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หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
General Education

2. ชื่อปริญญา
ไม่มี
3. วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นหมวดวิชาหนึ่งในหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
5.2 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.3 การรับเข้าศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างประเทศที่มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเรจจการศึกษา
-
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาเหจนชอบ/อนุมัติหลักสูตร
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
สภาวิชาการเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 11/2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบในการนาเสนอหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 1/2558 วันที่ 10 มกราคม 2558
เปิดสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐาน ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
ในปีการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา
ประกอบอาชีพตามหลักสูตรที่แต่ละสาขาวิชาจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม
9. ชื่อ เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ
1

2

3

ชื่อ – นามสกุล
(เลขประจาตัวบัตรประชาชน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา น้อยทิม
3730101556011

อาจารย์นงนุช ยังรอด
3101900742181

อาจารย์ธิติพงษ์ มีทอง
3700800418865

ตาแหน่ง
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์
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คุณวุฒิการศึกษา

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

Ph.D. (TESOL)
University of Technology,
Sydney, Australia
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ค.บ. (ภาษาไทย)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

2549

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

2549

2529
2525
2547
2542

2545

ลาดับ
4

5

6

7

ชื่อ – นามสกุล
(เลขประจาตัวบัตรประชาชน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา บุญมาโฮม
3100500870482

อาจารย์ศิริชัย โสภา
3339900212977

อาจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข
3251000200224

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ
3710500881292

ตาแหน่ง
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

อาจารย์

อาจารย์

อาจารย์
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คุณวุฒิการศึกษา
ศศ.ม. (จิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ศศ.บ. (ศึกษาศาสตร์)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศศ.ม. (การสอนคณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กศ.บ. (คณิตศาสตร์)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
Ph.D. (Southeast Asia
and Southwest Pacific
Studies)
Jawaharlal Nehru
University. India
M.Phil. (Southeast Asia
and Southwest Pacific
Studies)
Jawaharlal Nehru
University, India
พธ.บ.(ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
ค.ด. (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค.บ. (พลศึกษา)
สถาบันราชภัฏหมู่บ้าน
จอมบึง

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2545

2542
2534
2528

2552

2549

2543

2554
2544
2541

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) มีการเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกัน
ปัจ จั ย เสี่ย งและเสริ มรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้ เข้มแข็ง ควบคู่กับการให้ความส าคัญกับการพัฒ นา
เศรษฐกิจจากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้านฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์
เพื่อให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ยุทธศาสตร์หนึ่งที่สาคัญจากจานวน 6 ยุทธศาสตร์ คือการ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน โดยสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่ม
ทุกวัย สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็ นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์ความรู้
ใหม่ บูรณาการการเรียนรู้ให้หลากหลายวิชาทั้งด้านวิชาการ ทักษะชีวิตและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมถูกต้อง
และบูรณาการทั้งศิลปะ ดนตรี กีฬา วัฒนธรรม ศาสนา ความเป็นไทย และเรื่องอาเซียนศึกษา ส่งเสริมการใช้
และอนุรักษ์ภ าษาไทย รวมทั้ งการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง
รวมถึงภาษาเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ส่งเสริมให้มีการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของไทย มาขั บ เคลื่ อ นกระบวนการทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของประเทศ ดั ง นั้ น การผลิ ต บั ณ ฑิ ต
เข้ า สู่ ต ลาดแรงงาน นอกจากมี ค วามรู้ ค วามสามารถทางวิ ช าการแล้ ว ควรจะต้ อ งมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
และสามารถช่วยชี้นาสังคมให้จรรโลงรักษาค่านิยมวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคมไทย
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
จากสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของประเทศข้างต้น การพัฒนาหลักสูตรจึงให้
ความสาคัญกับการผลิตบุคลากรที่มีความรู้คู่คุณธรรม ประกอบกับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ นครปฐม ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ไปเมื่ อ ปี พ.ศ. 2554 จึ ง ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และยังยึดตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ได้กาหนดว่า ... “ให้มหาวิทยาลัยเป็น
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูพลังการเรี ยนรู้ เชิดชูภูมิปัญญา
ท้อ งถิ่ น ... เพื่ อ ความเจริ ญ ก้ า วหน้ า อย่ า งมั่น คง และยั่ ง ยื น ของปวงชน มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การบ ารุ ง รั ก ษา
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้การศึกษา
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ส่งเสริมวิทยาการและวิชาชีพชั้นสูง ทาการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรั บปรุงต่อยอดและพัฒนา
เทคโนโลยี ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครู และส่งเสริมวิทยฐานะครู ” มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมในฐานะ
ที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงให้ความสาคัญกับท้องถิ่น ในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ
ซึ่งหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้ อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล
มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ ใฝุรู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษา ในการ
ติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคม
นานาชาติ สามารถนาความรู้ไปดาเนินชีวิตและดารงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/โปรแกรมวิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุ่มวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปิดสอนโดยคณะ/หลักสูตรอื่น
ทุกรายวิชาเปิดสอนโดยคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
13.2 รายวิชาที่เปิดสอนให้คณะ/โปรแกรมวิชา/หลักสูตรอื่น
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นรายวิชาที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรระดับปริญญาตรี
13.3 การบริหารจัดการ
ส านั ก ส่ ง เสริ ม วิ ช าการและงานทะเบี ย นเป็ น ผู้ ป ระสานงานกั บ คณะที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ประกอบด้ ว ย
คณะครุ ศ าสตร์ คณะมนุ ษยศาสตร์ แ ละสั งคมศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และคณะวิ ทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี เพื่อดาเนินการจัดผู้สอนแต่ละรายวิชา โดยต้องมีการวางแผนร่วมกันกาหนดเนื้อหาและกลยุทธ์การ
สอน ตลอดจนการวัดและประเมินผล ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้บรรลุผลการเรียนรู้ตามหลักสูตรนี้
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หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนที่สมบูรณ์เพื่อพัฒนาสังคม
1.2 ความสาคัญ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเป็นวิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มี
ความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่น และสังคม เป็นผู้ใฝุรู้ สามารถศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง คิดอย่างมีเหตุผล
สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรมตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒ นธรรม
ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตและดารงตนอยู่ในสังคมได้
เป็นอย่างดี
1.3 วัตถุประสงค์
เพื่อให้บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ดังนี้
1.3.1 มีส านึ ก ในความเป็ น ไทย คุ ณธรรมและจริ ย ธรรมในการด าเนิ น ชีวิ ตบนพื้น ฐานปรัช ญา
เศรษฐกิจพอเพียง
1.3.2 มีความรอบรู้ โลกทัศน์กว้างไกล ทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต และการคิดแบบองค์
รวม
1.3.3 มีจิตอาสา สานึกสาธารณะ เห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น และสังคม
1.3.4 มีทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงาน
และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
สังคม และการเมืองของประเทศ

กลยุทธ์
ทบทวนหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม พ.ศ. 2554
สารวจ ติดตาม ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
ตลาดแรงงาน
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หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
1. คณะกรรมการดาเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตร
2. รายงานผลการดาเนินงาน
1. รายงานผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
2. รายงานการสารวจคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของ
ตลาดแรงงาน

หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบการศึ ก ษาใช้ ร ะบบการศึ ก ษาแบบทวิ ภ าค ข้ อ ก าหนดต่ า ง ๆ ให้ เ ป็ น ไปตามข้ อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษา ระดับ ปริญญาตรี พ.ศ. 2555 และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครปฐมว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2 . การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนมกราคม – เดือนเมษายนปีถัดไป
ภาคฤดูร้อน
เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกาหนด
2.2.3 มีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามที่สาขาวิชากาหนด
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 การปรับตัวจากการเรียนในระดับมัธยมศึกษาสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา ที่ส่งเสริมให้
นักศึกษามีสังคมที่กว้างขึ้น มีความรับผิดชอบต่อตนเองมากขึ้น รวมถึงการบริหารเวลา เนื่องจากนักศึกษาต้อง
เข้าร่วมกิจกรรมวิชาการและกิจกรรมเสริมเฉพาะหลักสูตรทั้งในและนอกห้องเรียน
2.3.2 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนมีพื้นฐานการเรียนรู้แตกต่างกัน
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3
2.4.1 จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาประจาแต่ละหมู่เรียน เพื่อเป็นผู้ดูแลให้คาแนะนาปรึกษาทั้งด้าน
วิชาการและการดาเนินชีวิต
2.4.2 คณะและสาขาวิชามีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้อง
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเรจจการศึกษาในระยะเวลา 5 ปี
พ.ศ.
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4
รวม
คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา

2558
4,000
4,000
-

จานวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา
2559
2560
2561
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
8,000
12,000
16,000
4,000

2562
4,000
4,000
4,000
4,000
16,000
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 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
โครงสร้างหลักสู ตรแบ่ งเป็น กลุ่ม วิช าที่สอดคล้องกับที่กาหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ
9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ บังคับ
6 หน่วยกิต
ข้อกาหนดเฉพาะ ให้เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า
3 หน่วยกิต
10

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร

รหัสวิชา
1500133
1500134
1500135

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จานวนไม่น้อยกว่า
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
English at Work

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
1500136
1500137
1500138
1500139
1500140
1500141
1500142
1500143
1500144
1500145

ชื่อวิชา
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
Chinese for Communication
การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
Chinese Conversation at Work
ภาษาญีป่ ุนเพื่อการสื่อสาร 1
Japanese for Communication 1
ภาษาญีป่ ุนเพื่อการสื่อสาร 2
Japanese for Communication 2
ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น
Basic Tagalog
สนทนาภาษาตากาล็อก
Conversation in Tagalog
ภาษามาเลย์เบื้องต้น
Basic Malay
สนทนาภาษามาเลย์
Conversation in Malay
ภาษาลาวเบื้องต้น
Basic Lao
สนทนาภาษาลาว
Conversation in Lao

