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สาขาวิชา………………………………… 

คณะ………………………………………. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

เดือน…………………….. พ.ศ. …………… 

 

 

 



 
 

 
 

สารบัญ 

 

หน$า 

 
คำนำ  

สารบัญ 

หมวดท่ี 1 ขAอมูลท่ัวไป 

หมวดท่ี 2 ขAอมูลเฉพาะของหลักสูตร 

หมวดท่ี 3 ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรAางหลักสูตร 

หมวดท่ี 4 ผลการเรียนรูA กลยุทธUการสอนและการประเมินผล 

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑUในการประเมินผลนักศึกษา  

หมวดท่ี 6 การพัฒนาอาจารยU  

หมวดท่ี 7 การประกันคุณภาพการศึกษา  

หมวดท่ี 8 การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร  

ภาคผนวก  

ภาคผนวก ก ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑUมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2558   

ภาคผนวก ข ขAอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว_าดAวยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

                ขAอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550  

                ขAอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว_าดAวย การศึกษาระดับปริญญาตรี  

                (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557  

ภาคผนวก ค ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร  

ภาคผนวก ง มาตรฐานวิชาชีพ (ถAามี)  

ภาคผนวก จ ผลงานวิชาการ  งานวิจัย อาจารยUผูAรับผิดชอบหลักสูตร/อาจารยUประจำหลักสูตร 

ภาคผนวก ฉ คำส่ังแต_งต้ังคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนา หลักสูตร………….. สาขาวิชา………….. 

ภาคผนวก ช Learning Outcomes (LO) Matrix,  Cooperative and Work Integrated Education  

                (CWIE) Matrix, CWIE Study Plan และแผนภาพ CWIE Study Plan   

                หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร     

ภาคผนวก ซ ประวัติย_ออาจารยUพิเศษจากสถานประกอบการ      

ภาคผนวก ฌ บันทึกขAอตกลงความร_วมมือ  เร่ือง การส_งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ 

                กับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education; CWIE)  

                ระหว_าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรU วิจัยและนวัตกรรม กับ  

                ท่ีประชุมอธิการบดีแห_งประเทศไทย        

 



 
 

 
 

 
(ร,าง) 

หลักสูตร ........................................  
สาขาวิชา ................................. 

หลักสูตรใหม, / หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ............. 
 

ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

คณะ / สาขาวิชา คณะ............................................................. 
 
 

หมวดท่ี 1 ข$อมูลท่ัวไป 

 

1. ช่ือหลักสูตร 

 ภาษาไทย : หลักสูตร………………สาขาวิชา................................ 

 ภาษาอังกฤษ :  …………………………………Program in………….. 
 

2. ช่ือปริญญาและสาขาวิชา 

 ช่ือเต็มภาษาไทย : …………………………………………… 

 ช่ือเต็มภาษาอังกฤษ :  …………………………………………… 

 ช่ือย_อภาษาไทย :  …………………………………………… 

 ช่ือย_อภาษาอังกฤษ :  …………………………………………… 
 

3. วิชาเอก 

 …………………… 
 

4. จำนวนหนPวยกิตท่ีเรียนตลอดหลักสูตร 

 ไม_นAอยกว_า........…..… หน_วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   หลักสูตร  .........  ปâ 

 5.2 ประเภทของหลักสูตร 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ 

 ¨ ปริญญาตรีทางวิชาการดAวยสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงาน  

(Cooperative and Work Integrated Education; CWIE) 

 ¨ ปริญญาตรีแบบกAาวหนAาทางวิชาการ 



 
 

 
 

 หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

 ¨ ปริญญาตรีทางวิชาชีพ 

 ¨ ปริญญาตรีแบบกAาวหนAาทางวิชาชีพ 

 หลักสูตรปริญญาตรีปฏิบัติการ 

 ¨ ปริญญาตรีปฏิบัติการ 

 ¨ ปริญญาตรีแบบกAาวหนAาปฏิบัติการ 

5.3 ภาษาท่ีใช$ 

ภาษาไทย 

5.4 การรับเข$าศึกษา 

          รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต_างชาติท่ีสามารถใชAภาษาไทยไดAเปäนอย_างดี 

5.5 ความรPวมมือกับสถาบันอ่ืน 

  5.5.1 แบบแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work 

Integrated Education; CWIE) และระบบการเรียนแบบมอดูล (Modular system) 

   ¨ จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

   ¨ ร_วมมือกับสถาบันอ่ืน ไดAแก_ (ระบุหน)วยงานที่มีความร)วมมือในการจัดการศึกษาแบบ CWIE) 
    1.................. 

    2.................. 

  5.5.2 แบบแผนการศึกษาแบบฝåกประสบการณUวิชาชีพ 

   ¨ จัดการเรียนการสอนโดยตรง 

   ¨ ร_วมมือกับสถาบันอ่ืน 

5.6 การให$ปริญญาแกPผู$สำเร็จการศึกษา 

   ¨  ใหAปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

               ¨ ใหAปริญญามากกว_า 1 สาขา..............................  (ระบุ) 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

  6.1       หลักสูตรใหม_ พ.ศ. ...........                หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ........... 

      6.2  สภาวิชาการ เห็นชอบในการนำเสนอหลักสูตรต_อสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 

 คร้ังท่ี ............. วันท่ี.............................. 

      6.3  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตร ในการประชุม  คร้ังท่ี ............. วันท่ี...................... 

      6.4  องคUกรวิชาชีพรับรองหลักสูตร  วันท่ี............................(ถDาม/ีถDาไม)มีไม)ตDองใส)ขDอนี)้ 

      6.5  เปçดสอน ภาคการศึกษาท่ี.......... ปâการศึกษา ............. 
 
 
 

7. ความพร$อมในการเผยแพรPหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 



 
 

 
 

 หลักสูตรมีความพรAอมเผยแพร_คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี       

สาขา..................... ในปâการศึกษา ....................... (ใหDนับเพิ่มจากปOการศึกษาที่เปPดสอนไปอีก 2-3ปO) 
 

8. อาชีพท่ีสามารถประกอบได$หลังสำเร็จการศึกษา 

8.1 …………………………………………………………………………………………………………  

8.2 …………………………………………………………………………………………………………  

8.3 …………………………………………………………………………………………………………  

8.4 …………………………………………………………………………………………………………  

9.   ช่ือ เลขประจำตัวประชาชน  ตำแหนPง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย]ผู$รับผิดชอบหลักสูตร 

      9.1 อาจารย]ผู$รับผิดชอบหลักสูตร  

 

ลำดับที ่
ตำแหน)งทาง

วิชาการ 
ชือ่-สกุล 

คุณวุฒ/ิ 
สาขาวิชา            

(โดยเรียงจากคุณวุฒิสูงข้ึน
ก8อน) 

สถาบันการศึกษา
,ปO พ.ศ. 

