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หลักสูตร............................................... 
สาขาวิชา (ถ้ามี) ........................................... 

(หลักสตูรปรับปรุง/หลักสตูรใหม่ พ.ศ. ......................) 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา :  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 
คณะ/สาขาวิชา :  คณะ...................................... สาขาวิชา................................... 
รหัสหลักสูตร  : …………………………………………………[กรณีเป็นหลักสูตรปรับปรุงรหัส
หลั ก สู ต ร อยู่ ใ น ร ะบบรั บทราบหลั ก สู ต ร /  ก รณี เ ป็ นหลั ก สู ต ร ใหม่ ใ ห้ ใ ส่ เ ค รื่ อ งหมาย 
XXXXXXXXXXXXXXXX] 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   :   หลักสูตร............................................... 
 ภาษาอังกฤษ :   ............................................................. Program 
 
2. ชื่อปริญญา และสาขาวิชา 
 ภาษาไทย  ชื่อเต็ม  : ..................บัณฑิต (ใส่ชื่อสาขาวิชา) 
   ชื่อย่อ  : ................... (ใส่ชื่อสาขาวิชา) 
 ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม  : Bachelor of ........................... (ใส่ชื่อสาขาวิชา) 
   ชื่อย่อ  : ................... (ใส่ชื่อสาขาวิชา) 
 
3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
 - ไม่มี 
 
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร หลักสูตร 4 ปี ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
 จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร หลักสูตร 5 ปี ไม่น้อยกว่า 150 หน่วยกิต 
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5. รูปแบบของหลักสูตร 
 5.1 รูปแบบ 
   หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ประเภทหลักสูตรทางวิชาการ/วิชาชีพ 
 5.2 ภาษาที่ใช้ 
   ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 5.3 การรับเข้าศึกษา 
   รับนักศึกษาไทยและหรือนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ 
 5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น [เลือกระบุข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้] 
   - เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
  -  เป็ นหลั กสู ตรที่ ไ ด้ รั บความร่ วมมื อสนับสนุนจ ากสถาบัน อ่ืน  ชื่ อสถาบั น
............................รูปแบบความร่วมมือ....................................................... 
  - เป็นหลักสูตรร่วมกับสถาบันอ่ืน ชื่อสถาบัน............................ประเทศ...........................
โดยมีรูปแบบของความร่วมมือ ดังนี้  
    รว่มมือกัน โดยสถาบันฯ เป็นผู้ให้ปริญญา  
    ร่วมมือกัน โดยสถาบันฯ อื่น เป็นผู้ให้ปริญญา 
    ร่วมมือกัน โดยผู้ศึกษาอาจได้รับปริญญาจากสองสถาบัน  (หรือมากกว่า 2 
สถาบัน)   
 5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
   ให้ปริญญาสาขาวิชาเดียว 
 
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร   
 6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566 ปรับปรุงจากหลักสูตร.......................... สาขาวิชา
.................... (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..........................) 
 6.2 เริ่มใช้ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา .............. เป็นต้นไป 
 6.3 คณะกรรมการพิจารณาหลักสูตร คณะ.............................. พิจารณาหลักสูตรนี้ใน 
การประชุม ครั้งที ่................... วันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ. ..................... 
 6.4 คณะกรรมการวิชาการพิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ ................... วันที่ 
............. เดือน .................... พ.ศ. ..................... 
 6.5 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร พิจารณาหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ 
................... วันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ. ..................... 
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 6.6 สภาวิชาการเห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรนี้ต่อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม  
ครั้งที่ ................... วันที่ ............. เดือน .................... พ.ศ. ..................... 
 6.7 สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุม ครั้งที่ ................... วันที่ ............. 
เดือน .................... พ.ศ. ..................... 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   
 มีความพร้อมเผยแพร่ว่าเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพในปีการศึกษา .................... [ควรเผยแพร่
หลักสูตรหลังการเปิดสอนไปแล้วอย่างน้อยครึ่งระยะเวลาของหลักสูตร เช่น ระดับปริญญาตรีเปิดสอน
ในปีการศึกษา 2566 ควรเผยแพร่ในปีการศึกษา 2568 ปริญญาโทเปิดสอนในปีการศึกษา 2566  
ควรเผยแพร่ในปีการศึกษา 2567 และปริญญาเอกเปิดสอนในปีการศึกษา 2566 ควรเผยแพร่ในปี
การศึกษา 2568] 
 
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 8.1 .....................................................................................  
 8.2 ..................................................................................... 
 8.3 ..................................................................................... 
 
9. ช่ือ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - นามสกุล/

ต าแหน่งทางวิชาการ 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา/วิชาเอก สถาบัน/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

1 นางสาว............... 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
(สาขาที่ ได้ผลงานทาง
วิชาการ) 

.......................ดุษฎีบัณฑิต  
(ใส่สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย...................... : 
พ.ศ. ...................... 

........................มหาบัณฑิต  
 (ใส่สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย...................... : 
พ.ศ. ...................... 

.........................บัณฑิต  
 (ใส่สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย...................... : 
พ.ศ. ...................... 

2 นาย...................... 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(สาขาที่ได้ผลงานทาง
วิชาการ) 

.......................ดุษฎีบัณฑิต  
(ใส่สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย...................... : 
พ.ศ. ...................... 

........................มหาบัณฑิต  
 (ใส่สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย...................... : 
พ.ศ. ...................... 

.........................บัณฑิต  
 (ใส่สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย...................... : 
พ.ศ. ...................... 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ - นามสกุล/
ต าแหน่งทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา/วิชาเอก สถาบัน/ปีที่ส าเร็จการศึกษา 

3 นางสาว............... 
อาจารย์  

.......................ดุษฎีบัณฑิต  
(ใส่สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย...................... : 
พ.ศ. ...................... 

........................มหาบัณฑิต  
 (ใส่สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย...................... : 
พ.ศ. ...................... 

.........................บัณฑิต  
 (ใส่สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย...................... : 
พ.ศ. ...................... 

4 นางสาว............... 
อาจารย์ 

.......................ดุษฎีบัณฑิต  
(ใส่สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย...................... : 
พ.ศ. ...................... 

........................มหาบัณฑิต  
 (ใส่สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย...................... : 
พ.ศ. ...................... 

.........................บัณฑิต  
 (ใส่สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย...................... : 
พ.ศ. ...................... 

5 นาย...................... 
อาจารย์ 

.......................ดุษฎีบัณฑิต  
(ใส่สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย...................... : 
พ.ศ. ...................... 

........................มหาบัณฑิต  
 (ใส่สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย...................... : 
พ.ศ. ...................... 

.........................บัณฑิต  
 (ใส่สาขาท่ีส าเร็จการศึกษา) 

มหาวิทยาลัย...................... : 
พ.ศ. ...................... 

 
หมายเหตุ :  
  1. “อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีภาระหน้าที่ในการบริหารและ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต่การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนา
หลักสูตร  
 2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีจ านวนอย่างน้อย 5 คน โดยมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง 
 เฉพาะกรณีหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  
  2.1 กรณีหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติการเชิงเทคนิคใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย 2 ใน 5 คน ต้องมีประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ  
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โดยอาจเป็นอาจารย์ประจ าของสถาบันอุดมศึกษา หรือเป็นบุคลากรของหน่วยงานที่ ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมี
ข้อตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร่วมกันแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 2 คน 
  2.2 กรณีร่วมผลิตหลักสูตรกับหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่สถาบันอุดมศึกษา หากจ าเป็นบุคลากรที่มาจาก
หน่วยงานนั้นอาจได้รับการยกเว้นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต่ต้องมีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า และมีประสบการณ์การท างานในหน่วยงานแห่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี 
 3. กรณีที่หลักสูตรจัดให้มีวิชาเอกมากกว่า 1 วิชาเอก ให้จัดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิและ
คุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนไม่น้อยกว่าวิชาเอกละ 3 คน และหากเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน้นทักษะด้านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร์สาขาวิชานั้น ต้องมีสัดส่วนอาจารย์ที่มี
ประสบการณ์ในด้านปฏิบัติการ 1 ใน 3 
 4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยู่ประจ าหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้น หลักสูตรพหุวิทยาการหรือสห
วิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้อีกหนึ่งหลักสตูร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าไดไ้ม่
เกิน 2 คน  
 

10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และอาจมีการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ 
 
11. สถานการณ์ภายนอก หรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
 11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  
  (ขึ้นอยู่กับบริบทของหลักสูตร/สาขาวิชา) ตามแนวทางการเขียน เช่น   
  - ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจากโควิด 19 
  - สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคม วัฒนธรรม หรือหน่วยงานในก ากับ (สป.อว.) 
  - ความคิดเห็นของผู้ใช้บัณฑิต สถานประกอบการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน  
  - วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย/คณะ/สาขาวิชา 
 
 11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
  กฎกระทรวง เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 2565 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 
ให้ยกเลิกผลลัพธ์ 5 ด้าน และปรับเปลี่ยนผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านทักษะ  
ด้านจริยธรรม และด้านคุณลักษณะบุคคล 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
สถาบัน 
 12.1 การพัฒนาหลักสูตร 
     (ขึ้นอยู่กับบริบทของหลักสูตร/สาขาวิชา) 
 12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
     (ขึ้นอยู่กับบริบทของหลักสูตร/สาขาวิชา) 
 
 12.3 ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า อาจารย์/ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร และศิษย์ปัจจุบัน (จากรายงานผลการศึกษาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)  

 [ระบคุวามต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญของหลักสูตรเพื่อก าหนดผลการเรียนรู้] 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความประสงค์ของผู้มีส่วนได้เสีย 

1. ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ...............................................................................................................  
 2. ............................................................................................................... 
 3. ...............................................................................................................  
ผู้ใช้บัณฑิต 1. ............................................................................................................... 
 2. ...............................................................................................................  
 3. ............................................................................................................... 
ศิษย์เก่า 1. ...............................................................................................................  
 2. ............................................................................................................... 
 3. ...............................................................................................................  
อ่ืน ๆ  1. ............................................................................................................... 
 2. ...............................................................................................................  
 3. ...............................................................................................................  
2. ผู้มีส่วนได้เสียภายใน 
อาจารย์/
ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

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

ศิษย์ปัจจุบัน 1. ...............................................................................................................  
 2. ............................................................................................................... 
 3. ...............................................................................................................  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ/ความประสงค์ของผู้มีส่วนได้เสีย 
อ่ืน ๆ  1. ...............................................................................................................  
 2. ...............................................................................................................  
 3. ............................................................................................................... 

 
 จากประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียดังกล่าว หลักสูตรจึงออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียน
การสอน ดังนี้ 

ประเด็นความต้องการ รายละเอียดความต้องการ รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
1. ด้านความรู้ 1. ...........................................  

2. ...........................................  
3. ...........................................  

1. รหัสวิชา....................................... 
ชื่อวิชา............................................... 
2. รหัสวิชา....................................... 
ชื่อวิชา...............................................  
 

2. ด้านทักษะ 1. ...........................................  
2. ...........................................  
3. ........................................... 

1. รหัสวิชา....................................... 
ชื่อวิชา...............................................  
2. รหัสวิชา....................................... 
ชื่อวิชา.............................................. . 

3. ด้านจริยธรรม 1. ...........................................  
2. ...........................................  
3. ...........................................  

1. รหัสวิชา....................................... 
ชื่อวิชา...............................................  
2. รหัสวิชา....................................... 
ชื่อวิชา...............................................  

4. ด้านลักษณะบุคคล 1. ...........................................  
2. ........................................... 
3. ...........................................  

1. รหัสวิชา....................................... 
ชื่อวิชา...............................................  
2. รหัสวิชา....................................... 
ชื่อวิชา...............................................  

5. ด้านอื่น ๆ (โปรดระบุ) 1. ...........................................  
2. ...........................................  
3. ...........................................  

1. รหัสวิชา....................................... 
ชื่อวิชา...............................................  
2. รหัสวิชา....................................... 
ชื่อวิชา...............................................  
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 12.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 
  12.4.1 วิสัยทัศน์ 
   ภายในปี 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นน าของ 
ประเทศ เพ่ือความยั่งยืนของท้องถิ่นสู่สากล 
  12.4.2 พันธกิจ 
   1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพสู่สากล 
   2) วิจัยสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงเครือข่ายสู่สากล 
   3) ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือบริการวิชาการ ยกระดับและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
   4) สร้างสรรค์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นสู่สากล 
   5) ผลิตและพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาที่มีสมรรถนะของครูมืออาชีพสู่
สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
   6) ส่งเสริม สืบสาน/ต่อยอด/โครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  12.4.3 วิสัยทัศน์ พันธกิจของคณะ (ถ้ามี) 

  ...................................................................................................................................  
   12.4.4 วิสัยทัศน์ พันธกิจของสาขาวิชา (ถ้ามี) 

  ................................................................................................................................... 
 