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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รหัสวิชา
1500146
1500147
1500148
1500149

รหัสวิชา
2000112
2000113
2000114

ชื่อวิชา
ภาษาพม่าเบื้องต้น
Basic Burmese
สนทนาภาษาพม่า
Conversation in Burmese
ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
Basic Vietnamese
สนทนาภาษาเวียดนาม
Conversation in Vietnamese

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

(2) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
Thai Government and Politics
อาเซียนศึกษา
ASEAN Studies
สังคมไทยในบริบทโลก
Thai Society in Global Context

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)

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

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

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
2000115
2000116

รหัสวิชา
2500114
2500115

ชื่อวิชา
มนุษย์กับสิง่ แวดล้อม
Human and Environment
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
Laws in Daily Life
(3) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ
ชื่อวิชา
จริยธรรมและทักษะชีวติ
Ethics and Life Skills
จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
Volunteer Mindedness for Local Development
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
2500116
2500117
2500118
2500119

รหัสวิชา
4000124
4000125
4000126

ชื่อวิชา
สุนทรียภาพของชีวิต
Aesthetic Appreciation
จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
Psychology in Daily Life
สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
Information for Study Skills
ทวารวดีศึกษา
Dvaravati Studies
(4) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ จานวนไม่น้อยกว่า
รายวิชาบังคับ (บังคับ 2 รายวิชา จาก 3 รายวิชา)
ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
Sport Science for Health
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
Information and Communication Technology

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
4000127
4000128
4000129
4000130
4000131

ชื่อวิชา
โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Science and Technology Development in the Changing World
การสร้างเสริมสุขภาวะ
Well-being Promotion
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
Recreation for Health
ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
Health Insurance System in Thailand
คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
Mathematics in Daily Life
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น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ความหมายของเลขรหัสวิชา
1

2

3

4

5

6

7
ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่ายหรือชั้นปี

เลขตัวที่ 1 - 3
เลขตัวที่ 4
เลขตัวที่ 5
เลขตัวที่ 6, 7
หมายเหตุ
เลขตัวที่ 1- 3
150 หมายถึง
200 หมายถึง
250 หมายถึง
400 หมายถึง

หมวดวิชาและหมู่
วิชา

บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา
บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
บ่งบอกหมวดหมู่วิชา ดังนี้
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์
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3.1.4 แผนการศึกษา : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1
รหัสวิชา
1500133
150013 4

ชือ่ วิชา
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม
ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา
2000112*
2000114*
2500114

ชื่อวิชา
การเมืองการปกครองไทย
สังคมไทยในบริบทโลก
จริยธรรมและทักษะชีวิต

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา
4000124*
4000125*
4000126*

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
6 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
รวม
ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา
2000113
XXXXXX

6 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
การคิดและการตัดสินใจ
วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รวม
ปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา
1500135
2500115

6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

ชื่อวิชา
อาเซียนศึกษา
รายวิชาเลือก

น(ท-ป-ค)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

รวม
6 หน่วยกิต
หมายเหตุ 1. ลาดับรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ของสาขาวิชาได้
2. * เป็นรายวิชาบังคับที่ให้เลือกเรียน ภาคเรียนละ 2 รายวิชา
15

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
(1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
รายวิชาบังคับ
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500133
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
ทั ก ษะการฟั ง การพู ด การอ่ า นและการเขี ย นภาษาไทย การใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สาร
ในชีวิตประจาวัน
Skills in listening, speaking, reading and writing and Thai usage for
communication in daily life
1500134

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจาวัน การฟังเพื่อจับ
ใจความสาคัญและตอบคาถาม การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความสาคัญและสรุปความ
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

ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
English at Work
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน การแนะนาตนเอง
และองค์กร การสัมภาษณ์ การพูดโต้ตอบทางโทรศัพท์ การนาเสนองาน 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

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
ทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน การทักทายและการลา การแนะนาตนเอง
และผู้อื่น การกล่าวคาขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหารและเครื่องดื่มและการซื้อสินค้า
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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

การสนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
Chinese Conversation at Work
ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในการทางาน 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

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
3(3-0-6)
Japanese for Communication 1
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุน คาศัพท์และอักษรคันจิพื้นฐาน โครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐาน
คาทักทายในชีวิตประจาวันและการสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุนเบื้องต้น
Japanese characters and sound system, vocabularies, basic Kanji letters, basic
sentence structure, daily conversations and basic Japanese communication
1500139

ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
3(3-0-6)
Japanese for Communication 2
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
Pre-requisite: 1500138 Japanese for Communication 1
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนภาษาญี่ปุน และการใช้ภาษาญี่ปุนในการสื่อสาร

ในชีวิตประจาวัน
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 การเน้นเสี ยงและพยางค์ รูปประโยค
พื้น ฐาน การทัก ทายและการสนทนาในชีวิตประจาวัน การพูด เกี่ยวกับตัว เอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน 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 รูปประโยคพื้นฐาน
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจาวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจาวัน
การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท 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
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรกและ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การสนทนา
ของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษามาเลย์ในสถานการณ์ต่าง ๆ วั ฒนธรรม
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 รูปประโยคพื้นฐาน การทักทายและ
การสนทนาในชีวิตประจาวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจาวัน การบอกเวลา
คาศัพท์ในบริบท 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
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรกและ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การสนทนา
ของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษาลาวในสถานการณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรมลาวและ
กลยุทธ์การสื่อสาร
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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
การสนทนาในชีวิตประจาวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจาวัน การบอกเวลา
คาศัพท์ในบริบท 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
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรกและ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การสนทนา
ของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษาพม่าในสถานการณ์ต่ าง 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 รูปประโยคพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจาวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจาวัน การ
บอกเวลา คาศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรกและ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน 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
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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
2000113

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
ASEAN Studies
การรวมตัวของกลุ่มประเทศตามแนวคิดภูมิภ าคนิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติแห่ ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมืองและมั่นคงอาเซีย น ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี ย น ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรมอาเซี ย น ข้ อ มู ล พื้ น ฐานและบทบาทของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น
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
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2000115
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Human and Environment
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคง
ทางอาหาร ภัยธรรมชาติและวิกฤตการณ์ทางสิ่งแวดล้อม โดยกระบวนการพัฒนามนุษย์เพื่อการจัดการทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
Natural resources and environments, ecosystems, biodiversity, food security,
natural disaster, environmental crisis, human development process for resources and
environmental management for sustainable locality development
22

รหัสวิชา
2000116

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Laws in Daily Life
ความรู้ ทั่ว ไปเกี่ย วกับ กฎหมายที่ ใช้ใ นชี วิตประจาวั น หลั ก สิ ท ธิแ ละเสรี ภ าพขั้น พื้นฐานตาม
กฎหมายรัฐ ธรรมนู ญ หลั กกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและ
พาณิ ช ย์ กฎหมายอาญา การด าเนิ น กระบวนการยุ ติ ธ รรม การประยุ ก ต์ แ ละบู ร ณาการการใช้ ก ฎหมาย
ในชีวิตประจาวัน
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
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
2500114
จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
Ethics and Life Skills
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตและจริยธรรม ปัญหาทางจริยธรรมในสังคมปัจจุบัน หลักจริยธรรมเพื่อ
การดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจิตอาสาและสานึกสาธารณะ
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 ความสาคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อการพัฒนา
ตนเอง ชุม ชน ท้ องถิ่น รู ป แบบ แนวทาง กระบวนการ สร้างงานจิ ตอาสาเพื่อ พัฒ นาตนเอง ชุม ชน ท้ องถิ่ น
กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ทางานด้านจิตอาสา การบาเพ็ญประโยชน์ หรือ
เป็นอาสาสมัคร
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of public
consciousness for individual, communal, and local development, roles of individual and nonbenefit organizations, case studies and voluntary processes devoting to community
รายวิชาเลือก
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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

จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Psychology in Daily Life
ความส าคัญ ของจิ ต วิท ยาต่ อ การด าเนิ นชี วิ ต องค์ป ระกอบและปัจ จั ยของพฤติ กรรมมนุ ษ ย์
ธรรมชาติพัฒนาการของมนุ ษย์ การรู้จั กตนเองและผู้อื่น การปรับตัวที่มีประสิทธิภ าพ การพัฒนาตน มนุษย
สัมพันธ์ และการทางานเป็นทีม การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิตอย่างมีความสุข
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

สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
3(3-0-6)
Information for Study Skills
ความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศและการรู้สารสนเทศ 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
2500119

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
Dvaravati Studies
ประวัติความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง
ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งของศิ ล ปวั ฒ นธรรม ร่ อ งรอยของทวารวดี ใ นภู มิ ภ าคต่ า งๆ ของประเทศไทย ตลอดจน
ความสาคัญของวัฒนธรรมทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐม
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
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000124
การคิดและการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Thinking and Decision Making
หลั ก การและกระบวนการคิ ด ของมนุ ษ ย์ การพั ฒ นาลั ก ษณะการคิ ด และกระบวนการคิ ด
ความคิดสร้ างสรรค์ การคิดเชิงระบบ การแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผ ล
การวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสาร กระบวนการตัดสินใจ และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจาวัน
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

วิทยาศาสตร์การกีฬาเพือ่ สุขภาพ
3(3-0-6)
Sport Science for Health
ความหมาย และจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการ ประเภทและประโยชน์ของการ
ออกกาลังกาย การออกกาลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย การเล่นกีฬา มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี
การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมสุขนิสัย การปฐมพยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการออก
กาลังกาย
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
4000126