(ระบุทุกวุฒิการศึกษา) 

เลขบัตรประจำตัว
ประชาชน 

1     x-xxxx-xxxxx-xx-x 
2     x-xxxx-xxxxx-xx-x 
3     x-xxxx-xxxxx-xx-x 
4     x-xxxx-xxxxx-xx-x 
5     x-xxxx-xxxxx-xx-x 

 
         

10. สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 คณะ......................................                มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 

11. สถานการณ]ภายนอกหรือการพัฒนาท่ีจำเป_นต$องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 

(แต)ละสาขาวิชาอาจมีสถานการณ^ภายนอกต)างกัน) 

11.1 สถานการณ]หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

            

   

   

   

   

11.2 สถานการณ]หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 

    

   

   



 
 

 
 

   

   
 

12. ผลกระทบจากข$อ 11 ตPอการพัฒนาหลักสูตรและความเก่ียวข$องกับพันธกิจของสถาบัน 

12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

   

   

   

   

   

12.2  ความเก่ียวข$องกับพันธกิจของสถาบัน 

    

   

   

   

   
 

13.  ความสัมพันธ]กับหลักสูตรท่ีเปaดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน 

13.1 กลุPมวิชา / รายวิชาในหลักสูตรน้ีเปaดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืน  

    (ใหDระบุชื่อวิชาที่คณะหรือสาขาวิชาอื่นมาสอนใหD กรณีที่ไม)มีใหDระบุว)าไม)ม)ี 

   

   

   

   

   

      13.2 กลุPมวิชา / รายวิชาในหลักสูตรท่ีเปaดสอนให$สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนต$องมาเรียน  

(ถDามีใหDระบุชื่อวิชาที่สาขาอื่นมาเรียนร)วม กรณีที่ไม)มีใหDระบุว)าไม)ม)ี 

   

   

   

   

   

 13.3 การบริหารจัดการ 

   



 
 

 
 

   

   
 

14.   ผลการเรียนรู$ท่ีคาดหวังรายช้ันปd 

 - นักศึกษาช้ันปdท่ี 1 

  

   

   

   

  - นักศึกษาช้ันปdท่ี 2 

  

   

   

   

- นักศึกษาช้ันปdท่ี 3 

  

   

   

   

- นักศึกษาช้ันปdท่ี 4 

  

   

   

   

- นักศึกษาช้ันปdท่ี 5 (ถ$ามี) 

  

   

   

   

 

 

 

 

 



 
 

 
 

หมวดที่ 2  ขEอมูลเฉพาะของหลักสูตร 
1. หลักการและเหตุผล    

   

   

   

   

2. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค]ของหลักสูตร 

 2.1 ปรัชญา  

   

   

   

 2.2 ความสำคัญ 

   

   

   

   

 2.3 วัตถุประสงค] 

2.3.1  ...........................…….......... 

2.3.3  ...........................……..........  

2.3.3  ...........................……..........  

2.3.4  ............................................ 

ซ่ึงสอดคลAองกับตาราง Learning Outcomes (LO) Matrix และ Cooperative and Work  

Integrated Education (CWIE) Matrix (ภาคผนวก ฉ) 

 2.4 ลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค] 

ช้ันปdท่ี 

ความคาดหวัง 

ความรู$ ทักษะ คุณลักษณะ 

1    

2    

3    

4    

 

 

 



 
 

 
 

 2.5 ผลลัพธ]การเรียนรู$ในแตPละช้ันปdของนักศึกษาแยกรายช้ันปd 

ช้ันปdท่ี สมรรถนะ (Competencies)/ผลการเรียนรู$ (Learning outcome) 

1  

2  

3  

4  

 

3. แผนพัฒนาปรับปรุง  : หลักสูตรน้ีจะดำเนินการแล$วเสร็จครบถ$วนในรอบปdการศึกษา (4 ปd)/(5ปd) 

          (กลยุทธแ̂ละหลักฐาน/ตัวบ)งชี้ สามารถเพิ่มเติมไดD) 

แผนการพัฒนา/                

การเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ] หลักฐาน / ตัวบPงช้ี 

  1. การบริหารหลักสูตร -กำหนดแผนการบริหาร

หลักสูตร 

-จัดประชุมเพ่ือระดมความคิด

และ 

  แลกเปล่ียนเรียนรูA 

-แผนบริหารหลักสูตร 

-อาจารยUมีส_วนร_วมในการ

ดำเนินงานของหลักสูตร 

2. กระบวนการจัดการเรียน 

    การสอน 

-การจัดการเรียนการสอนท่ีเนAน

ผูAเรียนเปäนสำคัญและสอดคลAอง

ตามเกณฑUมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา 

-การประเมินการเรียนการสอน 

- สรAางความร_วมมือกับ

หน_วยงานภายนอก เพ่ือจัดการ

เรียนการสอบแบบ CWIE 

- วางแผนการพัฒนาวิธีการ

จัดการเรียนการสอนแบบ 

CWIE และทบทวนแผนฯ 

หลังจากครบรอบปâการศึกษา (4 

ปâ) ใหAสอดรับกับความ

เปล่ียนแปลงและความตAองการ

คุณลักษณะและสมรรถนะ

นักศึกษาของผูAใชAบัณฑิต 

-มีแผนการบริหารการสอนตาม

เกณฑUมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษา (มคอ.3 มคอ.

4 มคอ.5 มคอ.6) 

-ผลการประเมินการเรียนการ

สอน 

- หน_วยงานท่ีใหAความร_วมมือใน

การจัดการเรียนการสอนแบบ 

CWIE 

- มีแผนการพัฒนาวิธีการ

จัดการเรียนการสอนแบบ 

CWIE 



 
 

 
 

แผนการพัฒนา/                

การเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ] หลักฐาน / ตัวบPงช้ี 

3. การบริหารทรัพยากร 

    การเรียนการสอน 

-ส_งเสริมการผลิตเอกสาร/

ตำรา/ส่ือประกอบการเรียนการ

สอน 

-จัดหาวัสดุ อุปกรณU ครุภัณฑU 

หAองเรียน หAองปฏิบัติการท่ีมี

มาตรฐาน 

-มีเอกสาร/ตำรา/ส่ือ

ประกอบการเรียนการสอน

เพ่ิมข้ึน 

-มีส่ือวัสดุ อุปกรณU ครุภัณฑU 

หAองเรียน หAองปฏิบัติการท่ีมี

มาตรฐานเพียงพอ 

4. การบริหารบุคลากร -ส_งเสริม พัฒนาทักษะการสอน 

-ส_งเสริมพัฒนาทักษะดAาน

วิชาการและวิชาชีพ 

-ส_งเสริมพัฒนาดAานการวิจัย 

- ส_งเสริมและพัฒนาความรูA

ความเขAาใจการจัดการเรียนการ

สอนแบบ CWIE 

 

-มีโครงการพัฒนาทักษะการ

สอนของอาจารยU 

-จัดสรรงบประมาณใหAอาจารยU

เขAาร_วมการฝåกอบรม

ประชุมสัมมนา 

ดAานวิชาการและวิชาชีพ และการ

จัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 

-รายงานผลการเขAาร_วม

ฝåกอบรมประชุมสัมมนา 

-ผลการประเมินการสอนของ

นักศึกษาท่ีมีต_ออาจารยUผูAสอน 

-ผลงานวิจัยของบุคลากร 

5. สนับสนุนและพัฒนา

นักศึกษา 

-ส_งเสริม พัฒนาระบบการใหA

คำปรึกษา/การมีส_วนร_วมทาง

วิชาการ 

-ส_งเสริมและสนับสนุนการ

พัฒนาคุณลักษณะของนักศึกษา

ใหAสอดคลAองกับมาตรฐานการ

เรียนรูA 

-มีระบบและโครงการใหA

คำปรึกษาทางวิชาการ 

 

-มีโครงการพัฒนาคุณลักษณะ

ของนักศึกษา 

6. ความตAองการของ

ตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือ

ความพึงพอใจของผูAใชAบัณฑิต 

-วิจัย/สำรวจความตAองการของ

ตลาดแรงงานและความพึง

พอใจของผูAใชAบัณฑิต 

-ผลการวิจัย/การสำรวจความ

ตAองการของตลาดแรงงาน 

-ผลการวิจัย/สำรวจความพึง

พอใจของผูAใชAบัณฑิต 

7) พัฒนาหลักสูตรใหAสอดคลAอง

กับความตAองการของผูAใชA

- ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร

แบบ 

- แนวทางการส_งเสริมการจัดสห

กิจศึกษาและการศึกษาเชิง



 
 

 
 

แผนการพัฒนา/                

การเปล่ียนแปลง 

กลยุทธ] หลักฐาน / ตัวบPงช้ี 

บัณฑิต การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ

กับการทำงาน (CWIE) ตาม 

นโยบบายของ สป.อว. 

