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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2558) 

 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 
หมวดที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อหลักสูตร    
 ภาษาไทย   :  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ภาษาอังกฤษ :  General Education 
 
2. ชื่อปริญญา    
 ไม่มี 
 

3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร  
 ไม่มี 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ  
  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเป็นหมวดวิชาหนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
  ภาษาไทย 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
  รับนักศึกษาไทย  และนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
  เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเรจจการศึกษา 
  - 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเหจนชอบ/อนุมัติหลักสูตร 
 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 11/2557  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557  
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 1/2558  วันที่ 10 มกราคม 2558  
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน  ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี              
ในปีการศึกษา 2559 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา 
 ประกอบอาชีพตามหลักสูตรที่แต่ละสาขาวิชาจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม    
 

9. ชื่อ เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
(เลขประจ าตัวบัตรประชาชน) 

ต าแหน่ง 
 

คุณวุฒิการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  นอ้ยทิม 
3730101556011 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์

Ph.D. (TESOL) 
University of Technology, 
Sydney, Australia   

2549 

   กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2529 

   กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2525 

2 อาจารย์นงนุช  ยังรอด 
3101900742181 

อาจารย ์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ค.บ. (ภาษาไทย) 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 

2547 
 

2542 

3 อาจารย์ธิติพงษ์  มีทอง 
3700800418865 

อาจารย์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ยุโรป) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 

2549 
 

2545 
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ล าดับ ชื่อ – นามสกุล 
(เลขประจ าตัวบัตรประชาชน) 

ต าแหน่ง 
 

คุณวุฒิการศึกษา ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา  บุญมาโฮม 
3100500870482 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2545 

   ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

2542 

5 อาจารย์ศิริชัย  โสภา 
3339900212977 

อาจารย์ ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร   
วิโรฒ 

2534 
 

2528 

6 อาจารย์ ดร.มนตรี  วิวาห์สุข 
3251000200224 

อาจารย์ Ph.D. (Southeast Asia 
and Southwest Pacific 
Studies) 
Jawaharlal Nehru 
University. India 

2552 

   M.Phil.  (Southeast Asia 
and Southwest Pacific 
Studies) 
Jawaharlal Nehru 
University, India 

2549 

   พธ.บ.(ปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ 
ราชวิทยาลัย 

2543 

7 อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  ฮ้ินเจริญ 
3710500881292 

อาจารย์ ค.ด. (พลศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2554 

   ศศ.ม. (พลศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2544 

   ค.บ. (พลศึกษา) 
สถาบันราชภัฏหมู่บ้าน     
จอมบึง 

2541 



 

 

6 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มีการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกัน
ปัจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง  ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจจากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้านฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์  
เพ่ือให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไปได้  ยุทธศาสตร์หนึ่งที่ส าคัญจากจ านวน  6  ยุทธศาสตร์  คือการ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  โดยสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่ม    
ทุกวัย  สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย  ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์ความรู้
ใหม่  บูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลายวิชาทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมถูกต้อง 
และบูรณาการทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ความเป็นไทย และเรื่องอาเซียนศึกษา  ส่งเสริมการใช้
และอนุรักษ์ภาษาไทย รวมทั้งการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง  
รวมถึงภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน   
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม  
 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ  ฉบับที่ 11  ส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของไทย  มาขับเคลื่อนกระบวนการทางเศรษฐกิจและสั งคมของประเทศ  ดั งนั้นการผลิตบัณฑิต                   
เข้าสู่ตลาดแรงงาน  นอกจากมีความรู้ความสามารถทางวิชาการแล้ว  ควรจะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม          
และสามารถช่วยชี้น าสังคมให้จรรโลงรักษาค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย 
 

12.  ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
 จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศข้างต้น  การพัฒนาหลักสูตรจึงให้
ความส าคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีความรู้คู่คุณธรรม ประกอบกับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐม  ได้มีการปรับปรุงไปเมื่อปี พ.ศ. 2554  จึงด าเนินการปรับปรุงให้สอดคล้องกับประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  และยังยึดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
 

 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ได้ก าหนดว่า ... “ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน  ฟ้ืนฟูพลังการเรี ยนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา
ท้องถิ่น... เพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนของปวงชน มีส่วนร่วมในการจัดการบ ารุงรักษา         
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา 
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ส่งเสริมวิทยาการและวิชาชีพชั้นสูง ท าการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม  ปรับปรุงต่อยอดและพัฒนา
เทคโนโลยี  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู”  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในฐานะ 
ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  จึงให้ความส าคัญกับท้องถิ่น  ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ 
ซึ่งหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปของมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  
มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืนและสังคม  เป็นผู้ใฝุรู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษา ในการ
ติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ  สามารถน าความรู้ไปด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี 
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอ่ืนของสถาบัน 
 13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น 
 ทุกรายวิชาเปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์    
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอ่ืน 
 หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นรายวิชาที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรี     
 13.3 การบริหารจัดการ 
 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ประสานงานกับคณะที่ เกี่ยวข้อง  ประกอบด้วย            
คณะครุศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะพยาบาลศาสตร์    และคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพ่ือด าเนินการจัดผู้สอนแต่ละรายวิชา  โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันก าหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การ
สอน  ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้  
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา 

  ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนที่สมบูรณ์เพื่อพัฒนาสังคม 
   1.2 ความส าคัญ 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปเป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง  มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล  มี
ความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม เป็นผู้ใฝุรู้   สามารถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง  คิดอย่างมีเหตุผล  
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี  มีคุณธรรมตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรม     
ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ  สามารถน าความรู้ไปใช้ในการด าเนินชีวิตและด ารงตนอยู่ในสังคมได้   
เป็นอย่างด ี
          1.3 วัตถุประสงค์ 
        เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้ 

1.3.1 มีส านึกในความเป็นไทย คุณธรรมและจริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพ้ืนฐานปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.3.2 มีความรอบรู้  โลกทัศน์กว้างไกล  ทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และการคิดแบบองค์
รวม 

1.3.3 มีจิตอาสา ส านึกสาธารณะ เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น  และสังคม  
1.3.4 มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน/ตัวบ่งชี้ 

1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ 
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  

ทบทวนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. 2554 

1. คณะกรรมการด าเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตร 
2. รายงานผลการด าเนินงาน 

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองของประเทศ 

ส ารวจ ติดตาม  ความพึงพอใจ   
ของผู้ใช้บัณฑิตและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
ตลาดแรงงาน 
 

1. รายงานผลการประเมินความ   
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
2. รายงานการส ารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
ตลาดแรงงาน 
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หมวดที่ 3 
ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 

 
1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1  ระบบ 
ระบบการศึกษาใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค  ข้อก าหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษา  ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2557 
 1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  
 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน  ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย 

 1.3  การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
ไม่มี 
 

2 .  การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในการด าเนนิการเรียนการสอน 

  ภาคการศึกษาที่ 1  เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน 
  ภาคการศึกษาที่ 2  เดือนมกราคม – เดือนเมษายนปีถัดไป 
  ภาคฤดูร้อน     เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า 
 2.2.2  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก าหนด 
 2.2.3  มีคุณสมบัติเพ่ิมเติมตามท่ีสาขาวิชาก าหนด 
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

  2.3.1  การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา  ที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีสังคมที่กว้างขึ้น  มีความรับผิดชอบต่อตนเองมากข้ึน  รวมถึงการบริหารเวลา  เนื่องจากนักศึกษาต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมเฉพาะหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรียน 
  2.3.2  นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้แตกต่างกัน 

2.4  กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1  จัดใหม้ีอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าแต่ละหมู่เรียน  เพ่ือเป็นผู้ดูแลให้ค าแนะน าปรึกษาทั้งด้าน

วิชาการและการด าเนินชีวิต 
 2.4.2  คณะและสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะพ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง 
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเรจจการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี 
 

 
พ.ศ. 

จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 
2558 2559 2560 2561 2562 

ชั้นปีที่ 1 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
ชั้นปีที่ 2 - 4,000 4,000 4,000 4,000 
ชั้นปีที่ 3 - - 4,000 4,000 4,000 
ชั้นปีที่ 4 - - - 4,000 4,000 

รวม 4,000 8,000 12,000 16,000 16,000 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา - - - 4,000 4,000 

 

2.6 งบประมาณตามแผน 
งบประมาณตามแผนให้เป็นไปตามแต่ละสาขาวิชา 
 

2.7 ระบบการศึกษา 
 แบบชั้นเรียน   
 

2.8  การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชาและการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2555  
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
 3.1  หลักสูตร 
   3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร         ไม่น้อยกว่า  30  หน่วยกิต 
   3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
   โครงสร้างหลักสูตรแบ่งเป็นกลุ่มวิชาที่สอดคล้องกับที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร    
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จ านวนไม่น้อยกว่า                     30  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ    9  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  บังคับ       6  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ       6  หน่วยกิต 
    - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  บังคับ     6  หน่วยกิต 
   ข้อก าหนดเฉพาะ  ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า  3  หน่วยกิต 
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  3.1.3  รายวิชาในหลักสูตร 
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  จ านวนไม่น้อยกว่า                    30  หน่วยกิต 
 (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  จ านวนไม่น้อยกว่า     9  หน่วยกิต 
        รายวิชาบังคับ       9  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Thai for Communication  
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6)  

  English for Communication   
1500135          ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน      3(3-0-6)  
  English at Work 
 

          รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500136 ภาษาจนีเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  Chinese for Communication  
1500137 การสนทนาภาษาจนีเพื่อการท างาน      3(3-0-6) 
  Chinese Conversation at Work  
1500138 ภาษาญีปุุ่นเพื่อการสื่อสาร  1      3(3-0-6)  

  Japanese for Communication 1   
1500139 ภาษาญีปุุ่นเพื่อการสื่อสาร 2        3(3-0-6)   

  Japanese for Communication 2  
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น       3(3-0-6)  

