมข้อมูล  ผลกระทบจากสื่อ  ทักษะและองค์ประกอบ
การวิเคราะห์สื่อเพ่ือการรู้เท่าทัน  หลักการรับและเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากสื่อ
ทุกประเภทให้เกิดประโยชน์สูงสุด  หลักการหลีกเลี่ยงสื่อท่ีก่อโทษต่อตนเองและ
สังคมในรูปแบบต่าง ๆเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning of media, type of media, principles of digital media 
production, practice creating creative digital media,  publishing 
media online.  The significance of media literacy in the context of 
information society, impact of the media, skills and elements 
analysis of media for literacy, the principle and access information 
from mass media to achieve maximum benefit, the principle of 
avoiding media cause harmful to themselves and the society in 
various forms, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

 
3330010 เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน3 (1-2-6) 

   Economics in Daily Life 
หลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์  ปัจจัยก าหนดอุปสงค์และอุปทานของสินค้า 
พฤติกรรมผู้บริโภค ลักษณะส าคัญของตลาดสินค้าที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์
และไม่สมบูรณ์ หลักการค านวณรายได้ประชาชาติ การเงินการธนาคาร นโยบาย
การเงินและการคลังการค้าและการเงินระหว่างประเทศในดุลการช าระเงิน การ
ประยุกต์ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวันการบริหารการเงินส่วนบุคคล 
การวางแผนการเงินส่วนบุคคลงบการเงินส่วนบุคคล รายได้ของบุคคล การ
บริหารเงินรายได้ การเงินส าหรับที่อยู่อาศัยการบริหารการเงินด้านยานพาหนะ



  
 

 
  

คู่มือปฏิบัติงาน : กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 89 | หน้า 

 

และเครื่องใช้ที่จ าเป็นการบริหารหนี้ส่วนบุคคล การบริหารความเสี่ยงและการ
ประกันความมั่นคงของบุคคลการออมและการลงทุนของบุคคล การวางแผน
การเงินในแต่ละช่วงอายุเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่
เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Basic principles of economics, determinants of supply and demand 
of the product, consumer behavior, an important characteristic of 
goods market having perfect competitive and imperfect 
competitive, calculation method of national income,finance and 
banking, monetary and fiscal policy, international trade and finance 
in the balance of payments, the application of principles of 
economics in daily life, personal financial managemen,personal 
financial planning, personal financial statements, individual income, 
income management,housing finance,financial terms of the vehicles 
and equipment needed to manage personal debt,risk management 
and insurance of persons, savings and investment of individuals, 
financial planning in each age, focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 
 

 3330020 ผู้ประกอบการรุ่นใหม่        3 (1-2-6) 
  Modern Entrepreneur 
 บทบาทของธุรกิจขนาดย่อมในระบบเศรษฐกิจ วิธีการจัดตั้งองค์กรธุรกิจ หน้าที่

ต่ างๆ  ทางด้ านการบริหารธุ รกิจ  การควบคุมทางการเงินและธุรกิจ  
การด าเนินการของธุรกิจขนาดย่อมแบบต่างๆ การเริ่มตันธุรกิจในยุคดิจิทัล 
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  การมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรธุรกิจ  
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการที่ประสบผลส าเร็จ การจัดท าแผนธุรกิจ 
และการฝึกปฏิบัติการทดลองเป็นผู้ประกอบการใหม่ เน้นการฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 
The role of small business in the economy,method of establishment 
of a businessorganization, responsibility in the field of business 
administration, financial control and business, the implementation 
of various small businesses,starting business in the digital era, 
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problem solving and decision making, the vision in the development 
of the business enterprise, the characteristics of entrepreneurship 
success, business plan preparation and experimental practice as a 
new entrepreneur, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 

 
3330030  ภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม    3 (1-2-6) 

Leadership and Teamwork 
ความหมาย ความส าคัญของผู้น าและภาวะความเป็นผู้น า รูปแบบของผู้น า 
บทบาทของผู้น าและผู้ตามที่ดี จิตวิทยาและทักษะการเป็นผู้น า การพัฒนา
บุคลิกภาพส าหรับผู้น า ทักษะการท างานเป็นทีม มนุษยสัมพันธ์ในการท างาน
ร่วมกัน กระบวนการกลุ่มและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การพูดในที่สาธารณเพ่ืองานอาชีพเน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Meaning, the importance of leaders and leadership, leadership 
styles, the role of a good leader and follower, the psychology and 
leadership skills, personality development for leaders, teamwork, 
interpersonal relationship in the teamwork,group process and 
solving problems together, the development of the personality, and 
the public speaking training for careers, focus on the integrated 
practice from a variety of relevant case studies 
 

3330110  การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น   3 (1-2-6)  
   Basic E-Commerce 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีและเครื่องมือช่วยบนเว็บส าหรับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ตัวแบบ
ธุรกิจของการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ระบบการช าระเงิน อิเล็กทรอนิกส์ปัญหา
ทางกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ทดลอง
ประกอบธุรกิจโดยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เน้นการฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการ
จากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
Introduction to electronic commerce,technology infrastructure and 
tools on the Web for e-commerce, the business model of electronic 
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commerce, electronic payment systems, legal and ethical issues 
related to electronic commerce, Business trial using electronic 
commerce, focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

  
 3003110 ทักษะในศตวรรษที่21 เพื่อชีวิตและอาชีพ   3 (1-2-6) 

  21st Century Skills for Living and Occupations 
สืบค้น วิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฏีเกี่ยวกับทักษะ 5cs โดยบูรณาการการประยุกต์
เพ่ือพัฒนาทักษะที่ส าคัญต่อการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพอย่างมี
คุณภาพในศตวรรษที่ 21เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง
อย่างหลากหลาย 
 
Search, analyze, concepts, and theories related to 5Cs skill by 
integrating application for important skills development for life and 
careers in 21st century effectively,focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

 
 
 
 

4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา  หน่วยกิต (ทฤษฎี – ปฏิบัติ – ศึกษาด้วยตนเอง) 

1810310  กีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ     3 (1–2–6) 
      Sports for Health Development 

วัตถุประสงค์และประโยชน์ของการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ รูปแบบ วิธีการออก
ก าลังกาย การว่ายน้ าและการเต้นแอโรบิคเพ่ือสุขภาพ การสร้างสมรรถภาพทาง
กายให้เหมาะสมกับวัย ข้อควรระวังและการป้องกันการบาดเจ็บจากการเล่น
กีฬา กีฬาเพ่ือสุขภาพและการควบคุมน้ าหนัก นันทนาการทักษะการเล่น กติกา
การแข่งขันและมารยาทของการเป็นผู้ เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี  กีฬาเพ่ือการ
นันทนาการ โดยให้เลือกกิจกรรมกีฬาประเภทเดี่ยวหรือประเภททีมผู้เรียนสนใจ 
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กีฬาเพ่ือพัฒนาสุขภาพแบบองค์รวมเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษา
ที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
The purpose and benefits of sport for health, model and methods 
for exercise,swimming and aerobics for health, promotion of physical 
fitness for ages, precautions and prevention of injuries from sports, 
sports health and go on diet,recreation, tactics, rules of compettion 
and courtesy of a player and a good sport spectators, the sports for 
recreation including single and team sportthat student can choose 
what interests, sports for development of the holistic health,focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
7003120 ทักษะการคิด      3 (1-2-6) 

ThinkingSkills 
วิเคราะห์ ออกแบบ แสดงวิธีการแก้โจทย์ปัญหา การให้เหตุผล การให้เงื่อนไข
เชิงภาษา เชิงสัญลักษณ์ และรูปแบบในการอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน
ชีวิตประจ าวัน การวิเคราะห์แนวทางการแก้ปัญหา การคิดเชิงวิพากษ์ การคิด
สร้างสรรค์ การคิดเชิงเหตุผลการเลือกใช้แนวทางได้อย่างเหมาะสม วิเคราะห์
และอธิบายข้อมูลข่าวสารในโลกปัจจุปัน และการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของข้อมูล
ได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 
Analysis, Design and Present how to problems solving, critical 
thinking, creativity, rational thinking, reasoning, giving conditions in 
term of language and symbolic, and pattern of explaining the 
phenomena that occur in everyday life. Analysis of problems solving, 
choosing appropriate approaches, analyze and explain information 
in today’s global and making decisions based on data, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 
 

4400010  โลกกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      3 (1-2-6) 
      World, Science and Technology 
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บทบาทของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในด้านการพัฒนาชุมชนและ
ประเทศชาติด้านพลังงานและภาวะโลกร้อน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรทักษะในการคิด
วิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหาและใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแก้ปัญหาด้าน
ต่าง ๆ การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การใช้สารเคมีในชีวิตประจ าวัน 
ผลกระทบของสารเคมีต่อสิ่งแวดล้อม รังสีจากดวงอาทิตย์และสารกัมมันตรังสี 
เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านผลกระทบของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์
ที่มีต่อมนุษย์ สภาพแวดล้อม สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ใช้วิทยาศาสตร์คิด
วิเคราะห์ สามารถเข้าใจปัญหา และแก้ปัญหาในชีวิตได้ เน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The roles of science and technology in the development of 
community, the nation of energy, global warming, the natural 
resources and environment, agricultural and agricultural industry, 
critical thinking skills, able to understand in problem and use science 
and technology to solve the various fields of problem, development 
of science and technology, the use of chemicals in dialy life, the 
impact of chemicals on the  environment, sun’ s radiation and 
radioactive materials,home appliances and electrical equipment, 
the impact of scientific advances towards humans, social, 
environment and culture, use scientific analysis to understand and 
solve the problems in their lives,focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 

4410110  สิ่งแวดล้อมกับเทคโนโลยีสีเขียว      3 (1-2-6) 
      Environment and Green Technology 