- สำรวจการไดAงานทำของ

บัณฑิตและความพึงพอใจของ

ผูAใชAบัณฑิต 

- สำรวจสมรรถนะการทำงานท่ี

สถานประกอบการและผูAใชA

บัณฑิตตAองการ 

บูรณาการกับการทำงาน 

(CWIE) ตามนโยบายของ 

สป.อว. 

- ผลการสำรวจความพึงพอใจ

ของผูAใชAบัณฑิต 

- หลักสูตรพัฒนาสอดคลAองกับ

ความตAองการของตลาดแรงงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

หมวดที่ 3  ระบบการจัดการศึกษา การดำเนินการ และโครงสรEางหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 

1.1 ระบบการจัดการศึกษาในหลักสูตร 

          การจัดการศึกษาเปäนระบบทวิภาค โดย 1 ปâการศึกษา แบ_งออกเปäน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม_นAอยกว_า 15 สัปดาหU  ท้ังน้ีใหAเปäนไปตามขAอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครว_าดAวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548,(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2550 และ(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2557  

(ภาคผนวก ข) ท้ังน้ี การจัดการศึกษาเปäนแบบสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and 

Work Integrated Education; CWIE) โดยมีระบบการเรียนแบบมอดูล (Modular system) รายละเอียดตาม 

CWIE Study Plan ในภาคผนวก ฉ 

     1.2   การจัดการศึกษาภาคฤดูร$อน 

มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรAอน ท้ังน้ีข้ึนอยู_กับการพิจารณาของคณะกรรมการประจำหลักสูตร 

(จำนวน 8 สัปดาหU) 

1.3  การเทียบเคียงหนPวยกิตในระบบทวิภาค 

เปäนไปตามขAอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว_าดAวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548,  

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ข) 
 

2.   การดำเนินการหลักสูตร 

2.1  วัน – เวลาในดำเนินการเรียนการสอน 

R ในวันเวลาราชการปกติ 

 ภาคการศึกษาท่ี  1 เดือนมิถุนายน        -     เดือนกันยายน 

 ภาคการศึกษาท่ี  2  เดือนพฤศจิกายน     -     เดือนกุมภาพันธU 

 ภาคฤดูรAอน           เดือนมีนาคม     -     เดือนพฤษภาคม 

หมายเหตุ : ระยะเวลาการเรียนการสอนแต_ละภาคการศึกษาอาจมีการเปล่ียนแปลงตามประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(อธิบายเพ่ิมเติมเก่ียวกับระยะเวลาท่ีจัดการเรียนการสอนแบบ WIL และสหกิจศึกษา โดยระบุใหA

สอดคลAองกับรายละเอียดของแต_ละหลักสูตร ดังตัวอย_างท่ีเปäนอักษรสีแดง ซ่ึงสามารถปรับไดAตามความเหมาะสม

ของแต_ละหลักสูตร) 

- มีการจัดการเรียน การฝåกประสบการณUวิชาชีพรูปแบบการฝåกเฉพาะตำแหน_ง (Practicum) โดยใชA

เคร่ืองมือ Work-based learning และ Project-based learning โดยเร่ิมต้ังแต_ปâ 1 ภาคเรียนท่ี 2 ระยะเวลา 

16 ช่ัวโมงต_อสัปดาหU หรือระยะเวลาต_อเน่ืองไม_นAอยกว_า 2 สัปดาหUต_อภาคการศึกษา ในมหาวิทยาลัยและใน

สถานประกอบการ 

- มีการปฏิบัติงานจริงแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ตลอดภาคการศึกษา โดยใชA

เคร่ืองมือ Work-based learning และ Project-based learning เปäนระยะเวลาต_อเน่ืองไม_นAอยกว_า 16 

สัปดาหU 



 
 

 
 

 

 

2.2  คุณสมบัติของผู$เข$าศึกษา  

2.2.1  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท_า   

2.2.2  ผ_านการสอบคัดเลือกตามเกณฑUท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

2.2.3  ผ_านหลักสูตรอบรมระยะส้ัน (Non-degree) ดAวยการสะสมหน_วยกิต (Credit bank) 

2.2.4   มีคุณสมบัติครบตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

2.3  ป{ญหาของนักศึกษาแรกเข$า 

   

   

 2.4  กลยุทธ]ในการดำเนินการเพ่ือแก$ไขป{ญหา / ข$อจำกัดของนักศึกษาในข$อ 2.3 

(สามารถเพ่ิมการใชA CWIE ในการแกAปìญหาในขAอ 2.3 โดยระบุใหAสอดคลAองกับรายละเอียดของแต_ละ

หลักสูตร ดังตัวอย_างท่ีเปäนอักษรสีแดง ซ่ึงสามารถปรับไดAตามความเหมาะสมของแต_ละหลักสูตร) 

2.4.1  ดAานการเรียนในสถานศึกษา 

  1)            

  2)            

 3) จัดกิจกรรมการกำหนดประสบการณUวิชาชีพก_อนการศึกษา (Pre-course Experience) เพ่ือ

สรAางความความเขAาใจและแรงบันดาลใจต_ออาชีพท่ีนักศึกษาตAองเรียนและทำงานในอนาคต 

 4) ฝåกประยุกตUใชAความรูAจากช้ันเรียนดAวยการทำกรณีศึกษาหรือโจทยUจากสถานการณUจริงใน

รายวิชาท่ีเรียนในสถานศึกษา (CWIE ในรายวิชา) 

 2.4.2  ดAานการทำงานในสถานประกอบการ 

 1) กำหนดใหAนักศึกษาใหม_มีโอกาสเลือกสถานประกอบการดAวยตนเองตามความสนใจแลAวจัดใหA

นักศึกษาไดAรับประสบการณUการทำงานก_อนเร่ิมการเรียน (Pre-course Experience) เพ่ือใหAนักศึกษาไดAมีโอกาส

ปรับตัวและทำความเขAาใจบทบาททางวิชาชีพหรืออาจมีการเปล่ียนสถานประกอบการตามความถนัดของ

นักศึกษา 

 2)            

 3)            

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 2.5  แผนการรับนักศึกษาและผู$สำเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปd 

 

ระดับชั้นป* 
จำนวนนักศึกษาแต6ละป*การศึกษา 

2565 2566 2567 2568 2569 

ชั้นปOที ่1 xx xx xx xx xx 

ชั้นปOที่ 2 - xx xx xx xx 

ชั้นปOที่ 3 - - xx xx xx 

ชั้นปOที่ 4 - - - xx xx 

รวม xx xx xxx xxx xxx 

คาดว6าจะสำเร็จการศึกษา    xx xx 
 

 

2.6  งบประมาณตามแผน 

2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนPวย : บาท) 

รายการ รEอยละ 
ป*งบประมาณ(บาท) 

2565 2566 2567 2568 2569 

งบบุคลากร       

งบดำเนินการ       

งบเงินอุดหนุน       

รวม 100      

 

  2.6.2 งบประมาณรายจPาย (หนPวย : บาท) 

 

รายการ รEอยละ 
ป*งบประมาณ (บาท) 

2560 2561 2562 2563 2564 

1. เงินเดือนและค)าจDางประจำ(เดิม) อัตราที่ตDองการใหม)       