  Basic Tagalog 
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก       3(3-0-6)  
  Conversation in Tagalog 
1500142 ภาษามาเลย์เบื้องต้น       3(3-0-6)  
  Basic Malay 
1500143 สนทนาภาษามาเลย ์       3(3-0-6)  
  Conversation in Malay 
1500144 ภาษาลาวเบื้องตน้        3(3-0-6)  
  Basic Lao 
1500145 สนทนาภาษาลาว        3(3-0-6)  
  Conversation in Lao  
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รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500146 ภาษาพมา่เบื้องต้น        3(3-0-6)  
  Basic Burmese 
1500147 สนทนาภาษาพมา่        3(3-0-6)  
  Conversation in Burmese 
1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องตน้       3(3-0-6)  
  Basic Vietnamese 
1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม       3(3-0-6)  
  Conversation in Vietnamese 
 

 (2)  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
         รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)   6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000112 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6)  

  Thai Government and Politics  
2000113 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
2000114  สังคมไทยในบริบทโลก       3(3-0-6)  

 Thai Society in Global Context   
 

  รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000115 มนุษย์กับสิง่แวดล้อม         3(3-0-6)  
  Human and Environment  
2000116 กฎหมายในชีวิตประจ าวนั         3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
 (3)  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า      6  หน่วยกิต 
         รายวิชาบังคับ       6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวติ        3(3-0-6)  
  Ethics and Life Skills  
2500115 จิตอาสาพฒันาท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Volunteer Mindedness for Local Development 
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รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต        3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation  
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6)  
  Psychology in Daily Life  
2500118 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นควา้      3(3-0-6) 
  Information for Study Skills  
2500119 ทวารวดีศึกษา         3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
 (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  จ านวนไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
  รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)   6  หน่วยกิต 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000124 การคิดและการตัดสนิใจ       3(3-0-6)  
  Thinking and Decision Making 
4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ      3(3-0-6) 
   Sport Science for Health  
4000126 เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร      3(3-0-6)  
   Information and Communication Technology 
 

รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา  ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000127 โลกกับการพัฒนาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    3(3-0-6)  
  Science and Technology Development in the Changing World  
4000128 การสร้างเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6)  

  Well-being Promotion  
4000129 นันทนาการเพื่อสุขภาพ       3(3-0-6)  

  Recreation for Health 
4000130 ระบบหลักประกนัสุขภาพไทย      3(3-0-6) 
  Health Insurance System in Thailand 
4000131 คณิตศาสตร์ในชวีิตประจ าวนั      3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 
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ความหมายของเลขรหัสวิชา 
 

 
เลขตัวที่ 1 - 3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา    
เลขตัวที่ 4  บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
เลขตัวที่ 5   บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
เลขตัวที่ 6, 7   บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 

หมายเหตุ 
 เลขตัวที่ 1- 3  บ่งบอกหมวดหมู่วิชา ดังนี้ 
 150  หมายถึง   กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 200  หมายถึง   กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
 250  หมายถึง   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 400  หมายถึง   กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

ล าดับก่อนหลัง 
ลักษณะเนื้อหา 

ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 

หมวดวิชาและหมู่
วิชา 
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3.1.4  แผนการศึกษา : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
 

ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชือ่วิชา         น(ท-ป-ค) 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร       3(3-0-6)  
150013 4 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6)  
       รวม  6  หน่วยกิต  

ปีท่ี 1  ภาคเรียนที่ 2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000112* การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6)  
2000114* สังคมไทยในบริบทโลก       3(3-0-6) 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6)  

       รวม  6  หน่วยกิต  
ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
4000124* การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
4000125* วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6)  
4000126* เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6)  

       รวม  6  หน่วยกิต  
ปีท่ี 2  ภาคเรียนที่ 2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน      3(3-0-6)  
2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น       3(3-0-6) 
       รวม  6  หน่วยกิต  

ปีท่ี 3  ภาคเรียนที่ 1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา         น(ท-ป-ค) 
2000113 อาเซียนศึกษา        3(3-0-6)  
XXXXXX รายวิชาเลือก        3(3-0-6) 

       รวม  6  หน่วยกิต  
หมายเหตุ  1. ล าดับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม                  
ของสาขาวิชาได้ 
     2. * เป็นรายวิชาบังคับท่ีให้เลือกเรียน ภาคเรียนละ 2 รายวิชา 
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 3.1.5  ค าอธิบายรายวิชา 
 (1)  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
        รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6) 
  Thai for Communication  
  ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาไทย การใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร             
ในชีวิตประจ าวัน  

Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for 
communication in daily life 
 

1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร      3(3-0-6)  
  English for Communication 
  ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจ าวัน การฟังเพ่ือจับ
ใจความส าคัญและตอบค าถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความส าคัญและสรุปความ 
การเขียนประโยคและอนุเฉท  

Skills in listening, speaking, reading and writing in daily life, listening for main 
ideas, answering questions, describing, giving information, expression ideas, reading for main 
ideas and details and writing  sentences and paragraphs 

 

1500135 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน      3(3-0-6)  
  English at Work 
   ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน การแนะน าตนเอง
และองค์กร การสัมภาษณ์ การพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์ การน าเสนองาน การอ่านเอกสาร การเขียนจดหมายสมัคร
งาน การเขียนบันทึกสื่อสารระหว่างหน่วยงาน การสื่อสารทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

Skills in listening, speaking, reading and writing at work, self and organization 
introducing, interviewing, telephoning, presenting, documents reading, job application form 
writing, interoffice memo writing and e-mail communicating 
 

1500136  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6)  
  Chinese for Communication 
  ทักษะการใช้ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน การทักทายและการลา การแนะน าตนเอง   
และผู้อ่ืน การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อสินค้า 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
          Chinese skills for communication in daily life, greeting and farewell, introducing 
oneself and others, expressing gratitude and apologizing, food and drink ordering and shopping 
 

1500137 การสนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน      3(3-0-6)  
  Chinese Conversation at Work 
  ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในการท างาน การขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัด
หมาย  การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความและการเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 

Chinese listening and speaking at work, asking for information, telephoning, 
making appointments, interviewing, leaving messages and job application form and resume 
writing   

 

1500138 ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร 1      3(3-0-6)  
  Japanese for Communication 1 
  อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุุน ค าศัพท์และอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสร้างประโยคขั้นพ้ืนฐาน 
ค าทักทายในชีวิตประจ าวันและการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น 

Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters, basic  
sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication 

 

1500139  ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร 2      3(3-0-6)  
  Japanese for Communication 2 

รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500138  ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร 1 
 Pre-requisite:  1500138  Japanese for Communication 1  
  ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุุนและการใช้ภาษาญี่ปุุนในการสื่อสาร     
ในชีวิตประจ าวัน  

Skills in Japanese listening, speaking, reading and writing and Japanese in daily 
life communication 

1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น       3(3-0-6) 
Basic Tagalog  
ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเน้นเสียงและพยางค์ รูปประโยค

พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels, stress and 

syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, 
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal 
numbers, clothes and accessories 

 

1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก       3(3-0-6) 
Conversation in Tagalog  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500140  ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป  งานอดิเรก    

และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ  การ
สนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาตากาล็อกในสถานการณ์ต่าง ๆ  
วัฒนธรรมในประเทศฟิลิปปินส์และกลยุทธ์การสื่อสาร 

Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language in different situations and 
contexts, Filipino cultures and communication strategies 

 

1500142 ภาษามาเลย์เบื้องต้น       3(3-0-6) 
Basic Malay  
ภาษามาเลย์เบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเน้นเสียงและพยางค์ รูปประโยคพ้ืนฐาน 

การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ  

Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels, stress and 
syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, 
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal 
numbers, clothes and accessories 
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1500143 สนทนาภาษามาเลย์       3(3-0-6) 
Conversation in Malay 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500142  ภาษามาเลย์เบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500142 Basic Malay  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรกและ

กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ  การสนทนา
ของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษามาเลย์ในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรม          
ในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธ์การสื่อสาร 

Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas, using the Malay language in different situations and 
contexts, Malaysian/Indonesian cultures and communication strategies 
 

1500144  ภาษาลาวเบื้องต้น       3(3-0-6) 
Basic Lao 
ภาษาลาวเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพ้ืนฐาน การทักทายและ

การสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา 
ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 

Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones, basic 
sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, family, daily 
activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal numbers, clothes 
and accessories 

 

1500145 สนทนาภาษาลาว        3(3-0-6) 
Conversation in Lao 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500144  ภาษาลาวเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500144 Basic Lao  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรกและ

กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การสนทนา
ของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาลาวในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมลาวและ  
กลยุทธ์การสื่อสาร 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 

daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in different situations and contexts, 
Lao cultures and communication strategies 
 

1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น                    3(3-0-6) 
Basic Burmese  
ภาษาพม่าเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพื้นฐาน การทักทายและ

การสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา 
ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 

Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and tones, 
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, family, 
daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal numbers, 
clothes and accessories 
 

1500147 สนทนาภาษาพม่า                       3(3-0-6) 
Conversation in Burmese 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500146  ภาษาพม่าเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรกและ

กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การสนทนา
ของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาพม่าในสถานการณ์ต่าง ๆ  วัฒนธรรมพม่าและ
กลยุทธ์การสื่อสาร 

Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas, using the Burmese language in different situations and 
contexts, Burmese cultures and communication strategies 
 

1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น                    3(3-0-6) 
Basic Vietnamese  
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพ้ืนฐาน  การ

ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การ
บอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels and tones, 

basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, family, 
daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal numbers, 
clothes and accessories 

 

1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม                       3(3-0-6) 
Conversation in Vietnamese 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500148  ภาษาเวียดนามเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรกและ

กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การสนทนา
ของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาเวียดนามในสถานการณ์ต่าง ๆ  วัฒนธรรม
เวียดนามและกลยุทธ์การสื่อสาร 

Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese language in different situations and 
contexts, Vietnamese cultures and communication strategies 
 

 (2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  
  รายวิชาบังคับ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000112 การเมืองการปกครองไทย       3(3-0-6)  

  Thai Government and Politics 
  ความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การวิเคราะห์ การแสดงทัศนะต่อการเมืองและการ
ปกครองของไทย เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองของไทยตั้งแต่สมัย
สุโขทัยจนถึงปัจจุบันโดยเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งอิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ 
  Basic knowledge of Thai government and politics, analyzing and expressing idea 
on Thai government and politics, crucial events of Thai history, changing of Thai government 
and politics from Sukhothai era to present in relation to economic, social, cultural and 
influence of globalization  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000113 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6)  