ความส าคัญของสิ่ งแวดล้อม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
การวางแผนการใช้ทรัพยากร เทคโนโลยีในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม ทักษะการสร้างนวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเภทของภัยพิบัติทางธรรมชาติ สาเหตุและบริเวณที่
เสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ ผลกระทบและการป้องกันอันตรายจาก



  
 

 
  

คู่มือปฏิบัติงาน : กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 94 | หน้า 

 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เทคโนโลยีสีเขียวและการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ
ยั่งยืน เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
The importance of the environment, the utilization of natural 
resources, planning the use of resources, technology in preventing 
and solving environmental problems, skills to create innovative 
environment for sustainable development, natural disasters, the 
classification of natural disasters, causes and the risky areas to 
natural disasters, effects and protection from natural disasters, green 
technology and environmental development for sustainable,focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

4420310  เคมีในชีวิตประจ าวัน     3 (1-2-6) 
      Chemistry in Daily Life 

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เคมีต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวัน สบู่ ยาสีฟัน สารท าความ
สะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องส าอาง กระดาษ
กาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวกับการเกษตร เป็นต้น 
เคมีกับภูมิปัญญาไทยการดื่ม การกินหรือการแก้ปัญหาสุขภาพ ความสัมพันธ์
ของภูมิปัญญาไทยและการใช้ความรู้ทางเคมี ปฏิกิริยาเคมีในภูมิปัญญาไทย เคมี
และภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรไทยเพ่ือการเกษตร การแพทย์ ความงามและ 
การด ารงชีวิตรวมทั้งการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมี
เบื้องต้นเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
 

Knowledge of various chemical products in daily life, soap, 
toothpaste, cleaning agents, food additives, milk and milk’s poducts, 
cosmatics, papers, the glue, resins, cement, drugs including the 
agricultural products, chemistry and Thai wisdom, drinking, eating or 
health care, the relationship of Thai wisdom and the use of 
chemistry knowledge, chemical reaction in Thai wisdom, Thai 
wisdom and the application of medicinal plants for agriculture, 
medicine, the beauty and life including thethe use of chemicals in 
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the right way,  and detoxcification of hazard chemicals,focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

4430110  คณิตศาสตร์ส าหรับธุรกิจ     3 (1-2-6) 
      Mathematics for Business 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตรา
ก้าวหน้า ที่ใช้ในการช าระค่าไฟฟ้าและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการ
ผ่อนช าระ  และคณิตศาสตร์ประกันภัยทักษะคิดวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ 
วิเคราะห์สถิติเบื้องต้นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันและปัญหาเชิงธุรกิจ เน้น
ฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

Basic mathematics used in daily life, ratio, percentage, calculation of 
progressive tax rate used for payment of the electricity and water 
supply, the interest charged, installment system, actuarial science, 
critical thinking skills in mathematics, preliminary statistics analysis 
to solve problems in daily life and business problems, focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

4430120  การคิดและการตัดสินใจ      3 (1-2-6) 
      Thinking and Decision Making 

หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล  กระบวนการ
ตัดสินใจ  กระบวนการแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก าหนดการเชิงเส้น  
และการน ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันเน้นฝึกปฏิบัติแบบ
บูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 
The principle and process of human thinking, creativity, systematic 
thinking, information analysis, logic and reasoning, decision 
processes, The process of scientific knowledge acquisition,linear 
programming and its application in solving problems in their daily 
life, focus on the integrated practice from a variety of relevant case 
studies 
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4520110  การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติ      3 (1-2-6) 
    Thai cooking and Internation cooking 

อาหารหลัก 5 หมู่ การท าอาหารไทยและอาหารนานาชาติอาหารที่ส่งเสริมการ
มีสุขภาพดี อาหารป้องกันโรคและก่อให้เกิดโรค  การถนอมอาหาร ความ
ปลอดภัยในการบริโภคอาหารคุณค่าทางโภชนาการของอาหารอาหารเพ่ือ
สุขภาพ การประกอบอาหารที่เป็นที่นิยมเพ่ือการประกอบอาชีพหรือรายได้เสริม
เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 
The 5 Food Groups, Thai and international cuisine foods that 
promote good health, Food to prevent disease and cause diseases, 
food preservation, food safety, Nutritional value of food, Healthy 
food ,Popular cooking for career or extra income,focus on the 
integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
4520120  ขนมและเครื่องดื่มเพื่อการประกอบธุรกิจ       3 (1-2-6) 

      Dessert and Beverage for Business 
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับขนมไทย และเบเกอรี่ วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ท าประกอบขนมไทยและเบเกอรี่หลักการ ชั่งตวง วัดการบรรจุ หลักการตลาด
และการจัดการธุรกิจ ปฏิบัติท าขนมไทย และเบเกอรี่หลักการและเทคโนโลยี
การผลิตเครื่องดื่มเครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพการเรียนรู้ทักษะทางการท าเครื่องดื่ม
การตลาดและการจัดการธุรกิจเครื่องดื่ม เพ่ือสามารถน าไปประกอบอาชีพและ
พ่ึงพาตนเองได้เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Basic knowledge about Thai desserts and bakery, raw materials and 
equipment used in making Thai desserts and bakery, weighing 
principles, packing measures, marketing principles and business 
management, Practice in making Thai desserts and bakery, principles 
and technology of beverage production, Healthy drinks,learning to 
drink, marketing and beverage business management, be able to 
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work and be self- reliant, focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 
 

4830110  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์และพืชพรรณ     3 (1-2-6) 
      Conservation Biology and Plants 

หลักการและทฤษฎีทางชีววิทยาที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ ทักษะการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและทักษะการแก้ปัญหาในการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพ การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในด้านต่าง ๆ  ด้านการเกษตร อาหาร และการแพทย์ ใน
ชีวิตประจ าวันจริยธรรมการอนุรักษ์การรบกวนและโครงสร้างชุมชนของ
สิ่งมีชีวิต ความเกี่ยวข้องของมนุษย์การออกแบบ และการจัดการพ้ืนที่อนุรักษ์ 
การจัดการระบบนิเวศ การอนุรักษ์รัฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์การอนุรักษ์
ความส าคัญและคุณค่าของพืชพรรณต่อชีวิต ความหลากหลายของพืชพรรณ ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณวิจารณญาณและทักษะการ
แก้ปัญหาในการอนุรักษ์และพัฒนาพืชพรรณเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Principles and biological theories related to conservation, critical 
thinking skills and problem solving skills in the conservation of 
biodiversity, changes in biodiversity, the application of 
biotechnology in various areas including agricultural, food and 
medical in dialy life, the ethics of conservation, the interference and 
community structures of organism, the relevance of human, the 
design and management of conservation areas, the political  
economy of conservation, the importance and value of the florae 
to life, diversity of the florae, the local wisdom in the application of 
the florae, critical thinking and problem solving skills in conservation 
and development of the florae, focus on the integrated practice 
from a variety of relevant case studies 
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5600010  เกษตรในชีวิตประจ าวัน      3 (1-2-6) 
      Agriculture in Daily Life 

เกษตรแบบพ่ึงพาตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การจัดการแหล่ง
เพาะปลูก การจัดการทรัพยากรทางน้ าการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งการ
ปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพ่ือนันทนาการและประโยชน์ใช้สอยในชีวิตประจ าวันการ
เรียนรู้ทักษะทางการเกษตรไปใช้ด ารงชีวิตเกษตรอินทรีย์เพ่ือความปลอดภัยการ
แปรรูปผลผลิตการเกษตร สามารถน าไปประกอบอาชีพเพ่ือการพ่ึงพาตนเองได้
อย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่ เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Self- reliance agriculture under the philosophy of sufficiency 
economy, cultivation management, water resources management, 
the management of coastal and marine resources, planting and 
animal husbandry for recreation and usefulness in dialy life, learning 
agricultural skills to survive,organic farming to safety, agriproduct 
processing with ability to apply as professional career for sustainable 
self- reliance,focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 
 

6510410  พลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน     3 (1-2-6) 
      Renewable Energy and EnergySaving 

พ้ืนฐานความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานการเกิดพลังงานและพลังงานไฟฟ้า 
การคิดค่าไฟฟ้าเบื้องต้น สถานการณ์พลังงานของประเทศไทยและของโลก 
การศึกษาเทคโนโลยีพลังงานที่ยั่งยืน ในโครงการพระราชด าริ การประหยัด
พลังงานส าหรับบ้านพักอาศัย และอาคารโรงงานอุตสาหกรรม อุปกรณ์ประหยัด
พลังงาน แนวทางการประหยัดพลังงาน และเทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน
การบูรณาการเทคโนโลยีพลังงานทดแทนกับความต้องการพลังงานของชุมชน 
เพ่ือเน้นรากฐานการพัฒนาความมั่นคงด้านพลังงานอย่างยั่งยืนเน้นฝึกปฏิบัติ
แบบบูรณาการจากกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย 
 

The basic knowledge and energy technology, energy and electrical 
energy, introduction to electrical charges, Thailand and world energy 
situation,study on technology of sustainable energy in the Royal 
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initiative projects of His Majesty the King, energy saving for a house 
and industrial buildings, energy- saving devices, approach to energy 
saving and technology for energy saving, the integration of 
renewable energy technologies and energy needs of the community 
focusing on the foundation development of stability and 
sustainability of the energy,focus on the integrated practice from a 
variety of relevant case studies 

 

6530410  การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    3 (1-2-6) 
    Innovation Creative for local development 

ความหมาย ความส าคัญ องค์ประกอบ ทฤษฎีความคิดสร้างสรรค์ การพัฒนาต่อ
ยอดความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรม แนวคิดเชิงออกแบบ ขั้นตอนและ
กระบวนการคิดเชิงออกแบบ การเขียนแผนการด าเนินงาน การประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม การเพ่ิมมูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างสร้างสรรค์ 
หลักการจัดการกับความคิดสร้างสรรค์ ทรัพย์สินทางปัญญา การต่อยอดเชิง
พาณิชย์ ตลอดจนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใน
ชุมชน ท้องถิ่น เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
 