2. ค)าตอบแทนใชDสอยและวัสด ุ       

3. ค)าหนังสือ วารสาร และตำรา       

4. ค)าเงินอุดหนุน       

รวม 100      
 

* ค_าใชAจ_าย /หัว/ปâ (สูงสุด)......................... บาท  (ตAองใส_ขAอมูล) 

 

2.7 ระบบการศึกษา 

ระบบการศึกษาเปäนแบบช้ันเรียน และเปäนไปตามขAอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว_าดAวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ขAอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ว_าดAวยการศึกษาระดับปริญญา

ตรี (ฉบับท่ี 2 ) พ.ศ. 2550 และขAอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ว_าดAวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับ

ท่ี 3 ) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ข) ท้ังน้ี การจัดการศึกษาเปäนแบบสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงาน 



 
 

 
 

(Cooperative and Work Integrated Education; CWIE) ท่ีมีระบบการเรียนแบบมอดูล (Modular system) 

โดยจัดรายวิชาท่ีมีเน้ือหาสัมพันธUกันหรือเก้ือหนุนซ่ึงกันมาไวAในมอดูลเดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการจัดทำ

โครงงาน รวม ..... มอดูล ตลอดหลักสูตร (อักษรสีแดงน้ี ระบุเฉพาะกรณีท่ีมีระบบการเรียนแบบมอดูล/หากไม@มี 

ใหBตัดขBอความน้ีออก) และการเรียนรูAผ_านระบบอิเล็กทรอนิกสU (E-Document) เปäนการเพ่ิมพูนความรูAนอกเวลา

เ รี ย น ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม  Cooperative and Work Integrated Education ( CWIE)  Matrix  

ในภาคผนวก ฉ 

2.8 การเทียบโอนหนPวยกิต รายวิชา  

การเทียบโอนหน_วยกิตและรายวิชา  ตAองไดAรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรและตAอง

เปäนไปตามขAอบังคับว_าดAวยการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกาศหลักเกณฑUการเทียบโอนผลการเรียนของ

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และประกาศหรือขAอกำหนดท่ีเก่ียวขAอง 
 

3. หลักสูตรและอาจารย]ผู$สอน 

3.1 หลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตร) 

จำนวนหน_วยกิตรวมตลอดหลักสูตร  ไม_นAอยกว_า .................  หน_วยกิต 

3.1.1 โครงสร$างหลักสูตร 

หมวดวิชา 

เกณฑ] สกอ.  

ปd 58  

(4 ปd) 

โครงสร$างหลักสูตร 

แบบสหกิจศึกษา

และบูรณาการกับ

การทำงาน 

แบบสหกิจศึกษา 

(ถAามี) 

แบบฝ}ก 

ประสบการณ]

วิชาชีพ (ถAามี) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมPน$อยกวPา 30 ไมPน$อยกวPา 30 ไมPน$อยกวPา 30 ไมPน$อยกวPา 30 

1.1 รายวิชาบังคับ  12 12 12 

1.2 รายวิชาเลือก  18 18 18 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมPน$อยกวPา 84 ไมPน$อยกวPา xx ไมPน$อยกวPา xx ไมPน$อยกวPา xx 

2.1 กลุ_มวิชาแกน  xx xx xx 

2.2 กลุ_มวิชาเอกบังคับ  xx xx xx 

2.3 กลุ_มวิชาเอกเลือก  xx xx xx 

2.4 กลุ_มวิชาสหกิจศึกษา/ฝåก

ประสบการณUวิชาชีพ 

 
x x x 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมPน$อยกวPา 6 ไมPน$อยกวPา 6 ไมPน$อยกวPา 6 ไมPน$อยกวPา 6 

รวมหนPวยกิตตลอดหลักสูตร ไมPน$อยกวPา 120 ไมPน$อยกวPา xxx ไมPน$อยกวPา xxx ไมPน$อยกวPา xxx 

 

 

 



 
 

 
 

3.1.2 รายวิชาในหลักสูตร    

1) ความหมายของรหัสวิชา 

 รหัสวิชาประกอบดAวยเลข 8 ตัว  แต_ละหลักมีความหมายดังน้ี 

  หลักท่ี 1  หมายถึง  รหัสคณะ 

  หลักท่ี 2 – 4  หมายถึง  หมู_วิชา 

  หลักท่ี 5  หมายถึง  ระดับความยากง_ายหรือช้ันปâท่ีจัดใหAเรียน 

  หลักท่ี 6  หมายถึง  กลุ_มเน้ือหาวิชาในหมู_วิชา 

  หลักท่ี 7-8  หมายถึง  ลำดับท่ีของรายวิชาในกลุ_มเน้ือหาวิชา 

2) รายวิชาตามโครงสร$างของหลักสูตร (ระบุชื่อหลักสูตร) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  

  หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป  จัดรายวิชาสำหรับการเรียนการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  กำหนดใหAเรียน

ไม_นAอยกว_า 30 หน_วยกิต  ดังน้ี   (หมวดวิชา GE ฉบับ พ.ศ.2562)  

  ก. รายวิชาบังคับ  จำนวน  12  หน_วยกิต    

  ข. รายวิชาเลือก  จำนวน  18  หน_วยกิต 
 

  ก. รายวิชาบังคับ กำหนดใหAเรียน จำนวน 12 หน_วยกิต ดังน้ี 

    1) กลุPมวิชาภาษาและการส่ือสาร  เรียน 9 หน_วยกิต  จากรายวิชา 

     01540108 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร    3(3-0-6) 

     01552701 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร   3(3-0-6) 

     01550104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารขAามวัฒนธรรม  3(3-0-6) 

    2) กลุPมวิชาสังคมศาสตร]  เรียน 3 หน_วยกิต  จากรายวิชา 

     02500104 วัฒนธรรมแอ_งสกลนคร    3(2-2-5) 

  ข. รายวิชาเลือก  กำหนดใหAเรียน จำนวน 18 หน_วยกิต โดยเลือกใหAครอบคลุม 4 กลุ_มวิชา ดังต_อไปน้ี 

1) กลุPมวิชาภาษาและการส่ือสาร  

01540109 การเขียนภาษาไทยท่ัวไป    3(3-0-6) 

01540107 การอ_านเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม   3(3-0-6) 

01550105 การอ_านและเขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป  3(3-0-6)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

01560102 ภาษาญ่ีปุôนเบ้ืองตAน    3(3-0-6) 

01570102 ภาษาจีนเบ้ืองตAน     3(3-0-6) 

01670102 ภาษาลาวเบ้ืองตAน    3(3-0-6) 

01710102 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตAน    3(3-0-6) 

     01551601 ทักษะการพูดและการฟìงภาษาอังกฤษ  3(3-0-6) 

     01553601 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 

 

ใหD Copy ทั้งหมดของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 



 
 

 
 

   2) กลุPมวิชามนุษยศาสตร] 

02531203 ศิลปะการดำเนินชีวิต    3(3-0-6) 

01511401 จริยธรรมเพ่ือการดำเนินชีวิต   3(3-0-6) 

01500109 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูA    3(3-0-6) 

01511502 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต    3(3-0-6) 

01500113 ศาสนธรรมเพ่ือคนร_วมสมัย   3(3-0-6) 

02531204 จิตตปìญญาศึกษา     3(2-2-5) 

03611201 หมากลAอม     3(3-0-6) 

02053301 สุนทรียะ     3(3-0-6) 

 

3) กลุPมวิชาสังคมศาสตร]   

02531202 สังคมไทยกับโลกาภิวัตนU    3(3-0-6) 

02531201 วิถีอาเซียน     3(3-0-6) 