  ASEAN Studies  
  การรวมตัวของกลุ่มประเทศตามแนวคิดภูมิภาคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ข้อมูลพ้ืนฐานและบทบาทของประเทศสมาชิกอาเซียน 
ประวัติศาสตร์ประเทศสมาชิกอาเซียนโดยสังเขป ประเทศและองค์กรคู่เจรจาอาเซียน และความเป็นพลเมือง
อาเซียน 

Integration of ASEAN countries based on regionalism, evolution of Association of 
South East Asian Nations, the ASEAN charter, ASEAN Political Security Community (APSC), ASEAN 
Economic Community (AEC), ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC), fundamental  
information and roles of ASEAN countries members, ASEAN historical background, ASEAN 
dialogue partnership and ASEAN citizenship 

 

2000114 สังคมไทยในบริบทโลก       3(3-0-6)  
 Thai Society in Global Context 

  วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสังคม
โลกในช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน บทบาทของไทยในบริบทระดับสากล การปรับตัวและ
ความร่วมมือของไทยในประชาคมโลก 

Evolution of Thai politics, economy, society, and culture, relation between Thai 
and other countries in different periods from pre-modernism to post-modernism, roles of 
Thailand in international context, adaptation and cooperation of Thailand and global 
community 

รายวิชาเลือก 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000115 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม         3(3-0-6)  
  Human and Environment  
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคง
ทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย์เพ่ือการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food security, 
natural disaster, environmental crisis, human development process for resources and 
environmental management for sustainable locality development   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2000116 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6)  
  Laws in Daily Life 
  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐานตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ  หลักกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์  กฎหมายอาญา การด าเนินกระบวนการยุติธรรม การประยุกต์และบูรณาการการใช้กฎหมาย             
ในชีวิตประจ าวัน 

Basic knowledge of laws used in daily life, fundamental rights and freedom 
based on constitutional law, rules of public and private laws, introduction to civil and 
commercial laws, criminal laws, administration of justice, application and integration of laws 
used in daily life 

 

 (3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
  รายวิชาบังคับ  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต       3(3-0-6) 
  Ethics and Life Skills 
  แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปัญหาทางจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน หลักจริยธรรมเพ่ือ    
การด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจิตอาสาและส านึกสาธารณะ 

Concepts of life and ethics, ethical problems in the current society, ethical 
principles for life happiness, life skills in 21st century, life skills based on the philosophy of 
sufficiency economy, lifelong learning skills and volunteer mindedness and public 
consciousness  

 

2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น       3(3-0-6)  
  Volunteer Mindedness for Local Development 
   ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพ่ือการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สร้างงานจิตอาสาเพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น 
กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ท างานด้านจิตอาสา การบ าเพ็ญประโยชน์ หรือ 
เป็นอาสาสมัคร  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of public 

consciousness for individual, communal, and local development, roles of individual and non-
benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting to community  

    

  รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต       3(3-0-6)  
  Aesthetic Appreciation 
   ความหมายและคุณค่าของสุนทรียภาพด้านทัศนศิลป์  ดุริยางคศิลป์  นาฏศิลป์และการแสดง 
การเสริมสร้างการรับรู้และความซาบซึ้งทางด้านสุนทรียภาพ  

Definitions and value of aesthetics, visual art, musical art, Thai classical drama, 
performance art, aesthetic perceptions and appreciation 

 

2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Psychology in Daily Life 

 ความส าคัญของจิตวิทยาต่อการด าเนินชีวิต องค์ประกอบและปัจจัยของพฤติกรรมมนุษย์ 
ธรรมชาติพัฒนาการของมนุษย์ การรู้จักตนเองและผู้อ่ืน การปรับตัวที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาตน มนุษย
สัมพันธ์ และการท างานเป็นทีม การประยุกต์จิตวิทยาเพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข 

Importance of psychology for life, components and factors of human behaviors, 
nature of human development, understanding self and others, effective adjustment, self–
development, human relations, teamwork and application of psychology for happiness in life 

 

2500118 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า      3(3-0-6)  
  Information for Study Skills 
   ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศและการให้บริการ                     
การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) และ
การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและ
จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 

Definitions and importance of information technology and information literacy, 
information resources and services, classification of information resources, strategies and skills 
in Online Public Access Catalog (OPAC), online databases searching, academic report writing, 
reference citation and laws and ethics for information use 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
2500119 ทวารวดีศึกษา          3(3-0-6)  
  Dvaravati Studies  
  ประวัติความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง 
ความเจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม ร่องรอยของทวารวดีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ตลอดจน
ความส าคญัของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐม 

History of Dvaravati kingdom, characteristics of society, economy, politics and 
government,  art and cultural growth, historical traces of Dvaravati found in different regions of 
Thailand and importance of Dvaravati culture on Nakhon Pathom province  

 
 (4)  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์  
  รายวิชาบังคับ  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000124 การคิดและการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making 
  หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์  การพัฒนาลักษณะการคิดและกระบวนการคิด  
ความคิดสร้างสรรค์  การคิดเชิงระบบ  การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล     
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ  และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวัน 

Principles and process of human thinking, development of cognitive attributes 
and process, creative and systematic thinking, pursuit of scientific knowledge and methodology, 
logic, data analysis, decision making process and application of the knowledge in daily life 

 

4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ      3(3-0-6)
  Sport Science for Health 
  ความหมาย และจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชน์ของการ
ออกก าลังกาย การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี 
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมสุขนิสัย การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการออก
ก าลังกาย 

Definitions and objectives of sport science, principles, categories and advantages 
of exercises, physical activities exercises, sporting, manners of good players and watchers, 
physical efficiency supplement, sport habits and first aid for exercising injuries 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร     3(3-0-6)  
  Information and Communication Technology 
   ความหมายและองค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลค า 
ด้านตารางค านวณ ด้านการน าเสนอ ด้านการสื่อสารผ่านเครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้
คอมพิวเตอร์ 

Definitions and components of the computer system and information and 
communication technology; use of information and communication technology for data 
retrieval, software application, word processing, spreadsheet, presentation, network 
communication, network security system, computer ethics and cyber laws, and computer 
ergonomics 

   

  รายวิชาเลือก  
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
4000127 โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    3(3-0-6) 
  Science and Technology Development in the Changing World 
  ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน  ด้านการ
พัฒนาชุมชนและประเทศชาติ  ด้านพลังงาน  ภาวะโลกร้อน  ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดล้อม               
และภัยธรรมชาติ  ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 

Effects of science and technology on global changes, development of 
community and country, energy and global warming, natural resources,  environment, disaster, 
agriculture, and agricultural industry 

 

4000128 การสร้างเสริมสุขภาวะ       3(3-0-6) 
  Well-being Promotion 
  ความส าคัญของสุขภาพ ด้านร่างกายและอารมณ์ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคล 
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน โรคและวิธีการปูองกันโรค การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และทักษะการ
เชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อ่ืนให้ด ารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการออก
ก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบ
สุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
Importance of physical and emotional health, food, medicines and herbs, 

personal hygiene, community environment, diseases prevention, life quality development, 
personal skills, interpersonal skills, principles of holistic health promotion, health fitness, 
awareness and appreciation of benefits of exercise, physical fitness, health checkup and health 
insurance system in Thailand 

 

4000129 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ       3(3-0-6)  
  Recreation for Health 

  ความหมาย ความส าคัญและประโยชน์ของกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ                
ในชีวิตประจ าวัน ผู้น านันทนาการ กิจกรรมนันทนาการส าหรับตนเองและครอบครัว 

Definitions, importance and advantages of recreation activities, recreation 
activities in daily life, leaders of recreation activities and recreation activities for oneself and 
family 

 

4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย        3(3-0-6)  
                     Health Insurance System in Thailand 

ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและต่างประเทศ  
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

Philosophy, concepts, principles and health insurance system, development of 
health insurance system of Thailand and other countries, fund management and citizen rights 
under the National Health Insurance System 
 

4000131 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
  Mathematics in Daily Life 

คณิตศาสตร์พ้ืนฐานที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน สัดส่วน ร้อยละ การค านวณอัตราก้าวหน้าที่ใช้ใน    
การช าระค่าไฟฟูาและน้ าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนช าระ และคณิตศาสตร์ประกันภัย 
  Basic Mathematics in daily life, proportion, percentage, calculation of progressive 
rate for electricity and water, electricity and water, interest, installment systems and actuarial 
science 
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 3.2 ชื่อ สกุล เลขประจ าตัวบัตรประชาชน ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
        3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

    ภาระการสอนเฉลี่ย 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน   2558 2559 2560 2561 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา  
 น้อยทิม 
3730101556011 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (TESOL) 
University of Technology, 
Sydney, Australia 

12 12 12 12 

   กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ 

    

   กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ 
 

    

2 อาจารย์นงนุช  ยังรอด 
3101900742181 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลั ยศรี นครินทร  
วิโรฒ 
ค.บ. (ภาษาไทย) 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

12 12 12 12 

3 อาจารย์ธิติพงษ์  มีทอง 
3700800418865 
 
 
 

อาจารย์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ยุโรป) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

12 12 12 12 
 
 
 
 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา   
บุญมาโฮม 
3100500870482 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

12 12 12 12 

5 อาจารย์ศิริชัย  โสภา 
3339900212977 
 
 
 

อาจารย์ ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 

12 12 12 12 



 

 

29 

    ภาระการสอนเฉลี่ย 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน   2558 2559 2560 2561 

6 อาจารย์ ดร.มนตรี  วิวาห์สุข 
3251000200224 

อาจารย์ Ph.D. (Southeast Asia and 
Southwest Pacific 
Studies) 
Jawaharlal Nehru 
University, India 

12 12 12 12 

   M.Phil.  (Southeast Asia 
and Southwest Pacific 
Studies) 
Jawaharlal Nehru 
University, India 

    

   พธ.บ.(ปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ    
ราชวิทยาลัย 

    

7 อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  ฮิ้นเจริญ 
3710500881292 