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
Information and Communication Technology
ความหมายและองค์ป ระกอบของระบบคอมพิว เตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับการสืบค้นข้อมูล โปรแกรมประยุกต์ด้านการประมวลผลคา
ด้ า นตารางค านวณ ด้ า นการน าเสนอ ด้ า นการสื่ อ สารผ่ า นเครื อ ข่ า ย ระบบความปลอดภั ย ของเครื อ ข่ า ย
คอมพิ ว เตอร์ กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เกี่ ยวข้ องกั บการใช้ง านคอมพิ ว เตอร์ รวมถึ งสุ ข ภาวะของการใช้
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
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
4000127
โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
Science and Technology Development in the Changing World
ผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน ด้านการ
พั ฒ นาชุ ม ชนและประเทศชาติ ด้ า นพลั ง งาน ภาวะโลกร้ อ น ด้ านทรั พ ยากรธรรมชาติ สิ่ ง แวดล้ อ ม
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
ความสาคัญของสุขภาพ ด้านร่างกายและอารมณ์ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยส่วนบุคคล
และสิ่งแวดล้อมในชุมชน โรคและวิธีการปูองกันโรค การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และทักษะการ
เชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ดารงชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการออก
กาลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบ
สุขภาพ หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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

นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Recreation for Health
ความหมาย ความส าคั ญ และประโยชน์ ข องกิ จ กรรมนั น ทนาการ กิ จ กรรมนั น ทนาการ
ในชีวิตประจาวัน ผู้นานันทนาการ กิจกรรมนันทนาการสาหรับตนเองและครอบครัว
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

คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Mathematics in Daily Life
คณิตศาสตร์พื้นฐานที่ใช้ในชีวิตประจาวัน สัดส่ วน ร้อยละ การคานวณอัต ราก้าวหน้าที่ใช้ใน
การชาระค่าไฟฟูาและน้าประปา การคิดดอกเบี้ย ระบบการผ่อนชาระ 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 เลขประจาตัวบัตรประชาชน ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา
น้อยทิม
3730101556011

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D. (TESOL)
University of Technology,
Sydney, Australia
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ

12

12

12

12

2

อาจารย์นงนุช ยังรอด
3101900742181

อาจารย์

ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทร
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

28

ลาดับ
6

7

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
อาจารย์ ดร.มนตรี วิวาห์สุข
3251000200224

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ
3710500881292

อาจารย์

Ph.D. (Southeast Asia and
Southwest Pacific
Studies)
Jawaharlal Nehru
University, India
M.Phil. (Southeast Asia
and Southwest Pacific
Studies)
Jawaharlal Nehru
University, India
พธ.บ.(ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย
ค.ด. (พลศึกษา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศศ.ม. (พลศึกษา)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ค.บ. (พลศึกษา)
สถาบันราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561
12

12

12

12

12

12

12

12

3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ
1

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษา
น้อยทิม
3730101556011

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

Ph.D. (TESOL)
University of Technology,
Sydney, Australia
กศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร
วิโรฒ
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ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561
12

12

12

12

ลาดับ

ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561
12
12
12
12

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
อาจารย์นงนุช ยังรอด
3101900742181

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทร
วิโรฒ
ค.บ. (ภาษาไทย)
สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา

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
M.Phil. (Southeast Asia
and Southwest Pacific
Studies)
Jawaharlal Nehru
University, India
พธ.บ.(ปรัชญา)
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย

12

12

12

12

2
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ลาดับ
7

ชื่อ – นามสกุล
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
อาจารย์ ดร.ยงยุทธ ฮิ้นเจริญ
3710500881292

ตาแหน่ง

คุณวุฒิการศึกษา

อาจารย์

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

3.2.3 อาจารย์พิเศษ
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)
ไม่มี
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้ามี)
ไม่มี
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ภาระการสอนเฉลี่ย
ชั่วโมง/ปีการศึกษา
2558 2559 2560 2561
12

12

12

12

หมวดที่ 4
ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
ด้านบุคลิกภาพ

ด้านภาวะผู้นาและความรับผิดชอบ
ตลอดจนความมีวินัยในตนเอง

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
มีการสอดแทรกเรื่องการแต่งกาย การเข้าสังคม
เทคนิคการเจรจา สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
และการวางตัวในการทางานในบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
และในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศก่อนที่นักศึกษาจะสาเร็จ
การศึกษา
- กาหนดให้มีรายวิชาซึ่งนักศึกษาต้องทางานเป็นกลุ่ม
และมีการกาหนดหัวหน้ากลุ่มในการทารายงาน
ตลอดจนกาหนดให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการนาเสนอ
รายงาน เพื่อเป็นการฝึกให้นักศึกษาได้สร้างภาวะผู้นา
และการเป็นสมาชิกกลุ่มที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายให้นักศึกษา
หมุนเวียนกันเป็นหัวหน้าในการดาเนินกิจกรรม เพื่อ
ฝึกให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ
มีการให้ความรู้ถึงผลกระทบต่อสังคมและข้อกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
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2.1.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
กาหนดให้มีวัฒนธรรมองค์กร เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน้นการเข้าชั้นเรียน
ให้ ตรงเวลา ตลอดจนการแต่งกายที่เป็ น ไปตามระเบียบของมหาวิทยาลั ย นักศึกษาต้องมีความรับผิ ดชอบ
โดยในการทางานกลุ่มนั้นต้องฝึกให้รู้หน้าที่ของการเป็นผู้นากลุ่ม และการเป็นสมาชิกกลุ่ม มีความซื่อสัตย์โดย
ต้องไม่กระทาทุจริตในการสอบหรือลอกการบ้านของผู้อื่น เป็นต้น นอกจากนี้ อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องสอดแทรก
เรื่องคุณธรรมและจริยธรรม ในการสอนทุกรายวิชา ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษา รวมทั้งมีการจัด
กิจ กรรมส่ ง เสริ ม คุณ ธรรมและจริ ย ธรรมในการสอนทุ ก รายวิ ช า รวมทั้ งมี การจั ด กิจ กรรมส่ ง เสริม คุณ ธรรม
จริยธรรม เช่น การยกย่องนักศึกษาที่ทาดี ทาประโยชน์แก่ส่วนรวม เสียสละ
2.1.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรม
(1) ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข้าชั้นเรียน การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย และ
การร่วมกิจกรรม
(2) ประเมิ น จากการมี วิ นั ย และความพร้ อ มเพรี ย งของนั ก ศึ ก ษาในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
เสริมหลักสูตร
(3) ประเมินจากความซื่อสัตย์ ไม่ทุจริตในการสอบ
(4) ประเมินจากความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
2.1 ความรู้
2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจสาระสาคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีวิตในเนื้อหาวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล
(3) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติและนานาชาติ
(4) บูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2.2.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านความรู้
ใช้ ก ารเรี ย นการสอนในหลากหลายรู ป แบบ โดยเน้ น หลั ก การทางทฤษฎี และประยุ ก ต์ท างปฏิ บั ติ
ในสภาพแวดล้อมจริง โดยทันต่อการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตามลักษณะของรายวิชาตลอดจนเนื้อหาสาระ
ของรายวิ ช านั้ น ๆ นอกจากนี้ ควรจั ด ให้ มี ก ารเรี ย นรู้ จ ากสถานการณ์ จริ ง โดยการศึ ก ษาดู ง าน หรื อ เชิ ญ
ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรง มาเป็นวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง
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2.2.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านความรู้
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในด้านต่าง ๆ คือ
(1) การทดสอบย่อย
(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน
(3) ประเมินจากรายงานที่นักศึกษาจัดทา
(4) ประเมินจากแผนหรือโครงการที่นักศึกษานาเสนอ
(5) ประเมินจากการนาเสนอรายงานในชั้นเรียน
(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษาหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
2.3 ทักษะทางปัญญา
2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) มีทกั ษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
(3) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
(4) กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเปูาหมายที่
กาหนด
(5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
2.3.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
(1) กรณีศึกษาทางการประยุกต์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) การอภิปรายกลุ่ม
(3) ให้นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.3.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช่น ประเมินจากการนาเสนอรายงานใน
ชั้นเรียน การทดสอบโดยใช้แบบทดสอบหรือสัมภาษณ์ เป็นต้น
2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
(2) เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
(3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง
เหมาะสม
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2.4.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ใช้การสอนที่ มีการกาหนดกิจ กรรมให้ มีการทางานเป็นกลุ่ ม การทางานที่ต้องประสานงานกับผู้ อื่ น
ข้ามหลักสูตร หรือต้องค้นคว้าหาข้อมูลจาการสัมภาษณ์บุคคลอื่น หรือผู้มีประสบการณ์ โดยมีความคาดหวัง
ในผลการเรียนรู้ดา้ นทักษะความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบดังนี้
(1) สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์การที่ไปปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(4) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์การและกับบุคลทั่วไป
(5) มีภาวะผู้นา
2.4.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษา ในการนาเสนอรายงานกลุ่มในชั้นเรียน และ
สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ และความครบถ้วนชัดเจนตรงประเด็นของข้อมูล
2.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ใช้ วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนาเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล ความหมาย
และการวิเคราะห์ข้อมูล
(5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
2.5.2 กลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
จั ดกิจ กรรมการเรี ย นรู้ ในรายวิช าต่าง ๆ ให้ นักศึกษาได้ วิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ์
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2.5.3 กลยุทธ์การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเมินจากเทคนิคการนาเสนอโดยใช้ทฤษฎี การเลื อกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ
คณิตศาสตร์และสถิติที่เกี่ยวข้อง
(1) ประเมินจากความสามารถในการอธิบายถึงข้อจากัด เหตุผลในการเลือกใช้เครื่องมือต่าง ๆ การ
อภิปราย กรณีศึกษาต่าง ๆ ที่มีการนาเสนอต่อชั้นเรียน
(2) การทดสอบการวิเคราะห์ข้อมูล โดยข้อสอบ การทารายงานกรณี และการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการศึกษาวิจัย การศึกษาอิสระ
3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping)
แผนที่การกระจายความรับผิ ดชอบของแต่ล ะรายวิชาต่อมาตรฐานการเรียนรู้ แสดงให้เห็นว่าแต่ล ะ
รายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบต่อมาตรฐานผลการเรียนรู้ใดบ้าง (ตามที่ระบุในหมวดที่ 4 ข้อ 2 ) โดยระบุว่าเป็น
ความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ผลการเรียนรู้ในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(2) ตระหนักและสานึกในความเป็นไทย
(3) มีความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพและสังคม
(4) เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมทั้งเคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์
(5) ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม
ความรู้
(1) มีความรู้และความเข้าใจสาระสาคัญของหลักการและทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานชีวิตในเนื้อหาวิชา
ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์กว้างไกล
(3) รู้เท่าทันสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติและนานาชาติ
(4) บูรณาการความรู้ในวิชาที่ศึกษากับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ทักษะทางปัญญา
(1) มีทักษะการแสวงหาความรู้ตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(2) มีทักษะการคิดแบบองค์รวม
(3) สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ประมวลและประเมินสารสนเทศเพื่อใช้แก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
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(4) กาหนดกรอบแนวคิดเกี่ยวกับภาพอนาคตและแนวทางความเป็นไปได้ที่จะบรรลุเปูาหมายที่
กาหนด
(5) สามารถประยุกต์ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีจิตอาสาและสานึกสาธารณะ เป็นพลเมืองที่มีคุณค่าของสังคมไทยและสังคมโลก
(2) เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง ผู้อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ
(3) มีทักษะกระบวนการกลุ่มในการแก้ปัญหาสถานการณ์ต่างๆ
(4) วางตัวและแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ
(5) มีทักษะในการสร้างเสริมความสามัคคีและจัดการความขัดแย้งในกลุ่มหรือองค์กรอย่าง
เหมาะสม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) สามารถประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติในการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงานได้
อย่างเหมาะสม
(2) สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและนาเสนอข้อมูลข่าวสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) สามารถใช้ความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และสถิติในการประมวลผล การแปล ความหมาย
และการวิเคราะห์ข้อมูล
(5) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างรู้เท่าทัน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก
 ความรับผิดชอบรอง
ผลการเรียนรู้

กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชาภาษา
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
1500137 สนทนาภาษาจีนเพือ่ การทางาน
1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1
1500139 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 2
1500140 ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น
1500141 สนทนาภาษาตากาล็อก
1500142 ภาษามาเลย์เบือ้ งต้น
1500143 สนทนาภาษามาเลย์
1500144 ภาษาลาวเบื้องต้น
1500145 สนทนาภาษาลาว
1500146 ภาษาพม่าเบื้องต้น
1500147 สนทนาภาษาพม่า
1500148 ภาษาเวียดนามเบื้องต้น
1500149 สนทนาภาษาเวียดนาม
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
2000112 การเมืองการปกครองไทย
2000113 อาเซียนศึกษา
2000114 สังคมไทยในบริบทโลก

คุณธรรม จริยธรรม

ความรู้

ทักษะทางปัญญา

1

2

3

4

5

1

2

3

4

1

2

3

4

5

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5























































































































































































































































































































































ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5
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ผลการเรียนรู้

กลุ่ม รหัส และชื่อรายวิชา
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (ต่อ)
2000115 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
2000116 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต
2000115 จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
2500116 สุนทรียภาพของชีวิต
2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
2500118 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2500119 ทวารวดีศึกษา
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์กบั คณิตศาสตร์
4000124 การคิดและการตัดสินใจ
4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพือ่ สุขภาพ
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4000127 โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4000128 การสร้างเสริมสุขภาวะ
4000129 นันทนาการเพื่อชีวิต
4000130 ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
4000131 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจาวัน

คุณธรรม จริยธรรม

1

2

3

4

ความรู้

5

1

2

3

ทักษะทางปัญญา

4

1

2

3

4

5

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
1 2 3 4 5

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี
1 2 3 4 5
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการส าเร็ จ การศึก ษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลั ยราชภัฏนครปฐมว่าด้ว ยการจัด
การศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2555
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเรจจการศึกษา
กาหนดระบบการทวนสอบผลสั มฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษา เป็ นส่ ว นหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาที่จะต้องทาความเข้าใจตรงกันทั้งสถาบัน และนาไปดาเนินการจนบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ประเมินภายนอกจะต้องสามารถตรวจสอบได้
การทวนสอบในระดั บ รายวิ ช าควรให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น การเรี ย นการสอนในระดั บ รายวิ ช า มี
คณะกรรมการพิ จ ารณาความเหมาะสมของข้ อสอบให้ เ ป็ น ไปตามแผนการสอน มี ก ารประเมิน ข้ อ สอบโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การทวนสอบในระดั บ หลั ก สู ต รสามารถทาได้ โ ดยมี ร ะบบประกั นคุ ณ ภาพภายในสถาบั น การศึ ก ษา
ดาเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้และรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเรจจการศึกษา
การกาหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ควรเน้นการทาวิจัยสัมฤทธิผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และนาผลวิจัยที่ได้ย้อนกลับมาปรับปรุงกระบวนการการเรียนการ
สอนและหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหน่วยงานโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยการวิจัยอาจจะทาดาเนินการดังตัวอย่างต่อไปนี้
(1) ภาวะการได้ ง านท าของบั ณ ฑิ ต ประเมิ น จากบั ณ ฑิ ต แต่ ล ะรุ่ น ที่ จ บการศึ ก ษา ในด้ า นของ
ระยะเวลาในการหางานทา ความเห็นต่อความรู้ ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบการงาน
อาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผู้ ป ระกอบการ โดยการขอเข้าสั มภาษณ์ หรือ การส่ งแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเข้าทางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ในคาบระยะเวลาต่าง ๆ
(3) การประเมินตาแหน่งและหรือความก้าวหน้าในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการส่ งแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสเกี่ยวกับ
ระดับความพึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตจะจบการศึกษาและเข้าศึกษาเพื่อ
ปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
(5) การประเมิน จากบั ณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จากสาขาวิช า
ทีเ่ รียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กาหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต รวมทั้งเปิดโอกาสให้
เสนอข้อคิดเห็นในการปรับหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(6) ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตรต่อความพร้อมของนักศึกษาในการ
เรียน และคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้ และการพัฒนาองค์ความรู้ของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาที่วัดเป็นรูปธรรมได้ อาทิ
(ก) จานวนรางวัลทางสังคมและวิชาชีพ
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(ข) จานวนกิจกรรมการกุศลเพื่อสังคมและประเทศชาติ
(ค) จานวนกิจกรรมอาสาสมัครในองค์กรที่ทาประโยชน์ต่อสังคม
3. เกณฑ์การสาเรจจการศึกษาตามหลักสูตร
3.1 นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับปริญญาต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้
3.1.1 มีความประพฤติดี
3.1.2 ผ่านกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกาหนด
3.1.3 มีเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
3.1.4 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามโครงสร้างของหลักสูตรและเกณฑ์การประเมินผล
3.1.5 ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า 2.00
3.1.6 ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมในหมวดวิชาเฉพาะ เฉพาะวิชาเอกไม่ต่ากว่า 2.00
3.2 นักศึกษาที่มีสิทธิ์แสดงความจานงขอสาเร็จการศึกษา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนดังนี้
3.2.1 เป็นนักศึกษาภาคการศึกษาสุดท้ายที่ลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตร
3.2.2 ผ่านกิจกรรมภาคบังคับ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
3.2.3 ให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นคาร้องแสดง ความจานงขอสาเร็จการศึกษาต่อ
ส่วนทะเบียนและประเมินผล ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัย กาหนด มิฉะนั้นอาจไม่ได้รับการพิจารณาเสนอชื่อ
ต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติให้ปริญญา ในภาคการศึกษานั้น
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
1. การเตรียมการสาหรับอาจารย์ใหม่
1.1 มีการปฐมนิเทศแนะแนวการเป็นครูแก่อาจารย์ใหม่ ให้มีความรู้และเข้าใจนโยบายของมหาวิทยาลัย
ลอดจนในหลักสูตรที่สอน
1.2 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อการส่งเสริมการสอนและการ
วิจัยในชั้นเรียน สนับสนุนการฝึกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์การต่าง ๆ และการเข้าร่วมประชุม
ทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1.1 ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริ มการสอนและ
การวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยผ่านการทาวิจัยสายตรงในสาขาวิชา การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ หรือการลาเพื่อ
เพิ่มพูนประสบการณ์
2.1.2 การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ
2.2.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้และ
คุณธรรม
2.2.2 ส่งเสริมการทาวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและมี ความ
เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ
2.2.3 จัดสรรงบประมาณสาหรับการทาวิจัย
2.2.4 จัดให้อาจารย์ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มวิจัยต่าง ๆ ของคณะ
2.2.5 จัดให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการต่าง ๆ ของคณะ
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริ ห ารหลั ก สู ต รมี ค ณะกรรมการประจ าหลั ก สู ต รที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษา โดยมี
รองอธิการบดีฝุายวิชาการเป็นประธาน เป็นผู้กากับดูแลและคอยให้คาแนะนา ตลอดจนกาหนดนโยบายปฏิบัติ
ให้แก่อาจารย์ผู้สอน
เปูาหมาย
1. พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
อาจารย์และนักศึกษาสามารถก้าว
ทันหรือเป็นผู้นาในการสร้างองค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านวิชาศึกษา
ทั่วไป
2. กระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความใฝุรู้
มีแนวทางการเรียนที่สร้างทั้ง
ความรู้ความสามารถในวิชาการ
วิชาชีพ ที่ทันสมัย
3. ตรวจสอบและปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคณ
ุ ภาพมาตรฐาน
4. มีการประเมินมาตรฐานของ
หลักสูตรอย่างสม่าเสมอ