13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 
 รายวิชาที่เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอ่ืน หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชา
อ่ืน 
  13.1 รายวิชาที่เปิดสอนโดยคณะ/สาขาวิชาอื่น 
       รายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไป  ได้แก่ กลุ่มวิชาภาษา  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ กลุ่ม
วิชาสังคมศาสตร์ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี 
  13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้คณะ/สาขาวิชาอ่ืน [ระบุหมวดวิชา/รหัสวิชา/
ชื่อวิชา]  
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    รายวิชาแกน ได้แก่ รายวิชาดังต่อไปนี้ 
     xxxxxx วิชา..........................................  
     xxxxxx วิชา..........................................  
     xxxxxx วิชา..........................................  
    รายวิชาเลือก ได้แก่ รายวิชาดังต่อไปนี้ 
     xxxxxx วิชา..........................................  
     xxxxxx วิชา..........................................  
     xxxxxx วิชา................................ ..........  
  13.3 การบริหารจัดการ  
   หลักสูตรมีระบบการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีระบบและกลไกในการด าเนินงาน
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ ในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้อง 
การของตลาดแรงงาน สังคมและประเทศตามความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ 
เพ่ือส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต โดยบริหารจัดการหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลลัพธ์
การเรียนรู้ ส่งเสริมพัฒนาคณาจารย์ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning และให้มี
การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้และการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน มีระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาเพ่ือให้ค าปรึกษาและดูแลผู้เรียนให้ประสบความส าเร็จในการศึกษา อีกทั้งมีการติดตาม 
ประเมินผลการเรียนด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาผ่านเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 
1. ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นผู้น าด้านวิชาการและวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
สร้างสรรคภ์ูมิปัญญาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 
2. ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร ความส าคัญของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง  
  [หมายเหตุ : ปรัชญาของหลักสูตร ความส าคัญของหลักสูตร วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง ต้องสอดคล้องกับปรัชญาของการอุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบัน 
และมาตรฐานวิชาการ/วิชาชีพ หรือการผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ และความรู้ ความสามารถตามที่
ก าหนด] 
 2.1 ปรัชญาการศึกษาของหลักสูตร 
    มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านสถิติและวิทยาการ
สารสนเทศ ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมดิจิทัล และมี
ความยึดมั่นในจริยธรรมวิชาชีพ [ปรับให้เข้ากับบริบทของหลักสูตร] 
 2.2 ความส าคัญของหลักสูตร 
  เป็นหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ โดยมุ่งพัฒนา
ให้บัณฑิตมีความรู้ทางวิชาการควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม สามารถประยุกต์ใช้ความรู้กับ
สถานการณ์จริงได้อย่างเหมาะสม มีเจตคติและมีจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ [ปรับให้เข้ากับ
บริบทของหลักสูตร] 
 2.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Curriculum Aims) 
  เมื่อส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้แล้ว นักศึกษาจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ
คุณลักษณะ ดังนี้ [หลักสูตรสามารถปรับให้เข้ากับบริบทของหลักสูตร] 
   1.3.1 มีความรู้ในศาสตร์ด้านสถิติและวิทยาการสารสนเทศ  
   1.3.2 มีทักษะด้านสถิติและวิทยาการสารสนเทศ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประกอบ
อาชีพที่เก่ียวข้องได้ 
   1.3.3 มีความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สร้างสรรค์ และมีเหตุผล 
   1.3.4 มีเจตคติที่ดีต่อการเรียน และการประกอบอาชีพด้านสถิติและวิทยาการ
สารสนเทศ 
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   1.3.5 มีความรับผิดชอบ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถด้านการสื่อสาร และ
สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
 2.4 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) 
  2.4.1 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: 
PLOs)  
    PLOs 1 : ประยุกต์ใช้องค์ความรู้พ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างถูกต้อง  
   PLOs 2 : สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศเพ่ือการเรียนรู้และการใช้
งานในชีวิตประจ าวันได้  
   PLOs 3 : เห็นคุณค่าและแสดงพฤติกรรมความเป็นพลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตสาธารณะ มีภาวะผู้น า ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมและชุมชนได้ 
   PLOs 4 : …………………………………………………………………………………………………………….. 
   PLOs 5 : …………………………………………………………………………………………………………….. 
   PLOs n : …………………………………………………………………………………………………………….. 
[หากมี Sub PLOs ให้ระบุให้ครบทุกข้อย่อย] 
 
  2.4.2 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายชั้นปี (Year Learning Outcomes: YLOs)  

ชั้นปีที่ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังรายช้ันปี (Year Learning Outcomes: YLOs) 
1  
2  
3  
4  
5  

 
 
 
 
 
 
 



12 

 

  2.4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร (Program Learning Outcomes: PLOs)  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ท่ีคาดหวังของหลักสูตร  

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLOs 1 PLOs 2 PLOs 3 PLOs 4 PLOs 5 PLOs n 

1. ………………………………………………       
2. ………………………………………………       
3. ………………………………………………       
4. ………………………………………………       
n. ………………………………………………       

 

หมายเหตุ : ให้ใส่เครื่องหมายถูก ()  
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  2.4.4 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร (PLOs) 

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ 
วิสัยทัศน์/พันธกิจของ

มหาวิทยาลัย 
ผู้ใช้บัณฑิต 

สถาน
ประกอบการ 

ศิษย์เก่า 
นักศึกษา
ปัจจุบัน 

PLOs 1 :  ประยุกต์ ใช้ องค์ความรู้ พ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง 

      

PLOs 2  :  ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการเรียนรู้และการใช้งานใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

      

PLOs 3 : เห็นคุณค่าและแสดงพฤติกรรมความเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มี
ภาวะผู้น า ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมและชุมชนได้ 

      

PLOs 4 : ………………………………….…………………..       
PLOs 5 : ………………………………….…………………..       
PLOs n : ………………………………….…………………..       
หมายเหตุ : ให้ใส่เครื่องหมายถูก ()  

13 
13 
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 2.4.5 ความสัมพันธ์ระหว่างผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) และ
ผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตร (PLOs) 

ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
ด้าน

จริยธรรม 
ด้านลักษณะ

บุคคล 
PLOs 1 :  ประยุกต์ ใช้องค์ความรู้
พ้ื น ฐ า น ท า ง วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง 

    

PLOs 2 : สามารถสื่อสารภาษาไทย
และภาษาต่างประเทศเพ่ือการเรียนรู้
และการใช้งานในชีวิตประจ าวันได้ 

    

PLOs 3 : เห็นคุณค่าและแสดง
พฤติกรรมความเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มี
ภาวะผู้น า ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
และชุมชนได้ 

    

PLOs 4 : ………………………..………..     
PLOs 5 : ………………………..………..     
PLOs n : ………………………..………..     
 
หมายเหตุ  1. S หมายถึง ความรู้และทักษะเฉพาะทาง (Specific Learning Outcome)  

2. ให้ใส่เครื่องหมายถูก ()
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2. แผนพัฒนาปรับปรุง  
2.1 แผนพัฒนา/ 
การเปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

1. การบริหาร 
   หลักสูตร 

1. ก าหนดแผนการบริหารหลักสูตร 
2. จัดประชุมเพ่ือระดมความคิดและ 
    แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1. แผนบริหารหลักสูตร 
2. อาจารย์มีส่วนร่วมในการพัฒนา 
    และปรับปรุงหลักสูตร 
3. ผลประเมินความพึงพอใจต่อ 
    การบริหารหลักสูตรของ 
    อาจารย์และนักศึกษา 

2. กระบวนการ 
   จัดการเรียน 
   การสอน 

1. ระบบการรวบรวมรายละเอียด 
    ของรายวิชา และรายงานผลการ 
    ด าเนินการของรายวิชา 
2. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น 
    ผู้เรียนเป็นส าคัญและสอดคล้อง 
    ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษามีการ 
    บูรณาการด้านการเรียนการสอน 
    การวิจัยการบริการวิชาการ และ 
    ศิลปวัฒนธรรม 
3. การประเมินผลการเรียนการสอน 

1. มีแผนการบริหารการสอนตาม 
    เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ 
    ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
2. รายวิชาที่มีการบูรณาการ 
3. ผลการประเมินการเรียน 
   การสอนของนักศึกษาที่มีต่อ 
   อาจารย์ผู้สอน 

3. การบริหาร 
   ทรัพยากร 
   การเรียนการสอน 

1. ส่งเสริมการผลิตเอกสาร/ต ารา/ 
    สื่อประกอบการเรียนการสอน 
2. จัดหาสื่อ วัสดุ ครุภัณฑ์ ห้องเรียน  
    และห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐาน 
3. การประเมินผลสิ่งสนับสนุน 
   การเรียนการสอน 

1. มีเอกสาร/ต ารา/สื่อ/เอกสาร 
    ประกอบการเรียนการสอน 
    เพ่ิมข้ึน 
2. มีสื่อ วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ ์ 
    ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการที่มี 
    มาตรฐานอย่างเพียงพอ 
3. ผลการประเมินสิ่งสนับสนุน 
    การเรียนการสอน 
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2.1 แผนพัฒนา/ 
การเปลี่ยนแปลง 

2.2 กลยุทธ์ 2.3 หลักฐาน/ตัวบ่งช้ี 

4. การบริหาร 
    บุคลากร 

1. ก าหนดแผนการพัฒนาอาจารย์ 
2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพอาจารย์ 
    ด้านทักษะการสอนและการวิจัย 
3. ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านวิชาการ 
    หรือวิชาชีพ 

1. มีโครงการพัฒนาทักษะทางด้าน 
    การสอนและการวิจัยของ 
    คณาจารย์ 
2. จัดสรรงบประมาณให้คณาจารย์ 
    เข้าร่วมการฝึกอบรมประชุม 
    สัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
3. รายงานผลการเข้าร่วมฝึกอบรม  
   ประชุมสัมมนา 
4. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
    ของอาจารย์ที่มีต่อการบริหาร 
    หลักสูตร   

5. สนับสนุนและ 
    พัฒนานักศึกษา 

1. ส่งเสริมพัฒนาระบบการให้ 
   ค าปรึกษา จัดการข้อร้องเรียนต่อ 
   การสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ม ี  
   กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐาน 
   ผลการเรียนรู้ และการพัฒนา 
   ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  
   โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม  

1. มีระบบและโครงการให้ 
   ค าปรึกษาทางวิชาการและ 
   ทักษะการใช้ชีวิต 
2. มีระบบการจัดการข้อร้องเรียน 
   ต่อการสนับสนุนและพัฒนา 
   นักศึกษา 
3. ผลการประเมินความพึงพอใจ 
   ของนักศึกษาที่มีต่อการ 
   สนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 

6. ความต้องการของ 
    ตลาดแรงงาน 
    สังคม และหรือ 
    ความพึงพอใจ 
   ของผู้ใช้บัณฑิต 

1. วิจัยความต้องการของ 
    ตลาดแรงงานและสังคม 
2. ส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ 
   บัณฑิต 

1. ผลการวิจัยความต้องการของ 
    ตลาดแรงงาน สังคม 
2. ผลประเมินความพึงพอใจของ 
    ผู้ใช้บัณฑิต 

 
 
 
 



17 

 

หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร 
 
1. ระบบการจัดการศึกษา 
 1.1 ระบบการจัดการศึกษา 
    ระบบทวิภาคโดย 1 ปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ และ 
ใน 1 ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์    
 1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน     
  อ า จ จ ะมี ก า ร จั ด ก า รศึ ก ษ า ใน ภ า ค ฤ ดู ร้ อ น  ทั้ ง นี้ ขึ้ น อ ยู่ กั บ ดุ ล ย พิ นิ จ ข อ ง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร/มหาวิทยาลัย โดยจัดการศึกษาจ านวน 8 สัปดาห์ หรือไม่เกิน  
9 หน่วยกิตต่อ 1 ภาคการศึกษา 
 1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค   
   - ไม่มี 
 
2. การด าเนินการหลักสูตร 
 2.1 วันเวลาในการด าเนินการเรียนการสอน   
    ภาคการศึกษาปกติที่ 1   :  มิถุนายน - กันยายน 
    ภาคการศึกษาปกติที่ 2   :  พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
    ภาคฤดูร้อน   :  มีนาคม - พฤษภาคม 
 2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  2.2.1 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
                 2.2.2 มีคุณสมบัติครบตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
                 2.2.3 ผ่านการคัดเลือกตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
   2.3.1 นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานคณิตศาสตร์ที่แตกต่างกัน   
   2.3.2 นักศึกษามีทักษะคอมพิวเตอร์และการใช้ภาษาที่แตกต่างกัน    
   2.3.3 นักศึกษามีเป้าหมายในการเรียนไม่ชัดเจน 
   2.3.4 นักศึกษาประสบปัญหาในการปรับตัวกับการเรียนในระดับอุดมศึกษา    
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3  

 2.4.1 จัดสอนเสริมปรับพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อนเรียน 
                2.4.2 จัดฝึกอบรมทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ และทักษะทางด้านภาษา 
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                2.4.3 จัดปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาใหม่ แนะน าการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการ
เรียนในมหาวิทยาลัย และการแบ่งเวลาอย่างเหมาะสม 
 
 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี  

ระดับชั้นปี 
จ านวนนักศึกษาแต่ละปีการศึกษา 

2566 2567 2568 2569 2570 
ชั้นปีที่  1 ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 
ชั้นปีที่  2 - ……….. ……….. ……….. ……….. 
ชั้นปีที่  3 - - ……….. ……….. ……….. 
ชั้นปีที่  4 - - - ……….. ……….. 