อาจารย์ ค.ด. (พลศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 12 12 12 

   ศศ.ม. (พลศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ค.บ. (พลศึกษา) 
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

    

    
    3.2.2 อาจารย์ประจ า 

    ภาระการสอนเฉลี่ย 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน   2558 2559 2560 2561 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา        
น้อยทิม 
3730101556011 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

Ph.D. (TESOL) 
University of Technology, 
Sydney, Australia 

12 12 12 12 

   กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ 

    

   กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร  
วิโรฒ 
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    ภาระการสอนเฉลี่ย 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน   2558 2559 2560 2561 

2 อาจารย์นงนุช  ยังรอด 
3101900742181 

อาจารย์ ศศ.ม. (ภาษาไทย) 
มหาวิทยาลั ยศรี นครินทร  
วิโรฒ 
ค.บ. (ภาษาไทย) 
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 
 

12 12 12 12 

3 อาจารย์ธิติพงษ์  มีทอง 
3700800418865 

อาจารย์ ศศ.ม. (ประวัติศาสตร์ยุโรป) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

12 12 12 12 
 
 
 
 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา   
บุญมาโฮม 
3100500870482 

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 

ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 

12 12 12 12 

5 อาจารย์ศิริชัย  โสภา 
3339900212977 

อาจารย์ ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กศ.บ. (คณิตศาสตร์) 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร 
วิโรฒ 
 

12 12 12 12 

6 อาจารย์ ดร.มนตรี  วิวาห์สุข 
3251000200224 

อาจารย์ Ph.D. (Southeast Asia and 
Southwest Pacific 
Studies) 
Jawaharlal Nehru 
University, India 

12 12 12 12 

   M.Phil.  (Southeast Asia 
and Southwest Pacific 
Studies) 
Jawaharlal Nehru 
University, India 

    

   พธ.บ.(ปรัชญา) 
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ    
ราชวิทยาลัย 
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    ภาระการสอนเฉลี่ย 
ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา ชั่วโมง/ปีการศึกษา 
 เลขท่ีบัตรประจ าตัวประชาชน   2558 2559 2560 2561 

7 อาจารย์ ดร.ยงยุทธ  ฮิ้นเจริญ 
3710500881292 

อาจารย์ ค.ด. (พลศึกษา) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

12 12 12 12 

   ศศ.ม. (พลศึกษา) 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ค.บ. (พลศึกษา) 
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

    

  
3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

  - 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)  
 ไม่มี 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี) 
 ไม่มี 
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หมวดที่ 4 
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล 

 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

ด้านบุคลิกภาพ 
 

มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม 
เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  
และการวางตัวในการท างานในบางรายวิชาที่เก่ียวข้อง  
และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะส าเร็จ
การศึกษา 

 ด้านภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ 
ตลอดจนความมีวินัยในตนเอง  

- ก าหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องท างานเป็นกลุ่ม 
และมีการก าหนดหัวหน้ากลุ่มในการท ารายงาน 
ตลอดจนก าหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการน าเสนอ
รายงาน เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้น า
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี 
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษา
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการด าเนินกิจกรรม เพ่ือ
ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ 

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมาย
ที่เก่ียวข้อง 

 
2.  การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.1 คุณธรรม จริยธรรม  
   2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
    (1)  มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    (2)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย  
    (3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
    (4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย ์
    (5)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
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 2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

 ก าหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน   

ให้ตรงเวลา   ตลอดจนการแต่งกายที่เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบ      

โดยในการท างานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้น ากลุ่ม  และการเป็นสมาชิกกลุ่ม  มีความซื่อสัตย์โดย

ต้องไม่กระท าทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อ่ืน เป็นต้น นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก

เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม  ในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการจัด

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา  รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ท าดี  ท าประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ 

 2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม  

  (1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และ

การร่วมกิจกรรม 

  (2)  ประเมินจากการมีวินัยและความพร้อมเพรียงของนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม        

เสริมหลักสูตร 

  (3)  ประเมินจากความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบ 

  (4)  ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

 2.1 ความรู้  
   2.1.1  ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
    (1) มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตในเนื้อหาวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    (2) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล 
    (3) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติและนานาชาติ 
    (4) บูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้ 

 ใช้การเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน้นหลักการทางทฤษฎี  และประยุกต์ทางปฏิบัติ        

ในสภาพแวดล้อมจริง  โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ  

ของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้   ควรจัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน  หรือเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง  มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง  
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 2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
        ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา  ในด้านต่าง ๆ คือ 
  (1)  การทดสอบย่อย 
  (2)  การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 
  (3)  ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดท า 
  (4)  ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นักศึกษาน าเสนอ 
  (5) ประเมินจากการน าเสนอรายงานในชั้นเรียน 
  (6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
    2.3  ทักษะทางปัญญา 
  2.3.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 
    (1) มีทกัษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    (2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม  
    (3) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
    (4) ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเปูาหมายที่
ก าหนด 
    (5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
 2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

  (1)  กรณีศึกษาทางการประยุกต์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

  (2)  การอภิปรายกลุ่ม 

  (3)  ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง 

 2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา  
 ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน  และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการน าเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน  การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น  
2.4  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
  (1)  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
  (2)  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
    (3)  มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
    (4)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
    (5)  มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง
เหมาะสม  
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 2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  และความรับผิดชอบ 
 ใช้การสอนที่มีการก าหนดกิจกรรมให้มีการท างานเป็นกลุ่ม  การท างานที่ต้องประสานงานกับผู้อ่ืน     

ข้ามหลักสูตร  หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจาการสัมภาษณ์บุคคลอ่ืน  หรือผู้มีประสบการณ์  โดยมีความคาดหวัง   

ในผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้ 

  (1)  สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี 

  (2)  มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 

  (3)  สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี 

  (4)  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การและกับบุคลทั่วไป 

  (5)  มีภาวะผู้น า 

 2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

 ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา  ในการน าเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน  และ

สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล 

2.5  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.5.1  ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม 
    (2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
    (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
    (4) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล ความหมาย 
และการวิเคราะห์ข้อมูล 
    (5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  

 2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์ 
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 2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 ประเมินจากเทคนิคการน าเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตร์และสถิติที่เก่ียวข้อง 

  (1)  ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจ ากัด  เหตผุลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ  การ

อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการน าเสนอต่อชั้นเรียน 

  (2) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยข้อสอบ การท ารายงานกรณี  และการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ 

3.  แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum 
Mapping)  
  แผนที่การกระจายความรับผิดชอบของแต่ละรายวิชาต่อมาตรฐานการเรียนรู้  แสดงให้เห็นว่าแต่ละ
รายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง  (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4  ข้อ 2 ) โดยระบุว่าเป็น
ความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง  ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้ 
  คุณธรรม จริยธรรม  
    (1)  มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    (2)  ตระหนักและส านึกในความเป็นไทย  
    (3)  มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม 
    (4)  เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย ์
    (5)  ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
  ความรู้  
    (1) มีความรู้และความเข้าใจสาระส าคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพ้ืนฐานชีวิตในเนื้อหาวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
    (2) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล 
    (3) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติและนานาชาติ 
    (4) บูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ทักษะทางปัญญา 
    (1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    (2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม  
    (3) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพ่ือใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ 
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    (4) ก าหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเปูาหมายที่
ก าหนด 
    (5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
  (1)  มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก 
  (2)  เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
    (3)  มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ  
    (4)  วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ 
    (5)  มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง
เหมาะสม  
  ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    (1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม 
    (2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
    (3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและน าเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  
    (4) สามารถใช้ความรู้พ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล ความหมาย 
และการวิเคราะห์ข้อมูล 
    (5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน  
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  ความรับผิดชอบหลัก     ความรับผิดชอบรอง 

  ผลการเรียนรู ้
 
 

กลุ่ม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  
และการใช้เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาภาษา                          
1500133  ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร                          
1500134  ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร                         
1500135  ภาษาอังกฤษเพื่อการท างาน                         
1500136  ภาษาจีนเพื่อการส่ือสาร                         
1500137  สนทนาภาษาจีนเพือ่การท างาน                         
1500138  ภาษาญี่ปุุนเพื่อการส่ือสาร 1                         
1500139  ภาษาญี่ปุุนเพื่อการส่ือสาร 2                         
1500140  ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น                         
1500141  สนทนาภาษาตากาล็อก                         
1500142  ภาษามาเลย์เบือ้งต้น                         
1500143  สนทนาภาษามาเลย ์                         
1500144  ภาษาลาวเบื้องต้น                         
1500145  สนทนาภาษาลาว                         
1500146  ภาษาพมา่เบื้องต้น                         
1500147  สนทนาภาษาพมา่                         
1500148  ภาษาเวยีดนามเบื้องต้น                         
1500149  สนทนาภาษาเวยีดนาม                         
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์                          
2000112  การเมืองการปกครองไทย                         
2000113  อาเซียนศึกษา                         
2000114  สังคมไทยในบริบทโลก                         



 

 

39 

                                          ผลการเรียนรู้ 
 
 

กลุ่ม รหัส  และชื่อรายวิชา 

คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ ์
ระหว่างบุคคล 

 และความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห ์
เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  
และการใช้เทคโนโลย ี

1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร ์ (ต่อ)                         

2000115  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม                         
2000116  กฎหมายในชวีิตประจ าวัน                           
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร ์                         
2500114  จริยธรรมและทักษะชวีิต                          
2000115  จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น                         
2500116  สุนทรียภาพของชีวิต                         
2500117  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน                         
2500118  สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า                         
2500119  ทวารวดีศึกษา                         
กลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์กบัคณิตศาสตร ์                         
4000124  การคิดและการตัดสินใจ                         
4000125  วิทยาศาสตร์การกีฬาเพือ่สุขภาพ                         
4000126  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร                         
4000127  โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี                         
4000128  การสร้างเสริมสุขภาวะ                         
4000129  นันทนาการเพื่อชีวิต                         
4000130  ระบบหลักประกันสุขภาพไทย                         
4000131  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวนั                         
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หมวดที่ 5  หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผลและการส าเร็จการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัด
การศึกษาปริญญาตรี  พ.ศ.  2555 
2.  กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
 2.1  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเรจจการศึกษา 
 ก าหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา  เป็นส่วนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องท าความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และน าไปด าเนินการจนบรรลุ  
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้ 