Meaning, importance, composition, theory of creativity.  The 
development of creative thinking towards innovation.  Design 
concepts, thinking process and writing an operation plan.  Apply 
appropriate application of technology. Adding value and developing 
products creatively.  Learning principles of creative management, 
intellectual property, and commercialization as well as developing 
creative thinking to solve problems that occur within the local 
community,focus on the integrated practice from a variety of 
relevant case studies 

 
6840110  จิตส านึกและวินัยจราจร    3 (1-2-6) 

      Conscious mind and TrafficDiscipline 
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ศึกษากฎระเบียบและวินัยการจราจร การตรวจสอบยานยนต์เบื้องต้นทัศนคติ
และพฤติกรรมการขับขี่ปลอดภัยการขับขี่เพ่ือประหยัดพลังงานการปฏิบัติการ
ขับข่ีปลอดภัย วิเคราะห์พฤติกรรมการขับขี่ การสอบและประเมินพฤติกรรมการ
ขับขี่จิตส านึกในความปลอดภัยในการจราจร เน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจาก
กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องอย่างหลากหลาย 
Study traffic regulations and discipline, Basic motor vehicle 
inspection, Attitude and safe driving behavior, driving to save energy, 
safe driving practice, analyze driving behavior, examination and 
evaluation of driving behavior,Consciousness in traffic safety, focus 
on the integrated practice from a variety of relevant case studies 

 
7440110  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ในโลกพลวัต     3 (1-2-6) 

      Computer Skills in Dynamic World 
องค์ประกอบที่ส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร การท ารายงานการสร้างตารางค านวณ การน าเสนอ
ผลงานการสื่อสารบนระบบเครือข่าย และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ การก าหนดความต้องการและขอบเขต
สารสนเทศการคัดเลือกสารสนเทศ   ทักษะการค้นคืนสารสนเทศและกลยุทธ์
การค้นการประเมินคุณค่าของสารสนเทศ  การวิเคราะห์และสังเคราะห์
สารสนเทศ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จรรยาบรรณ และสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ทักษะ
การใช้เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาญและใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
สร้างสรรค์พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติโปรแกรมทางด้านระบบปฏิบัติการ ประมวลผลค า 
ตารางการค านวณ การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ให้สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง
ในโลกพลวัตรเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
Essential elements of information and communicationtechnology, 
the use of information and communication technologies, reporting, 
creating spreadsheets, presentations, network communication and 
the effectivelyuses of information technology and modern 
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communication as well as investigation of the law relating to the 
use of the computer and information technology,  ethics and the 
health of computer users,critical thinking skills to use technology 
and the creatively use of information technology including the 
practice in operating system program, data searching, word 
processor program,spreadsheet and the presenatations.  Practicing 
the operating system program data query, word processing, 
sperdsheet and presentation,  computer application to relate with 
the changes in dynamic world, focus on the integrated practice from 
a variety of relevant case studies 

 
8710010 ชีวิตและสุขภาพ      3 (1-2-6) 

   Life and Health 
ก าเนิดและพัฒนาการของชีวิต การคุมก าเนิด เพศศึกษา ยา สมุนไพร อาหาร 
โภชนาการ ความสัมพันธ์ของอาหารและโภชนาการกับมนุษย์ การบริโภคอาหาร
อย่างสมดุล การสุขาภิบาลอาหาร ภาวะโภชนาการ พฤติกรรมบริโภค 
สิ่งแวดล้อมและปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพการดูแลส่งเสริมและภาวะเสี่ยง
ทางสุขภาพการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมด้วยภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติวิธีพยาบาลผู้สูงอายุ วิธีช่วยฟื้นคืนชีพวิธีจัดการดูแล
ผู้ประสบภัยพิบัติเน้นฝึกปฏิบัติแบบบูรณาการจากกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องอย่าง
หลากหลาย 
The origin and evolution of life, contraception, sex education, drugs, 
herbs, food, nutrition, the relationship of food and nutrition to 
humans, food consumption in the balance, food sanitation, 
nutritional status, consumption behavior, environment and factors 
affecting health, care promotion and health risks, holistic health care 
with traditional medicine, national health security, methods for 
adult and gerontological nursing, resuscitation, appoarches of care 
for disaster victims, focus on the integrated practice from a variety 
of relevant case studies 
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ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบ 

(ตัวอย่าง) 
ภาคผนวก ข 

ตารางเปรียบเทียบหลักสตูร 
ตารางเปรียบเทียบชื่อหลักสูตร และช่ือปริญญา 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 
ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย     :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ภาษา อั ง กฤ ษ  :   Bachelor of Education Program in 

Chemistry 

ชื่อหลักสูตร 
ภาษาไทย     :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4 ปี) 
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Chemistry 

 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย)    : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ชื่อย่อ (ไทย)     : ค.บ. (เคมี) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Education (Chemistry) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Chemistry) 

ชื่อปริญญา 
ชื่อเต็ม (ไทย)   : ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
ชื่อย่อ (ไทย)    : ค.บ. (เคมี) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ): Bachelor of Education (Chemistry) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ) : B.Ed. (Chemistry) 
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ตารางเปรียบเทียบโครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 
โครงสร้างหลักสูตร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
    1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
    13 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
    1 . 4  ก ลุ่ ม วิ ช า วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
คณิตศาสตร์ 

 
166 
30 
12 
6 
6 
6 

 
หน่วยกิต
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

โครงสร้างหลักสูตร 
หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อย
กว่า 
1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
   1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
   13 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
   1 .4 กลุ่ มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์ 
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30 
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6 
6 

 
หน่วยกิต
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

1 .  ห ม ว ด วิ ช า ศึ ก ษ า ทั่ ว ไ ป
ปรับปรุงตามหมวดวิชาศึกษา
ทั่ ว ไป       พ.ศ.2562 ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและ 
สิ่งแวดล้อม และให้นักศึกษามี
โ อ ก า ส เ ลื อ ก เ รี ย น ใ น สิ่ ง ที่
เหมาะสมและตรงตามความ
ต้องการมากขึ้น 
2. จัดรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญาตรี สาขาครุศาสตร์และ
สาขาศึกษาศาสตร์ 2562 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู 
     1) วิชาบังคับ 
     2) วิชาเลือก 

         3) วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

130 
52 
32 
6 

14 

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                           
2.1 กลุ่มวิชาชีพครู                                
     1) วิชาชีพครู                                

         2 )  วิ ช าปฏิบั ติ ก ารสอน ใน
สถานศึกษา 

97 
37 
22 
15 

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชา                      78 หน่วยกิต   2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขาวิชา                      60 หน่วยกิต 



  
 

 
  

คู่มือปฏิบัติงาน : กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 104 | หน้า 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 
        1) วิชาเอกเดี่ยว                                     
        2) วิชาการสอนวิชาเอก                              
        3) วิชาเลือก                   

68 
6 
4 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
หน่วยกิต 

        1) วิชาเอกบังคับ                                    
        2) วิชาเอกเลือก                                         

40 
20 

 

หน่วยกิต 
หน่วยกิต 
 

3.  ลดจ านวนหน่ วยกิตรวม 
ตลอดหลักสูตรลงโดยบูรณาการ
เนื้อหาที่มีความซ้ าซ้อน และ
เพ่ือให้นักศึกษามีเวลาในการฝึก
ปฏิบัติตามนโยบายการจัดการ
เรียนรู้แบบ Action Learning 
ของมหาวิทยาลัย 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต 

 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 

กลุ่มวิชาชีพครู  32  หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพครู      22  หน่วยกิต  
1011101   ความเป็นครู 
1011102   ปรัชญาการศึกษา   
1051501   จิตวิทยาเพ่ือการเรียนรู้                     
1022201   การพัฒนาหลักสูตร                         
1022202   ภาษาและวัฒนธรรม       

3 (2-2-5) 
2 (2-0-4) 
2 (2-0-4) 
3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 

1011103  ความเป็นครูในสังคมยุคใหม ่                       
1063402  ปรัชญาการศึกษา                                    
1052503  จิตวิทยาขั้นสูงเพ่ือประโยชน์ต่อการ
เรียนรู้  
              และการพัฒนาชีวิต                                  

2 (1-2-3) 
2 (1-2-3) 
2 (1-2-3) 
 
2 (1-2-3) 

4.  ปรับโครงสร้างใน
หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
ก ลุ่ ม วิ ช า ชี พ ค รู ใ ห้
เป็นไปตามมาตรฐาน
วิชาชีพครู พ.ศ.2562 
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1023303   การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน 
1033301   นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ     

ทางการศึกษา 
1053502   จิตวิทยาการแนะแนวและการให้
ค าปรึกษา 
1043401   การวัดและประเมินผลการเรียนรู้         
1023304   การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม  
1044402   การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  
1064101   การประกันคุณภาพการศึกษา                                                                            

3 (2-2-5) 
3 (2-2-5) 
 
2 (2-0-4) 
3 (2-2-5) 
2 (2-0-4) 
3 (2-2-5) 
3 (3-0-6) 

1022204  ภาษาและวัฒนธรรมส าหรับครู ใน           
ศตวรรษ 21  

1022203  การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ     
1033305  นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือ

การศึกษา    
1023305  การจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ                    
1043406  การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฐาน

สมรรถนะ 
1043407  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้           
1004901  คุรุนิพนธ์                                                            

 
2 (1-2-3) 
3 (1-2-6) 
 
3 (1-2-6) 
2 (1-2-3) 
 