รวมจ านวนนักศึกษา ……….. ……….. ……….. ……….. ……….. 
จ านวนบัณฑิตท่ีคาดว่า 

จะส าเร็จการศึกษา 
- - - 

……….. ……….. 

 
 2.6 งบประมาณตามแผน  
   งบประมาณค่าใช้จ่ายในระยะเวลา 5 ปี รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

รายการ 
งบประมาณปี พ.ศ. (หน่วย : บาท) 

2566 2567 2568 2569 2570 
1. เงินเดือนและค่าจ้าง …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 
2. ค่าตอบแทน/ใช้สอย/วัสดุ …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 
3. ค่าสาธารณูปโภค …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 
4. ค่าเงินอุดหนุน …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 

รวมทั้งสิ้น …………….. …………….. …………….. …………….. …………….. 
 ประมาณการค่าใช้จ่ายต่อหัวในการผลิตนักศึกษาตามหลักสูตร 26,000 บาท/คน/ปี 
 
 2.7 ระบบการศึกษา     
  ระบบการศึกษาเป็นแบบชั้นเรียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ว่าด้วย 
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2566  (ภาคผนวก ก) 
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 2.8 การเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 
         การเทียบโอนหน่วยกิตและรายวิชา ต้องได้รับการเห็นชอบจากคณะกรรมการอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และต้องเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2566 (ภาคผนวก ก) 
 
3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

3.1 หลักสูตร    
 3.1.1 จ านวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตร   ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต 
 3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร    

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาภาษา  9 หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  6 หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  6 หน่วยกิต 
         กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ         

            เทคโนโลย ี
  

6 
 
หน่วยกิต 

         และเลือกอีก  3 หน่วยกิต 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า ……….. หน่วยกิต 

          - วิชาแกน   ……….. หน่วยกิต 
          - วิชาเฉพาะด้าน  ……….. หน่วยกิต 
              วิชาบังคับ       ……….. หน่วยกิต 
               วิชาเฉพาะเลือก ไม่น้อยกว่า ……….. หน่วยกิต 
          - วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพ หรือ 

           สหกิจศึกษา 
  

8 
 
หน่วยกิต 

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
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  3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร 
    1) ความหมายของเลขรหัสวิชา   
     ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  
       เลขรหัสหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่ใช้ในหลักสูตร ประกอบด้วยเลข 7 หลัก  
มีความหมาย ดังนี้ 
      เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง   หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (000) 
      เลขรหัสตัวที่สี่ หมายถึง   ชั้นปีที่เปิดสอน 
      เลขรหัสตัวที่ห้า หมายถึง   ลักษณะวิชา โดยก าหนดดังนี้ 
       เลข 1  หมายถึง  กลุ่มวิชาภาษา 
       เลข 2  หมายถึง กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
       เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
       เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ 
          คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
       เลขรหัสตัวที่หก-เจ็ด หมายถึง   ล าดับรายวิชา 
 
     ข. หมวดวิชาเฉพาะ 
      เลขรหัสวิชาที่ใช้ในหลักสูตรหมวดวิชาเฉพาะ ประกอบด้วยเลข 7 หลัก  
มีความหมาย ดังนี้ 
      เลขรหัสสามตัวแรก หมายถึง  สาขาวิชา………………. (ใส่รหัสสาขา) 
      เลขรหัสตัวที่สี่ หมายถึง  ชั้นปีที่เปิดสอน 
      เลขรหัสตัวที่ห้า      หมายถึง  ลักษณะเนื้อหาของกลุ่มวิชา
ดังต่อไปนี้ 
       เลข 1 หมายถึง กลุ่มวิชา...................................... 
       เลข 2 หมายถึง  กลุ่มวิชา...................................... 
       เลข 3 หมายถึง กลุ่มวิชา...................................... 
       เลข 4 หมายถึง กลุ่มวิชา...................................... 
       เลข 5 หมายถึง กลุ่มวิชา......................................
       เลข 6 หมายถึง กลุ่มวิชา...................................... 
       เลข 7 หมายถึง  กลุ่มวิชา......................................  
       เลข 8 หมายถึง การฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ 
          สหกิจศึกษา 
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       เลข 9 หมายถึง การสัมมนา และการวิจัย  
      เลขรหัสตัวที่หกและเจ็ด หมายถึง  ล าดับก่อนหลังรายวิชาในกลุ่ม 
          วิชาของรหัสตัวที่ห้า 
 
   2) รายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตร  
    ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ไม่น้อยกว่า           30 หน่วยกิต 

   กลุ่มวิชาภาษา                                       9  หน่วยกิต 
0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น 

Thai for Communication and Information 
Retrieval 

3(3-0-6) 

0001102 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

0001103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ  
English for Academic Purposes  

3(3-0-6) 

        
    กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     6  หน่วยกิต   

0001201 คุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม 
Social Morality and Ethics  

3(3-0-6) 

0001202 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน  
Psychology for Living and Self - development 

3(3-0-6) 

 
    กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                     6 หน่วยกิต  

0001301 ความเป็นพลเมืองดีกับการป้องกันการทุจริต 
 Good Citizenship and Corruption Prevention 

3(3-0-6) 

0001302 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น      
Sufficiency Economy Philosophy for Local 
Development 

3(2-2-5) 

 
 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี                  6 หน่วยกิต 

0001401 วิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
Sciences for Life Quality Development 

3(3-0-6) 
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0001402 การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
Digital Technology Communication 

3(2-2-5) 

 
 หมายเหตุ : จ านวนหน่วยกิตที่เหลืออีก 3 หน่วยกิต ให้เลือกเรียนจากรายวิชา
ต่อไปนี้หรือได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
 

0001104 ภาษาอังกฤษทางวิชาการขั้นสูง 
Advanced Academic English 

3(3-0-6) 
 

0001105 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1 
Chinese for Communication I  

3(3-0-6) 

0001106 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร  
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

0001107 ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร 
Khmer for Communication 

3(3-0-6) 

0001203 สุนทรียศาสตร์ของศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต ้  

Aesthetics of Lower Esan Art and Culture 

3(3-0-6) 

0001303 การเป็นผู้ประกอบการในตลาดการค้าสมัยใหม่  
Entrepreneurship in Modern Trade Market  

3(3-0-6) 

0001403 การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making 

3(3-0-6) 

0001404 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน   
Fundamental Industrial Technology 

3(2-2-5) 

0001405 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 
Appropriate Technology for Local Everyday Life 

3(3-0-6) 

0001406 การรูเ้ท่าทันดิจิทัล 
Digital Literacy 

3(2-2-5) 

0001407 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
Maritime Zones, Marine Resources and Coastal 
Management 

3(3-0-6) 
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    ข. หมวดวิชาเฉพาะด้าน  ไม่น้อยกว่า         ……. หน่วยกิต 
    วิชาแกน                       ……. หน่วยกิต 

xxxxxxx .......................................................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
xxxxxxx .......................................................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
xxxxxxx .......................................................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
xxxxxxx .......................................................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 

      
   วิชาเฉพาะด้าน  น้อยกว่า         ……. หน่วยกิต 
   วิชาบังคับ  น้อยกว่า         ……. หน่วยกิต 

xxxxxxx .......................................................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
xxxxxxx .......................................................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
xxxxxxx .......................................................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
xxxxxxx .......................................................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 

 
     วิชาเฉพาะเลือก     ไม่น้อยกว่า              ……. หน่วยกิต 

xxxxxxx .......................................................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
xxxxxxx .......................................................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
xxxxxxx .......................................................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
xxxxxxx .......................................................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 

  หมายเหตุ : ให้ใส่วิชาเลือกได้ไม่เกิน 3 เท่าของจ านวนหน่วยกิตท่ีเรียน 
 
    ค.  หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                       6  หน่วยกิต 

     ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ก าหนดโดย 
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม 
ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 
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   3.1.4 แผนการศึกษา 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(3-0-6) 
 xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ  
    วิชาแกน 
    วิชาแกน 

   
xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 

    วิชาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต ............ 
 

ปีท่ี 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(3-0-6) 
 xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ  
    วิชาแกน 
    วิชาแกน 

   
xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 

    วิชาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
วิชาเลือกเสรี xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต ............ 
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ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(3-0-6) 
 xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ  
    วิชาแกน 
    วิชาแกน 

   
xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 

    วิชาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต ............ 
 

ปีท่ี 2 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(3-0-6) 
 xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ  
    วิชาแกน 
    วิชาแกน 

   
xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 

    วิชาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
วิชาเลือกเสรี   
     วชิาเฉพาะด้านเลือก 

 
xxxxxxx 

 
.............................[ใส่ชื่อวิชา] 

 
3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต ............ 
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ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(3-0-6) 
 xxxxxxx ศึกษาทั่วไป 3(3-0-6) 
วิชาเฉพาะ  
    วิชาแกน 
    วิชาแกน 

   
xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 

    วิชาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต ............ 
 

ปีท่ี 3 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ  
    วิชาแกน 
    วิชาแกน 

   
xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 

    วิชาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต ............ 
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ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 1 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ  
    วิชาแกน 
    วิชาแกน 

   
xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 

    วิชาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านบังคับ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาเฉพาะด้านเลือก xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 
     วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 3(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต ............ 
 

ปีท่ี 4 ภาคการศึกษาที่ 2 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อวิชา หน่วยกิต 
วิชาเฉพาะ     
     วชิาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ xxxxxxx .............................[ใส่ชื่อวิชา] 6(x-x-x) 

รวมหน่วยกิต ............ 
 
 3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 

   ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    วิชาบังคับ 
    กลุ่มวิชาภาษา 

0001101 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น 
Thai for Communication and Information 
Retrieval 

3(3-0-6) 

          ความส าคัญของภาษาไทย ภาษาไทยที่เป็นเครื่องมือการสื่อสาร 
ภาษาไทยกับการแสวงหาความรู้ หลักการใช้ภาษาไทยส าหรับการสื่อสาร
ด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน การจับใจความส าคัญ การตีความ  
การย่อความ การสรุปความ การวินิจฉัยสาร การวิจารณ์ ทักษะภาษาไทย
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ในการสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ การสืบค้น การจัดเก็บทรัพยากร
สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 

           Importance of Thai language; Thai language as a 
communication tool; Thai language and the pursuit of 
knowledge: Thai usage principles for communication in terms of 
listening, speaking, reading, and writing; comprehension; 
interpretation; summary; diagnosis; analysis; criticism; 
development of Thai skills for communication in different 
situations; retrieval and storage of information resources in 
different forms 

 
0001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

English for Communication 
3(3-0-6) 

           ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน การใช้
ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง  ๆ การทักทาย  
การกล่าวลา การแนะน าตนเองและผู้อ่ืน การให้ข้อมูล การให้ค าแนะน า 
การแสดงความรู้สึก การสนทนา การสื่อสารด้วยการอ่านและการเขียน  
การอ่านจากสื่อต่าง ๆ การใช้พจนานุกรมการกรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ และ
รูปแบบการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 

           Listening, speaking, reading and writing skills in English; 
English usage for communication in different situations; 
greetings; partings; introducing oneself and others; giving 
information; making suggestions, expressing feelings; 
conversations; communication by reading and writing; reading 
from different media; using dictionaries; form filling; different 
types of writing for communication 
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0001103 ภาษาอังกฤษทางวิชาการ  
English for Academic Purposes  

3(3-0-6) 