 การทวนสอบในระดับรายวิชาควรให้นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มี
คณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของข้อสอบให้เป็นไปตามแผนการสอน มีการประเมินข้อสอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

 การทวนสอบในระดับหลักสูตรสามารถท าได้โดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษา
ด าเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล 

 2.2  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเรจจการศึกษา 
 การก าหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการท าวิจัยสัมฤทธิผลของ

การประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง  และน าผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยการวิจัยอาจจะท าด าเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้ 

(1) ภาวะการได้งานท าของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแต่ละรุ่นที่จบการศึกษา ในด้านของ
ระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ 

(2) การตรวจสอบจากผู้ประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ หรือ การส่งแบบสอบถาม เพ่ือ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ  

(3) การประเมินต าแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต 
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอ่ืน โดยการส่งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสเกี่ยวกับ

ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอ่ืนๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพ่ือ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 

(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิชา      
ทีเ่รียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆ ที่ก าหนดในหลักสูตร ที่เก่ียวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย 

      (6)  ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรต่อความพร้อมของนักศึกษาในการ
เรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา 
 (7)  ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ  
  (ก) จ านวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ      
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  (ข) จ านวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ  
  (ค) จ านวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ท าประโยชน์ต่อสังคม 
3.  เกณฑ์การส าเรจจการศึกษาตามหลักสูตร  

 3.1  นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 
  3.1.1  มีความประพฤติดี 
  3.1.2    ผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมก าหนด 
  3.1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
  3.1.4    สอบได้รายวิชาต่าง ๆ  ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินผล 
  3.1.5    ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
  3.1.6 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ  เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ ากว่า  2.00 
 3.2  นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้ 

   3.2.1   เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร 
   3.2.2   ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

   3.2.3   ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ยื่นค าร้องแสดง ความจ านงขอส าเร็จการศึกษาต่อ
ส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย ก าหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น 
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หมวดที่ 6  การพัฒนาคณาจารย์ 

 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1  มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
ลอดจนในหลักสูตรที่สอน 
 1.2  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูนความรู้  สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือการส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยในชั้นเรียน  สนับสนุนการฝึกอบรม  ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่าง ๆ  และการเข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
 
2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 

 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล 
  2.1.1  ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการท าวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสบการณ ์
  2.1.2  การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย 
 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม 
  2.2.2  ส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่  และเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและมีความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ  
  2.2.3  จัดสรรงบประมาณส าหรับการท าวิจัย 
  2.2.4  จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ 
  2.2.5  จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ 
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หมวดที ่7  การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 
1.  การบริหารหลักสูตร 
 ในการบริหารหลักสูตรมีคณะกรรมการประจ าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  โดยมี           
รองอธิการบดีฝุายวิชาการเป็นประธาน  เป็นผู้ก ากับดูแลและคอยให้ค าแนะน า  ตลอดจนก าหนดนโยบายปฏิบัติ
ให้แก่อาจารย์ผู้สอน 
 

เปูาหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย

อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าว
ทันหรือเป็นผู้น าในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิชาศึกษา
ทั่วไป 

2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝุรู้ 
มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
ความรู้ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพ ที่ทันสมัย 

3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

4. มีการประเมินมาตรฐานของ    
    หลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ 

1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
กรอมมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ     
พ.ศ. 2552  

2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุก ๆ 5 ปี 

3. จัดท าแนวทางการเรียนในแต่   
ละรายวิชา และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจ าวิชาให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง 

4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้     
    และหรือ ผู้ช่วยสอน เพ่ือกระตุ้น 
   ให้นักศึกษาเกิดความใฝุรู้ 
5. ก าหนดให้คณาจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาโทหรือหรือ
เป็นผู้มีประสบการณ์หลายปีมี
จ านวนคณาจารย์ประจ าไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน  

-  หลักสูตร มีความทันสมัยและมี
การปรับปรุงสม่ าเสมอ 
-  จ านวนรายวิชาเรียนทีม่ี   
   แนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษา 
   ค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วย 
   ตนเอง 
-  จ านวนและรายชื่อคณาจารย์  
   ประจ า ประวัติอาจารย์ด้าน  
   คุณวุฒิ ประสบการณ์ และ 
   การพัฒนาฝึกอบรม ของอาจารย์ 

  - จ านวนบุคลากรผู้สนับสนุน 
    การเรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมใน  
    การสนับสนุนการเรียนรู้ 
- ผลการประเมินการเรียนการ  
   สอนคณาจารย์ผู้สอน และการ 
   สนับสนุนการเรียนรู้ของ 
   ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ โดย 
   นักศึกษา 
 

 
 
 
 



 

 

44 

เปูาหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
 6. สนับสนุนให้คณาจารย์ผู้สอนเป็น

ผู้น าในทางวิชาการ และหรือ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้าน
วิชาศึกษาทั่วไปหรือในด้านที่
เกี่ยวข้อง 

7. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรือ
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง ทั้งในและ
ต่างประเทศ 

8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 5 ปี  

9. จัดท าฐานข้อมูลทางด้าน 
   นักศึกษา คณาจารย์ อุปกรณ์  
   เครื่องมือวิจัย งบประมาณ  
   ความร่วมมือกับต่างประเทศ     
   ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์

ทุกภาคการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล
ในการประเมินของคณะกรรมการ 

10. ประเมินความพึงพอใจต่อ  
   หลักสูตรและการเรียนการสอน 

โดยบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 

-  ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
   ที่ประกอบด้วยคณาจารย์ภายใน

คณะฯ ทุก 2 ปี 
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ 
   ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ  
   4  ป ี
-  ประเมินผลโดยบัณฑิต  
  ผู้ส าเร็จการศึกษาทุกๆ  2 ปี 

 
2.  การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
 2.1  การบริหารงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพ่ือจัดซื้อต ารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา  
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 2.2  ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
 มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ  ต ารา  และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอ่ืน ๆ  รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น  ส่วนระดับ
คณะก็มีหนังสือ  ต าราเฉพาะทาง  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียน     
การสอนอย่างพอเพียง 
 2.3  การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 

 ประสานงานกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ  และต าราที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือบริการให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า  และใช้ประกอบการเรียนการสอน  ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออ่ืน ๆ ที่จ าเป็น  

 2.4  การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพ่ือเข้าส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และท าหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ต ารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้าที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอ านวย
ความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย 
โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
 

เปูาหมาย การด าเนินการ การประเมินผล 
จัดให้มีห้องเรียนห้อง 
ปฏิบัติการ อุปกรณ์การทดลอง 
ทรัพยากร สื่อและช่องทางการ
เรียนรู้ ที่เพียบพร้อม เพ่ือ
สนับสนุนทั้งการศึกษาใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ
เพ่ือการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 
อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ  
 

   จัดให้มีห้องเรียน ห้อง
บรรยาย ที่มีความพร้อมใช้
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ในการสอน การบันทึกเพ่ือ
เตรียมจัดสร้างสื่อส าหรับการ
ทบทวนการเรียน 

 

-  รวบรวมจัดท าสถิติจ านวน  
   เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัว 
   นักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน 
   ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ  
-สถิติของจ านวนหนังสือต ารา   

  และสื่อดิจิทัล ที่มีให้บริการ   
  และสถิติการใช้งานหนังสือ 
  ต ารา สื่อดิจิทัล  
-  ผลส ารวจความพึงพอใจของ  
 นักศึกษาต่อการให้บริการ    
 ทรัพยากรเพ่ือการเรียนรู้และ  

 การปฏิบัติการ  
3.  การบริหารคณาจารย์ 
 3.1  การรับอาจารย์ใหม่ 
 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาศึกษาทั่วไปหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง 



 

 

46 

 3.2  การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  และผู้สอน  จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน 
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา  เก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุง
หลักสูตร  ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายตามหลักสูตร   และได้บัณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
4.  การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 4.1  การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
 บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวข้องกับภาระงานที่รับผิดชอบ  และมีความรู้ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา 

4.2  การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้
สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจ าเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง 
5.  การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1  การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืน ๆ แก่นักศึกษา 
 คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน  โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการได้     โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องท าหน้าที่อาจารย์         
ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา  และทุกคนต้องก าหนดชั่วโมงให้ค าปรึกษา  (Office Hours)  เพ่ือให้นักศึกษา
เข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีท่ีปรึกษากิจกรรมเพ่ือให้ค าปรึกษาแนะน าในการจัดท ากิจกรรมแก่นักศึกษา 
 5.2  การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 กร ณี ที่ นั ก ศึ กษ า มี ค ว า มส ง สั ย เ กี่ ย ว กั บ ผ ลก า รป ร ะ เ มิ น ใ น ร า ย วิ ช า ใ ด ส า ม า ร ถ ที่ จ ะ ยื่ น 
ค าร้องขอดูกระดาษค าตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
6.  ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 คณะโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการส ารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาข้อมูลวิจัยอันเกี่ยวเนื่องกับการ
ประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา 
 
7.  ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี:  กระบวนการ 
เกณฑ์มาตรฐาน:  ระดับ  
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปทีี่ 5 
(1)   อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม

เพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
     

(2)   มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)  

     

(3)   มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4)  จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ 
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 

     

(5)   จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

     

(6)   มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้      
ที่ก าหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

     

(7)   มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ  
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว 

     

(8)   อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

     

(9)   อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

     

(10) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

     

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

    
(ป.ตรี 
4 ปี) 

 
(ป.ตรี  
5 ปี) 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากระดับ 5.0 

     
(ป.ตรี  
4 ปี) 
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หมวดที่ 8  การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 
1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1  การประเมินกลยุทธ์การสอน 
 กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนนั้น 
พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่  โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบ
ค าถามของนักศึกษาในชั้นเรียน  ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลที่กล่าวข้างต้นแล้ว  ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า 
ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่  หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้  ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
 การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่
ได้สอนไป  หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 
 1.2  การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ในทุกด้าน  ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน  การตรง
ต่อเวลา  การชี้แจงเปูาหมาย  วัตถุประสงค์รายวิชา  ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อการสอนใน
ทุกรายวิชา 
 