3 (1-2-6) 
1 (0-2-1) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 
1) กลุ่มวิชาเอก        ไม่น้อยกว่า          82    หน่วยกิต   
    1.1 วิชาเอกบังคับ ไม่น้อยกว่า          68   หน่วยกิต   

1) กลุ่มวิชาเอก               ไม่น้อยกว่า         60  หนว่ยกิต   
    1.1 วชิาเอกบังคับ        ไม่น้อยกว่า         40   หน่วยกิต   

 

4011101 ฟิสิกส์ 1                                 
4011102 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1                
4011103 ฟิสิกส์ 2                           
4011104 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 2                
4021101 เคมี 1                           
4021102 ปฏิบัติการเคมี 1   
4021103 เคมี 2  
4021104 ปฏิบัติการเคมี 2         
4031101 ชีววิทยา 1   
4031102 ปฏิบัติการชีววิทยา 1              
4031103 ชีววิทยา 2                              4031104 
ปฏิบัติการชีววิทยา 2                 
4041401 แคลคูลัส 1 

3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0)     
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0)     
3 (3-0-6) 

4011107 ฟิสิกส์พื้นฐานส าหรับครู     
 
 
 
4021107  หลักเคมี                      
 
 
 
4031117  ชีววิทยาพ้ืนฐานส าหรับครู 
 
 
 
4041103 คณิตศาสตรพ้ื์นฐาน      

3 (2-2-5) 
 
 
 
3 (2-3-4) 
 
 
 
3 (2-2-5) 
 
 
 
3 (3-0-6) 

5. ปรับจ านวนหน่วย
กิ ต  ชื่ อ วิ ช า แ ล ะ
ค าอธิบายรายวิชา ให้
สอดคล้องกับโครงสร้าง
หลักสูตรและลดความ
ซ้ าซ้อนของค าอธิบาย
รายวิชา 
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4042402 แคลคูลัส 2                             4052101 
สถิติวิเคราะห์ 1                       4022201 เคมีอนิ
นทรีย์ 1 
4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1           4022203 
เคมีอนินทรีย์ 2 
4022204 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2 

3 (3-0-6) 
3 ( 2- 2-
5)
    
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
3 (3-0-6) 
1 ( 0- 3-
0)
  

 
 
4021201 เคมีอนินทรีย์                      

 
 
3 (2-3-4) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 
4022301 เคมีอินทรีย์ 1   
4022302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 
4022303 เคมีอินทรีย์ 2 
4022304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
4022402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1 
4022601 เคมีวิเคราะห์ 
4022602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 
4023501 ชีวเคมี 1 
4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 1     
4023901 สัมมนาเคมี 
4024901 การวิจัยทางเคม ี

3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0)  
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
3 (3-0-6) 
1 (0-3-0) 
1 (0–2–0) 
2 (0-4-2) 

4022306 เคมีอินทรยี ์ 
 
 
 
4022405 เคมีเชงิฟิสกิส ์  
 
4022606 เคมีวิเคราะห์ส าหรับครู  
 
4022501 ชีวเคมี     
 
4023903 สัมมนาทางเคมี    
4023904 โครงการวิจัยทางเคมี                                                                       

3 (2-3-4) 
 
 
 
3 (2-3-4) 
 
3 (2-3-4) 
 
3 (2-3-4) 
 
1 (0–2–0) 
2 (0-4-2) 

 

1.2 วิชาการสอนวิชาเอก ไม่น้อยกว่า           6 หน่วยกิต    
4004801 การจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
4004803 การจัดการเรียนรู้ด้านเคม ี   

3 (2–2–5) 
3 (2–2–5) 

4023706 ภาษาอังกฤษส าหรับครูเคมี 
4023902 ระเบียบวิธีวิจัยทางเคมี  

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

6. ปรับเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษ
และวิชาการสอนวิชา เ อกให้
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4023708 การจดัการเรยีนรูเ้คมี  
4022701 สะเต็มศึกษาส าหรับครเูคมี                

2 (1-2-3) 
2 (1-2-3) 
 

ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ป รั ช ญ า ข อ ง
หลักสูตรให้บัณฑิตเป็นครูเคมีที่
สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่
การจัดการศึกษาและน าความรู้สู่
สากล 

 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตร หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 

1.3 วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า           4 หน่วยกิต 1.3 วิชาเอกเลือก     ไม่น้อยกว่า           20 หน่วยกิต  
4022404 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 2 3 (3-0-6) 4024301 เคมีพอลิเมอร์ 3 (2-2-5) 7. มีการปรับเพ่ิมราย

วิ ช า เ อ ก เ ลื อ ก ใ ห้
นักศึกษามีโอกาสเลือก
เรี ยนได้มากขึ้ นและ
ปรับชื่อวิชา ค าอธิบาย
รายวิชาและหน่วยกิต

4023503 ชีวเคมี 2    1 (0-3-0) 4022607 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ  3 (2-2-5) 
4022403 เคมีเชิงฟิสิกส์ 2                3 (3-0-6) 4021110 เคมีและผลิตภัณฑ์ชุมชน    3 (2-2-5) 
4023504 ปฏิบัติการชีวเคมี  2 1 (0-3-0) 4024302 สเปกโทรสโกปีส าหรับเคมีอินทรีย์     3 (2-2-5) 
4023601 การวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2 3 (3-0-6) 4023709 เคมีเกี่ยวกับสี    3 (2-2-5) 
4023602 ปฏิบัติการวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือ 2   1 (0-3-0) 4023710 เทคโนโลยีปิโตรเคมี         3 (2-2-5) 
4021106 ความปลอดภัยจากสารเคม ี 2 (2-0-4) 4023711 เคมีอุตสาหกรรม                           3 (2-2-5) 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 
4023701 เคมีสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6) 4023301 เคมีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ                   3 (2-2-5) ให้ เหมาะสมกับการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
8.ปรับเพ่ิมรายวิชาเอก
เลือกให้มีความทันสมัย
แ ล ะ เ พ่ื อ ใ ห้ เ นื้ อ ห า
สอดคล้ องกับ ระดั บ
มัธยมศึกษา 

4023702 ปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม        1 (0-3-0) 4023712 เคมีเครื่องส าอาง       3 (2-2-5) 
4023703 เคมีอาหาร 3 (3-0-6) 4021108 ความปลอดภัยทางเคม ี                  2 (1-2-3) 
4023704 ปฏิบัติการเคมีอาหาร 1 (0-3-0) 4023701 เคมีสิ่งแวดล้อม                            3 (2-2-5) 
4024301 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   3 (2-2-5) 4023703 เคมีอาหาร                                 3 (2-2-5) 

4024701 เคมีพอลิเมอรเ์บื้องต้น 3 (3-0-6) 4023707 การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์               3 (2-2-5)  
4024705 อุตสาหกรรมเคมีปิโตรเลียม       3 (3-0-6) 4021701 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในทางเคมี   2 (1-2-3)  
  4021702 การสร้างสื่อและนวัตกรรมทางเคม ี     2 (1-2-3)  
  4023705 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ             3 (2-2-5)  
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 
วิชาเอกบังคับ 

วิชาการสอนวิชาเอก จ านวน 2 รายวิชา  
4004801 การจัดการเรยีนรู้ด้านวิทยาศาสตร ์  3 (2–2–5) 

ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ
ของวิทยาศาสตร์ ทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักสูตร
วิทยาศาสตร์  ทฤษฎีการเรียนรู้  รูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิ ทยาศาสตร์  เช่น  STEM STS Inquiry เป็นต้น  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตามรูปแบบการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ การวางแผนการจัดการเรียนรู้และปฏิบัติการจัดการ
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

4004803 การจัดการเรยีนรู้ด้านเคมี   3 (2–2–5)           
ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความส าคัญของการจัดการเรียนรู้ด้าน
เคมี สภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ด้านเคมี  
จุดประสงค์ สาระการเรียนรู้ ระยะเวลาเรียน มาตรฐานการเรียนรู้
ด้านเคมีในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เทคนิคการจัดกิจกรรม

วิชาเอก 
วิชาการสอนวิชาเอกจ านวน 4 รายวิชา  

4021702 การสรา้งส่ือและนวัตกรรมทางเคมี   2 (1-2-3) 
อธิบายความส าคัญ แนวคิดในการผลิต การประดิษฐ์อุปกรณ์และสื่อที่ใช้
ในการเรียนการสอนและห้องปฏิบัติการเคมีที่ท าจากแก้ว ไม้ พลาสติก 
โลหะ และการซ่อมแซมอุปกรณ์ การประดิษฐ์สื่อ อุปกรณ์เคมีเกี่ยวกับ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย การสร้างสื่อทางเคมีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
การใช้เครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์ การผลิตอุปกรณ์ เคมีย่อส่วน และ
สารเคมีโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและการประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ 

4022701 สะเต็มศกึษาส าหรบัครเูคมี   2 (1-2-3) 
อธิบาย ปฏิบัติ บูรณาการ เชื่อมโยงและออกแบบกิจกรรมตามแนวทาง
สะเต็มศึกษา ในเนื้อหา หลัก กฎ และทฤษฎี วิชาวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์ 
เคมี ชีววิทยา และโลก อวกาศ ดาราศาสตร์) การเชื่อมโยงเนื้อหาระหว่าง 
4 สาระวิชา การปฏิบัติการเชิงวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ ให้เหตุผล การ

 
 
ก ลุ่ ม วิ ช า เ อ ก
บั ง คั บ มี ก า ร
เ พ่ิ ม เ ติ ม ก ลุ่ ม
วิชาที่ เกี่ยวกับ
ก า ร ส อ น
วิชาเอกเพ่ือให้
สอดคล้องตาม
กรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ ร ะ ดั บ
ป ริ ญ ญ า ต รี
ส า ข า
ศึ กษาศาสตร์
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การเรียนรู้เคมี การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือใช้เป็นสื่อการ
เรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การจัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้ การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้เกี่ยวกับการ
ทดลองและปฏิบัติการเคมี และการจัดการเรียนรู้ของครูเคมีใน
ศตวรรษท่ี 21 