          ความส าคัญของภาษาอังกฤษทางวิชาการ การพัฒนาทักษะด้าน 
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษทางวิชาการ การฟัง
เพ่ือจับใจความที่ส าคัญ การแสดงความคิดเห็นและการให้เหตุผล การอ่าน
เพ่ือจับใจความและรายละเอียด การเขียนอนุเฉทเชิงบรรยายเหตุการณ์ใน
ชีวิตประจ าวัน   

          Importance of English for academic purposes; 
development of listening, speaking, reading, and writing skills in 
English; English writing for academic purposes; listening for 
comprehension; expressing opinions and giving reasons; reading 
for comprehension and details; narrative paragraph writing in 
daily life  

   
  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    

0001201 คุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม 
Social Morality and Ethics  

3(3-0-6) 

         ความหมาย ความส าคัญและคุณค่าของคุณธรรมและจริยธรรม 
แนวคิดที่ส าคัญและการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม และ
การประกอบอาชีพ เทคนิคการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในระดับ
ครอบครัว สถานศึกษา สังคม และประเทศชาติ กรณีศึกษาในชุมชนและ
สังคม 

          Meaning, importance, and value of morality and ethics; 
key concepts and enhancement of social morality and ethics, 
and occupation; techniques of enhancing morality and ethics in 
family, institution, society, and nation; case studies on 
communities and societies  
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0001202 จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน  
Psychology for Living and Self–development 

3(3-0-6) 

         ความหมาย และความส าคัญของจิตวิทยาในการด าเนินชีวิต และ 
การท างาน การเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
การพัฒนาตนเองด้านกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และเชาว์อารมณ์ 
บุคลิกภาพและการปรับตัว การสื่อสารระหว่างบุคคล สุขภาพจิต และ 
การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 

         Meaning and importance of psychology for living and 
working; understanding human behaviors and interpersonal 
differences; self-development in physical appearance, emotion, 
society, intellect, and emotional intelligence; personality and 
adaptation; interpersonal communication; mental health; 
moral and ethical development  

 
 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์   

0001301 ความเป็นพลเมืองดีกับการป้องกันการทุจริต   
Good Citizenship and Corruption Prevention 

3(3-0-6) 

 แนวคิดเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองดี คุณธรรมแห่งชาติ ความ
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา การทุจริตคอรัปชันในสังคมไทย สาเหตุและ
ปัจจัยของการทุจริตคอรัปชัน ประเภทของการทุจริต ผลกระทบของการ
ทุจริตต่อสังคม การแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม บทบาทหน้าที่ของพลเมืองดีในการต่อต้านทุจริต ความละอาย
และความไม่อดทนต่อพฤติกรรมทุจริต ความพอเพียงในฐานะเครื่องมือ
ต่อต้านทุจริต การเสริมสร้างแนวทางการป้องกันทุจริตในระดับครอบครัว 
สังคมและประเทศชาติ กรณีศึกษาด้านความพอเพียง  มีวินัย สุจริต  
จิตอาสา 

 Concepts of good citizenship; national morality; 
sufficiency; discipline; incorruption; volunteer spirit; corruption 
in Thai society;  causes and factors of corruption; types of 
corruption; impact of corruption on society; discrimination 
between personal interests and common interests; roles and 
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duties of good citizens in anti-corruption; shame and intolerance 
of corruption behavior; sufficiency as an anti- corruption tool; 
creating guidelines for preventing corruption in family, society, 
and nation;  case studies on sufficiency, discipline, incorruption, 
and volunteer spirit  

 
0001302 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

Sufficiency Economy Philosophy for Local 
Development  

3(2-2-5) 

          ความหมาย ความส าคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ผลกระทบต่อแนวทางการด าเนินชีวิตของประชาชน หลักทางสายกลาง   
อันน าไปสู่สมดุลและยั่งยืนจากคุณลักษณะ 3 ห่วง คือ ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกันที่ดีและ 2 เงื่อนไข คือ การมีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานและคุณธรรม ภายใต้การด าเนินกิจกรรมตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบก้าวหน้า และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน  รูปแบบ 
แนวทาง กระบวนการสร้างงานจิตอาสาเพ่ือพัฒนาตนเอง ชุมชน ท้องถิ่น 
กรณีศึกษาบทบาท หน้าที่ของบุคคล กลุ่ม องค์กร หน่วยงานที่ท างานด้าน
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านจิตอาสา การบ าเพ็ญประโยชน์หรือเป็น
อาสาสมัคร  

         Meaning and importance of Sufficiency Economy 
Philosophy; its impact on people’ s way of life; middle path 
leading to balance and sustainability from 3- loop components, 
namely moderation, reasonableness, and good immunity, and 
two conditions, namely knowledge of performance and ethics 
under the implementation of activities according to progressive 
sufficiency economy principles; its application in daily life; 
patterns, approaches, and processes for creating volunteer spirit 
for self-development, community, and locality; case studies on 
roles and duties of individuals, groups, organizations, and sectors 
responsible for Sufficiency Economy Philosophy, volunteer spirit, 
services or volunteers 
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    กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี 
0001401 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  

Sciences for Life Quality Development 
3(3-0-6) 

         ความส าคัญของวิทยาศาสตร์กับการด าเนินชีวิต พัฒนาการทาง
วิทยาศาสตร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ หลักการ
น าความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาคุณภาพชีวิต ความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ส าคัญในโลกปัจจุบัน ผลกระทบของ
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีต่อคุณภาพของชีวิตของ
บุคคลในปัจจุบันและอนาคต 

         Importance of sciences and life- living; scientific 
development from the past to the present; scientific processes; 
principles of applying scientific knowledge and technology to life 
quality development; important progress of science and 
technology in the present world; impact of scientific and 
technological advance of people’s life quality at present and in 
the future 

 
0001402 การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

Digital Technology Communication 
3(2-2-5) 

           แนวคิด และหลักการความส าคัญของระบบเครือข่ายดิจิทัล โพรโท
คอล การสื่อสารแบบแอนะล็อกและดิจิทัล ระบบฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ
บุคลากรที่เก่ียวข้องกับระบบเครือข่ายดิจิทัล การใช้แอปพลิเคชันส านักงาน
บนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ การแบ่งปันทรัพยากรในระบบเครือข่ายอินทราเน็ต
และอินเทอร์เน็ต การใช้งานเว็บบล็อกเพ่ือการสื่อสารสารสนเทศ การสร้าง
และเผยแพร่สื่อดิจิทัล การเพ่ิมประสิทธิภาพการถูกค้นพบบนอินเทอร์เน็ต 
หลักการเปิดรับ การเข้าถึง การปรับตัวและการเผยแพร่ข่าวสารในยุคดิจิทัล 
การแก้ปัญหาด้วยเครื่องมือดิจิทัล การประเมินคุณค่าของสื่ อและ
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ ภัยคุกคามจากการสื่อสารและการป้องกัน
รักษาความปลอดภัย กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร 
ผลกระทบ และปัญหาของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อชีวิตและสังคม การใช้สื่อยุค
ดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
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          Concepts and principles of digital networking systems; 
protocols; analog and digital communications; systems of 
hardware and software; staff involved in digital networking 
systems; using office application on cloud technology; sharing 
resources in intranets and  Internet; use of web blogs for 
information communication; using blog applications for 
information communication; digital media creation and 
distribution; optimizing the efficiency for being discovered on the 
Internet; principles of exposure, accessibility, adaptation and 
information dissemination in the digital age; problem- solving 
with digital tools; critical evaluation of media and information 
value; communication threats and security defenses; laws and 
ethics relevant to communication; impacts and problems of 
digital technology on life and society; creative use of digital 
media for personal and social benefits    

 
  รายวิชาเลือก          

0001104 ภาษาอังกฤษทางวิชาการขั้นสูง 
Advanced Academic English 

3(3-0-6) 
 

 การพัฒนาและบูรณาการทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด อ่าน
และเขียน การใช้ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือความสามารถด้านวิชาการ  
การอ่านและการย่อความ การสังเคราะห์ข้อมูล การเขียนเรียงความ การ
สรุปความ การใช้ภาษาอังกฤษวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ และการน าเสนอ
ทางวิชาการด้วยภาษาอังกฤษ 

 Development and integration of English skills in listening, 
speaking, reading and writing; using English skills for academic 
competence, reading and summarizing, synthesizing data; essay 
writing; summary; using English for analyzing and presenting 
academic issues 
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0001105 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 1  
Chinese for Communication I 

3(3-0-6) 

 ระบบสัทอักษรภาษาจีนกลาง พยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ หลักการ
ประสมเสียงพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ การออกเสียงภาษาจีน ทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับตัวอักษรจีน
และวิธีการเขียนตัวอักษรจีน ไวยากรณ์และโครงสร้างประโยคพ้ืนฐาน 
ค าศัพท์และส านวนพ้ืนฐานที่ ใช้ ในชีวิตประจ าวัน เช่น การทักทาย  
การแนะน าตัว การซื้อขายสิ่งของ การบอกวันเวลา เป็นต้น 

           Mandarin Chinese phonetic system; consonants, vowels 
and tones; principles of mixing consonants with vowels and 
tones; Chinese pronunciation; listening, speaking, reading and 
writing skills; basic knowledge of Chinese characters and 
methods of writing these characters; fundamental grammar and 
sentence structures; basic vocabulary and expressions used in 
daily life such as greetings, introducing oneself, buying products, 
telling dates and time, etc. 

 
0001106 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร 

Japanese for Communication 
3(3-0-6) 

          ไวยากรณ์และประโยคพ้ืนฐานของภาษาญี่ปุ่น  ฝึกทักษะการฟัง            
การพูด การอ่าน การเขียน การติดต่อสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน การทักทาย การขอบคุณ การกล่าวลา การแนะน าตน  
การเขียนอักษรโรมันจิ การใช้ค าศัพท์ส านวน และการศึกษาศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีของญี่ปุ่น  

          Basic grammar and sentences of the Japanese language; 
practice of Japanese listening, speaking, reading, and writing in 
Japanese; communication in various situations in daily life; 
greetings; thanking; partings; introducing oneself; writing Kanji 
Roman alphabets; using various expressions; studying Japanese 
culture and traditions 
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0001107 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร 
Khmer for Communication 

3(3-0-6 

          ระบบตัวอักษรเขมร การประสมอักษร การสร้างค า โครงสร้าง
ไวยากรณ์พ้ืนฐาน ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนด้วยค าศัพท์และส านวน 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ การสนทนาในชีวิตประจ าวัน และการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในบริบทต่าง ๆ และศิลปวัฒนธรรมประเพณีเขมร 

         Khmer alphabets; combination of letters; forming words or 
basic sentences; practice listening, reading, and writing with 
appropriate words and expressions in various situations; 
conversation in daily life; sharing opinions in different contexts; 
Khmer cultures, arts, and traditions 

 
0001203 สุนทรียศาสตร์ของศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต้  

Aesthetics of Lower Esan Art and Culture 
3(3-0-6) 

          ความหมาย หลักการและทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์ การตระหนักรู้
และการรับรู้ องค์ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี และ
การแสดงในศิลปะวัฒนธรรมอีสานใต้ คุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
และสมบัติ อีสานใต้ แนวทางอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ เกี่ยวข้องกับความงามและการน าองค์ความรู้ ไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน 

          Meaning, principles and theories of aesthetics; awareness 
and perception; fundamental body of knowledge of aesthetics 
in art, music and performance relevant to the lower 
northeastern art and culture; art and culture values; lower 
northeastern wisdom and treasure; guidelines for cultural 
conservation and creativity; local wisdom related to beauty; 
applying the body of knowledge in daily life 
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0001303 การเป็นผู้ประกอบการในตลาดการค้าสมัยใหม่  
Entrepreneurship in Modern Trade Market  

3(3-0-6) 
 

          ความหมายและความส าคัญของการเป็นผู้ประกอบการ ลักษณะ
ของตลาดการค้าสมัยใหม่ หลักการเตรียมตัวเพ่ือเป็นผู้ประกอบการ
สมัยใหม่ การเขียนแผนธุรกิจ กระบวนการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน 
ระบบบัญชี การสังเคราะห์ตลาดเชิงเศรษฐศาสตร์ โลจิสติกส์ การจ าหน่วย
สินค้าและตลาดออนไลน์            

          Meaning and importance of entrepreneurship; 
characteristics of modern trading market; principles of 
preparation for a modern entrepreneur; writing a business plan; 
production process; costs and returns; accounting systems; 
economic marketing synthesis; logistics; goods distribution; 
online marketing 

 
0001403 
 

การคิดและการตัดสินใจ 
Thinking and Decision Making        

3(3-0-6) 
 