2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม  
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท าทุกปี  ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร  ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา 
 
3.  การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี  ตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7  โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย  3  คน  ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย  1  คน  ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 
 เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการด าเนินการครบ 5 ข้อ      

ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
มีการด าเนินการครบ 10 ข้อ     
ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

มีการด าเนินการครบทุกข้อ 
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 ทั้งนี้  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย  แสดงการปรับปรุงดัชนี            
ด้านมาตรฐานและคุณภาพ  การศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร    
อย่างต่อเนื่องทุก  5  ปี 
 
4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน 
 จากการรวบรวมข้อมูล  จะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
ก็สามารถท่ีจะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย  ในการปรับปรุงย่อยนั้นควร
ท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา  ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก  5 ปี  ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก 
เหตุผลและรายละเอียดในการปรับปรุงหลักสตูร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

52 

เหตุผลและรายละเอียดในการปรับปรุงหลักสูตร 
 
 การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  มีเหตุผลและรายละเอียด
ดังนี้ 
 
 1. เหตุผลที่ขอปรับปรุงหลักสูตร 

1.1 เพ่ือปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. ที่มี
การเพ่ิมเติมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนักศึกษา 

1.2 เพ่ือปรับเปลี่ยนรายวิชาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันและสร้างบัณฑิต
เพ่ือเข้าสู่สังคมในอนาคต 

2. ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรเดิมและปีการศึกษาที่ก าหนดให้ใช้หลักสูตรปรับปรุง 
  หลักสูตรเดิมเริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา 2555 เป็นหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
  ส าหรับหลักสูตรปรับปรุง 2558 ก าหนดการใช้หลักสูตร และรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2558 
เป็นต้นไป 
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ภาคผนวก ข 
สรุปการเปรียบเทียบหลักสูตรเดมิและหลักสูตรปรับปรุง 
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สรุปการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสตูรปรับปรุง 
ชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง 2554) 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (หลักสูตรปรับปรุง 2558) 
 

 

โครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               30  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ  9  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            บังคับ  3  หน่วยกิต 
- กลุม่วิชามนุษยศาสตร์           บังคับ  6  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ          บังคับ  6  หน่วยกิต 
เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดก็ได้               6  หน่วยกิต 
 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป               30  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  บังคับ  9  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์            บังคับ  6  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์           บังคับ  6  หน่วยกิต 
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ          บังคับ  6  หน่วยกิต 
เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดก็ได้               3  หน่วยกิต 

รายละเอียดมีดังนี้ 
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 

กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
1500125 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
                ในชวีิตประจ าวัน  3(3-0-6)  
1500127    ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
                ในระดับนานาชาติ  3(3-0-6)  
1500128 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
1500129 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน3(3-0-6) 
1500130 ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6)  
1500131 ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการท างาน  3(3-0-6)   
1500132 ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน 3(3-0-6)  
 
 

กลุ่มวิชาภาษา  ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
1500133 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร   3(3-0-6)  
1500135    ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน 3(3-0-6)  
1500136 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6)  
1500137 สนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน3(3-0-6) 
1500138 ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร 1 3(3-0-6)  
1500139 ภาษาญี่ปุุนเพ่ือการสื่อสาร 2  3(3-0-6)   
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น 3(3-0-6)  
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก 3(3-0-6) 
1500142    ภาษามาเลย์เบื้องต้น    3(3-0-6) 
1500143    สนทนาภาษามาเลย์    3(3-0-6) 
1500144 ภาษาลาวเบื้องต้น      3(3-0-6)  
1500145 สนทนาภาษาลาว       3(3-0-6)  
1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น     3(3-0-6)  
1500147 สนทนาภาษาพม่า      3(3-0-6)   
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
 
 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
2000111         อาเซียนศึกษา   3(3-0-6)  
2000110 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)  
2000114  วิถีไทย               3(3-0-6)  
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6)  
2000108 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
2000109         วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง  3(3-0-6) 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
2500109 จริยธรรมและทักษะชีวิต  3(3-0-6)  
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต  3(3-0-6)  
2500111 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6) 
2500113 ทวารวดีศึกษา   3(3-0-6) 
  
 
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต
4000117 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     และการสื่อสาร  3(3-0-6)  
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬา 
                     เพ่ือสุขภาพ           3(3-0-6) 
4000116 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)  
4000119 โลกกับวิทยาศาสตร์ 
                     และเทคโนโลยี  3(3-0-6)  
4000122 การสร้างเสริมสุขภาวะ 3(3-0-6)  
4000123 นันทนาการเพ่ือชีวิต 3(3-0-6)  
4000118 คณิตศาสตร์ในชีวิต 
                     ประจ าวัน            3(3-0-6) 
4000120 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6  
 

1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น 3(3-0-6)  
1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม 3(3-0-6) 
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต  
2000112 การเมืองการปกครองไทย 3(3-0-6)  
2000113 อาเซียนศึกษา   3(3-0-6)  
2000114  สังคมไทยในบริบทโลก 3(3-0-6)  
2000115 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม   3(3-0-6)  
2000116      กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 
 
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต  3(3-0-6)  
2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น 3(3-0-6) 
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต  3(3-0-6)  
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6)  
2500118 สารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
                     ค้นคว้า   3(3-0-6) 
2500119 ทวารวดีศึกษา   3(3-0-6)  
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต
4000124 การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)  
4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬา 
                     เพ่ือสุขภาพ           3(3-0-6) 
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
                     และการสื่อสาร  3(3-0-6)  
4000127 โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ 
                     และเทคโนโลยี  3(3-0-6)  
4000128 การสร้างเสริมสุขภาวะ 3(3-0-6)  
4000129 นันทนาการเพ่ือสุขภาพ 3(3-0-6)  
4000130 ระบบประกันสุขภาพไทย 3(3-0-6) 
4000131 คณิตศาสตร์ในชีวิต 
                     ประจ าวัน            3(3-0-6) 
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ภาคผนวก ค 
การเปลี่ยนแปลงค าอธบิายรายวิชาเดิมกับค าอธิบายรายวิชาที่ปรับปรุงใหม่ 
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ส าหรับรายวิชาที่มีการเปล่ียนแปลงหน่วยกิตและเนื้อหา  ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง       
สามารถน ามาเปรียบเทียบดังนี้ 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
1500125  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร             3(3-0-6)  
               การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ความสามารถ     ในการฟัง
เพื่อจับใจความส าคัญ  การอ่านจับใจความ  อ่านตีความ
และอ่านขยายความ  การฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ  การ
น าเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์
ทางภาษา  และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัคร
งาน   

1500133  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร             3(3-0-6)  

 ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
ภาษาไทย การใชภ้าษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

เหตุผลในการปรับปรุง  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในดา้นการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ให้สามารถสื่อสาร  
ในชีวิตประจ าวัน 
1500126 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ในชีวิตประจ าวัน               3(3-0-6)                                 
                   การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เกี่ยวข้อง    กับ
ชีวิตประจ าวัน  การทักทายและแนะน าตัวเอง การระบุ
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัว  การถามตอบ
เกี่ยวกับสถานที่  การเลือกซื้อสินค้า  การพูดคุยเกี่ยวกับ
ตัวเอง  การเช้ือเชิญและการนัดหมาย  การขออนุญาต  
การพูดโทรศัพท์  ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดย
ใช้ศัพท์ ส านวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์  และการเขียนประวัติส่วนตัว
ประกอบการสมัครงาน   

1500134 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6)                                           
              โครงสร้างไวยากรณ์และค าศัพท์ การพัฒนา
ทักษะการฟั ง  พูด  อ่ าน  และเขียนภาษาอั งกฤษใน
ชีวิตประจ าวัน การฟังเพื่อจับใจความส าคัญและตอบค าถาม 
การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความ
ส าคัญและสรุปความ และการเขียนประโยคและย่อหน้า 

เหตุผลในการปรับปรุง  เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวติประจ าวัน 
 
1500127      ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ในระดับนานาชาติ                       3(3-0-6)  
            การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารในบริบทสากล  โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ 
การซื้อขายสินค้าและบริการ  การให้ค าแนะน าและแสดง
ความคิดเห็น  การบรรยายเหตุการณ์และประสบการณ์  
รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม 

1500135    ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างาน       3(3-0-6)  
         ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
ในการท างาน การแนะน าตนเองและองค์กร     ทางธุรกิจ 
การสัมภาษณ์ การน าเสนองาน การอ่านเรื่องทางธุรกิจ 
การเขียนจดหมายสมัครงาน การสื่อสาร      ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ 

เหตุผลในการปรับปรุง  เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการท างาน 
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1500128  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
            การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน การทักทาย การลา การแนะน าตนเอง
และผู้อื่น การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร 
เครื่องดื่ม การซื้อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
ผู้อื่น และสถานที่ การอ่านปูายประกาศ และการกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ 

1500136  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร           3(3-0-6) 
            ทั ก ษ ะ ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า จี น เ พื่ อ ก า ร สื่ อ ส า ร               
ในชีวิตประจ าวัน การทักทาย การลา การแนะน าตนเอง   
และผู้อื่น การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร
และเครื่องดื่ม การซื้อสินค้า 

เหตุผลในการปรับปรุง  ปรับค าอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชีวิตประจ าวัน 
1500129  สนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน  3(3-0-6) 
            การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาจีนใน
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการท างาน การอธิบายช้ีแจง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทาง
โทรศัพท์ การนัดหมาย  การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ 
เน้นค าศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะท างาน 
การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 

1500137  สนทนาภาษาจีนเพ่ือการท างาน  3(3-0-6) 
            ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในการท างาน การ
ขอข้อมูล การสนทนาทางโทรศัพท์ การนัดหมาย  การ
สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ การเขียนจดหมายสมัครงาน
และประวัติย่อ  

เหตุผลในการปรับปรุง  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน ให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
 
1500130  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร        3(3-0-6)          
           การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุุนเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน การทักทาย การลา การแนะน าตนเอง
และผู้อื่น การกล่าวค าขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร 
เครื่องดื่ม การซื้อสินค้าและบริการ  การถามตอบข้อมูล
เกี่ยวกับตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่านปูายประกาศ 
และการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ 