ประยุกต์แนวคิดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ืออธิบาย ท านาย
ปรากฏการณ์ต่างๆ ภายใต้บริบทที่แตกต่างกัน การใช้งาน การจัดการ 
การเข้าถึงเทคโนโลยี การออกแบบสิ่งประดิษฐ์ การสร้างเทคโนโลยีโดย
ประยุกต์ใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีอยู่อย่าง
คุ้มค่า 

และครุศาสตร์ 
4 ปี 
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 4023705 การจัดกิจกรรมเคมีบูรณาการ   3 (2-2-5) 

อธิบายและปฏิบัติการ การใช้วัสดุและอุปกรณ์ทางเคมี ความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เทคนิคการเตรียมสารเคมี การรักษา
อุปกรณ์ วิธี เก็บข้อมูลทางเคมี การจัดกิจกรรมเรียนรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ ค่ายวิทยาศาสตร์ และการจัดการห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ ได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยสามารถประยุกต์ใช้สื่อ
และนวัตกรรม และออกแบบการจัดกิจกรรมทางเคมีบูรณาการ 

4023708  การจัดการเรียนรู้เคมี   2 (1-2-3) 
ประยุกต์ใช้ความรู้ ทักษะการออกแบบและจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ ในเนื้อหาสาระส าคัญวิชาเคมีในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย วิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์ประกอบของ
แผนการจั ดการ เ รี ยนรู้   ร ายละ เ อียดแต่ ละหั วข้ อของ
องค์ประกอบในแผนการจัดการเรียนรู้  ปฏิบัติการเขียนแผนการ 
จัดการเรียนรู้เน้นเนื้อหาวิชาเคมี ฝึกการจัดการเรียนรู้ จุลภาค 

เพ่ือเพ่ิมทักษะด้านการสอน
วิชาเอกให้นักศึกษาได้เรียน
วิชาการสอนในวิชาเอกเพ่ิม
มากขึ้น 
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   แบบชั้นเรียน 

4023706 ภาษาอังกฤษส าหรบัครเูคมี   3 (3-0-6) 
สามารถประยุกต์ใช้ศัพท์เทคนิคทางเคมีและวิทยาศาสตร์ 
ค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องทางการศึกษา การอ่านและการแปลบทความ
ทางวิชาการที่เกี่ยวกับเคมีและการศึกษา การฝึกทักษะด้านการ
สื่อสารเชิงวิชาการทางเคมีและการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ และ
ฝึกการจัดการเรียนรู้แบบจุลภาคเป็นภาษาอังกฤษในบางเนื้อหา 

เสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ที่เก่ียวข้องกับวิชาเอก 
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 4023902  ระเบียบวิธวิีจัยทางเคมี   3 (2-2-5) 

อธิบายหลักการและระเบียบวิธีวิจัย สืบค้น วิเคราะห์ผลงานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าเสนอผลการวิเคราะห์
งานวิจัยที่ ได้ศึกษาค้นคว้า การเขียนโครงร่างงานวิจัยวาง
แผนการท าโครงการวิจัยทางเคมี  และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้
ในการศึกษางานวิจัยในระดับสากล 

ได้เรียนรู้หลักการและระเบียบ
วิธีวิจัยก่อนการท าวิจัยจริง
เพ่ือให้ได้งานวิจัยที่มีคุณภาพ
มากขึ้น 

4023901 สัมมนาเคมี   1 (0-2-0) 
ศึกษางานวิจัยความรู้ทางเคมีใหม่ๆ จากวารสาร ต ารา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ แล้วน าผลการค้นคว้ามาอภิปราย
แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน 

4023903 สัมมนาทางเคมี   1 (0-2-0) 
สามารถบูรณาการขอบข่ายสาระ มีทักษะการใช้ภาษา สื่อ และ
เทคโนโลยี ในการค้นคว้ารวบรวมข้อมูล การอ่าน การคิด
วิเคราะห์ข้อมูลในบทความวิชาการหรือบทความวิจัยใหม่ๆ การ
น าเสนอ และการอภิปรายบทความทางวิชาการและงานวิจัย 

เพ่ือให้หัวข้อการจัดการเรียนรู้
มีความทันสมัยและชัดเจนใน
การจัดการเรียนรู้มากข้ึน และ
เหมาะสมกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน 
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4024901 การวิจัยเคมี   2 (0-4-2) 
เขียนเค้าโครงการวิจัยทางเคมี ศึกษา ค้นคว้า ทดลอง 
รวบรวม เขียนรายงานการ วิจัยและน าเสนอผลวิจัย 

 

4023904 โครงการวิจยัทางเคมี   2 (0-4-2) 
มีทักษะกระบวนการวิจัยทางเคมี และการประยุกต์ใช้ความรู้
พ้ืนฐานการวิจัยทางเคมี จริยธรรมในการวิจัย กระบวนการวิจัย 
วิธีการวิจัย สถิติ ในการวิจัย เ พ่ือการวางแผนและการท า
โครงการวิจัยทางเคมี  รายงานการวิจัย และการน าเสนอ
ผลงานวิจัย 
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 1004901 คุรุนิพนธ์   1 (0-2-1) 

จัดท าคุรุนิพนธ์ โดยการรวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์สมรรถนะการ
ปฏิบัติหน้าที่ครู คุณลักษณะของความเป็นครู ผ่านกระบวนการถอด
บทเรียนจากการปฏิบัติการสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเอง เข้าร่วม
กิจกรรมเพ่ือเติมเต็มสมรรถนะ สะท้อนกลับ (AAR) เป็นรายบุคคลและ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) เพ่ือ
น าไปใช้ในการพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

เพ่ือให้หัวข้อการ
จัดการเรียนรู้มี
ค ว ามทั น สมั ย
และเหมาะสม
กับสถานการณ์
ในปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 

วิชาเอกบังคับ 
4021101 เคมี 1   3 (3-0-6) 

ปริมาณสัมพันธ์ โครงสร้างและทฤษฎีอะตอม ระบบพิริออดิก 
พันธะเคมี สมบัติของแก๊ส ของแข็ง ของเหลวและสารละลาย      
อุณหพลศาสตร์เบื้องต้น และจลนพลศาสตร์เคมี 

4021102 ปฏิบัติการเคมี 1   1 (0-3-0)                
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์พ้ืนฐานในห้องปฏิบัติการเคมี     
ข้อควรปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ ความปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมี 
การเกิดอุบัติเหตุ และการแก้ไข ปฏิบัติการฝึกทักษะการใช้
อุปกรณ์ และเทคนิคต่างๆ ในห้องปฏิบัติการเคมี สารละลาย และ         
การเตรียมสารละลาย อุณหพลศาสตร์และจลนพลศาสตร์เคมี 

4021103 เคมี 2   3 (3-0-6) 
สมดุลเคมี กรด–เบส เกลือ บัฟเฟอร์ ปฏิกิริยารีดอกซ์และ
เคมีไฟฟ้า  เคมีอินทรีย์ เบื้องต้นและเคมีนิวเคลียร์ 

 
4021107 หลักเคมี   3 (2-3-4) 

อธิบายโครงสร้างอะตอมและตารางธาตุ ปริมาณสารสัมพันธ์ พันธะเคมี
แก๊ส ของแข็ง ของเหลว สารละลาย จลนพลศาสตร์ สมดุลเคมี      
สมดุลไอออน เคมีไฟฟ้า เคมีอินทรีย์เบื้องต้น และฝึกปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง 

 

 
เพ่ือให้หัวข้อการ
จัดการเรียนรู้มี
ค ว า ม ทั น สมั ย
และชั ด เจนใน
ก า ร จั ด ก า ร
เ รี ยนรู้ ม ากขึ้ น 
และเหมาะสม
กับสถานการณ์
ในปัจจุบัน 
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4021104 ปฏิบัติการเคมี 2   1 (0-3-0) 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมดุลเคมี สมดุลไอออนิก การไทเทรตกรด–
เบส ปฏิกิริยา รีดอกซ์ เซลล์ไฟฟ้าเคมี และการวิ เคราะห์
สารอินทรีย์ 

 
ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 

4022201 เคมีอนินทรีย์ 1   3 (3-0-6) 
โครงสร้างอะตอม ศึกษาเกี่ยวกับการเกิดสารประกอบไอออนิก วัฏจักร
บอร์นฮาร์เบอร์ พลังงานแลตทิซ และผลึกของสารประกอบไอออนิก 
ทฤษฎีพันธะโคเวเลนต์ รูปร่างโมเลกุล สมบัติและสารประกอบของธาตุใน
หมู่ต่างๆ โลหะ  โลหะผสม สารกึ่งตัวน า ความรู้เบื้องต้นโคออร์ดิเนชันเคมี
ของสารอนินทรีย์ในตัวท าละลายที่เป็นน้ าและที่ไม่ใช่น้ า 

4022202 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 1   1 (0-3-0)   

4021201 เคมีอนนิทรย์ี   3 (2-3-4) 
อธิบายและปฏิบัติการ สมมาตรและทฤษฎีกลุ่ม สมบัติของธาตุ
เรพริเซนเททีฟและธาตุทรานซิชัน สถานะพลังงานเชิงอะตอม
และโมเลกุล สัญลักษณ์เทอม ของแข็งอนินทรีย์ โครงสร้างผลึก 
เคมีโคออร์ดิเนชันเบื้องต้นและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

 