          หลักการและกระบวนการคิดของมนุษย์ ความคิดสร้างสรรค์  
การวิ เคราะห์ข้อมูลและข่าวสาร ตรรกศาสตร์และการใช้ เหตุผล 
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการแสวงหาความรู้ การรู้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล้อม และการประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา
ในชีวิตประจ าวัน 

          Human’ s thinking principles and processes; creative 
thinking; analytical thinking of data and information; logics and 
reasoning; decision-making process; knowledge seeking process; 
awareness of changes in society and environment; and 
application of problem-solving in daily life  
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0001404 เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพื้นฐาน   
Fundamental Industrial Technology 

3(2-2-5) 

           ความหมายและความส าคัญของเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แนวคิด 
ทฤษฎี หลักการในงานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแขนงต่าง ๆ ปฏิบัติการ
ทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน และการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้
ในงานประจ าวัน ผลกระทบของเทคโนโลยีที่มีต่อการด าเนินชีวิตและสังคม 

           Meaning and importance of industrial technology; 
concepts, theories, and principles in various fields of industrial 
technology; operations of fundamental industrial technology; 
the application of technology in daily work; impacts of 
technology on life and society 

 
0001405 เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น 

Appropriate Technology for Local Everyday Life 
3(3-0-6) 

          เทคโนโลยีที่เหมาะสมที่เก่ียวกับพลังงานและพลังงานทดแทน ความ
เข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับวิทยาศาสตร์ 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม  วิ ศ ว ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  เ ท ค นิ ค แ ล ะ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต  
การน าเทคโนโลยีไปใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น แนวทางการถ่ายทอด
เทคโนโลยี เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น ศึกษาและ  
เก็บรวบรวมข้อมูลเทคโนโลยีท้องถิ่น ปฏิบัติการออกแบบและพัฒนา
เทคโนโลยี ให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน  

           Appropriate technology on energy and renewable 
energy; understanding of life quality; relationships between 
technology and science, industry, engineering, techniques and 
life quality; utilization of technology for local development; 
guidelines for transferring technology; appropriate technology 
for local living; study and collection of local information 
technology; practice designing and developing technology 
appropriate for the current situations  
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0001406 การรู้เท่าทันดิจิทัล 
Digital Literacy 

3(2-2-5) 

 พัฒนาความสามารถในการปฏิบัติกับอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ การรู้ เท่าทันด้านเทคนิคในการปฏิบัติ การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้และการติดต่อสื่อสาร สามารถติดตั้งและเชื่อมต่อ
อุปกรณ์ต่อพ่วงเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถรู้เท่าทันดิจิทัลในการรู้คิด
อย่างมีวิจารณญาณในการสืบค้น การประเมินข้อมูลดิจิทัล การใช้โปรแกรม
ซอฟต์แวร์ส านักงานขั้นสูง การพัฒนาเว็บไซต์ และแอปพลิเคชันที่เหมาะสม
กับการเรียนรู้ที่ทันสมัย รวมถึงการรู้เท่าทันดิจิทัล ด้านอารมณ์ สังคม
พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตเพ่ือการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูลดิจิทัล  
การเข้าสังคมออนไลน์ มารยาทในการสื่อสารออนไลน์ การแก้ปัญหา  
การอยู่ร่วมกับสังคมออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

         Development of operational competence in information 
technology devices and electronic information; literacy in 
operational techniques; use of technology for learning and 
communication; ability to install and connect the peripheral 
equipment of Information technology; digital literacy in critical 
thinking for searching and evaluating digital data; using advanced 
office software programs; development of websites and 
applications appropriate for modern learning; digital literacy in 
emotion, social behaviors of using Internet for communication, 
digital retrieval; online socialization;  online communication 
etiquette; problem- solving; effective coexistence with social 
media 
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0001407 เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่ง 
Maritime Zones, Marine Resources and Coastal 
Management 

3(3-0-6) 

          เขตทางทะเลและชายฝั่ง ธรณีวิทยาและธรณีสัณฐานวิทยาของทะเล
ไทย การทับถมและตกตะกอนในทะเลและชายฝั่ง ภูมิลักษณ์ของชายฝั่ง
ทะเลไทย ทรัพยากรมีชีวิตในทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรไม่มีชีวิตในทะเล
และชายฝั่ง การตั้งถิ่นฐานของประชาชนชายฝั่งทะเล ระบบสาธารณสุข
ชุมชนชายฝั่ง ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของ
ทะเลไทย และการจัดการชายฝั่งทะเลไทย 

          Maritime zones and coasts; geology and geomorphology 
of Thai seas; deposition and sedimentation in seas and coasts; 
landscape of Thai marine coast; marine and coastal living 
resources; marine and coastal non- living resources on seas and 
coasts; settlement of coastal people; health system of coastal 
community; security, prosperity, sustainability; economic 
benefits of Thai seas; Thai coastal management 

 
    ข. หมวดวิชาเฉพาะ 

  วิชาแกน 
xxxxxxx [ใส่ชื่อวิชาภาษาไทย] 

[ใส่ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ] 
3(x-x-x) 

          ............................................................................................................ 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 [ใส่ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย] 

          ............................................................................................................ 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 [ใส่ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ] 
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 วิชาบังคับ 
xxxxxxx [ใส่ชื่อวิชาภาษาไทย] 

[ใส่ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ] 
3(x-x-x) 

          ............................................................................................................ 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 [ใส่ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย] 

          ............................................................................................................ 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 [ใส่ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ] 

 
 วิชาเฉพาะเลือก 

xxxxxxx [ใส่ชื่อวิชาภาษาไทย] 
[ใส่ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ] 

3(x-x-x) 

          ............................................................................................................ 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 [ใส่ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย] 

          ............................................................................................................ 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 [ใส่ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ] 
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 วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา 
xxxxxxx [ใส่ชื่อวิชาภาษาไทย] 

[ใส่ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ] 
3(x-x-x) 

          ............................................................................................................ 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 [ใส่ค าอธิบายรายวิชาภาษาไทย] 

          ............................................................................................................ 
....................................................................................................................... 
....................................................................................................................... 
 [ใส่ค าอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ] 

 
  ค. หมวดวิชาเลือกเสรี   ไม่น้อยกว่า                 6 หน่วยกิต 
  ให้เลือกเรียนวิชาใด ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนด โดย 
ไม่ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวม  
ในเกณฑ์การส าเร็จหลักสูตรของวิชานี้ 
 
 3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ 
  3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร [จ านวน 5 คน ให้ตรงกับข้อ 9 หมวดที่ 1 ข้อมูล
ทั่วไป] 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล/ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
[เรียงล าดับจากเอก-โท-ตรี] 

[สาขาวิชา] 

สถาบัน/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

[สถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา] 

ผลงานทางวิชาการ/ 
ภาระงานสอน/ชั่วโมต่อสัปดาห์ 

[ผลงานทางวิชาการ  
5 ปี ย้อนหลัง เขียนในลักษณะ

บรรณานุกรม] 
1 นางสาว.............. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
(....................) 
[ใส่ด้านท่ีได้ผลงานทาง
วิชาการ] 

....................ดุษฎี
บัณฑิต (สาขาวิชาที่
ส าเรจ็การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั........... 
: พ.ศ. ............. 

บทความวิจัย 
รินทร์หทัย  กิ ตติ์ ธนารุ จน์  และ    
     วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์. (2563).    
     การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
     ต่อการจ าแนกกลุ่มผู้ปลูกข้าว       
     เกษตรอินทรีย์และไม่ใช้เกษตร 

 ....................มหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั........... 
: พ.ศ. ............. 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล/ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
[เรียงล าดับจากเอก-โท-ตรี] 

[สาขาวิชา] 

สถาบัน/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

[สถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา] 

ผลงานทางวิชาการ/ 
ภาระงานสอน/ชั่วโมต่อสัปดาห์ 

[ผลงานทางวิชาการ  
5 ปี ย้อนหลัง เขียนในลักษณะ

บรรณานุกรม] 
 ....................บณัฑิต 

(สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั........... 
: พ.ศ. ............. 

      อินทรีย์ ในต าบลหนองโบสถ์ 
      อ าเภอนางรอง จังหวัด 
      บุรีรัมย์. วารสารมนุษยศาสตร์  
      และสังคมศาสตร์   
      มหาวิทยาลัยนครพนม, 10(1) 
      : 110-117. 
ภาระงานสอน 
15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4111101  หลกัสถิติ 
4112202  ทฤษฎีความ 
              น่าจะเป็น 
4112203  สถิติเชิงคณิตศาสตร์   

2 นาย.................................. 
อาจารย ์

....................ดุษฎี
บัณฑิต (สาขาวิชาที่
ส าเรจ็การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั........... 
: พ.ศ. ............. 

บทความวิจัย 
รินทร์หทัย  กิ ตติ์ ธนารุ จน์  และ    
     วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์. (2563).    
     การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
     ต่อการจ าแนกกลุ่มผู้ปลูกข้าว       
     เกษตรอินทรีย์และไม่ใช้เกษตร 
      อินทรีย์ ในต าบลหนองโบสถ์ 
      อ าเภอนางรอง จังหวัด 
      บุรีรัมย์. วารสารมนุษยศาสตร์  
      และสังคมศาสตร์   
      มหาวิทยาลัยนครพนม, 10(1) 
      : 110-117. 
ภาระงานสอน 
15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4111101  หลกัสถิติ 
4112202  ทฤษฎีความ 
              น่าจะเป็น 
4112203  สถิติเชิงคณิตศาสตร์   

....................มหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั........... 
: พ.ศ. ............. 

....................บณัฑิต 
(สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั........... 
: พ.ศ. ............. 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล/ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
[เรียงล าดับจากเอก-โท-ตรี] 

[สาขาวิชา] 

สถาบัน/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

[สถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา] 

ผลงานทางวิชาการ/ 
ภาระงานสอน/ชั่วโมต่อสัปดาห์ 

[ผลงานทางวิชาการ  
5 ปี ย้อนหลัง เขียนในลักษณะ

บรรณานุกรม] 
3 นางสาว.............................. 

อาจารย ์
....................ดุษฎี
บัณฑิต (สาขาวิชาที่
ส าเรจ็การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั........... 
: พ.ศ. ............. 

บทความวิจัย 
รินทร์หทัย  กิ ตติ์ ธนารุ จน์  และ    
     วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์. (2563).    
     การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
     ต่อการจ าแนกกลุ่มผู้ปลูกข้าว       
     เกษตรอินทรีย์และไม่ใช้เกษตร 
      อินทรีย์ ในต าบลหนองโบสถ์ 
      อ าเภอนางรอง จังหวัด 
      บุรีรัมย์. วารสารมนุษยศาสตร์  
      และสังคมศาสตร์   
      มหาวิทยาลัยนครพนม, 10(1) 
      : 110-117. 
ภาระงานสอน 
15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4111101  หลกัสถิติ 
4112202  ทฤษฎีความ 
              น่าจะเป็น 
4112203  สถิติเชิงคณิตศาสตร์   

....................มหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั........... 
: พ.ศ. ............. 

....................บณัฑิต 
(สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั........... 
: พ.ศ. ............. 

4 นาย..................................... 
อาจารย ์

....................ดุษฎี
บัณฑิต (สาขาวิชาที่
ส าเรจ็การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั........... 
: พ.ศ. ............. 

บทความวิจัย 
รินทร์หทัย  กิ ตติ์ ธนารุ จน์  และ    
     วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์. (2563).    
     การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
     ต่อการจ าแนกกลุ่มผู้ปลูกข้าว       
     เกษตรอินทรีย์และไม่ใช้เกษตร 
      อินทรีย์ ในต าบลหนองโบสถ์ 
      อ าเภอนางรอง จังหวัด 
      บุรีรัมย์. วารสารมนุษยศาสตร์  
      และสังคมศาสตร์   
      มหาวิทยาลัยนครพนม, 10(1) 
      : 110-117. 
 

....................มหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั........... 
: พ.ศ. ............. 

....................บณัฑิต 
(สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั........... 
: พ.ศ. ............. 
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ล าดับ 
ที ่

ชื่อ - สกุล/ ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ/สาขาวิชา 
[เรียงล าดับจากเอก-โท-ตรี] 

[สาขาวิชา] 

สถาบัน/ปีที่ส าเร็จ
การศึกษา 

[สถาบัน ปีที่ส าเร็จการศึกษา] 

ผลงานทางวิชาการ/ 
ภาระงานสอน/ชั่วโมต่อสัปดาห์ 

[ผลงานทางวิชาการ  
5 ปี ย้อนหลัง เขียนในลักษณะ

บรรณานุกรม] 
ภาระงานสอน 
15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4111101  หลกัสถิติ 
4112202  ทฤษฎีความ 
              น่าจะเป็น 
4112203  สถิติเชิงคณิตศาสตร์   

5 นางสาว............................... 
อาจารย ์

....................ดุษฎี
บัณฑิต (สาขาวิชาที่
ส าเรจ็การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั........... 
: พ.ศ. ............. 