02500106 กฎหมายเพ่ือชีวิต     3(3-0-6) 

02500107 สันติศึกษา     3(3-0-6) 

02551101 พลเมืองศึกษา     3(3-0-6) 

03500102 หลักการจัดการสมัยใหม_    3(3-0-6) 

03500104 การพัฒนาท่ีย่ังยืน    3(3-0-6) 

03621101 การเปäนผูAประกอบการ    3(3-0-6) 

02533201 ศาสตรUพระราชาเพ่ือการพัฒนาทAองถ่ิน  3(2-2-5) 

 

4) กลุPมวิชาคณิตศาสตร] - วิทยาศาสตร]และเทคโนโลยี 

04000105 คณิตศาสตรUในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 

04000106 คอมพิวเตอรUและสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน  3(2-2-5)  

04000107 ชีวิตและสุขภาพ     3(3-0-6) 

04071201 วิทยาศาสตรUและเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) 

05000104 การเกษตรและอาหารเพ่ือชีวิต   3(3-0-6) 

05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย_างย่ังยืน 3(3-0-6) 

04000109   การพัฒนาทักษะการคิด      3(3-0-6) 

05151101 เกษตรภูมิปìญญาพ้ืนถ่ิน    3(3-0-6) 

04071202 ครอบครัวศึกษา     3(3-0-6) 

04002101 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ  3(3-0-6) 

04073501 การสรAางเสริมและดูแลสุขภาวะ   3(3-0-6) 

 



 
 

 
 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

 2.1 กลุPมวิชาแกน (ถ$ามี)                                                                         xx หน_วยกิต 

         (รายวิชาที่แสดงเป>นเพียงตัวอยAาง ใหCระบุวิชาที่มใีนแตAละกลุAมทั้งหมดในหลักสูตร โดยรายวิชาที่มีการบูรณาการกับการ

ทำงานใหCใสAวงเล็บ CWIE ทCายชือ่วิชา ดังตัวอยAาง) 

        31551607 ภาษาอังกฤษธุรกิจ   3(3-0-6) 

  55181702 การผลิตพืชเศรษฐกิจ (CWIE) 3(1-4-4) 

  55182703 การผลิตปศุสัตวU (CWIE) 3(1-4-4) 

  55182704 การผลิตสัตวUน้ำเศรษฐกิจ (CWIE) 3(1-4-4) 

    2.2 กลุPมวิชาเอกบังคับและเอกเลือก 

 2.2.1 กลุPมวิชาเอกบังคับ                                                     xx หนPวยกิต 

   43541101  หลักการตลาด 3(3-0-6) 

   55181106 ธุรกิจการเกษตร (CWIE) 3(1-4-4) 

   55182108 การวิเคราะหUโครงการและการลงทุนธุรกิจการเกษตร (CWIE) 3(1-4-4) 

 2.2.2 กลุPมวิชาเอกเลือก                                                        xx หนPวยกิต 

     43541301 การขายส_งและการขายปลีก  3(3-0-6) 

   55073305 การแปรรูปผลผลิตทางเกษตร (CWIE)  3(1-4-4) 

   55181107 ธุรกิจพืชเศรษฐกิจ (CWIE)  3(1-4-4) 

    2.3 กลุPมวิชาสหกิจศึกษา/ฝ}กประสบการณ]วิชาชีพ 

  (อาจแตกตAางกันในแตAละหลักสูตร)  ไมPน$อยกวPา  45 ช.ม./1 นก. 

 ใหAเลือกเรียนแบบใดแบบหน่ึงต_อไปน้ี  

2.3.1 แบบสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงาน   7  หนPวยกิต 

55183601 การเตรียมสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจการเกษตร (CWIE) 1(90) 

55184605 สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจการเกษตร (CWIE) 6(540) 

2.3.2 แบบสหกิจศึกษา (ถ$ามี)   7  หนPวยกิต 

55183601 การเตรียมสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจการเกษตร 1(90) 

55184605 สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจการเกษตร 6(540) 

2.3.3 แบบฝ}กประสบการณ]วิชาชีพ (ถ$ามี)   4  หนPวยกิต 

55183602 การเตรียมฝåกประสบการณUวิชาชีพบริหารธุรกิจการเกษตร 1(90) 

55184606 การฝåกประสบการณUวิชาชีพบริหารธุรกิจการเกษตร  3(270) 

3.  หมวดวิชาเลือกเสรี  ไมPน$อยกวPา 6  หนPวยกิต 

 ใหAเลือกรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยไม_ซ้ำกับรายวิชาท่ีเคยเรียนมาแลAว 

และตAองไม_เปäนรายวิชาท่ีกำหนดใหAเรียนโดยไม_นับหน_วยกิตรวมในเกณฑUการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตร 

 

 



 
 

 
 

3.1.3   แผนการศึกษา   

1) แผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated  

Education; CWIE) และระบบการเรียนแบบมอดูล (Modular system) 

(รายวิชาที่มีการบูรณาการกับการทำงานใหCใสAวงเล็บ CWIE ทCายชื่อวิชา และสามารถจัดหลายรายวิชารวมเป>นมอดูลไดC ดังตัวอยAาง) 

แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร 

 

ช้ันปdท่ี 1 

 

ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
        หนPวยกิต 

        น(ท-ป-อ) 

55181106  

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

…………… 
 

ธุรกิจการเกษตร (CWIE) 

 

 

 

 

3(1-4-4) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

 

รวม xx หนPวยกิต 

 

ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
        หนPวยกิต 

        น(ท-ป-อ) 

x xxx x xx  

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

 

55181702 

55181107 

…………… 
 

 

 

 

 

Module 1: นักจัดการธุรกิจพืชเศรษฐกิจสมัยใหมP 

การผลิตปศุสัตวU (CWIE) 

ธุรกิจปศุสัตวU (CWIE) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

 

3(1-4-4) 

3(1-4-4) 

 

รวม xx หนPวยกิต 

 



 
 

 
 

ช้ันปdท่ี 2 

 

ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
       หนPวยกิต 

       น(ท-ป-อ) 

x xxx x xx  

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

…………… 
 
 

 x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

 

รวม xx หนPวยกิต 

 

 

ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
         หนPวยกิต 

         น(ท-ป-อ) 

x xxx x xx  

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 
…………… 

 
 

 

 
 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

 

รวม  หนPวยกิต 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ช้ันปdท่ี 3 

 

ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
        หนPวยกิต 

        น(ท-ป-อ) 

x xxx x xx  

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

…………… 
 
 

 
 
 

 

 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

 

รวม xx หนPวยกิต 

 

 

ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
        หนPวยกิต 

        น(ท-ป-อ) 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

…………… 
 
 

 x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

 

รวม xx หนPวยกิต 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ช้ันปdท่ี 4 

ภาคเรียนท่ี 1 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
         หนPวยกิต 

         น(ท-ป-อ) 

x xxx x xx  

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

…………… 
 
 

 x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

 

รวม xx หนPวยกิต 

 

 

ภาคเรียนท่ี 2 

รหัสวิชา ช่ือวิชา 
        หนPวยกิต 

        น(ท-ป-อ) 

x xxx x xx  

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

x xxx x xx 

…………… 
 
 

 x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

x(x-x-x) 

 

รวม xx หนPวยกิต 

หมายเหตุ   สำหรับแผนการเรียนของผูAสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ดAาน………….. อนุปริญญาดAาน………………หรือ

เทียบเท_า จะมีคณะกรรมการประจำสาขาวิชาดำเนินการเทียบโอนหน_วยกิตของผูAสำเร็จการศึกษาเทียบเขAากับ