1500138  ภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 1      3(3-0-6)          
           อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุุน ค าศัพท์และ
อักษรคันจิพื้นฐาน โครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐาน ค าทักทาย
ในชีวิตประจ าวัน การสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุุนเบื้องต้น 

เหตุผลในการปรับปรุง  เพื่อพัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน 
 
1500131  สนทนาภาษาญ่ีปุ่น 
 เพ่ือการท างาน                                      3(3-0-6)          
          การพัฒนาทักษะการฟัง การพูดภาษาญี่ปุุ น        
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการท างาน การอธิบาย
ช้ีแจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทาง
โทรศัพท์  การนัดหมาย การสัมภาษณ์   การรับฝาก
ข้อความ เน้นค าศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะ
ท างาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ 

1500139  ภาษาญ่ีปุน่เพ่ือการสื่อสาร 2      3(3-0-6)          
              ทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาญี่ปุุน 
การใช้ภาษาญี่ปุุนในการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 

เหตุผลในการปรับปรุง  เพื่อพัฒนาทักษะการ ฟัง พูด ภาษาญี่ปุุน 
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1500132  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน           3(3-0-6) 
             การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษา
ประเทศเพื่อนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง ส าหรับใช้เป็น
เครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น
กับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 

1500140  ภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน           3(3-0-6) 
             ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง ส าหรับใช้เป็นเครื่องมือใน
การสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อื่นใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันได้ 

เหตุผลในการปรับปรุง  ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 
2000106  วิถีไทย                               3(3-0-6) 
            วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์  การตั้งถิ่นฐาน  สถาบันทาง
สังคมของไทย  ความหลากหลายทางชาติพันธุ์แล ะ
วัฒนธรรม  ภูมิปัญญาไทยและแนวพระราชด าริ   ท่ีส่งเสริม
การปรับตัวและด าเนินชีวิตแบบไทย  สภาพปัญหาและแนว
ทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย  การวิเคราะห์สถานการณ์
โลกในปัจจุบัน เพื่ อความ เข้ า ใจการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก  รวมทั้ง   การ
ปรับตัวของไทยในสังคมโลก 

2000114  สังคมไทยในบริบทโลก            3(3-0-6) 
            วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสังคมโลกใน
ช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน บทบาท
ของไทยในบริบทระดับสากล การปรับตัวและความร่วมมือ
ของไทยในประชาคมโลก 

เหตุผลในการปรับปรุง  ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 
2000107  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม             3(3-0-6) 
            ความหมาย  ความส าคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ความสัมพันธ์ เชิงระบบระหว่างมนุษย์
กับสิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพ  วิกฤตการณ์
ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีที่มีผลกระทบ
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม  การจัดการทรัพยากรโดยเน้น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

2000115  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม              3(3-0-6) 
            ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ 
ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร ภัย
ธ ร ร มช าติ แ ล ะ วิ ก ฤต กา รณ์ ท า ง สิ่ ง แ วด ล้ อ ม  โ ด ย
กระบวนการพัฒนามนุษย์เพื่อการจัดการทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เหตุผลในการปรับปรุง  เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน ให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจ าวัน 
2000108  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์
และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันตามปรากฏการณ์ทาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  หลักกฎหมาย
และนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน 
หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  
ความรู้ เ บื้ องต้น เกี่ ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
กฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และ
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา         การประยุกต์และ
บูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจ าวัน 

2000116  กฎหมายในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
            ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์
และจ าเป็นต้องใช้ในชีวิตประจ าวันตามปรากฏการณ์ทาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน  หลักสิทธิและ
เสรีภาพข้ันพ้ืนฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ  หลักกฎหมาย
มหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายอาญา การด าเนิน
กระบวนการยุติธรรม การประยุกต์และบูรณาการการใช้
กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจ าวัน 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและชัดเจน 
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1500110  การเมืองการปกครองไทย         3(3-0-6)          
            ความหมายและความส าคัญของการเมืองการ
ปกครอง  หลักการทั่วไปเกี่ยวกับระบอบการเมืองการ
ปกครองของไทย  สถาบันและกระบวนการทางการเมือง
ก า ร ป ก ค ร อ ง ข อ ง ไ ท ย ใ น ปั จ จุ บั น   ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา  
การบริหารราชการแผ่นดินของไทยในปัจจุบัน    สภาพ
ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการ
ปกครองของไทย  ตลอดจนบทบาทการเมือง   การ
ปกครองไทยในประชาคมอาเซียน 

2000112  การเมืองการปกครองไทย         3(3-0-6)          
           ความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การ
ท าความเข้าใจ การวิ เคราะห์ การแสดงทัศนะที่ เป็น
ประโยชน์ต่อการเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณ์
ทางประวัติศาสตร์  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการ
ปกครองของไทยตั้ งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันโดย
เช่ือมโยงกับมิติ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมรวมทั้ง
อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์ 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
2000111  อาเซียนศึกษา                       3(3-0-6) 
            พัฒนาการการรวมตัวของกลุ่มประเทศแบบ
ภูมิภาคนิยม  ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของอาเซียน  
สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง  และการเข้าเป็นประเทศสมาชิกของอาเซียน  
ความร่วมมือและการแข่งขันระหว่างประเทศสมา ชิก
อาเซียน  และระหว่างอาเซียนกับประเทศและกลุ่มประเทศ
อื่น  บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน  คุณลักษณะของ
พลเมืองอาเซียน 

2000113  อาเซียนศึกษา                      3(3-0-6) 
            การรวมตัวของกลุ่มประเทศตามแนวคิดภูมิภาค
นิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้หรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมือง
และมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม
สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานและบทบาทของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศและองค์กรคู่ เจรจา
อาเซียน และความเป็นพลเมืองอาเซียน 

เหตุผลในการปรับปรุง  ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 
 
2500109  จริยธรรมและทักษะชีวิต          3(3-0-6) 
             แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และ
วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมเพื่อการ
ด าเนินชีวิตที่ดีงาม  การพัฒนาทักษะชีวิตด้านต่าง ๆ 
กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนาปัญญาเพื่อการด ารง
ตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 

2500114  จริยธรรมและทักษะชีวิต          3(3-0-6) 
            แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปัญหาทาง
จริยธรรมในสังคมปัจจุบัน หลักจริยธรรมเพื่อ    การด าเนิน
ชีวิตอย่างมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิต
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต และ จิตอาสาและส านึกสาธารณะ 

เหตุผลในการปรับปรุง  ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน 
2500110  สุนทรียภาพของชีวิต               3(3-0-6) 
            ความหมายและคุณค่าของสุนทรียศาสตร์ด้าน
ทัศนศิลป์  ดุริยางคศิลป์  ศิลปะการแสดง การเสริมสร้าง
รสนิยมด้านสุนทรีย์   เพื่อประโยชน์ในการด ารงชีวิตอย่างมี
ความสุข  และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

2500116  สุนทรียภาพของชีวิต               3(3-0-6) 
          ความหมายและสุนทรี ยภาพด้ านทัศนศิลป์           
ดุริยางคศิลป์  นาฏศิลป์และการแสดง เป็นการเสริมสร้าง
การรับรู้ และความซาบซึ้ งทางด้านสุนทรียภาพ เพื่อ
ประโยชน์ในการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข และพัฒนาความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 

เหตุผลในการปรับปรุง  ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความหมายชัดเจนและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบนั 



 

 

61 

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
2500111   พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 
            ความรู้ เ บื้ อ งต้น เ กี่ ย วกั บพฤติ ก รรมมนุษย์  
ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา  จิตวิทยา  
สังคมวิทยา  และจริยธรรม  ความส าคัญในการพัฒนาตน
และการเข้าใจบุคคล  การปรับตัว การท างานเป็นทีม  การ
จัดการภาวะความขัดแย้ง  มนุษยสัมพันธ์   และการ
เสริมสร้างความสุขในชีวิต 

2500117  จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน        3(3-0-6) 
            ความส าคัญของจิตวิทยาต่อการด าเนินชีวิต 
องค์ประกอบและปัจจัยของพฤติกรรมมนุษย์ ธรรมชาติ
พัฒนาการของมนุษย์ การรู้จักตนเองและผู้อื่น การปรับตัว
ที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ และ  การ
ท างานเป็นทีม การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการด าเนินชีวิต
อย่างมีความสุข 

เหตุผลในการปรับปรุง  ปรับชื่อวิชาและค าอธิบายรายวิชาให้มีความหมายที่ชัดเจน 
2500112  ทักษะการรู้สารสนเทศ        3(3-0-6) 
              ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและการ
รู้สารสนเทศ แหล่งสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และการให้บริการยุคใหม่   การจัดระบบทรัพยากร
สารสนเทศ  กลยุทธ์และทักษะการสืบค้นทรัพยากร
สารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC)  การสืบค้นฐานข้อมูล
ออนไลน์  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์  
และกฤตภาคออนไลน์  แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภท
สิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การรวบรวมและประเมินค่า
สารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อ
การน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ การน าเสนอผลการรู้
สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ  
การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามหลักสากล     และมี
จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ 

2500118  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6) 
          ความหมาย ความส าคัญของสารสนเทศและการรู้
ส า รสน เทศ  แหล่ ง ส ารสน เทศและการ ให้ บ ริ ก า ร                     
การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์และทักษะการ
สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) และการ
สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนรายงานทางวิชาการ 
การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรม
ในการใช้สารสนเทศ 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและชัดเจน 
2500113  ทวารวดีศึกษา                      3(3-0-6) 
            ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี  ลักษณะทาง
ภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง       การปกครองใน
สมัยทวารวดี  ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักร
ทวารวดี  ความส าคัญของอารยธรรม    ยุคทวารวดีที่มีต่อ
จังหวัดนครปฐมและประเทศไทย 

2500119  ทวารวดีศึกษา                     3(3-0-6) 
          ประวัติความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี 
ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความ
เจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม ร่องรอยของทวารวดีใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ตลอดจนความส าคัญของ
วัฒนธรรมทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐม 