บทความวิจัย 
รินทร์หทัย  กิ ตติ์ ธนารุ จน์  และ    
     วริษฐ์ กิตติ์ธนารุจน์. (2563).    
     การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพล 
     ต่อการจ าแนกกลุ่มผู้ปลูกข้าว       
     เกษตรอินทรีย์และไม่ใช้เกษตร 
      อินทรีย์ ในต าบลหนองโบสถ์ 
      อ าเภอนางรอง จังหวัด 
      บุรีรัมย์. วารสารมนุษยศาสตร์  
      และสังคมศาสตร์   
      มหาวิทยาลัยนครพนม, 10(1) 
      : 110-117. 
ภาระงานสอน 
15 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
4111101  หลกัสถิติ 
4112202  ทฤษฎีความ 
              น่าจะเป็น 
4112203  สถิติเชิงคณิตศาสตร์   

....................มหาบัณฑิต 
(สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั........... 
: พ.ศ. ............. 

....................บณัฑิต 
(สาขาวิชาที่ส าเร็จ
การศึกษา) 

มหาวิทยาลยั........... 
: พ.ศ. ............. 
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  3.2.2  อาจารย์ประจ า [ 5 คนแรกเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร] 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – นามสกลุ/ 
ต าแหน่ง 

ทางวิชาการ 

คุณวุฒิ 
[คุณวุฒิเอก-โท-ตร]ี 

สาขาวิชา 
[ใส่สาขาวิชาที่ส าเร็จการศึกษา] 

ภาระงานสอน
(ชั่วโมง)/สัปดาห ์

1 นางสาว……………………….. 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
(ด้านท่ีไดผ้ลการทาง
วิชาการ) 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา 15 
 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สถิติประยุกต ์  
 วิทยาศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร ์  

2     
3     
4     
5     

 
  3.2.3  อาจารย์พิเศษ 

ล าดับ 
ที ่

ชื่อ-สกลุ  
คุณวุฒิ 

[คุณวุฒิเอก-
โท-ตร]ี 

สาขาวิชา 
[ใส่สาขาวิชาที่

ส าเร็จการศึกษา] 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

หน่วยงานที่สังกัด รายวิชาท่ีสอน 

1       
2       
3       
4       
5       

 
4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา)   
 องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) เพ่ือให้บัณฑิต
สามารถเข้าสู่การท างานจริงได้เมื่อส าเร็จการศึกษา ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมีรายวิชา........................  
และรายวิชา.....................................และ/หรือ รายวิชา............................................และ รายวิชา
............................. ซึ่งเป็นรายวิชาเลือก จัดอยู่ในกลุ่มวิชาพ้ืนฐานวิชาชีพและวิชาชีพ นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชา.......................................... นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเต็มเวลา 
(Full Time) เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา (ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง) และในส่วนของนักศึกษาที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนตามที่งานสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ก าหนด ลงทะเบียนรายวิชา 
............................................... นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเต็มเวลา (Full Time) เป็น
เวลา 1 ภาคการศึกษา (16 สัปดาห์หรือ  4 เดือน)  
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  4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงานหรือสหกิจศึกษา 
ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้ 
   4.1.1 ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการ ความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งขึ้น  
   4.1.2 บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาทางสายงาน  
   4.1.3 มีมนุษย์สัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
   4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลาและเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้  
   4.1.5 มีความกล้าในการแสดงออกทางความคิด และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้
ประโยชน์ในงานได้  
  4.2 ช่วงเวลา ภาคเรียนที่ 1 ของปีการศึกษาที่ 4  
  4.3 การจัดเวลาและตารางสอน จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
 4.1 มาตรฐานผลการเรียนของประสบการณ์ภาคสนาม  
  ความคาดหวังในผลการเรียนรู้ประสบการณ์ภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี ้
   4.1.1 มีทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเข้าใจใน
หลักการความจ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีมากยิ่งข้ึน 
   4.1.2 มีการบูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   4.1.3 มีมนุษยสัมพันธ์และสามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
   4.1.4 มีระเบียบวินัย ตรงเวลา และเข้าใจวัฒนธรรมขององค์กร ตลอดจนสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสถานประกอบการได้ 
   4.1.5 กล้าแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 

4.2 ช่วงเวลา 
 ภาคการศึกษาปกตทิี่ 1 ชั้นปีที่ 4 
 4.3 การจัดเวลาและตารางสอน 

 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา 
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5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าวิจัย   
 ข้อก าหนดในการท าโครงงานทางสถิติและวิทยาการสารสนเทศ ต้องเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
กับสถิติและวิทยาการสารสนเทศ เป็นโครงงานที่มุ่งเน้นการสร้างผลงาน เพ่ือพัฒนางานตามศาสตร์ที่
เรียน มีการน าเสนอปากเปล่า เอกสารรายงานต้องน าส่งตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 
อย่างเคร่งครัด (โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการในสาขาวิชา มีการควบคุมก ากับดูแล
โดยอาจารย์ที่ปรึกษา) 
 5.1 ค าอธิบายโดยย่อ   

  จัดท าโครงงานหนึ่งเรื่อง โดยโจทย์โครงงานอาจเป็นเรื่องที่สนใจหรือโจทย์โครงงานที่
ได้จากสถานประกอบการ/หน่วยงาน ทั้งนี้ให้มีการเรียบเรียงเขียนเป็นรายงาน น าเสนอ และให้มีการ
อภิปรายในสิ่งที่จัดท า 
 5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้  
  5.2.1 มีองค์ความรู้จากการท าโครงงานทางสถิติและวิทยาการสารสนเทศ 
  5.2.2 สามารถรวบรวมปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขโดยวิธีวิจัยทางสถิติด้วย
กระบวนการทางสถิติและวิทยาการสารสนเทศ 
  5.2.3 สามารถเข้าถึงข้อมูลวิจัยทางสถิติจากฐานข้อมูลออนไลน์ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล 
  5.2.4 สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลสถิติและอภิปรายผล 
  5.2.5 สามารถปรับตัวในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน และมีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน 
  5.2.6 สามารถน าเสนอและสื่อสารโครงงานทางสถิติและวิทยาการสารสนเทศด้วยทักษะ
การพูดและเขียน 
  5.2.7 สามารถอธิบายทฤษฎีที่น ามาประยุกต์ใช้ในการท าโครงงานทางสถิติและ
วิทยาการสารสนเทศได้ 
 5.3 ช่วงเวลา     
   ภาคการศึกษาปกติที ่1 ชั้นปีที ่4 
 5.4 จ านวนหน่วยกิต   
    3 หน่วยกิต   
 5.5 การเตรียมการ   
  1. สาขาวิชาแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานทาง.................................................. 
  2. คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงานให้ค าแนะน านักศึกษาในการก าหนดหัวข้อโครงงาน
ทาง..............................................  ให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักศึกษาและบริบทของสาขาวิชา 
  3. สาขาวิชาจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกในการท าโครงงาน เช่น คอมพิวเตอร์ 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และวัสดุส านักงาน เป็นต้น 
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  4. นักศึกษาน าเสนอหัวข้อโครงงาน/งานวิจัยต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ภายใน
ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 4 
  5. คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงงาน/งานวิจัยจัดตารางเวลาการให้ค าปรึกษาการติดตาม
การท างานของนักศึกษา และจัดท าบันทึกการให้ค าปรึกษา 
  6. นักศึกษาน าเสนอรายงานความก้าวหน้าโครงงาน/งานวิจัยต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา
โครงงานเพ่ือรับข้อเสนอแนะ 
  7. นักศึกษาด าเนินการจัดท ารูปเล่มโครงงานตามรูปแบบที่ก าหนด และน าส่งสาขาวิชา  
 5.6 กระบวนการประเมินผล   
   การประเมินผลจากความก้าวหน้าในการท าโครงงานทาง........................................... 
โดยก าหนดให้มีการน าเสนอความก้าวหน้าตามระยะเวลาตลอดการท าโครงงาน คณะกรรมการที่
ปรึกษาโครงงานจะท าการประเมินผลจากรายงาน มีการจัดสอบและน าเสนอผลของโครงงานต่อคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
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หมวดที ่4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา (ไม่เกิน 3 คุณลักษณะ)  
 หลักสูตร/สาขาวิชา………………. มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและมีคุณลักษณะ
พิเศษ ดังนี้ 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์การสอนหรือกิจกรรนักศึกษา 
[ระบุคุณลักษณะพิเศษเฉพาะของสาขาวิชา] 
อาทิเช่น 
1. เป็นนักวิทยาศาสตร์เกษตรที่รู้จริง ปฏิบัติได้ 

 
 
มีรายวิชาที่มีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติการ 
รวมถึงวิชาปัญหาพิเศษ ฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา 

2. ....................................................................... .......................................................................... 
3. ....................................................................... .......................................................................... 

 
2. การแสดงความสัมพันธ์ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสู่สมรรถนะกับรายละเอียด
ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร (PLOs) 
ด้าน

ความรู้ 
ด้าน
ทักษะ 

ด้าน
จริยธรรม 

ด้านลักษณะ
บุคคล 

PLOs 1  :  ประยุ กต์ ใ ช้ อ งค์ ความรู้ พ้ื นฐานทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจ าวันได้
อย่างถูกต้อง 

    

PLOs 2  :  ส า ม า ร ถ สื่ อ ส า ร ภ า ษ า ไ ท ย แ ล ะ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือการเรียนรู้และการใช้งานใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

    

PLOs 3 : เห็นคุณค่าและแสดงพฤติกรรมความเป็น
พลเมืองดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มี
ภาวะผู้น า ท างานร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมและชุมชนได้ 

    

PLOs 4 : …………………………………………………………..     
PLOs 5 : …………………………………………………………..     
PLOs n : …………………………………………………………..     
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3. การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
ในการพัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

[ให้ระบุวิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 

ด้วยรูปแบบต่าง ๆ] 
PLOs 1 : ประยุกต์ใช้
องค์ความรู้พ้ืนฐานทาง
วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
เทค โน โลยี ดิ จิ ทั ล ใ น
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่
ละรายวิชา เช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และ
การน าเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้น
เรียน 
2. การอภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ 
เชื่อมโยง เปรียบเทียบ องค์ความรู้
จากเอกสารกับกรณีศึกษา/
สถานการณ์ตัวอย่าง (Activity-
Based Group Learning)  
3. การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่ 
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น การสร้างช่องทาง
ติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ การใช้ e-
Learning ในห้องเรียน 

1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียน
ในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน  
2. การประเมินผลการเข้าร่วม 
กิจกรรมกลุ่มและการท างาน 
เป็นทีม 
3. การประเมินการท ากิจกรรม
ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. การประเมินทักษะการสื่อสาร
จากการเขียนรายงาน  
5. การประเมินทักษะการสื่อสาร 
ด้วยการพูดจากการเสนอผลงาน  
6. การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

PLOs 2  :  ส า ม า ร ถ
สื่อสารภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือ
การเรียนรู้และการใช้
งานในชีวิตประจ าวันได้ 

1. ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่
ละรายวิชา เช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และ

1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียน
ในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน  
2.  การประเมินจากกิจกรรม 
ต่าง ๆ  
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
ในการพัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

[ให้ระบุวิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 

ด้วยรูปแบบต่าง ๆ] 
การน าเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้น
เรียน  
2. การจัดการเรียนการสอนแบบใช้
ค าถาม (Questioning Method) 
3. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า 
เรียนรู้วิธีการ แสวงหาความรู้และ
การสรุปองค์ความรู้ ด้วยตนเอง  

3. การประเมินโดยการสังเกต 
พฤติกรรมการฝึกปฏิบัติงาน  
4. การประเมินผลความส าเร็จ
ของใบงานที่แสดงให้เห็นถึงการ 
ก าหนด แบ่งบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบการเป็นผู้มีจิตอาสา 
ความเสียสละ การพ่ึงพาอาศัย
และการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  
5. การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 

PLOs 3 :  เห็นคุณค่า
และแสดงพฤติ กรรม
ความเป็นพลเมืองดี มี
คุณธรรม จริยธรรม มี
จิตสาธารณะ มีภาวะ
ผู้น า ท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ในสังคมและชุมชนได้ 

1. ใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยรูปแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ หลากหลาย
สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในแต่
ละรายวิชา เช่น การใช้กรณีศึกษา 
การสนทนา อภิปรายกลุ่มย่อย และ
การน าเสนอเนื้อหาความรู้หน้าชั้น
เรียน 
2. การอภิปรายกลุ่ม วิเคราะห์ 
เชื่อมโยง เปรียบเทียบ องค์ความรู้
จากเอกสารกับกรณีศึกษา/
สถานการณ์ตัวอย่าง (Activity-
Based Group Learning)  
3. การใช้เทคโนโลยีในรูปแบบที่ 
หลากหลายในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ เช่น การสร้างช่องทาง

1. การถาม-ตอบความรู้ที่เรียน
ในระหว่างการจัดการเรียนการ
สอน  
2. การประเมินผลการเข้าร่วม 
กิจกรรมกลุ่มและการท างาน 
เป็นทีม 
3. การประเมินการท ากิจกรรม
ในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
เพ่ือประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน 
4. การประเมินทักษะการสื่อสาร
จากการเขียนรายงาน  
5. การประเมินทักษะการสื่อสาร 
ด้วยการพูดจากการเสนอผลงาน  
6. การประเมินด้วยแบบทดสอบ 
(Testing) 
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ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
คาดหวัง (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนที่ใช้ 
ในการพัฒนา 

กลยุทธ์การประเมินผล 
การเรียนรู้ในแต่ละด้าน 

[ให้ระบุวิธีการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active Learning 

ด้วยรูปแบบต่าง ๆ] 
ติดต่อสื่อสาร ระหว่างผู้สอนและ
ผู้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ การใช้ e-
Learning ในห้องเรียน 

PLOs 4   
PLOs 5   
PLOs n   
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4. แผนที่แสดงความสัมพันธ์การเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสู่รายวิชา  
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLOs 1 PLOs 2 PLOs 3 PLOs 4 PLOs 5 PLOs…n 

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป       
1. กลุ่มวิชาภาษา       
0001101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น                     
0001102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                       
0001103  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ       
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์       
0001201  คุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม       
0001202  จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน       
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์       
0001301  ความเป็นพลเมืองดีกับการป้องกันการทุจริต         
0001302  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น       
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี       
0001401  วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต       
0001402  การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล       
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4. แผนที่แสดงความสัมพันธ์การเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสู่รายวิชา 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLOs 1 PLOs 2 PLOs 3 PLOs 4 PLOs 5 PLOs…n 

5. และเลือกอีก       
0001104  ภาษาอังกฤษทางวิชาการข้ันสูง       
0001105  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1       
0001106  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร       
0001107  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร       
0001203  สุนทรียศาสตร์ของศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต้       
0001303  การเป็นผู้ประกอบการในตลาดการค้าสมัยใหม่       
0001403  การคิดและการตัดสินใจ       
0001404  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน         
0001405  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น       
0001406  การรู้เท่าทันดิจิทัล       
0001407  เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง       
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4. แผนที่แสดงความสัมพันธ์การเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรสู่รายวิชา 
 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

(Program Learning Outcomes: PLOs) 
PLOs 1 PLOs 2 PLOs 3 PLOs 4 PLOs 5 PLOs…n 

ข. หมวดวิชาเฉพาะ       
xxxxxxx ………....…………………………………………………………..........................       
xxxxxxx ………....…………………………………………………………..........................       
xxxxxxx ………....…………………………………………………………..........................       
xxxxxxx ………....…………………………………………………………..........................       
xxxxxxx ………....…………………………………………………………..........................       
xxxxxxx ………....…………………………………………………………..........................       
xxxxxxx ………....…………………………………………………………..........................       
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5. การแสดงความรับผิดชอบผลการเรียนรู้แต่ละด้านสู่รายวิชา   

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม ด้านลักษณะบุคคล 
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
1. กลุ่มวิชาภาษา     
0001101  ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและการสืบค้น                   
0001102  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                     
0001103  ภาษาอังกฤษทางวิชาการ     
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     
0001201  คุณธรรมและจริยธรรมทางสังคม     
0001202  จิตวิทยาการด าเนินชีวิตกับการพัฒนาตน     
3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     
0001301  ความเป็นพลเมืองดีกับการป้องกันการทุจริต       
0001302  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี     
0001401  วิทยาศาสตร์เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต     
0001402  การสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล     

 
 

56 



57 

5. การแสดงความรับผิดชอบผลการเรียนรู้แต่ละด้านสู่รายวิชา  

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม ด้านลักษณะบุคคล 
5. และเลือกอีก     
0001104  ภาษาอังกฤษทางวิชาการข้ันสูง     
0001105  ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 1     
0001106  ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร     
0001107  ภาษาเขมรเพ่ือการสื่อสาร     
0001203  สุนทรียศาสตร์ของศิลปะและวัฒนธรรมอีสานใต้      
0001303  การเป็นผู้ประกอบการในตลาดการค้าสมัยใหม่     
0001403  การคิดและการตัดสินใจ     
0001404  เทคโนโลยีอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน       
0001405  เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตในท้องถิ่น     
0001406  การรู้เท่าทันดิจิทัล     
0001407  เขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและ 
              ชายฝั่ง     
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5. การแสดงความรับผิดชอบผลการเรียนรู้แต่ละด้านสู่รายวิชา 

หมวดวิชา รหัสและชื่อรายวิชา 
ผลการเรียนรู้แต่ละด้าน 

ด้านความรู้ ด้านทักษะ ด้านจริยธรรม ด้านลักษณะบุคคล 
ข. หมวดวิชาเฉพาะ     
xxxxxxx …………………....……….................………..………………………..     
xxxxxxx …………………....……….................………..………………………..     
xxxxxxx …………………....……….................………..………………………..     
xxxxxxx …………………....……….................………..………………………..     
xxxxxxx …………………....……….................………..………………………..     
xxxxxxx …………………....……….................………..………………………..     
xxxxxxx …………………....……….................………..………………………..     
xxxxxxx …………………....……….................………..………………………..     
xxxxxxx …………………....……….................………..………………………..     

 

หมายเหตุ : ให้ใส่เครื่องหมายถูก ()  
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หมวดที ่5 หลกัเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
 

1. กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. 2566 (ภาคผนวก ก)  
 
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 2.1 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
      2.1.1 สุ่มประเมินรายละเอียดของรายวิชาตามผลลัพธ์การเรียนรู้  (Learning 
Outcome) ว่าผลการเรียนรู้ที่ก าหนดสอดคล้องกับแผนที่แสดงการกระจายความรับชอบมาตรฐานผล
การเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) 
  2.1.2 สุ่มประเมินกระบวนการวัดและประเมินผลว่าครอบคลุมตามผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดในรายวิชา  
  2.1.3 การเปรียบเทียบวิเคราะห์ผลการประเมินการเรียนรู้ที่ก าหนดในรายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา  
 2.2 กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา         
  การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษา มีการวิจัยสัมฤทธิ์ผลของ
การประกอบอาชีพของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง และน าผลวิจัยมาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน
และหลักสูตร รวมทั้งประเมินคุณภาพของหลักสูตร โดยด าเนินการดังนี้ 
                 2.2.1 วิจัยหรือส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต โดยประเมินจากบัณฑิตแต่ละ
รุ่นที่ส าเร็จการศึกษา ในด้านของระยะเวลาในการหางานท า ความเห็นต่อความรู้  ความสามารถ  
ความมั่นใจของบัณฑิตในการประกอบอาชีพ 
                  2.2.2 การประเมินจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการ โดยการขอเข้าสัมภาษณ์ 
หรือการส่งแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิต ด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติ
ด้านอื่น ๆ 
                  2.2.3 ความเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ประเมินหลักสูตร หรืออาจารย์พิเศษ  
ต่อความพร้อมของผู้เรียนในการเรียน และคุณสมบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการเรียนรู้และ 
การพัฒนาองค์ความรู้ 
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3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษา 
 เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2566 (ภาคผนวก ก) ผู้ทีส่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้  
  1) มีความประพฤติดี 
  2) สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนดและบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 

  3) ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00  
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หมวดที ่6 การพัฒนาคณาจารย์ 
 
1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 1.1 มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่เพ่ือให้ทราบถึงนโยบาย ปรัชญา ปณิธานของสถาบันและ
หลักสูตรและวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา ระเบียบปฏิบัติ แนวทางการพัฒนาศักยภาพการด้าน
วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 1.2 จัดให้มีการอบรมเกี่ยวกับกลยุทธ์และวิธีการสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนและการสอน การวิจัยองค์ความรู้ และการวิจัยสถาบัน 
 1.3 จัดให้มีระบบการพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนงานการพัฒนาอาจารย์ที่
ชัดเจน มีการติดตามและประเมินผล รวมทั้งการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 1.4 มีกลไกส่งเสริม สนับสนุน และจูงใจ ให้อาจารย์สามารถสร้างผลงานวิชาการ การวิจัย 
และงานสร้างสรรค์ ที่มีคุณภาพสามารถเผยแพร่ได้ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ 
 1.5 จัดให้มีการจัดการความรู้เพ่ือให้เป็นแหล่งความรู้ เผยแพร่ความรู้ และการแลกเปลี่ยนรู้
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
 
2. การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์ 
 2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล  
  2.1.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 
  2.1.2 จัดอบรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือน ามาใช้ในการจัดท าสื่อที่ใช้ในการ
อบรมการจัดท าเว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาความรู้ 
  2.1.3 การจัดให้อาจารย์ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอเทคนิค วิธีการสอนของตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
  2.1.4 มีการติดตามและประเมินผล เพ่ือน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอ่ืน ๆ 
  2.2.1 การศึกษาดูงาน การเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพและการ
ร่วมเครือข่ายพัฒนาวิชาชีพ 
  2.2.2 การส่งเสริมการท าวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่และวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 
  2.2.3 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านอื่น ๆ เช่น การวิจัย การท าผลงานทางวิชาการ  
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ การศึกษาต่อ การอบรมระยะสั้น 
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หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

1. การก ากับมาตรฐาน  
 การบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ประกาศใช้และเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิชา โดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  1.1 การแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยแต่งตั้งจากอาจารย์ประจ าหลักสู ตร 
และมีภาระหน้าที่ในการบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
จ านวน 5 คน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้คือ มีคุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา และต้องมีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพ่ือรับปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง  
  1.2 การวางแผน การพัฒนา และการประเมินหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 
โดยมีการวางแผน มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปีการศึกษา และน า
ข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุกรอบ 5 ปี 
  1.3 การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานเพ่ือการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
การเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  
    
2. บัณฑิต 
 คุณภาพบัณฑิตเป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 และประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565
โดยบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ต้องมีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้  
  1. มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในด้านสถิติ ด้านการวิเคราะห์และจัดการข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระเบียบวิธีวิจัย คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัล  
  2. มีทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะทางปัญญา ทักษะการสื่อสารและน าเสนอ และ
ทักษะการประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีและเทคโนโลยีดิจิทัล 
  3. มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพลเมืองดี มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีความรักใน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
  4. มีทักษะในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน มีวิธีการในการจัดการปัญหา และมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน  
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  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุง
หลักสูตรและมี การส ารวจ ภาวการณ์มีงานท า เพ่ือให้บัณฑิตมีคุณลักษณะและคุณสมบัติที่สามารถ
ประกอบอาชีพตามหน่วยงานราชการหรือสถานประกอบการ   
 
3. นักศึกษา 
 สาขาวิชามีกระบวนการรับนักศึกษา และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา การให้
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนนักศึกษาดังต่อไปนี้ 
 3.1 กระบวนการรับนักศึกษา 
  สาขาวิชามีการก าหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรไว้ 2 ประเด็น คือ 
   3.1.1 คุณสมบัติทั่วไป : เป็นผู้ส าเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
หรือเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าหรืออนุปริญญาและเป็น 
ผู้มีความประพฤติด ี
   3.1.2 คุณสมบัติเฉพาะทาง : ในกรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องมีทักษะการใช้
ภาษาไทยทั้งด้านการฟัง พูด อ่าน และเขียน โดยผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย (ขึ้นอยู่
กับการเกณฑ์รับนักศึกษาของสาขาวิชา) 
  คุณสมบัติต่าง ๆ ที่ก าหนดไว้นี้เป็นคุณสมบัติขั้นพ้ืนฐานที่จะเอ้ืออ านวยให้นักศึกษามี
ศักยภาพในการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ในหลักสูตรจนสามารถส าเร็จการศึกษาได้ 
  ส าหรับการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาขาวิชาฯ  ได้ด าเนินการตามกระบวนการคัดเลือกตาม
ระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยฯ 
 3.2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา เพ่ือน าไปสู่การ
เรียน ได้แก่ การอบรมภาษาอังกฤษ การอบรมคอมพิวเตอร์  การแนะแนวการใช้ชีวิตใน
สถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น 