หลักสูตร 4 ปâ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (ขCอความหมายเหตุนีใ้ชCเฉพาะหลักสูตรเทียบโอนของแตAละสาขาวิชา) 

 

 

 



 
 

 
 

3.1.4 คำอธิบายรายวิชา 

คำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

 

1. กลุPมวิชาภาษาและการส่ือสาร 

 01540108 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร     3(3-0-6) 

      Thai for Communication 

   การใชAภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร ฝåกทักษะการใชAภาษาดAานการฟìง การพูด การอ_าน  

การเขียน ไดAแก_ การฟìงบทสนทนา การฟìงข_าว ฟìงอภิปราย การพูดแสดงความคิดเห็น การพูดโนAมนAาวใจ           

การโตAวาที การพูดในโอกาสต_างๆ การอ_านสรุปใจความ การอ_านตีความ การอ_านวิเคราะหUและวิจารณU การเขียน

สะกดคำไทย การอ_านย_อหนAา การเขียนเรียงความ รวมถึงการคิดวิเคราะหUอย_างมีวิจารณญาณ และสามารถใชA

ภาษาเปäนเคร่ืองมือในการศึกษาหาความรูA และส่ือสารในชีวิตประจำวันไดAอย_างมีประสิทธิภาพ 

 

  01540109 การเขียนภาษาไทยท่ัวไป      3(3-0-6) 

      Thai Writing for General Purposes 

      หลักการเขียน รูปแบบการเขียน ลักษณะและการใชAประโยชนUของงานเขียน             

เพ่ือการส่ือสารในชีวิตประจำวันท่ีเปäนทางการและไม_เปäนทางการ เช_น การเขียนเล_าเร่ือง การเขียนจดหมาย การ

เขียนบันทึกขAอความ การเขียนคำถาม-ตอบในแบบสอบถาม การเขียนเพ่ือช้ีแจงขAอเท็จจริง การเขียนเพ่ือแสดง

ความคิดเห็น การเขียนเพ่ือโนAมนAาวจิตใจ การเขียนเอกสารสิทธ์ิและสัญญาตามกฎหมายท่ีใชAในชีวิตประจำวัน 

 

  01540107 การอPานเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม    3(3-0-6) 

      Reading for Life and Social Development 

      หลักการและทักษะการอ_านประเภทต_างๆ ไดAแก_ การอ_านสรุปความ การอ_านตีความ 

การอ_านวิเคราะหU วิจารณU การอ_านงานเขียนประเภทต_างๆ ในนิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพU  และวรรณกรรม

หรือส่ืออ่ืนๆ ท่ีสรAางจิตสำนึกท่ีดีต_อตนเองและสังคม รวมถึงสามารถนำแนวความคิดหรือประโยชนUจากการอ_าน

ไปปรับใชAในชีวิตประจำวันไดA  โดยเนAนอ_านงานเขียนจากส่ือประเภทต_างๆ  สัปดาหUละ 1 เร่ือง และจัดสัมมนา

ทางวิชาการเก่ียวกับการอ_าน เม่ือส้ินสุดภาคการศึกษา 

 

  01552701 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร    3(3-0-6) 

      English for Communication 

      ฝåกทักษะการฟìง พูด อ_าน เขียน ภาษาอังกฤษท่ีจำเปäนในการส่ือสารบูรณาการกับ

ชีวิตประจำวัน การใชAภาษาอังกฤษสนทนา บรรยาย บันทึก สรุปใจความ นำเสนอในบริบทท่ีหลายหลาย 

      
 
 
 



 
 

 
 

 

  01550104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารข$ามวัฒนธรรม    3(3-0-6) 

      English for Cross Cultural Communication 

      ฝåกทักษะการส่ือสารภาษาอังกฤษระดับสูง เรียนรูAเก่ียวกับประเพณีวัฒนธรรม            

ของนานาประเทศ เนAนกลุ_มประเทศอาเซียน ศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจากส่ือส่ิงพิมพUและส่ืออิเล็กทรอนิกสU พูด

นำเสนอผลงาน และแสดงความคิดเห็น 

 

  01550105 การอPานและการเขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป   3(3-0-6) 

      Reading and Writing English for General Purposes 

      ฝåกทักษะพัฒนาการอ_านเพ่ือจับใจความสำคัญ รวมท้ังรายละเอียดปลีกย_อยจาก         

ส่ิงต_างๆ ท่ีมีความสัมพันธUกับชีวิตประจำวัน พัฒนาการเขียนท่ีบูรณาการกับทักษะการอ_านเพ่ือนำไปใชAใน

ชีวิตประจำวัน 

 

  01560102 ภาษาญ่ีปุÉนเบ้ืองต$น     3(3-0-6) 

      Fundamentals of Japanese Language 

      ฝåกทักษะท้ัง 4 ดAาน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณU พ้ืนฐาน ฝåกบทสนทนา               

ท่ีใชAในชีวิตประจำวัน การอ_าน ฝåกอ_านขAอความส้ันๆ สามารถสรุปและตอบคำถามไดA การเขียนประโยคง_ายๆ ไดA 

และศึกษาภาษาญ่ีปุôนในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศญ่ีปุôน 

 

  01570102 ภาษาจีนเบ้ืองต$น     3(3-0-6) 

      Fundamentals of Chinese Language 

      ฝåกทักษะท้ัง 4 ดAาน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณU พ้ืนฐาน ฝåกบทสนทนา               

ท่ีใชAในชีวิตประจำวัน การอ_าน ฝåกอ_านขAอความส้ันๆ สามารถสรุปและตอบคำถามไดA การเขียนประโยคง_ายๆ ไดA 

และศึกษาภาษาจีนในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศจีน 
 

  01670102 ภาษาลาวเบ้ืองต$น     3(3-0-6) 

      Fundamentals of Lao Language 

      ฝåกทักษะท้ัง 4 ดAาน เนAนทักษะการอ_านและการเขียน ฝåกอ_านขAอความส้ันๆ  สามารถสรุป

และตอบคำถามไดA การเขียนประโยคง_ายๆ ไดA และศึกษาภาษาลาวในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศลาว 

 

  01710102 ภาษาเวียดนามเบ้ืองต$น     3(3-0-6) 

      Fundamentals of Vietnamese Language 



 
 

 
 

      ฝåกทักษะท้ัง 4 ดAาน ศึกษารูปประโยคและไวยากรณU พ้ืนฐาน ฝåกบทสนทนา               

ท่ีใชAในชีวิตประจำวัน การอ_าน ฝåกอ_านขAอความส้ันๆ สามารถสรุปและตอบคำถามไดA การเขียนประโยคง_ายๆ ไดA 

และศึกษาภาษาเวียดนามในบริบททางสังคมวัฒนธรรมของประเทศเวียดนาม 

 

  01551601 ทักษะการพูดและการฟ{งภาษาอังกฤษ    3(3-0-6) 

      English Speaking and Listening Skills 

      พูดบอกรายละเอียดและสรุปประเด็นสำคัญ ฟìงบทสนทนาและขAอความส้ันๆแลAวจับ

ใจความ ใชAประโยคและสำนวนเก่ียวกับส่ิงรอบตัว (ขAอมูลพ้ืนฐานและขAอมูลของครอบครัว การซ้ือของ ภูมิศาสตรU

ทAองถ่ิน การจAางงาน) ส่ือสารเร่ืองท่ีง_ายและเปäนกิจวัตรท่ีตAองมีการแลกเปล่ียนขAอมูลโดยตรงและไม_ยุ_งยากเก่ียวกับส่ิง

ท่ีคุAนเคยหรือทำเปäนประจำ ใชAภาษาและโครงสรAางทางไวยากรณUในการพูดโตAตอบในสถานการณUท่ีแตกต_างหลากหลาย  