การดาเนินการ
1. พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
กรอมมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2552
2. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยโดย
มีการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร
ทุก ๆ 5 ปี
3. จัดทาแนวทางการเรียนในแต่
ละรายวิชา และมีแนวทางการ
เรียนหรือกิจกรรมประจาวิชาให้
นักศึกษาได้ศึกษาความรู้ที่
ทันสมัยด้วยตนเอง
4. จัดให้มีผู้สนับสนุนการเรียนรู้
และหรือ ผู้ช่วยสอน เพื่อกระตุ้น
ให้นักศึกษาเกิดความใฝุรู้
5. กาหนดให้คณาจารย์ที่สอนมี
คุณวุฒิไม่ต่ากว่าปริญญาโทหรือหรือ
เป็นผู้มีประสบการณ์หลายปีมี
จานวนคณาจารย์ประจาไม่น้อยกว่า
เกณฑ์มาตรฐาน
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การประเมินผล
- หลักสูตร มีความทันสมัยและมี
การปรับปรุงสม่าเสมอ
- จานวนรายวิชาเรียนทีม่ ี
แนวทางให้นักศึกษาได้ศึกษา
ค้นคว้าความรู้ใหม่ได้ด้วย
ตนเอง
- จานวนและรายชื่อคณาจารย์
ประจา ประวัติอาจารย์ด้าน
คุณวุฒิ ประสบการณ์ และ
การพัฒนาฝึกอบรม ของอาจารย์
- จานวนบุคลากรผู้สนับสนุน
การเรียนรู้ และบันทึกกิจกรรมใน
การสนับสนุนการเรียนรู้
- ผลการประเมินการเรียนการ
สอนคณาจารย์ผู้สอน และการ
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
ผู้สนับสนุนการเรียนรู้ โดย
นักศึกษา

เปูาหมาย

การดาเนินการ
6. สนับสนุนให้คณาจารย์ผู้สอนเป็น
ผู้นาในทางวิชาการ และหรือ
เป็นผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพด้าน
วิชาศึกษาทั่วไปหรือในด้านที่
เกี่ยวข้อง
7. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตร
ให้ไปดูงานในหลักสูตรหรือ
วิชาการที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและ
ต่างประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในทุกปี และภายนอกอย่าง
น้อยทุก 5 ปี
9. จัดทาฐานข้อมูลทางด้าน
นักศึกษา คณาจารย์ อุปกรณ์
เครื่องมือวิจัย งบประมาณ
ความร่วมมือกับต่างประเทศ
ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์
ทุกภาคการศึกษา เพื่อเป็นข้อมูล
ในการประเมินของคณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรและการเรียนการสอน
โดยบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา

การประเมินผล
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ที่ประกอบด้วยคณาจารย์ภายใน
คณะฯ ทุก 2 ปี
- ประเมินผลโดยคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ทุก ๆ
4 ปี
- ประเมินผลโดยบัณฑิต
ผู้สาเร็จการศึกษาทุกๆ 2 ปี

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณประจาปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้เพื่อจัดซื้อตารา สื่อการ
เรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์ และวัสดุครุภัณฑ์อย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียน และ
สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา
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2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมด้านหนังสือ ตารา และการสืบค้นผ่านฐานข้อมูลโดยมีสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีหนังสือด้านการบริหารจัดการและด้านอื่น ๆ รวมถึงฐานข้อมูลที่จะให้สืบค้น ส่วนระดับ
คณะก็มีห นั งสือ ตาราเฉพาะทาง นอกจากนี้ มหาวิทยาลั ยยังเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอนอย่างพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดซื้อหนังสือ และตาราที่เกี่ยวข้อง
เพื่อบริการให้คณาจารย์และนักศึกษาได้ค้นคว้า และใช้ประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อ
หนังสือนั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาจะมีส่วนร่วมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จาเป็น
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานงานการจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเข้า สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และทาหน้าที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตารา นอกจากนี้มีเจ้าหน้า ที่ ด้านโสตทัศนอุปกรณ์ ซึ่งจะอานวย
ความสะดวกในการใช้สื่อของอาจารย์แล้วยังต้องประเมินความพอเพียงและความต้องการใช้สื่อของอาจารย์ด้วย
โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้
เปูาหมาย
จัดให้มีห้องเรียนห้อง
ปฏิบัติการ อุปกรณ์การทดลอง
ทรัพยากร สื่อและช่องทางการ
เรียนรู้ ที่เพียบพร้อม เพื่อ
สนับสนุนทั้งการศึกษาใน
ห้องเรียน นอกห้องเรียน และ
เพื่อการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
อย่างเพียงพอ มีประสิทธิภาพ

การดาเนินการ
การประเมินผล
จัดให้มีห้องเรียน ห้อง
- รวบรวมจัดทาสถิติจานวน
บรรยาย ที่มีความพร้อมใช้
เครื่องมืออุปกรณ์ ต่อหัว
งานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
นักศึกษา ชั่วโมงการใช้งาน
ในการสอน การบันทึกเพื่อ
ห้องปฏิบัติการ และเครื่องมือ
เตรียมจัดสร้างสื่อสาหรับการ -สถิติของจานวนหนังสือตารา
ทบทวนการเรียน
และสื่อดิจทิ ัล ที่มีให้บริการ
และสถิติการใช้งานหนังสือ
ตารา สื่อดิจิทัล
- ผลสารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาต่อการให้บริการ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรู้และ
การปฏิบัติการ

3. การบริหารคณาจารย์
3.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอาจารย์ใหม่จะต้องมีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาศึกษาทั่วไปหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
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3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และผู้สอน จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
ประเมินผลและให้ความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิ ชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้สาหรับการปรับปรุง
หลั กสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารื อแนวทางที่จะทาให้ บรรลุ เปูา หมายตามหลั ก สู ตร และได้บั ณฑิตเป็นไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น ควรมีวุ ฒิ ป ริญ ญาตรี ที่เ กี่ย วข้ องกับ ภาระงานที่ รับ ผิ ด ชอบ และมี ความรู้ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเทคโนโลยีทางการศึกษา
4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน
บุคลากรต้องเข้าใจโครงสร้างและธรรมชาติของหลักสูตร และจะต้องสามารถบริการให้อาจารย์สามารถใช้
สื่อการสอนได้อย่างสะดวก ซึ่งจาเป็นต้องให้มีการฝึกอบรมเฉพาะทาง
5. การสนับสนุนและการให้คาแนะนานักศึกษา
5.1 การให้คาปรึกษาด้านวิชาการและอื่น ๆ แก่นักศึกษา
คณะมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปัญหาในการเรียน
สามารถปรึ กษากั บ อาจารย์ ที่ป รึ ก ษาทางวิ ช าการได้ โดยอาจารย์ของคณะทุกคนจะต้องทาหน้าที่ อาจารย์
ที่ปรึกษาทางวิชาการให้แก่นักศึกษา และทุกคนต้องกาหนดชั่วโมงให้คาปรึกษา (Office Hours) เพื่อให้นักศึกษา
เข้าปรึกษาได้ นอกจากนี้ ต้องมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อให้คาปรึกษาแนะนาในการจัดทากิจกรรมแก่นักศึกษา
5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา
ก ร ณี ที่ นั ก ศึ ก ษ า มี ค ว า ม ส ง สั ย เ กี่ ย ว กั บ ผ ล ก า ร ป 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
คาร้องขอดูกระดาษคาตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธีการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้
6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
คณะโดยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัย จัดการสารวจความต้องการแรงงานและความพึงพอใจของผู้ใช้
บั ณฑิต เพื่อน าข้อ มูล มาใช้ป ระกอบการปรั บปรุงหลั กสู ตร รวมถึง การศึกษาข้อมูล วิ จัยอันเกี่ยวเนื่อ งกับการ
ประมาณความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อนามาใช้ในการวางแผนการรับนักศึกษา
7. ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators) ของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี:้ กระบวนการ
เกณฑ์มาตรฐาน: ระดับ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุม    
เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
   
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม    
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
   
ดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 5 และ
มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลังสิน้ สุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน    
60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
   
ที่กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
  
การประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ. 7 ปีที่แล้ว
(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
   
จัดการเรียนการสอน
(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
   
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสายสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา    
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
 
(ป.ตรี (ป.ตรี
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
4 ปี)

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากระดับ 5.0
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5 ปี)



(ป.ตรี
4 ปี)

หมวดที่ 8 การประเมิน และปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินและปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนนั้น
พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามีความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจ
ประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา การอภิปรายโต้ตอบจากนัก ศึกษา การตอบ
คาถามของนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า
ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้ไม่สามารถทาให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน
การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ในเนื้อหาที่
ได้สอนไป หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการดาเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
ให้นักศึกษาได้มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ ในทุกด้าน ทั้งด้านทักษะกลยุทธ์การสอน การตรง
ต่อเวลา การชี้แจงเปูาหมาย วัตถุประสงค์รายวิชา ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลรายวิชาและการใช้สื่อการสอนใน
ทุกรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระทาทุกปี ซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
การประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปี ตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7 ข้อ 7 โดย
คณะกรรมการประเมินอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาอย่างน้อย 1 คน ที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากมหาวิทยาลัยโดยมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
เกณฑ์การประเมิน
คะแนน 1
มีการดาเนินการครบ 5 ข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน

คะแนน 2
มีการดาเนินการครบ 10 ข้อ
ตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
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คะแนน 3
มีการดาเนินการครบทุกข้อ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี
ด้านมาตรฐานและคุณภาพ การศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 3 ปี และมีการประเมินเพื่ อพัฒนาหลักสูตร
อย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน
จากการรวบรวมข้อมูล จะทาให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา
ก็สามารถที่จะดาเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น ๆ ได้ทันทีซึ่งก็จะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควร
ทาได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา สาหรับการปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระทาทุก 5 ปี ทั้งนี้เพื่อให้หลักสูตรมี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
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เหตุผลและรายละเอียดในการปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มีเหตุผลและรายละเอียด
ดังนี้
1. เหตุผลที่ขอปรับปรุงหลักสูตร
1.1 เพื่อปรับโครงสร้างหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ของ สกอ. ที่มี
การเพิ่มเติมผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของนักศึกษา
1.2 เพื่อปรับเปลี่ยนรายวิชาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบันและสร้างบัณฑิต
เพื่อเข้าสู่สังคมในอนาคต
2. ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตรเดิมและปีการศึกษาที่กาหนดให้ใช้หลักสูตรปรับปรุง
หลักสูตรเดิมเริ่มใช้เมื่อปีการศึกษา 2555 เป็นหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สาหรับหลักสูตรปรับปรุง 2558 กาหนดการใช้หลักสูตร และรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2558
เป็นต้นไป
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สรุปการเปรียบเทียบหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 2554) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง 2558)
โครงสร้างหลักสูตร มีดังนี้
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
บังคับ 3 หน่วยกิต
- กลุม่ วิชามนุษยศาสตร์
บังคับ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ
บังคับ 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดก็ได้
6 หน่วยกิต
รายละเอียดมีดังนี้
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
1500125 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500126 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
1500127 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ในระดับนานาชาติ
3(3-0-6)
1500128 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500129 สนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน3(3-0-6)
1500130 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)
1500131 ภาษาญี่ปุนเพื่อการทางาน 3(3-0-6)
1500132 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร บังคับ 9 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
บังคับ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
บังคับ 6 หน่วยกิต
- กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ
บังคับ 6 หน่วยกิต
เลือกเรียนในกลุ่มวิชาใดก็ได้
3 หน่วยกิต

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
กลุ่มวิชาภาษา ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500134 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน 3(3-0-6)
1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1500137 สนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน3(3-0-6)
1500138 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)
1500139 ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร 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)

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554

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
กฎหมายในชีวิตประจาวัน 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
จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
2500112
ทักษะการรู้สารสนเทศ 3(3-0-6)
2500113
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
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
กฎหมายในชีวิตประจาวัน 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
จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6)
2500118
สารสนเทศเพื่อการศึกษา
ค้นคว้า
3(3-0-6)
2500119
ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4000117
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4000124
การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
และการสื่อสาร
3(3-0-6) 4000125
วิทยาศาสตร์การกีฬา
4000121
วิทยาศาสตร์การกีฬา
เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6) 4000126
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4000116
การคิดและการตัดสินใจ 3(3-0-6)
และการสื่อสาร
3(3-0-6)
4000119
โลกกับวิทยาศาสตร์
4000127
โลกกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
และเทคโนโลยี
3(3-0-6)
4000122
การสร้างเสริมสุขภาวะ 3(3-0-6) 4000128
การสร้างเสริมสุขภาวะ 3(3-0-6)
4000123
นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6) 4000129
นันทนาการเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
4000118
คณิตศาสตร์ในชีวิต
4000130
ระบบประกันสุขภาพไทย 3(3-0-6)
ประจาวัน
3(3-0-6) 4000131
คณิตศาสตร์ในชีวิต
4000120
เกษตรในชีวิตประจาวัน 3(3-0-6
ประจาวัน
3(3-0-6)
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สาหรับรายวิชาที่มีการเปลี่ยนแปลงหน่วยกิตและเนื้อหา ระหว่างหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุง
สามารถนามาเปรียบเทียบดังนี้
หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558
1500125 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) 1500133 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้สามารถ
ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถ ในการฟัง ภาษาไทย การใช้ภาษาไทยในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
เพื่อจับใจความสาคั ญ การอ่านจับใจความ อ่านตีความ
และอ่านขยายความ การฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ การ
นาเสนอผลการสืบค้นโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์
ทางภาษา และการเขียนประวัติส่วนตัวประกอบการสมัคร
งาน
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยในด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ให้สามารถสื่อสาร
ในชีวิตประจาวัน
1500126
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1500134
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6)
ในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
โครงสร้ า งไวยากรณ์ แ ละค าศั พ ท์ การพั ฒ นา
การพั ฒนาทั กษะการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่ อ ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น และเขี ย นภาษาอั ง กฤษใน
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนที่เกี่ยวข้อง กับ ชีวิตประจาวัน การฟังเพื่อจับใจความสาคัญและตอบคาถาม
ชีวิตประจาวัน การทักทายและแนะนาตัวเอง การระบุ การพูดบรรยายและแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความ
ความสั ม พั น ธ์ ข องสมาชิ ก ในครอบครั ว การถามตอบ สาคัญและสรุปความ และการเขียนประโยคและย่อหน้า
เกี่ยวกับสถานที่ การเลือกซื้ อสินค้า การพูดคุยเกี่ยวกับ
ตัวเอง การเชื้ อเชิญและการนั ดหมาย การขออนุ ญาต
การพูดโทรศัพท์ ตลอดจนการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมโดย
ใช้ศัพท์ สานวนและโครงสร้างไวยากรณ์ ได้อย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์ และการเขียนประวัติส่วนตัว
ประกอบการสมัครงาน
เหตุผลในการปรับปรุง เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชีวติ ประจาวัน
1500127 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
1500135 ภาษาอังกฤษเพื่อการทางาน
3(3-0-6)
ในระดับนานาชาติ
3(3-0-6)
ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ
การพัฒนาทักษะบูรณาการภาษาอังกฤษเพื่ อการ ในการทางาน การแนะนาตนเองและองค์กร ทางธุรกิจ
สื่อสารในบริบทสากล โดยใช้สื่อสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ การสัมภาษณ์ การนาเสนองาน การอ่า นเรื่องทางธุรกิ จ
การซื้อขายสินค้าและบริการ การให้คาแนะนาและแสดง การเขียนจดหมายสมัครงาน การสื่อสาร ทางจดหมาย
ความคิด เห็น การบรรยายเหตุ การณ์แ ละประสบการณ์ อิเล็กทรอนิกส์
รวมถึงการสร้างความตระหนักในการสื่อสารต่างวัฒนธรรม
เหตุผลในการปรับปรุง เน้นการใช้ภาษาอังกฤษในการทางาน
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1500128 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) 1500136 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
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
ในชีวิตประจาวัน การทักทาย การลา การแนะนาตนเอง ในชีวิตประจาวัน การทักทาย การลา การแนะนาตนเอง
และผู้อื่น การกล่าวคาขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร และผู้อื่น การกล่าวคาขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร
เครื่องดื่ม การซื้อของ การถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง และเครื่องดื่ม การซื้อสินค้า
ผู้อื่ น และสถานที่ การอ่ า นปู า ยประกาศ และการกรอก
แบบฟอร์มต่าง ๆ
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคาอธิบายรายวิชาให้สอดคล้องกับชีวิตประจาวัน
1500129 สนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน 3(3-0-6) 1500137 สนทนาภาษาจีนเพื่อการทางาน 3(3-0-6)
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด ภาษาจี น ใน
ทักษะการฟังและพูดภาษาจีนในการทางาน การ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการทางาน การอธิบายชี้แจง ขอข้ อ มู ล การสนทนาทางโทรศั พ ท์ การนั ด หมาย การ
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง าน การขอข้ อ มู ล การสนทนาทาง สัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ การเขียนจดหมายสมัครงาน
โทรศัพท์ การนัดหมาย การสัมภาษณ์ การรับฝากข้อความ และประวัติย่อ
เน้ น คาศั พท์ แ ละข้ อ ความที่ ใ ช้ ในการสนทนาขณะทางาน
การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน ให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจาวัน
1500130 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) 1500138 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 1 3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาญี่ปุนเพื่อการสื่อสาร
อักษรและระบบเสียงในภาษาญี่ปุน คาศัพท์และ
ในชีวิต ประจาวัน การทักทาย การลา การแนะนาตนเอง อักษรคันจิพื้นฐาน โครงสร้างประโยคขั้นพื้นฐาน คาทักทาย
และผู้อื่น การกล่าวคาขอบคุณและขอโทษ การสั่งอาหาร ในชีวิตประจาวัน การสื่อสารด้วยภาษาญี่ปุนเบื้องต้น
เครื่ องดื่ม การซื้ อสิ นค้า และบริก าร การถามตอบข้ อมู ล
เกี่ย วกับ ตนเอง ผู้อื่น และสถานที่ การอ่า นปู า ยประกาศ
และการกรอกแบบฟอร์มต่างๆ
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาทักษะการ ฟัง พูด อ่าน เขียน
1500131 สนทนาภาษาญี่ปุ่น
1500139 ภาษาญี่ปนุ่ เพื่อการสื่อสาร 2 3(3-0-6)
เพื่อการทางาน
3(3-0-6)
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า นและเขี ย นภาษาญี่ ปุ น
การพั ฒ นาทั ก ษะการฟั ง การพู ด ภาษาญี่ ปุ น การใช้ภาษาญี่ปุนในการสื่อสารในชีวิตประจาวัน
ในสถานการณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ การท างาน การอธิ บ าย
ชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การขอข้อมูล การสนทนาทาง
โทรศั พ ท์ การนั ด หมาย การสั ม ภาษณ์ การรั บ ฝาก
ข้อความ เน้นคาศัพท์และข้อความที่ใช้ในการสนทนาขณะ
ทางาน การเขียนจดหมายสมัครงานและประวัติย่อ
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาทักษะการ ฟัง พูด ภาษาญี่ปุน
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1500132

ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3(3-0-6) 1500140 ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน
3(3-0-6)
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษา
ทั ก ษะการฟั ง พู ด อ่ า น เขี ย น ภาษาประเทศ
ประเทศเพื่ อ นบ้ า น ภาษาใดภาษาหนึ่ ง ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น เพื่อนบ้าน ภาษาใดภาษาหนึ่ง สาหรับใช้เป็นเครื่องมือใน
เครื่องมือในการสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็น การสื่อสาร ถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นกับผู้อื่นใน
กับผู้อื่นในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้
สถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาวันได้
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน
2000106 วิถีไทย
3(3-0-6) 2000114 สังคมไทยในบริบทโลก
3(3-0-6)
วิวัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
วิวัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
ผ่านลักษณะทางภูมิศาสตร์ การตั้งถิ่นฐาน สถาบันทาง วัฒนธรรมไทย ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสังคมโลกใน
สั ง คมของไทย ความหลากหลายทางชาติ พั น ธุ์ แ ล ะ ช่วงเวลาต่างๆ ตั้งแต่ก่อนสมัยใหม่จนถึงปัจจุบัน บทบาท
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและแนวพระราชดาริ ที่ส่งเสริม ของไทยในบริบทระดับสากล การปรับตัวและความร่วมมือ
การปรับตัวและดาเนินชีวิตแบบไทย สภาพปัญหาและแนว ของไทยในประชาคมโลก
ทางการแก้ไขปัญหาสังคมไทย การวิเคราะห์สถานการณ์
โลกในปั จ จุ บั น เพื่ อ ความเข้ า ใจการพั ฒ นาและการ
เปลี่ยนแปลงในด้านต่าง ๆ ของสังคมโลก รวมทั้ง การ
ปรับตัวของไทยในสังคมโลก
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน
2000107 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6) 2000115 มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
ความหมาย ความส าคั ญ ของสิ่ ง แวดล้ อ มและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ
ทรัพยากรธรรมชาติ ความสัมพันธ์ เชิงระบบระหว่างมนุษย์ ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร ภัย
กับสิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ วิกฤตการณ์ ธร ร ม ช า ติ แ ล ะ วิ ก ฤต กา ร ณ์ ท า ง สิ่ ง แ วด ล้ อ ม โ ด ย
ทางสิ่งแวดล้อมและภัยธรรมชาติ เทคโนโลยีที่มีผลกระทบ กระบวนการพั ฒนามนุ ษย์เ พื่อ การจัด การทรั พยากรและ
ต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรโดยเน้น สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เหตุผลในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาจีน ให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจาวัน
2000108 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6) 2000116 กฎหมายในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความสัมพันธ์
และจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวันตามปรากฏการณ์ทาง และจาเป็นต้องใช้ในชีวิตประจาวันตามปรากฏการณ์ทาง
สังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักกฎหมาย สังคมที่เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน หลักสิทธิและ
และนิติสัมพันธ์ของกฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน เสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมาย
หลักสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ มหาชนและกฎหมายเอกชน ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ช ย์ กฎหมายแพ่ ง และพาณิ ชย์ กฎหมายอาญา การด าเนิ น
กฎหมายอาญา กฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ่ ง และ กระบวนการยุติธรรม การประยุกต์และบูรณาการการใช้
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
การประยุกต์และ กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจาวัน
บูรณาการการใช้กฎหมายให้ได้เป็นผลจริงในชีวิตประจาวัน
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและชัดเจน
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1500110 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6) 2000112 การเมืองการปกครองไทย
3(3-0-6)
ความหมายและความส าคั ญ ของการเมื อ งการ
ความรู้พื้นฐานทางการเมืองและการปกครอง การ
ปกครอง หลั ก การทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ระบอบการเมื อ งการ ท าความเข้ า ใจ การวิ เ คราะห์ การแสดงทั ศ นะที่ เ ป็ น
ปกครองของไทย สถาบันและกระบวนการทางการเมือง ประโยชน์ต่อการเมืองและการปกครองของไทย เหตุการณ์
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 ทางประวั ติ ศ าสตร์ การเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งการ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา ปกครองของไทยตั้ ง แต่ ส มั ย สุ โ ขทั ย จนถึ ง ปั จ จุ บั น โดย
การบริห ารราชการแผ่น ดิน ของไทยในปั จจุ บัน สภาพ เชื่ อ มโยงกั บ มิ ติ เ ศรษฐกิ จ สั ง คมและวั ฒ นธรรมรวมทั้ ง
ปัญหา สาเหตุ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการเมืองการ อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์
ปกครองของไทย ตลอดจนบทบาทการเมื อ ง การ
ปกครองไทยในประชาคมอาเซียน
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีความชัดเจนมากขึ้น
2000111 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6) 2000113 อาเซียนศึกษา
3(3-0-6)
พั ฒ นาการการรวมตั ว ของกลุ่ ม ประเทศแบบ
การรวมตัวของกลุ่มประเทศตามแนวคิดภูมิภาค
ภูมิภาคนิย ม ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของอาเซีย น นิยม พัฒนาการของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
สถานภาพและบทบาทของประเทศสมาชิกหลังสงครามโลก เฉียงใต้หรืออาเซียน กฎบัตรอาเซียน ประชาคมการเมือง
ครั้งที่ส อง และการเข้า เป็นประเทศสมาชิก ของอาเซีย น และมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคม
ความร่ ว มมื อ และการแข่ ง ขั น ระหว่ า งประเทศสมาชิ ก สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ข้อมูลพื้นฐานและบทบาทของ
อาเซียน และระหว่างอาเซียนกับประเทศและกลุ่มประเทศ ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น ประเทศและองค์ ก รคู่ เ จรจา
อื่น บทบาทประเทศไทยในเวทีอาเซียน คุณลักษณะของ อาเซียน และความเป็นพลเมืองอาเซียน
พลเมืองอาเซียน
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน
2500109

จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6) 2500114 จริยธรรมและทักษะชีวิต
3(3-0-6)
แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในมิติปรัชญา ศาสนา และ
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และจริ ย ธรรม ปั ญ หาทาง
วิทยาศาสตร์ ทฤษฎีทางจริยธรรม หลักจริยธรรมเพื่อการ จริยธรรมในสังคมปัจจุบัน หลักจริยธรรมเพื่อ การดาเนิน
ด าเนิ น ชี วิ ต ที่ ดี ง าม การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต ด้ า นต่ า ง ๆ ชีวิตอย่างมีความสุข ทักษะชีวิตในศตวรรษที่ 21 ทักษะชีวิต
กระบวนการแสวงหาความรู้และพัฒนาปัญญาเพื่อการดารง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทักษะการเรียนรู้
ตนอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข
ตลอดชีวิต และ จิตอาสาและสานึกสาธารณะ
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน
2500110 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6) 2500116 สุนทรียภาพของชีวิต
3(3-0-6)
ความหมายและคุ ณ ค่ า ของสุ น ทรี ย ศาสตร์ ด้ า น
ความหมายและสุ น ทรี ย ภาพด้ า นทั ศ นศิ ล ป์
ทัศนศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ศิลปะการแสดง การเสริมสร้าง ดุริยางคศิลป์ นาฏศิลป์และการแสดง เป็นการเสริม สร้าง
รสนิยมด้านสุนทรีย์ เพื่อประโยชน์ในการดารงชีวิตอย่างมี การรั บ รู้ แ ละความซาบซึ้ ง ทางด้ า นสุ น ทรี ย ภาพ เพื่ อ
ความสุข และพัฒนาความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ประโยชน์ในการดารงชีวิตอย่างมีความสุข และพัฒนาความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีความหมายชัดเจนและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบนั
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2500111 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 3(3-0-6) 2500117 จิตวิทยาในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
ความรู้ เ บื้ อ งต้ น เกี่ ย วกั บ พฤติ ก รรมมนุ ษ ย์
ความส าคั ญ ของจิ ต วิ ท ยาต่ อ การด าเนิ น ชี วิ ต
ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ด้านชีววิทยา จิตวิทยา องค์ ป ระกอบและปั จ จั ยของพฤติก รรมมนุ ษ ย์ ธรรมชาติ
สังคมวิทยา และจริยธรรม ความสาคัญในการพัฒนาตน พัฒนาการของมนุษย์ การรู้จักตนเองและผู้อื่น การปรับตัว
และการเข้าใจบุคคล การปรับตัว การทางานเป็นทีม การ ที่มีประสิทธิภาพ การพัฒนาตน มนุษยสัมพันธ์ และ การ
จั ด การภาวะความขั ด แย้ ง มนุ ษ ยสั ม พั น ธ์ และการ ทางานเป็นทีม การประยุกต์จิตวิทยาเพื่อการดาเนินชีวิต
เสริมสร้างความสุขในชีวิต
อย่างมีความสุข
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับชื่อวิชาและคาอธิบายรายวิชาให้มีความหมายที่ชัดเจน
2500112 ทักษะการรู้สารสนเทศ
3(3-0-6)
2500118 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3(3-0-6)
ความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศและการ
ความหมาย ความสาคัญของสารสนเทศและการรู้
รู้สารสนเทศ แหล่ งสารสนเทศเพื่อ การเรีย นรู้ ตลอดชีวิ ต สา รส นเ ทศ แห ล่ ง ส าร สนเทศ แล ะการ ให้ บ ริ ก า ร
และการให้ บ ริ ก ารยุ ค ใหม่ การจั ด ระบบทรั พ ยากร การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ กลยุทธ์ และทักษะการ
สารสนเทศ กลยุ ท ธ์ แ ละทั ก ษะการสื บ ค้ น ทรั พ ยากร สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) และการ
สารสนเทศแบบออนไลน์ (OPAC) การสืบค้นฐานข้อมูล สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การเขียนรายงานทางวิชาการ
ออนไลน์ หนั งสือ อิเล็ก ทรอนิกส์ วารสารอิเล็ กทรอนิก ส์ การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม กฎหมายและจริยธรรม
และกฤตภาคออนไลน์ แหล่งสารสนเทศอ้างอิงประเภท ในการใช้สารสนเทศ
สิ่งพิม พ์แ ละอิเ ล็ก ทรอนิ กส์ การรวบรวมและประเมิ นค่ า
สารสนเทศ การวิเคราะห์และสังเคราะห์สารสนเทศ เพื่อ
การน าไปใช้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การน าเสนอผลการรู้
สารสนเทศด้วยการเขียนรายงานทางวิชาการที่มีคุณภาพ
การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมตามหลักสากล และมี
จริยธรรมในการใช้สารสนเทศ
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและชัดเจน
2500113 ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6) 2500119 ทวารวดีศึกษา
3(3-0-6)
ความเป็นมาของอาณาจักรทวารวดี ลักษณะทาง
ประวั ติ ค วามเป็ น มาของอาณาจั ก รทวารวดี
ภูมิศาสตร์ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง
การปกครองใน ลักษณะทางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง ความ
สมัยทวารวดี ความเจริญความเสื่อมถอยของอาณาจักร เจริญรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรม ร่องรอยของทวารวดีใน
ทวารวดี ความสาคัญของอารยธรรม ยุคทวารวดีที่มีต่อ ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย ตลอดจนความสาคัญของ
จังหวัดนครปฐมและประเทศไทย
วัฒนธรรมทวารวดีที่มีต่อจังหวัดนครปฐม
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีความหมายชัดเจนและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบนั
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4000117