เพ่ือให้หัวข้อการ
จัดการเรียนรู้มี
ค ว า ม ทั น สมั ย
และชั ด เจนใน
ก า ร จั ด ก า ร
เ รี ยนรู้ ม ากขึ้ น 
และเหมาะสม
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 
ปฏิบัติการเกี่ยวกับสมบัติของสารประกอบไอออนิก โคเวเลนต์ เช่น        
การน าไฟฟ้า การละลาย การจัดเรียงอนุภาคในโครงผลึกและความมีขั้ว 
การเปลี่ยนแปลงพลังงานความร้อน ความว่องไวของการท าปฏิกิริยาของ
ธาตุ      หมู่ 1A–7A กับน้ า และกรดเจือจาง การเปลี่ยนแปลงเลข
ออกซิเดชันของธาตุแทรนซิชัน ปฏิกิริยาออกซิเดชัน–รีดักชัน ปฏิกิริยา
แทนที่ ปฏิบัติการเกี่ยวกับเคมีไฟฟ้า การเตรียมสารประกอบเชิงซ้อนบาง
ชนิด 

4022203 เคมีอนินทรีย์ 2   3 (3-0-6) 
ศึกษาเกี่ยวกับเคมีของสารเชิงซ้อนในด้านโครงสร้าง การเรียกชื่อ ไอโซ
เมอร์  พันธะในสารเชิงซ้อน ทฤษฎีเวเลนซ์บอนด์ ทฤษฎีคริสตัลฟิลด์           
ทฤษฎีลิแกนด์ฟิลด์  สมบัติทางกายภาพของสารเชิงซ้อนและกลไกการ
เกิดปฏิกิริยาของสารเชิงซ้อน สมมาตร  และทฤษฎีกลุ่ม (point group) 
และการเตรียมสารเชิงซ้อน 

4022204 ปฏิบัติการเคมีอนินทรีย์ 2   1 (0-3-0)  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับปฏิกิริยาของไอออนโลหะ การเตรียมสารอนินทรีย์            
การเตรียมและวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อน หาพลังงานสปลิททิง 
(splitting  energy) ของสารเชิงซ้อน สมมาตร และทฤษฎีกลุ่ม  

กับสถานการณ์
ในปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 
4022301 เคมีอินทรีย์ 1   3 (3-0-6) 

ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับเคมีอินทรีย์ไฮบริไดเซชันของคาร์บอน พันธะใน
ส า ร อิ น ท รี ย์  ก า ร เ รี ย ก ชื่ อ ส า ร ป ร ะ ก อ บ อิ น ท รี ย์  ส เ ต อ ริ โ อ เ ค มี  
(Stereochemistry) ชนิดและกลไกของปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์  สมบัติทาง
กายภาพ การเตรียมปฏิกิริยาของสารประกอบไฮโดร คาร์บอน สารประกอบอะ
โรมาติกและสารอินทรีย์ที่มีหมู่ ฟังก์ชันชนิดต่างๆ เช่น แอลคิลเฮไลด์  
แอลกอฮอล์ อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน  กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ และเอมีน 

4022302 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1   1 (0-3-0) 
เทคนิคเบื้องต้นในการท าสารให้บริสุทธิ์ เช่น การสกัด การกลั่น การกรอง       
การตกผลึก และโครมาโตกราฟฟี ปฏิบัติการเกี่ยวกับสเตอริโอเคมี การ
วิเคราะห์สารอินทรีย์เบื้องต้น การหาธาตุองค์ประกอบในสารอินทรีย์ ทดสอบ
หมู่ฟังก์ชันและการเตรียมอนุพันธ์ของสารอินทรีย์ 

4022303 เคมีอินทรีย์ 2   3 (3-0-6) 
ศึกษาโครงสร้าง สมบัติ ปฏิกิริยาการเตรียม ชนิดของปฏิกิริยาและกลไกของ
ปฏิกิริยาอินทรีย์ที่มีไนโตรเจน ก ามะถัน และฟอสฟอรัสเป็นองค์ประกอบ  

4022306 เคมีอินทรย์ี   3 (2-3-4) 
อธิบายชนิดและกลไกของปฎิกิริยาเคมีอินทรีย์ สเตริโอเคมี 
สมบัติทางกายภาพ โครงสร้าง ประโยชน์และโทษ การเตรียม 
และปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน 
แอลคิลเฮไลด์ แอลกอฮอล์ อีเธอร์ แอลดีไฮด์และคีโตน            
กรดคาร์บอกซิลิกและอนุพันธ์ เอมีนและมีทักษะปฏิบัติการ
เคมีในเนื้อหาที่เก่ียวข้อง 

 

เพ่ือให้หัวข้อการ
จัดการเรียนรู้ มี
ค ว า ม ทั น ส มั ย
แล ะชั ด เ จ น ใ น
การจัดการเรียนรู้
ม า ก ขึ้ น แ ล ะ
เ ห ม า ะ ส ม กั บ
สถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน 
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หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 
สารประกอบ อะโรมาติก  สารประกอบพอลินิ ว เคลี ยร์ อะโ รมาติ ก                       
สารเฮเทอโรไซคลิก สารอินทรีย์ที่พบในธรรมชาติ และสารออร์แกโนเมทัลลิก 

4022304 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2   1 (0-3-0) 
ปฏิบัติ การ เกี่ ยวกับสาร อินทรี ย์ที่ มี ไน โตร เจน ซัล เฟอร์  ฟอสฟอรั ส                
เป็นองค์ประกอบ ปฏิกิริยาของสารประกอบอะโรมาติก เช่น ปฏิกิริยาไนเตรชัน 
ปฏิกิ ริ ยาฟรี เดล–คราฟ ปฏิกิ ริ ยา เรืองแสง การเตรียมสารประกอบ                 
เฮทเทอโรไซคลิก เช่น การบูร ยาซัลฟา และการเตรียมกรีญารีเอเจนต์ 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 
4022401 เคมีเชิงฟิสิกส์ 1   3 (3-0-6) 

แก๊สและทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของอุณหพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลวัฏ
ภาค กฎของวัฏภาค สารละลายและเคมีไฟฟ้า 

4022402 ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1   1 (0-3-0) 
ปฏิบัติการที่ศึกษาเกี่ยวกับแก๊ส อุณหพลศาสตร์ สมดุลเคมี สมดุลวัฏภาค 
สารละลายและเคมีไฟฟ้า 

4022405 เคมีเชิงฟสิกิส์   3 (2-3-4) 
อธิบายและปฏิบัติการเรื่อง ทฤษฎีควอนตัม แก๊สและ
ทฤษฎีจลน์ของแก๊ส กฎของอุณหพลศาสตร์ สมดุลเคมี            
สมดุ ล ระหว่ า ง เฟส  กฎของ เฟสและสารละล าย
จลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาสารเชิงซ้อน  

 

เ พ่ื อ ใ ห้ หั ว ข้ อ ก า ร
จัดการเรียนรู้มีความ
ทันสมัย และชัดเจนใน
การจัดการเรียนรู้มาก
ขึ้น และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

4022601 เคมีวิเคราะห์    3 (3-0-6) 
หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ          
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ความเข้มข้นของสารละลาย สมดุลเคมี                
การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดยปริมาตรของปฏิกิริยากรด–เบส 
ปฏิกิริยารีดอกซ์ ปฏิกิริยาการตกตะกอน และปฏิกิริยาการเกิดสารเชิงซ้อน 

4022602 ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์   1 (0-3-0) 
การวิเคราะห์ทางคุณภาพและปริมาณโดยใช้เครื่องมืออย่างง่าย การเลือก
อุปกรณ์และเครื่องมือ การเตรียมสารละลาย การวิเคราะห์ทางคุณภาพของ
ออนแบบกึ่งจุลภาค การวิเคราะห์โดยน้ าหนัก และการวิเคราะห์โดยปริมาตร 

4022606 เคมีวิเคราะห์ส าหรับครู   3 (2-3-4) 
อธิบาย หลักการเคมีวิเคราะห์เชิงคุณภาพและปริมาณ             
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ การค านวณทางเคมีวิเคราะห์           
การวิเคราะห์ปริมาณโดยน้ าหนัก การวิเคราะห์โดย
ปริมาตร การวิ เคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องการวิเคราะห์โดยใช้เคมีย่อส่วน 
และประยุกต์ใช้หลักการเคมีสีเขียวในการวิเคราะห์ 

 

เ พ่ื อ ใ ห้ หั ว ข้ อ ก า ร
จัดการเรียนรู้มีความ
ทันสมัย และชัดเจนใน
การจัดการเรียนรู้มาก
ขึ้น และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 
4023501 ชีวเคมี 1   3 (3–0–6)  

เซลล์และองค์ประกอบของเซลล์ น้ า และบัฟเฟอร์ สมบัติทางเคมีและ
หน้าที่ทางชีวภาพของคาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ วิตามิน 
และ            กรดนิวคลีอิก 

4023502 ปฏิบัติการชีวเคมี 1   1 (0–3–0)  
ปฏิบัติการเกี่ยวกับการทดสอบสมบัติทางเคมี และการวัดปริมาณ
คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์ วิตามิน และกรดนิวคลีอิก 

4022501 ชีวเคมี   3 (2-3-4) 
อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับ องค์ประกอบ ปฏิกิริยาเคมี และ
สมบัติของของเซลล์ คาร์โบไฮเดรต ลิพิด โปรตีน เอนไซม์          
กรดนิวคลีอิก ฮอร์โมน วิตามิน และเกลือแร่ เมแทบอลิซึมของ
สิ่งมีชีวิต เทคนิคการท าชีวโมเลกุลให้บริสุทธิ์ 

 

เ พ่ื อ ใ ห้ หั ว ข้ อ ก า ร
จัดการเรียนรู้มีความ
ทันสมัยและชัดเจนใน
การจัดการเรียนรู้มาก
ขึ้น และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

วิชาเอกเลือก 
4024301 เคมีของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ   3 (2-2-5) 