นอกจากนั้นสาขาวิชาประชุมวางแผนเพ่ือวางกลยุทธ์ในการด าเนินการเพ่ือการเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษาและมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แก่อาจารย์ประจ าใน
สาขาวิชาสถิติและวิทยาการสารสนเทศด าเนินการจัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานความรู้เพ่ือเสริมความรู้ 
และทักษะต่าง ๆ ได้แก่ จัดโครงการปรับพ้ืนฐานความรู้คณิตศาสตร์ก่อนการเปิดภาคเรียน โครงการพ่ี
พบน้องเพ่ือแนะน าทักษะการใช้ชีวิตและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
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 3.3 การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนว การคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเกี่ยวกับการดูแลให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่
นักศึกษาเพ่ือให้มีแนวโน้มอัตราการคงอยู่ และอัตราการส าเร็จการศึกษาในระดับที่สูง ดังนี้ 
   3.3.1 การก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพื่อประชุมก าหนด
ระบบและกลไกการดูแลให้ค าปรึกษาทางด้านวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาส าหรับนักศึกษา  
   3.3.2 การดูแลนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัย 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา โดยมีอาจารย์ในสาขาวิชาฯ เป็นกรรมการอาจารย์
ที่ปรึกษา และในกรณีที่นักศึกษาในความดูแลมีปัญหาที่เกินความสามารถของอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้
ค าปรึกษาได้ อาจารย์ที่ปรึกษาจะส่งต่อไปยังฝ่ายพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
   3.3.3 การนัดพบนักศึกษา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษามีนักศึกษาในความดูแล อาจารย์จะ
เป็นผู้นัดหมายนักศึกษาในความดูแลเพ่ือมาพบได้ในชั่วโมงโฮมรูม (Home Room) เพ่ือให้ค าปรึกษา
ในเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการสอนหรือช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องอ่ืน ๆ ของนักศึกษาต่อไป  
   3.3.4 การติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาในความดูแล อาจารย์
ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ก าหนดวันเวลาให้นักศึกษาเข้าพบ นอกจากวันเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาก าหนด
นักศึกษาสามารถนัดหมายวันเวลากับอาจารย์ที่ปรึกษาและเข้าพบเพ่ือขอค าปรึกษาได้ 
 3.4 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
   กรณีนักศึกษามีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน สามารถยื่นเรื่องร้องเรียน
ต่อสาขาวิชาเพ่ือน าเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และหาทางแก้ไข หากที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารฯ แก้ไขไม่ได้ให้พิจารณาส่งต่อตามล าดับขั้น 
 
4. อาจารย ์
 4.1 ระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ มีดังนี้  
  4.1.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมร่วมกัน เพ่ือวางแผนและตรวจสอบ
คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ จากนั้นจึงส ารวจจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตรที่คงอยู่ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่จะเกษียณหรือลาออก เพ่ือวางแผนอัตราก าลังในอนาคต 
หากอัตราก าลังไม่เพียงพอ สาขาวิชาเสนอขออนุมัติรับอาจารย์เพ่ิมต่อคณะ และมหาวิทยาลัยตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย 
  4.1.2 มีการคัดเลือกอาจารย์ใหม่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย โดย
พิจารณาคุณสมบัติให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565  
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 4.2 ระบบและกลไกการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ มีดังนี้ 
    สาขาวิชาด าเนินการตามระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีระบบพัฒนาอาจารย์ในด้านต่าง ๆ เช่น  อาจารย์ใหม่ทุกคนได้รับการปฐมนิเทศ
หรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/ 
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 
5. หลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การประเมินผู้เรียน 
 กระบวนการออกแบบหลักสูตร ประกอบไปด้วย การส ารวจสถานการณ์ปัจจุบันทาง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตและภาวะการมีงานท าของ
บัณฑิต เพ่ือน าผลมาใช้ในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรตลอดจนถึงการจัดท ารายวิชาให้ทันสมัย  
 การวางระบบผู้สอนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของหลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพิจารณา
แผนการศึกษาของนักศึกษาแต่ละกลุ่มแต่ละชั้นปีเพ่ือวางแผนก าหนดรายวิชาที่จะเปิดสอน เวลา
เรียน-เวลาสอบ และผู้สอน ทั้งรายวิชาบังคับ และวิชาเลือกซึ่งรายวิชาเลือกที่จะเปิดสอนนี้ โดยการจัด
ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษานั้นได้พิจารณาทั้ งจากความรู้ ความสามารถในเนื้อหาวิชาและ
ประสบการณ์ในการสอน เพ่ือให้กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
หลักสูตร 
          การประเมินผู้เรียน มีระบบ กลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการอุดมศึกษาเรื่อง รายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
โดยมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนด และมีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมิน
การด าเนินงานที่รายงานปีที่ผ่านมา 
 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุมเพ่ือให้ก าหนดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่จ าเป็น
ต่อจัดการเรียนการสอน น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ด าเนินการเสนองบประมาณและจัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ 
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา ดังนี้ 
  6.1 อาคารเรียนและห้องเรียนที่เพียงพอและเอ้ือต่อการเรียนการสอน โดยจัดห้องเรียน
ที่มีสือ่และอุปกรณ์อย่างเหมาะสม 
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  6.2 ห้องท างานพร้อมทั้งสิ่งอ านวยความสะดวกที่เหมาะสมและเอ้ือต่อการท างานของ
อาจารย์และบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ  
  6.3 ห้องปฏิบัติการเพ่ือการเรียนการสอน และการวิจัย 
  6.4 จัดบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้นักศึกษาใช้ค้นคว้าหาข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตตลอดจนจัดหาหนังสือหรือต าราที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านสถิติในจ านวนที่เหมาะสม
และเพียงพอ 
  6.5 การส ารวจความต้องการทรัพยากรที่จ าเป็น และมีการจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
7. ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 เกณฑ์การประเมินมี ดังนี้ 
  หลักสูตร....................บัณฑิต สาขาวิชา (ถ้ามี)..................... ไดก้ าหนดมาตรฐานคุณวุฒิ
ต้องผ่านเกณฑ์ประเมินที่มีผลด าเนินการบรรลุเป้าหมาย โดยพิจารณาจากจ านวนตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 
ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม 
และทบทวนการด าเนินงาน หลักสูตร 
2. มีรายละเอียดของหลักสูตรสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2565 
3. มีการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามเจตนารมณ์ที่ควร
ค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 
4. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา  และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)  
ตามเจตนารมณ์ที่ควรค านึงถึงในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
5. มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
6. มีการทวนสอบผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่ก าหนดใน
รายละเอียดของรายวิชาและประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้
จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงานในรายงานผลการด าเนินงานระดับหลักสูตรปีที่แล้ว 
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ตัวบ่งชี้และเป้าหมาย 
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 
หนึ่งครั้ง 
10. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรเฉลี่ยไม่ 
น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5.00 
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 
5.00 
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 
 
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน  
   กระบวนการที่จะใช้ในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตร์ที่วางแผนไว้เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนนั้น พิจารณาจากตัวผู้เรียนโดยอาจารย์ผู้สอนจะต้องประเมินผู้เรียนในทุก ๆ หัวข้อว่ามี
ความเข้าใจหรือไม่ โดยอาจประเมินจากการทดสอบย่อย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  
การอภิปรายโต้ตอบจากนักศึกษา การตอบค าถามจากนักศึกษาในชั้นเรียน ซึ่งเมื่อรวบรวมข้อมูลจาก
ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ก็ควรจะสามารถประเมินเบื้องต้นได้ว่า ผู้เรียนมีความเข้าใจหรือไม่ หากวิธีการที่ใช้
ไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเข้าใจได้ ก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีสอน 
   การทดสอบกลางภาคการศึกษา และปลายภาคการศึกษา จะสามารถชี้ได้ว่าผู้เรียนมี
ความเข้าใจหรือไม่ หากพบว่ามีปัญหาก็จะต้องมีการด าเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใน
โอกาสต่อไป 
 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   การประเมินทักษะของอาจารย์ ท าโดยการประเมินของนักศึกษาในแต่ละภาค
การศึกษา การสังเกตการณ์ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรือหัวหน้าสาขาวิชา การทดสอบผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน   
 
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   
 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมนั้นจะกระท า เมื่อนักศึกษาเรียนอยู่ชั้นปีที่ 4 และอาจต้อง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งจะเป็นช่วงเวลาที่อาจารย์จะไปนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมิน
ความรู้และความรับผิดชอบของนักศึกษา มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดเพ่ือการปรับปรุ งกระบวนการ
การจัดการเรียนการสอนทั้งในภาพรวมและในแต่ละรายวิชา ซึ่งการประเมินหลักสูตรในภาพรวม
ด าเนินการต่อไปนี้ 
 2.1 โดยนักศึกษาและบัณฑิต 
   2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรที่ประกอบด้วยฝ่ายวิชาการคณะ ตัวแทน
ผู้ใช้หลักสูตร ได้แก่ ผู้สอน และผู้เรียนปัจจุบัน   
   2.2.2 คณะกรรมการวางแผนหลักสูตรอย่างมีระบบ 
   2.2.3 ด าเนินการส ารวจข้อมูลเพ่ือประกอบการประเมินหลักสูตรจากผู้เรียนปัจจุบันทุก
ชั้นปีและจากผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีผ่านการศึกษาในหลักสูตรทุกรุ่น 
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 2.2 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและ/หรือจากผู้ประเมินภายนอก 
   คณะกรรมการประเมินหลักสูตร ท าการวิเคราะห์และประเมินหลักสูตรในภาพรวมและ
มีข้อมูลของผู้เรียน ผู้ส าเร็จการศึกษา ผู้ใช้หลักสูตร เพ่ือประกอบการประเมิน 
 2.3 โดยผู้ใช้บัณฑิต 
   2.3.1 ติดตามบัณฑิตโดยส ารวจข้อมูลจากหน่วยงานที่จ้างบัณฑิต โดยใช้แบบสอบถาม
และการสัมภาษณ ์
   2.3.2 ติดตามกับผู้ใช้อื่น เช่น สถานประกอบการ และชุมชน 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปี ตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุในหมวดที่ 7  
ข้อ 7 โดยให้มีผู้ตรวจสอบอย่างน้อย 3 คน ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการการจัด
การศึกษาตามระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมั่นใจว่า
จะได้รับการพัฒนาตรงตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด มีความรู้ และทักษะเพียงพอในการประกอบ
อาชีพ และผู้ใช้บัณฑิตมั่นใจว่าบัณฑิตมีสมรรถนะเป็นไปตามที่คาดหวังภายใน 180 วัน นับแต่วันที่
ได้รับมอบหมาย แล้วน าเสนอผลการตรวจสอบให้คณะกรรมการพิจารณารับรองมาตรฐานการ
อุดมศึกษาในหลักสูตรการศึกษา โดยผู้ตรวจสอบจะพิจารณาประเด็น ดังนี้ 
  1. ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ทั้งนี้ กรณีหลักสูตรการศึกษาท่ีมีผู้เรียนส าเร็จการศึกษา
แล้ว ให้ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ส าเร็จการศึกษาด้วย 
  2. การด าเนินการตามระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่สถาบันอุดมศึกษาออกแบบไว้ 
  3. การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบข้อมูลจากเอกสาร หลักฐาน และการ
ตรวจสอบ ณ สถานที่จัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสม โดยก าหนดระยะเวลาในการ
ด าเนินการหลังจากคณะกรรมการแจ้งผลการตรวจสอบหลักสูตรการศึกษา ดังนี้ 
  1. ระดับอนุปริญญา ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 
  2. ระดับปริญญาตรี ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี 
  3. ระดับปริญญาโท ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 
  4. ระดับปริญญาเอก ต้องตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี 6 เดือน 
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4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และกลยุทธ์การสอน 
 จากการรวบรวมข้อมูลจะท าให้ทราบปัญหาของการบริหารหลักสูตรทั้งในภาพรวม และใน 
แต่ละรายวิชา กรณีที่พบปัญหาของรายวิชาก็สามารถที่จะด าเนินการปรับปรุงรายวิชานั้น  ๆ ได้ทันที 
ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงย่อย ในการปรับปรุงย่อยนั้นควรท าได้ตลอดเวลาที่พบปัญหา ส าหรับการ
ปรับปรุงหลักสูตรทั้งฉบับนั้นจะกระท าทุก 5 ปี ทั้งนี้ เพ่ือให้หลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