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
4000126 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
3(3-0-6)
3(3-0-6)
ความหมายและองค์ ป ระกอบของระบบ
ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ข อ ง ร ะ บ บ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับการสืบค้น ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาหรับการสืบค้น
ข้อมู ล โปรแกรมประยุ กต์ด้ านการประมวลผลค า ด้า น ข้ อ มู ล โปรแกรมประยุ ก ต์ ด้ า นการประมวลผลค า ด้ า น
ตารางค านวณ ด้ า นการน าเสนอ ด้ า นการสื่ อ สารผ่ า น ตารางค านวณ ด้ า นการน าเสนอ ด้ า นการสื่ อ สารผ่ า น
เครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ระบบความปลอดภัยของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง าน กฎหมายและจรรยาบรรณที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ ง าน
คอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้งานคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ รวมถึงสุขภาวะของการใช้คอมพิวเตอร์
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและชัดเจน
4000121 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6) 4000125 วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อสุขภาพ 3(3-0-6)
ประวัติ ความหมาย ขอบข่ายและจุดมุ่งหมาย
ความหมาย และจุดมุ่งหมายของวิทยาศาสตร์การ
ของวิทยาศาสตร์การกีฬา หลักการ ประโยชน์ประเภท ข้อ กีฬา หลักการ ประเภทและประโยชน์ของการออกกาลั ง
ควรระวังและการปูองกันการบาดเจ็บของการออกกาลังกาย กาย การออกกาลังกายด้วยกิจกรรมทางกาย การเล่นกี ฬา
และเล่ น กี ฬ า การสร้ างเสริ ม สมรรถภาพทางกาย การ มารยาทของการเป็นผู้เล่นและผู้ดูกีฬาที่ดี การสร้างเสริม
ปฏิบัติกิจกรรมกีฬา กติกาการแข่งขัน มารยาทของการ สมรรถภาพทางกายและการสร้างเสริมสุขนิสัย การปฐม
เป็ น ผู้ เ ล่ น และผู้ ดู ที่ ดี การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพกายและ พยาบาลการบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกาลังกาย
สุขภาพจิต
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและชัดเจน
4000123 นันทนาการเพื่อชีวิต
3(3-0-6) 4000129
นันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
ความหมาย ความส าคั ญ ประโยชน์ แ ละ
ความหมาย ความสาคัญ ประโยชน์ของกิ จกรรม
ขอบข่ า ยของกิ จ กรรมนั น ทนาการ การเลื อ กกิ จ กรรม นันทนาการ กิจกรรมนัน ทนาการ ในชีวิตประจาวัน ผู้นา
นันทนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับวัยและโอกาส การ นั น ทนาการ กิ จ กรรมนั น ทนาการส าหรั บ ตนเองและ
นากิจกรรมนันทนาการไปใช้ในชีวิตประจาวัน การเป็นผู้นา ครอบครัว
นันทนาการและการจัดค่ายนันทนาการ มารยาททางสังคม
ในการเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมนั น ทนาการ การกิ จ กรรม
นันทนาการสาหรับตนเอง ครอบครัวและสังคม
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีความกระชับและชัดเจน
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4000122

การสร้างเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6) 4000128
การสร้างเสริมสุขภาวะ
3(3-0-6)
เรียนรู้ความสาคัญของสุขภาวะทางด้านร่างกาย
ความส าคั ญ ของสุ ข ภาพ ด้ า นร่ า งกาย อารมณ์
อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ อาหาร ยา และสมุนไพร สังคม และจิตวิญญาณ อาหาร ยาและสมุนไพร อนามัยส่วน
อนามัยส่วนบุคคลและสิ่งแวดล้อมในชุมชน การสร้างเสริม บุคคล และสิ่งแวดล้อมในชุมชน โรคและวิธีการปูองกันโรค
คุณ ภาพชีวิ ต ทั ก ษะส่ วนบุ คคล และทั กษะชีวิ ต เชื่ อ มโยง การสร้างเสริมคุณภาพชีวิต ทักษะส่วนบุคคล และทักษะ
ระหว่ า งตนเองและผู้ อื่ น ให้ ด ารงชี วิ ต ในสั ง คมได้ อ ย่ า งมี การเชื่อมโยงระหว่างตนเองและผู้อื่นให้ดารงชีวิตอยู่อย่าง
ความสุข หลักและวิธีปูองกันควบคุมโรค หลักการส่งเสริม เป็นสุข หลักการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม หลักการออก
สุขภาพแบบองค์รวม หลักการออกกาลังกายเพื่อสุขภาพ กาลังกายเพื่อสุขภาพ ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออก
ตระหนักและเห็นคุณค่าของการออกกาลังกาย สมรรถภาพ กาลังกาย สมรรถภาพทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ
ทางกายและการตรวจสอบสุขภาพ
หลักประกันสุขภาพในประเทศไทย
เหตุผลในการปรับปรุง ปรับคาอธิบายรายวิชาให้มีความหมายชัดเจนและสอดคล้องกับสังคมปัจจุบนั
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ภาคผนวก ง
คาอธิบายรายวิชาที่เพิ่มเติมจากหลักสูตรเดิม
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สาหรับรายวิชาที่มีการเพิ่มเติมในหลักสูตรมีดังนี้
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
1500140
ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น
3(3-0-6)
Basic Tagalog
ภาษาตากาล็อกเบื้องต้น ตัวอักษร พยัญชนะและสระ การเน้นเสียงและพยางค์ รูปประโยค
พื้น ฐาน การทัก ทายและการสนทนาในชีวิตประจาวัน การพูด เกี่ยวกับตัว เอง เพื่ อน ครอบครัว กิจกรรมใน
ชีวิตประจาวัน การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท 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
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิ ทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรก
และกิจกรรมในชีวิตประจาวัน 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 รูปประโยคพื้นฐาน
การทักทายและการสนทนาในชีวิตประจาวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจาวัน
การบอกเวลา คาศัพท์ในบริบท อาชีพ สี ตัวเลข เสื้อผ้าและอุปกรณ์ต่างๆ
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไป งานอดิเรกและ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน 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 รูปประโยคพื้นฐาน การทักทายและ
การสนทนาในชีวิตประจาวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจาวัน การบอกเวลา
คาศัพท์ในบริบท 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
1500145

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
สนทนาภาษาลาว
3(3-0-6)
Conversation in Lao
รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน 1500144 ภาษาลาวเบื้องต้น
Pre-requisite: 1500144 Basic Lao
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรกและ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน 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
การสนทนาในชีวิตประจาวัน การพู ดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจาวัน การบอกเวลา
คาศัพท์ในบริบท 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
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรกและ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน การรับประทานอาหารนอกบ้าน การท่องเที่ยว การเดินทาง การซื้อของ การสนทนา
ของนักท่องเที่ยว กีฬา การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การใช้ภาษาพม่าในสถานการณ์ต่ าง ๆ วัฒนธรรมพม่าและ
กลยุทธ์การสื่อสาร
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รหัสวิชา

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
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 รูปประโยคพื้นฐาน การ
ทักทายและการสนทนาในชีวิตประจาวัน การพูดเกี่ยวกับตัวเอง เพื่อน ครอบครัว กิจกรรมในชีวิตประจาวัน การ
บอกเวลา คาศัพท์ในบริบท 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
ทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจและการพูดที่มีประสิทธิภาพ การพูดคุยเรื่องทั่วไปงานอดิเรกและ
กิจกรรมในชีวิตประจาวัน 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
2500115

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
จิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
3(3-0-6)
Volunteer Mindedness for Local Development
ความหมาย ความสาคัญ แนวคิด อุดมการณ์ หลักการ วิธีการเกี่ยวกับจิตอาสาเพื่อการพัฒนา
ตนเอง ชุม ชน ท้ องถิ่น รู ป แบบ แนวทาง กระบวนการ สร้างงานจิ ตอาสาเพื่อ พัฒ นาตนเอง ชุม ชน ท้ องถิ่ น
กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ทางานด้านจิตอาสา การบาเพ็ญประโยชน์ หรือ
เป็นอาสาสมัคร
Definitions, importance, notions, ideologies, principles and methods of public
consciousness for individual, communal, and local development, roles of individual and nonbenefit 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

69

ภาคผนวก จ
รายวิชาที่มีการถอนออกจากหลักสูตรเดิม
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สาหรับรายวิชาที่มีการถอนออกจากหลักสูตรเดิม มีดังนี้
รหัสวิชา
2000109

ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-ค)
วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
Sufficiency Economy Ways of Life
ความหมาย ลั ก ษณะ ความส าคั ญ แนวคิ ด ทฤษฎี แ ละหลั ก การของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยในอดีตและปัจจุบัน การนาองค์ความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในชีวิตประจาวันของตนเองและชุมชน
4000120

เกษตรในชีวิตประจาวัน
3(3-0-6)
Agriculture in Daily Life
เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดารัสกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 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
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