การศึกษาโครงสร้าง การจ าแนกประเภท ประโยชน์และโทษ ชีว
สังเคราะห์ของสารประกอบที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ได้แก่ เทอร์ปีนอยด์ 
ฟลาโวนอยด์              กลัยโคไซด์ และอัลคาลอยด์ เป็นต้น การ
ทดสอบประเภทของสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ เบื้ องต้น  ศึกษา
กระบวนการสกัดและแยกสารเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้  และการวิจัยทาง
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ 

4023301 เคมีผลติภณัฑ์ธรรมชาติ   3(2-2-5) 
อธิบายชนิดของสารและลักษณะโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบ
ทางเคมีจากธรรมชาติวิถีชีวสังเคราะห์สารประกอบที่เกิดขึ้นใน
ธรรมชาติ การสกัด การแยก การท าให้บริสุทธิ์ การพิสูจน์สาร
ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา ฤทธิ์ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ  การ
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ 
ประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของท้องถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการที่
เกี่ยวข้อง 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 
 4024301 เคมีพอลิเมอร์   3(2-2-5) 

อธิบายพอลิเมอร์เบื้องต้น โครงสร้าง การเรียกชื่อ สมบัติ ประเภทของพอลิ
เมอร์ ปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์   พอลิเมอร์ที่ส าคัญในเชิงพาณิชย์ 
ผลิตภัณฑ์จากพอลิเมอร์ ประเภทต่างๆ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่
น ามาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ การน าพอลิเมอร์ไปใช้ประโยชน์
อย่างเหมาะสม และผลกระทบ โดยมีการบูรณาการขอบข่ายสาระ และ
ประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์ และมีทักษะปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 

เนื้อหาวิชาเหมาะสม
กับสถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน 

 4024302 สเปกโทรสโกปีส าหรบัเคมีอินทรย์ี   3(2-2-5) 
สามารถวิเคราะห์โครงสร้างทางเคมีของสารอินทรีย์ด้วยเทคนิคยูวี -วิสิเบิล 
สเปกโทรสโกปี ฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรด   สเปกโทรสโกปี นิวเคลียร์
แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโทรสโกปี และแมสสเปกโทรเมทรี   

 4023701 เคมีสิ่งแวดล้อม   3(2-2-5) 
อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างอากาศ น้ า ดิน และสิ่งมีชีวิต ลักษณะทั่วไป
ของบรรยากาศโลก การเคลื่อนย้ายมลสารต่างๆ สู่ชั้นบรรยากาศ มลพิษ
ทางอากาศที่ส าคัญและปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้อง ปรากฎการณ์เรือนกระจก

เพ่ิมเติมรายวิชาเลือก
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เ นื้ อ ห า ใ น ร ะ ดั บ
มัธยมศึกษา 
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และช่องโหว่โอโซน         สมบัติของน้ า กรด-เบสและคาร์บอนไดออกไซด์
ของน้ า กระบวนการทางเคมีในแหล่งน้ า มลพิษทางน้ า องค์ประกอบของดิน 
สมบัติของดิน กระบวนการทางเคมีในดิน มลพิษทางดิน การป้องกันและ
การแก้ไขสิ่งแวดล้อม 
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ตารางเปรียบเทียบค าอธิบายรายวิชาที่มีการปรับปรุง 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 
 4023712 เคมีเครื่องส าอาง   3(2-2-5) 

อธิบายองค์ประกอบการผลิต คุณสมบัติของสารต่างๆ ที่ใช้ใน
เครื่องส าอาง เครื่องส าอางเพ่ือความสะอาด เครื่องส าอางส าหรับ
ผิวหนัง เครื่องส าอางธรรมชาติ การวิเคราะห์ เครื่องส าอาง 
ประโยชน์และโทษที่เกิดจากเครื่องส าอาง        โดยมีการบูรณา
การขอบข่ายสาระ และประยุกต์ใช้เนื้อหาทางเคมีประยุกต์เข้ากับ
บริบทของท้องถิ่น และมีทักษะปฏิบัติการที่เก่ียวข้อง 

เพ่ิมเติมรายวิชาเลือก
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
เ นื้ อ ห า ใ น ร ะ ดั บ
มั ธ ย ม ศึ ก ษ า แ ล ะ
เนื้อหาวิชาเหมาะสม
กับสถานการณ์ ใน
ปัจจุบัน 

  4023703 เคมีอาหาร   3(2-2-5) 
อธิบายโครงสร้าง สามบัติทางกายภาพ เคมี ของคาร์โบไฮเดตร 
โปรตีน ไขมัน วิตามิน และการเปลี่ยนแปลงเมื่อผ่านกระบวนการ 
สารถนอมอาหาร สารเจือปนและสารปนเปื้อนในอาหาร 
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ตารางเปรียบเทียบอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 

เคมีระหว่างหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 
 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2559 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี พ.ศ. 2562 เหตุผล 
รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. อาจารย์ ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช 
2. อาจารย์สุธิดา ทองค า 
3. ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล 
4. ผศ. ดร.พิชิต สุดตา 
5. อาจารย์ ดร.เวธกา เช้าเจริญ 

รายชื่ออาจารย์ประจ า 
1. ผศ.ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์ 
2. ผศ.ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย 
3. ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร 
4. ผศ.ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท ์
5. อาจารย์กฤษณะ พวงระย้า 
6. อาจารย์วรรณา วัฒนา 

รายชื่ออาจารย์ประจ าผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1. อาจารย์ ดร.ณรงค์ วงษ์พานิช 
2. อาจารย์สุธิดา ทองค า 
3. ผศ.วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล 
4. ผศ. ดร.พิชิต สุดตา 
5. อาจารย์ ดร.เวธกา เช้าเจริญ 

รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 
1. ผศ.ดร.บุษกร อุ๋ยวงษ์ 
2. ผศ.ดร.บุษราคัม สิงห์ชัย 
3. ผศ.ดร.พูนศิริ ทิพย์เนตร 
4. ผศ.ศรินรัตน์ ฉัตรธีระนันท์ 
5. อาจารย์กฤษณะ พวงระย้า 
6. อาจารย์วรรณา วัฒนา 

ป รั บ ร า ย ชื่ อ อ า จ า ร ย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้มี
คุณวุฒิตรงและคุณสมบัติ
เ ป็ น ไ ป ต า ม ม า ต ร ฐ า น
หลักสูตร  
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ภาคผนวก ค 
หลักการจัดรหัสวิชา 

 
1. ระบบรหัสวิชายึดพื้นฐานของระบบรหัสเดิม 
2. การจัดหมวดวิชา หมู่วิชา ยึดระบบการจัดหมวดหมู่วิชาของ ISCED (International Standard  
    Classification Education) เป็นแนวทาง 
3. การจัดหมวดวิชาและหมู่วิชา ยึดหลัก 3 ประการ คือ 
 3.1 ยึดสาระส าคัญ (Concept) ของค าอธิบายรายวิชา 
 3.2 ยึดฐานก าเนิดของรายวิชา 
4. รหัสวิชาประกอบด้วยตัวเลข 7 ตัว 
 เลข 3 ตัวแรกเป็นหมวดวิชาและหมู่วิชา 
 เลขตัวที่ 4 บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
 เลขตัวที่ 5 บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
 เลขตัวที่ 6,7 บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
                      
 
           
                                   
        
  
      
   
        

 
 
 
 
 
 

1 2
1 
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1 

3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 

ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
ลักษณะเนื้อหา 

ล าดับวิชา 
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หมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

(400-449) 
 

400 หมู่วิชาที่ไม่สามารถจัดเข้าหมู่วิชาใดได้ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
401 หมู่วิชาฟิสิกส์ 
402 หมู่วิชาเคมี 
403 หมู่วิชาชีววิทยา 
404 หมู่วิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 
405 หมู่วิชาสถิติประยุกต์ 
406 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
407 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
408 หมู่วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
409 หมู่วิชาอาหารและโภชนาการประยุกต์ 
410 หมู่วิชาแพทย์แผนไทย 
411 - 
412 หมู่วิชาคอมพิวเตอร์ 
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หมู่วิชาเคมี  
(402) 

         หมู่วิชาเคมี   ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ได้จัดลักษณะเนื้อหา วิชาออกเป็น
ดังนี้ 
  

1. เคมีทั่วไป (402_1_ _) 
2. เคมีอนินทรีย์ (402_2_ _) 
3. เคมีอินทรีย์ พลาสติก พอลิเมอร์ (402_3_ _) 
4. เคมีเชิงฟิสิกส์ (402_4_ _) 
5. ชีวเคมี (402_5_ _) 
6. เคมีวิเคราะห์ (402_6_ _) 
7. เคมีประยุกต์และการสอนเคมี (402_7_ _) 
8. การเตรียมฝึก และการฝึกประสบการณ์ (402_8_ _) 
9. โครงการพิเศษ  ปัญหาพิเศษ   วิทยานิพนธ์  
10. โครงการศึกษาเอกเทศ   การสัมมนาและการวิจัย (402_9_ _) 
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ภาคผนวก ง (ตัวอย่าง) 
ประวัติและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

(พิมพ์ด้วยอักษรขนาด 18 ตัวหนา จัดกึ่งกลาง) 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา 

(พิมพ์ด้วยอักษรขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลาง) 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
(พิมพ์ด้วยอักษรขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลาง) 

1 นายพิชิต สุดตา 
ต าแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิการศึกษา: 
      ปร.ด. (เคมีประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
      วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
 
 
 
                      (พิมพ์ด้วยอักษรขนาด 16 ตัวปกติ) 
 

1. หนังสือ/ต ารา/บทความวิชาการ 
1.1 พิชิต สุดตา. (2558). การใช้ประโยชน์ทางยาพ้ืนบ้าน สา

รพฤกษเคมี และฤทธิ์ทางชีวภาพของมะข่วง. วารสาร
วิทยาศาสตร์บูรพา, 20(1), 236-250. (บทความวิชาการ; 
TCI-1) 