โดยใชAภาษา น้ำเสียง กิริยาท_าทางท่ีเหมาะสมตามมารยาททางสังคม และรูAถึงวัฒนธรรมของเจAาของภาษา โดยเนAน

กระบวนการทางภาษา คือ พูด ฟìง อ_าน  เขียน การส่ือสาร การสืบเสาะหาความรูA การสืบคAนขAอมูล และการฝåกปฏิบัติ

ทักษะการส่ือสารตามสถานการณUต_างๆ 
         

  01553601 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิตประจำวัน     3(3-0-6) 

      English for Daily Life Skill 

      พูดคุยเชิงเทคนิคในเร่ืองท่ีมีความเช่ียวชาญ โตAตอบอย_างคล_องแคล_วและเปäนธรรมชาติ

โตAตอบกับผูAพูดท่ีเปäนเจAาของภาษาไดAโดยไม_มีความเคร_งเครียด สรAางถAอยคำท่ีชัดเจนและมีความละเอียดในหัวขAอท่ี

หลากหลาย โดยมีความเขAาใจจุดประสงคUของประเด็นท่ีมีความซับซAอนท้ังรูปธรรมและนามธรรม อธิบายมุมมอง

เก่ียวกับปìญหาเฉพาะท่ีมีความไดAเปรียบและเสียเปรียบ ฝåกปฏิบัติทักษะภาษาอังกฤษผ_านกิจกรรมค_ายภาษาอังกฤษ       

 

 2. กลุPมวิชามนุษยศาสตร] 

  02531203 ศิลปะการดำเนินชีวิต       3(3-0-6) 

      Art of Living 

      ความหมายและคุณค_าของชีวิต ศิลปะการดำเนินชีวิตอย_างมีคุณค_าและความหมายต_อ

ตนเอง ครอบครัว สังคม กรณีตัวอย_างท่ีใหAแรงบันดาลใจในการสรAางความสำเร็จและความสุขในชีวิต  
 

  01511401 จริยธรรมเพ่ือการดำเนินชีวิต     3(3-0-6) 

      Morality for Living 

      หลักจริยธรรมกับการพัฒนาชีวิต การพัฒนาตนดAานพฤติกรรม จิตใจและปìญญา            

การสรAางจิตสำนึกตระหนักในความเปäนสุจริตชน การสรAางแรงบันดาลใจในการใชAชีวิตอย_างมีคุณค_าต_อโลกและ

สังคม การบริหารความสัมพันธUกับเพ่ือนมนุษยU เคารพสิทธิและศักด์ิศรีความเปäนมนุษยU การอยู_ร_วมกับธรรมชาติ

อย_างเปäนสุขและมีสันติภาพ 

 



 
 

 
 

  01500109 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู$    3(3-0-6) 

      Information for Learning 

      ความหมาย ความสำคัญของสารสนเทศ แหล_งสารสนเทศเพ่ือการคAนควAา และการ

เรียนรูAตลอดชีวิต ความสำคัญและบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบคAนและแสวงหาสารสนเทศดAวย

เทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษา รวบรวม การจัดเก็บ และนำเสนอผลการศึกษาคAนควAาสารสนเทศดAวยรูปแบบท่ี

ทันสมัย และมีข้ันตอนท่ีเปäนมาตรฐาน 

 

  01511502 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต     3(3-0-6) 

      Aesthetics for Life 

      ความหมาย ความสำคัญของสุนทรียศาสตรUต_อชีวิต คุณค_าเชิงสุนทรียะ  ของงานศิลปะ 

การรับรูAความงาม ความซาบซ้ึงในศิลปะ ดAานทัศนศิลป¶ ดAานโสตศิลป¶ และศิลปะการแสดง ในระดับทAองถ่ิน          

ชาติและสากล เพ่ือนำมาประยุกตUใชAในชีวิตและสังคม   

 

  01500113 ศาสนธรรมเพ่ือคนรPวมสมัย    3(3-0-6) 

      Contemporary Religious Virtues      

      หลักคำสอนของศาสนาสำคัญท่ีมีอิทธิพลต_อมนุษยUยุคโลกาภิวัตนU วิเคราะหUเช่ือมโยง

หลักธรรมกับศาสตรUสาขาต_างๆ บูรณาการหลักศาสนาและแนวคิดของปราชญUทางศาสนา เพ่ือการแกAปìญหาชีวิต

และสังคม เนAนกระบวนการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

 

  02531204 จิตตป{ญญาศึกษา     3(2-2-5) 

      Contemplative Education  

      ธรรมชาติของจิตมนุษยU แก_นแทAของชีวิตและธรรมชาติ หลักการภาวนา เพ่ือฝåกฝน

ความรูAสึกตัว (สติ) การปฏิวัติจิตสำนึกเดิมสู_จิตสำนึกใหม_ท่ีเขAาถึงความเปäนอิสระ ความสุข ปìญญา และความ

อาทรต_อเพ่ือนมนุษยUและสรรพส่ิง การพัฒนาตนเองอย_างสมดุลสู_ความเปäนมนุษยU ท่ีสมบูรณU เนAนวิธีการเรียนรูA        

ท่ีนำผูAเรียนไปสู_การเปล่ียนแปลงภายในตนเองอย_างลึกซ้ึงและเช่ือมโยงไปสู_การเปล่ียนแปลงของสังคมและโลก

ผ_านกระบวนการจิตตภาวนา สุนทรียสนทนา การทำงานศิลปะ โยคะ 

 

  03611201 หมากล$อม                    3(3-0-6) 

      GO 

      ประวัติความเปäนมาของหมากลAอม กฎ กติกา มารยาท วัตถุประสงคU พ้ืนฐาน             

ของการเล_นหมากลAอม ทักษะทางปìญญา 11 ประการ บัญญัติ 10 ประการ เทคนิคในการเล_นหมากลAอมแบบ

ต_างๆ การแกAปìญหาระหว_างเกม คุณค_าของหมากลAอมและการนำไปประยุกตUใชAในชีวิตประจำวัน 
 

  02053301 สุนทรียะ       3(3-0-6) 

      Aesthetics 



 
 

 
 

      ขับรAองเพลงตามจังหวะ ทำนอง และเน้ือหาของเพลงไทยสากลแต_ละประเภทและเพลงรำ

วงมาตรฐาน เล_นเคร่ืองดนตรีประกอบจังหวะ ออกแบบกิจกรรมนันทนาการ จัดกิจกรรมนันทนาการ ปฏิบัติการรำวง

ในเพลงมาตรฐาน ออกแบบการแสดง จัดการแสดง วิเคราะหUหลักทางสุนทรียศาสตรUในงานทัศนศิลป¶ หลักการทาง

ทัศนธาตุ หลักการจัดองคUประกอบศิลป¶ หลักการออกแบบปßายนิเทศ ออกแบบฉาก เวที ส่ือการเรียนรูA และแฟßม

ผลงาน จัดทำผลงานทางศิลปะ นำเสนอผลงาน และวิพากษUผลงานศิลปะ 

  

 3. กลุPมวิชาสังคมศาสตร] 

      * 02500104 วัฒนธรรมแอPงสกลนคร      3(2-2-5) 

      Culture of Sakon Nakhon Basin 

      สภาพทางภูมิศาสตรU ลักษณะทางกลุ_มชาติพันธุU พัฒนาการทางประวัติศาสตรU               

และโบราณคดี ประวัติศาสตรUการเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ชีวประวัติบุคคลสำคัญของ

ทAองถ่ิน ภูมิปìญญาทางดAานศิลปกรรม หัตถกรรม ประเพณี พิธีกรรม ภาษา และวรรณกรรม ฯลฯ ในบริเวณแอ_ง