เหตุผลในการปรับปรุง  ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความหมายชัดเจนและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบนั 
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4000117  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                                                        3(3-0-6) 
              ความหมายและองค์ประกอบของระบบ
คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการสืบค้น
ข้อมูล  โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลค า  ด้าน
ตารางค านวณ  ด้านการน าเสนอ  ด้านการสื่อสารผ่าน
เครือข่าย  ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์  
กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์  รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์ 

4000126  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                                                        3(3-0-6)                   
          ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ขอ ง ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับการสืบค้น
ข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลค า ด้าน
ตารางค านวณ ด้านการน าเสนอ ด้านการสื่อสารผ่าน
เครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เกี่ยวข้องกับการใช้งาน
คอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์ 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและชัดเจน 
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ    3(3-0-6)                        
              ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมาย
ของวิทยาศาสตร์การกีฬา  หลักการ  ประโยชน์ประเภท ข้อ
ควรระวังและการปูองกันการบาดเจ็บของการออกก าลังกาย
และเล่นกีฬา  การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย  การ
ปฏิบัติกิจกรรมกีฬา  กติกาการแข่งขัน  มารยาทของการ
เป็นผู้ เล่นและผู้ดูที่ดี   การสร้างเสริมสุขภาพกายและ
สุขภาพจิต 

4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพ    3(3-0-6)                                    
          ความหมาย และจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การ
กีฬา หลักการ ประเภทและประโยชน์ของการออกก าลัง
กาย การออกก าลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา 
มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี การสร้างเสริม
สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมสุขนิสัย การปฐม
พยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกก าลังกาย 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและชัดเจน 
4000123      นันทนาการเพ่ือชีวิต              3(3-0-6)                        
             ความหมาย  ความส าคัญ ประโยชน์และ
ขอบข่ายของกิจกรรมนันทนาการ  การเลือกกิจกรรม
นันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส  การ
น ากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  การเป็นผู้น า
นันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ  มารยาททางสังคม
ในการ เข้ าร่ วมกิจกรรมนันทนาการ  การกิ จกรรม
นันทนาการส าหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม       

4000129        นันทนาการเพ่ือสุขภาพ         3(3-0-6)                                    
          ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของกิจกรรม
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการ  ในชีวิตประจ าวัน ผู้น า
นันทนาการ กิจกรรมนันทนาการส าหรับตนเองและ
ครอบครัว 

เหตุผลในการปรับปรุง ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและชัดเจน 
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หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558 
4000122      การสร้างเสริมสุขภาวะ            3(3-0-6)                        
              เรียนรู้ความส าคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย 
อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ  อาหาร ยา และสมุนไพร 
อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริม
คุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และทักษะชีวิตเช่ือมโยง
ระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมี
ความสุข หลักและวิธีปูองกันควบคุมโรค  หลักการส่งเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม  หลักการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  
ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกก าลังกาย สมรรถภาพ
ทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ 

4000128        การสร้างเสริมสุขภาวะ         3(3-0-6)                                    
          ความส าคัญของสุขภาพ ด้านร่างกาย อารมณ์ 
สังคม และจิตวิญญาณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยส่วน
บุคคล และสิ่งแวดล้อมในชุมชน โรคและวิธีการปูองกันโรค 
การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และทักษะ
การเช่ือมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ด ารงชีวิตอยู่อย่าง
เป็นสุข หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการออก
ก าลังกายเพื่อสุขภาพ  ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออก
ก าลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ 
หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย 

เหตุผลในการปรับปรุง  ปรับค าอธิบายรายวิชาให้มีความหมายชัดเจนและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบนั 
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ภาคผนวก ง 
ค าอธิบายรายวิชาที่เพิ่มเตมิจากหลักสตูรเดิม 
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ส าหรับรายวิชาที่มีการเพิ่มเติมในหลักสูตรมีดังนี้ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น       3(3-0-6) 
Basic Tagalog  

ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเน้นเสียงและพยางค์ รูปประโยค
พ้ืนฐาน การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ื อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 

Introduction to Tagalog language, alphabets, consonants and vowels, stress and 
syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, 
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal 
numbers, clothes and accessories 

 

1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก       3(3-0-6) 
Conversation in Tagalog  
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500140  ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500140 Basic Tagalog  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก    

และกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ  การ
สนทนาของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาตากาล็อกในสถานการณ์ต่าง ๆ  
วัฒนธรรมในประเทศฟิลิปินส์และกลยุทธ์การสื่อสาร 

Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas, using the Tagalog language in different situations and 
contexts, Filipino cultures and communication strategies 

 

1500142 ภาษามาเลย์เบื้องต้น       3(3-0-6) 
Basic Malay  
ภาษามาเลย์เบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเน้นเสียงและพยางค์ รูปประโยคพ้ืนฐาน 

การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 
การบอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ  
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
Introduction to Malay language, alphabets, consonants and vowels, stress and 

syllables, basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, 
friends, family, daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal 
numbers, clothes and accessories 

 

1500143 สนทนาภาษามาเลย์       3(3-0-6) 
Conversation in Malay 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500142  ภาษามาเลย์เบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500142 Basic Malay  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป  งานอดิเรกและ

กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ  การสนทนา
ของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษามาเลย์ในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรม          
ในประเทศมาเลเซีย/อินโดนีเซียและกลยุทธ์การสื่อสาร 

Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas, using the Malay language in different situations and 
contexts, Malaysian/Indonesian cultures and communication strategies 

 
1500144  ภาษาลาวเบื้องต้น       3(3-0-6) 

Basic Lao 
ภาษาลาวเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพ้ืนฐาน การทักทายและ

การสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา 
ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 

Introduction to Lao language, alphabets, consonants, vowels and tones, basic 
sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, family, daily 
activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal numbers, clothes 
and accessories 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
1500145 สนทนาภาษาลาว        3(3-0-6) 

Conversation in Lao 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500144  ภาษาลาวเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500144 Basic Lao  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรกและ

กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การสนทนา
ของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาลาวในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมลาวและ  
กลยุทธ์การสื่อสาร 

Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas, using the Lao language in different situations and contexts, 
Lao cultures and communication strategies 
 

1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น                    3(3-0-6) 
Basic Burmese  
Basic Burmese  
ภาษาพม่าเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพื้นฐาน การทักทายและ

การสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การบอกเวลา 
ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 

Introduction to Burmese language, alphabets, consonants, vowels and tones, 
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, family, 
daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal numbers, 
clothes and accessories 
 

1500147 สนทนาภาษาพม่า                       3(3-0-6) 
Conversation in Burmese 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500146  ภาษาพม่าเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500146 Basic Burmese  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรกและ

กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การสนทนา
ของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาพม่าในสถานการณ์ต่าง ๆ  วัฒนธรรมพม่าและ
กลยุทธ์การสื่อสาร 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา      น(ท-ป-ค) 
Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 

daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas; using the Burmese language in different situations and 
contexts, Burmese cultures and communication strategies 
 

1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น                    3(3-0-6) 
Basic Vietnamese  
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ รูปประโยคพ้ืนฐาน  การ

ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจ าวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพ่ือน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การ
บอกเวลา ค าศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ 

Introduction to Vietnamese language, alphabets, consonants, vowels and tones, 
basic sentence patterns, greetings and daily conversation, talking about oneself, friends, family, 
daily activities, telling time, vocabularies in contexts, occupation, color, cardinal numbers, 
clothes and accessories 

 

1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม                       3(3-0-6) 
Conversation in Vietnamese 
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  1500148  ภาษาเวียดนามเบื้องต้น  

 Pre-requisite: 1500148 Basic Vietnamese  
ทักษะการฟังเพ่ือความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรกและ

กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การสนทนา
ของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  การใช้ภาษาเวียดนามในสถานการณ์ต่าง ๆ  วัฒนธรรม
เวียดนามและกลยุทธ์การสื่อสาร 

Effective listening comprehension and speaking skills, small talk, hobbies and 
daily activities, eating out, getting around, travelling, shopping, tourist conversations, sports,  
transferring and exchanging of ideas, using the Vietnamese language in different situations and 
contexts, Vietnamese cultures and communication strategies 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ค) 
2500115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น             3(3-0-6)  
  Volunteer Mindedness for Local Development 
   ความหมาย ความส าคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพ่ือการพัฒนา
ตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น รูปแบบ แนวทาง กระบวนการ สร้างงานจิตอาสาเพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น 
กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ท างานด้านจิตอาสา การบ าเพ็ญประโยชน์ หรือ 
เป็นอาสาสมัคร  

Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of public 
consciousness for individual, communal, and local development, roles of individual and non-
benefit organizations, case studies and voluntary processes devoting to community  

 

4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย        3(3-0-6)  
                     Health Insurance System in Thailand 

ปรัชญา แนวคิด หลักการและพัฒนาการของระบบหลักประกันสุขภาพไทยและต่างประเทศ  
การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ การบริหารจัดการกองทุนและสิทธิของประชาชนตามระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

Philosophy, concepts, principles and health insurance system, development of 
health insurance system of Thailand and other countries, fund management and citizen rights 
under the National Health Insurance System 
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ภาคผนวก จ 
รายวิชาที่มีการถอนออกจากหลักสูตรเดิม 
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ส าหรับรายวิชาที่มีการถอนออกจากหลักสูตรเดิม มีดังนี้ 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-ค) 

2000109 วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง              3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy Ways of Life 
  ความหมาย  ลักษณะ  ความส าคัญ  แนวคิดทฤษฎีและหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง        
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน  การน าองค์ความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันของตนเองและชุมชน  
 

4000120 เกษตรในชีวิตประจ าวัน             3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 

 เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชด ารัสกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เกษตรอินทรีย์  สารเคมี
ทางการเกษตร  การเลือกบริโภคผลผลิตทางการเกษตรอย่างปลอดภัย  และการจัดการผลผลิตทางการเกษตรใน
ระดับครัวเรือน       
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ภาคผนวก ฉ 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  2555 
และ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2557 
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ภาคผนวก ช 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี  
พ.ศ.  2555 
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ภาคผนวก ซ 
รายชื่อคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
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ภาคผนวก ฌ 
รายงานสรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 