(หมายเหตุ; หากอาจารย์ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นไป ไม่ต้องระบุหนังสือ หรือต ารา แต่หากมี
บทความวิชาการระบุได้)   
2. ผลงานวิจัย (ระบุเฉพาะผลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่แล้ว 

ตามเกณฑ์การเผยแพร่ผลงานวิชาการของ สกอ. และนับ
ช่วงเวลาตั้งแต่ปี 2558-2562 เท่านั้น) 

2.1 พิชิต สุดตา, กานต์ หลินลาโภ และจริยา ปันโป่ง. 
(2559). แอลคาลอยด์ที่แสดงฤทธิ์ความเป็นพิษต่อ
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา 

(พิมพ์ด้วยอักษรขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลาง) 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
(พิมพ์ด้วยอักษรขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลาง) 
เซลล์มะเร็ง. วารสารวิทยาศาสตร์ มข, 44(1), 88-102. 
(TCI-1) (ตัวอย่างการเขียนกรณีเผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติ) 
     2.2 Nicholas, S.K., Geraud, N.S., Sudta, P., 
Suksamrarn, S., Willis, A.C., Bremner, J.B. & Kelso, 
M.J. (2017). Unexpected synthesis of 3-imino-2-
(pyrrol-2-yl)isatogen derivatives affords facile         
access to the first 2-pyrrolyl isatogen. Synthetic   
Communications,  47(1): 62-67. (ISI)  
         (ตัวอย่างกรณีเผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ) 
2.3 พิชิต สุดตา, วัชราภรณ์ ประภาสะโนบล และนันท์ภัส 
สุวรรณสินธุ์.  
     (2558). สารพฤกษเคมี และฤทธิ์ความเป็นพิษต่อ
เซลล์มะเร็งของพืช 
     สกุล Capparis บางชนิด. รายงานสืบเนื่องการ
ประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ งานประชุมวิชาการราชภัฏร าไพพรรณีครั้งที่ 9, 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา 

(พิมพ์ด้วยอักษรขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลาง) 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
(พิมพ์ด้วยอักษรขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลาง) 
26 สิงหาคม     
     2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี จังหวัด
จันทบุรี. 115-122.  

     (ตัวอย่างกรณีเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุม
วิชาการระดับชาติ)  

2.4 Sudta, P. & Buasiri, K. (2016). Antituberculosis 
alkaloids from the roots of Zanthoxylum rhetsa. 
Proceeding on pure and applied chemistry 
international conference, 10-14 February 2016. Bitec 
Bangna, Bangkok, Thailand. 1051-1062.  

(ตัวอย่างกรณีเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติชาติ) 
3. ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน     อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเคมี                  
พ.ศ. 2557      ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2559-2560    ประธานสาขาวิชาเคมี 
พ.ศ. 2561-2563  รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
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ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งทางวิชาการ วุฒิทางการศึกษา สาขาวิชา สถานศึกษา 

(พิมพ์ด้วยอักษรขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลาง) 
ผลงานทางวิชาการ/ผลงานวิจัยและประสบการณ์ 
(พิมพ์ด้วยอักษรขนาด 16 ตัวหนา จัดกึ่งกลาง) 

พ.ศ. 2563-ปัจจุบัน  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
4. ประสบการณ์สอน/วิชาที่รับผิดชอบสอน 
    1) รายวิชาเคมี 1      2) รายวิชาปฏิบัติการเคมี 1 
    3) รายวิชาเคมีอินทรีย์ 2  4) รายวิชาปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2 
    5) รายวิชาสัมมนาเคมี    6) รายวิชาการวิจัยทางเคมี 
    7) รายวิชาเคมีอินทรีย์พื้นฐาน8)รายวิชาเคมีและภูมิปัญญาไทย 
5.  ประสบการณ์สอนในโรงเรียนสังกัด สพฐ 
     พ.ศ. 2550-2553 ผู้สอนรายวิชาเคมีระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายโรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนท์ กรุงเทพ 
     พ.ศ. 2555-2557 ผู้สอนรายวิชาเคมีมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เพชรบุรี 
6.  ประสบการณ์ด้านการนิเทศ 
    1) พ.ศ. 2557-ปัจจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติงานวิชาชีพ 1-2 
    2) พ.ศ. 2557-ปจัจุบัน  อาจารย์นิเทศนักศึกษาหลักสูตรครุศา
สตรบัณฑิต    สาขาวิชาเคมี รายวิชาการปฏิบัติการสอน
สถานศึกษา 1-2  
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                                         ภาคผนวก จ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฉ 
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยากรและผู้เข้าร่วมสมัมนาวิพากษ์หลักสตูร 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
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ภาคผนวก ซ  

ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร (เฉพาะหลักสูตรปรับปรุง) 
 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร พ.ศ. 2559 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2563 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 
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ภาคผนวก ฌ  
ตารางแสดงความสอดคล้องของผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสตูร (PLOs) กับผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา  

(Course Learning Outcomes: CLOs) 
(ให้แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรกับผลลัพธก์ารเรียนรู้ของรายวิชา โดยแสดงให้เห็นว่าแต่ละรายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบ PLOs ใดบา้ง)  

รหัสวิชา/ชื่อวิชา/CLOs จ านวน
หน่วยกิต 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs)  
PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

รหัสวิชา…………………ชื่อรายวิชา…………………………… 3 √         
CLO1  
CLO2 
รหัสวิชา…………………ชื่อรายวิชา…………………………… 3 √   √  √   √ 
CLO4  
CLO5 
CLO6 
รหัสวิชา…………………ชื่อรายวิชา…………………………… 3   √   √    
CLO7  
CLO8 
รหัสวิชา…………………ชื่อรายวิชา…………………………… 3  √      √  
CLO10  
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CLO11 
หมายเหตุ: ระบุสัญลักษณ์ √ ในช่องที่รายวิชามีความสัมพันธ์กับ PLOs 

ภาคผนวก ญ 
ตารางแสดงความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders’ needs/Input) 

ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 

 วิธีการได้ข้อมูล 
(เช่น จากแบบสอบถาม สัมภาษณ์ การสนทนา

กลุ่ม ระเบียบ ประกาศฯ เป็นต้น) 

1 วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ พั น ธ กิ จ ข อ ง
มหาวิทยาลัย 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
......................... 
พันธกิจ (Mission) 
 

เว็บไซต์ กองแผนงาน 
 

2 ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย  ส านักส่ ง เสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน 

3 วิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะ โปรดระบุ (ถ้ามี)  
4 มาตรฐานสากล TQF 5 – 6 ด้าน /

มคอ. 1 (ถ้ามี) 
โปรดระบุ  

5 ข้อก าหนดสภาวิชาชีพ (ถ้ามี) โปรดระบุ (ถ้ามี)  
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 

 วิธีการได้ข้อมูล 
(เช่น จากแบบสอบถาม สัมภาษณ์ การสนทนา

กลุ่ม ระเบียบ ประกาศฯ เป็นต้น) 

6 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 
2564) 

โปรดระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักสูตร  

7 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 
- 2579 

โปรดระบุข้อมูลที่สอดคล้องกับหลักสูตร  

8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
เร่ือง มาตรฐานการศึกษา  

ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
1. เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและความรอบรู้ด้านต่างๆ ใน
การสร้างสัมมาอาชีพ ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มี
คุณธรรม ความเพียรและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 2. เป็นผู้ร่วมสร้างนวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที่ 21 และ
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการประยุกต์และบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา มีคุณลักษณะความเป็น
ผู้ประกอบการ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและของโลก 
สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชน สังคม และ
ประเทศ 
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ล าดับที่ Stakeholders/Input 
รายละเอียดความต้องการจ าเป็น 

(Stakeholders’ needs / Requirements) 

 วิธีการได้ข้อมูล 
(เช่น จากแบบสอบถาม สัมภาษณ์ การสนทนา

กลุ่ม ระเบียบ ประกาศฯ เป็นต้น) 

 3. เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน 
สังคม และประเทศ ยึดมั่นในความถูกต้อง รู้คุณค่าและรักษ์ความ
เป็นไทย มีความเป็นพลเมืองโลก 

9 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 โปรดระบุ  
10 ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โปรดระบุ  
11 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย   

12 อัตลักษณ์นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

  

13 ความต้องการจ าเป็นของนายจ้าง โปรดระบุเป็น ชื่อหน่วยงาน หรือสถาบัน โดยอาจเจาะจงไปที่กลุ่มผู้ใช้
บัณฑิตที่คาดว่าเมื่อนักศึกษาส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรไปแล้วจะไป
ท างานในหน่วยงานนั้น ๆ หรือหน่วยงานที่ศิษย์เก่าปฏิบัติงานอยู่ 

 

14 ความต้องการจ าเป็นของศิษย์เก่า   
15 ความต้องการจ า เป็นของศิษย์

ปัจจุบัน 
  

16 ความต้องการจ าเป็นของอาจารย์   
...... ความต้องการอื่น  ๆ  (ถ้ามี)   
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ภาคผนวก ฎ 
ตารางแสดงการวิเคราะห์ความสอดคล้องระะหว่าง PLOs กับ Stakeholders’ needs / Input / Requirements 

ล าดับ
ที ่

Stakeholders’ needs/ Input  
/ Requirements 

Level of Learning Corresponding PLOs 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
หมายเหตุ :  1. แต่ละ PLO อาจตอบความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หลายกลุ่ม 

2. ความต้องการจ าเป็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่ม อาจน าไปจัดท าเป็น PLOs ได้หลาย PLOs ตามความเหมาะสม  
 



 

คู่มือปฏิบัติงาน : กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร  

คู่มือปฏิบัติงาน : กระบวนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 145 | หน้า 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสตูรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2558 
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ภาคผนวก ค 
 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  
ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตร ีพ.ศ. 2564 
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