สกลนคร อัตลักษณUและพลวัตการปรับตัวของชุมชนท_ามกลางการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาในกระแส            

โลกาภิวัตนU โดยเนAนกระบวนการศึกษาชุมชนในทAองถ่ินใหAเช่ือมโยงกับสาขาวิชาท่ีนักศึกษาเรียน และมีการ

นำเสนอผลงานเชิงประจักษU 

* สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครในคราวประชุมครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2562   เห็นชอบกำหนดใหLนักศึกษาทุกคนตLองเรียนวิชา
วัฒนธรรมแอRงสกลนคร ยกเวLนกรณีที่เคยเรียนมาแลLว 
 

  02531202 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน]      3(3-0-6) 

      Thai Society and Globalization 

   ความหมาย ลักษณะ สาระสำคัญและสถานการณUปìจจุบันของโลกาภิวัตนU บทบาทและ

ผลกระทบของโลกาภิวัตนUดAานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดลAอม แนวโนAมและทิศทางการ

พัฒนาของสังคมไทยท_ามกลางการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตนU 

 
 
 

  02531201 วิถีอาเซียน      3(3-0-6) 

      The ASEAN Ways 

      ความรูAความเขAาใจเก่ียวกับภูมิรัฐศาสตรU พ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรมของทAองถ่ิน

อาเซียน การยอมรับปรับรูปแบบวิถีชีวิต คติความเช่ือ ค_านิยม จิตวิญญาณ สังคม วัฒนธรรมของภูมิภาค 

ความสัมพันธUระหว_างอาเซียน วิถีอาเซียนในสังคมโลกปìจจุบัน 
 

  02500106 กฎหมายเพ่ือชีวิต       3(3-0-6) 

      Laws for Life 



 
 

 
 

      ลักษณะท่ัวไปของกฎหมาย หลักการพ้ืนฐานของนิติรัฐ กระบวนการยุติธรรมและหลัก

กฎหมายเบ้ืองตAนเก่ียวกับกฎหมายแพ_งและพาณิชยU กฎหมายอาญา กฎหมายคุAมครองผูAบริโภค หลักสิทธิมนุษยชน 

กฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุAมครองสิทธิมนุษยชน เนAนศึกษากรณีตัวอย_างในชีวิตประจำวัน 

 

  02500107 สันติศึกษา       3(3-0-6) 

      Peace Studies 

      แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับสันติภาพ การวิเคราะหUความขัดแยAงและความรุนแรง  

กรณีศึกษาความขัดแยAงและการใชAสันติวิธีในระดับชีวิต ชุมชนและสังคม เคร่ืองมือสันติวิธี ปฏิบัติการไรAความ

รุนแรง การส่ือสารเพ่ือสันติ การสานเสวนาท่ีเนAนการฟìงอย_างลึกซ้ึงและการใชAสันติวิธี ในชีวิตประจำวัน 

 

  02551101 พลเมืองศึกษา      3(3-0-6) 

      Civic Education 

      หลักการพ้ืนฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองโดยกฎหมาย 

สิทธิและหนAาท่ีความเปäนพลเมือง สิทธิมนุษยชน สิทธิชุมชน พลวัตการเมืองภาคประชาชนและประชาสังคม ของ

สังคมการเมืองไทย บทบาทของพลเมืองในประเทศต_างๆ สรAางเสริมจิตสำนึกสาธารณะโดยจัดกระบวนการเรียนรูA

ผ_านกรณีศึกษาสภาพปìญหาท่ีเปäนจริงในชุมชนทAองถ่ิน 
  

  03500102 หลักการจัดการสมัยใหมP     3(3-0-6) 

      Principles of Modern Management 

      แนวคิดและหลักการจัดการ การจัดองคUการ การจัดการทรัพยากรขององคUการ                

หนAาท่ีในการจัดการ ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม_ เพ่ือพัฒนาชีวิต สังคม และองคUกรใหAเท_าทันการเปล่ียนแปลงของ

สังคมไทยและสังคมโลก 
 

 03500104 การพัฒนาท่ีย่ังยืน     3(3-0-6) 

   Sustainable Development  
   แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการพัฒนา การประยุกต�ใช�แนวคิดทฤษฎีเพ่ือการพัฒนาท่ี

ย่ังยืนและมีความเหมาะสมกับสภาพทางสังคม ส่ิงแวดลAอมและเศรษฐกิจของชุมชน กรณีตัวอย_างการพัฒนาท่ี

สมดุลและย่ังยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังในประเทศไทยและต_างประเทศ การพัฒนาท่ีย่ังยืน

ขององคUการสหประชาชาติ (UN-Sustainable Development Goals) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

  03621101 การเป_นผู$ประกอบการ     3(3-0-6) 

      Entrepreneurship 

      การเร่ิมตAนธุรกิจการเปäนผูAประกอบการ การวิเคราะหUสภาพแวดลAอมทางการตลาด              

กลยุทธUการสรAางธุรกิจ รูปแบบทางกฎหมายของธุรกิจ แผนธุรกิจ การเลือกทำเลท่ีต้ัง แผนการตลาด ผลิตภัณฑU         

และราคา การจัดจำหน_ายและการส_งเสริมการตลาด ระบบบัญชีและงบการเงิน การจัดการทางการเงิน และภาษีอากร  

การจัดองคUการและการจัดการบุคลากร แนวโนAมการดำเนินธุรกิจในอนาคต และจริยธรรมทางธุรกิจ 
 

  02533201 ศาสตร]พระราชาเพ่ือการพัฒนาท$องถ่ิน    3(2-2-5) 

      The King Wisdom for Local Development 

      ประยุกตUใชAหลักการทรงงาน หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดการพัฒนาแบบ

ย่ังยืนในชีวิตประจำวันไดA ศึกษาแนวคิด และหลักการของโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดำริ วิเคราะหUยุทธศาสตรU

ฉลาดรูAเพ่ือการพัฒนาชุมชนตAนแบบตามศาสตรUพระราชาสู_การพัฒนาอย_างเปäนรูปธรรม และร_วมมือกันทำงานโดย

บูรณาการแบบองคUรวมกับทีมภาคีเครือข_าย 
 

8.4 กลุPมวิชาคณิตศาสตร] – วิทยาศาสตร]และเทคโนโลยี 

  04000105 คณิตศาสตร]ในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6) 

      Mathematics in Daily Life 

      ธรรมชาติของวิชาคณิตศาสตรU พัฒนาการทางคณิตศาสตรU ตรรกศาสตรU กับการใชA

เหตุผล ความน_าจะเปäนและสถิติในชีวิตประจำวัน การแกAปìญหาทางคณิตศาสตรUในชีวิตประจำวัน ดอกเบ้ีย           

รAอยละ ค_างวด คณิตศาสตรUสำหรับผูAบริโภค คณิตศาสตรUกับเกม คณิตศาสตรUกับศิลปะ กำหนดการเชิงเสAน

เบ้ืองตAน คณิตศาสตรUในชีวิตประจำวันตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” 

 

  04000106 คอมพิวเตอร]และสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน   3(2-2-5) 

      Fundamentals of Computer and Information 

      ความรูAเบ้ืองตAนเก่ียวกับคอมพิวเตอรUและเทคโนโลยีสารสนเทศ องคUประกอบของระบบ

สารสนเทศ ฐานขAอมูลเบ้ืองตAน การส่ือสารขAอมูลและระบบเครือข_ายพ้ืนฐาน การใชAระบบเครือข_าย เพ่ือการส่ือสาร

และสืบคAนอย_างมีจริยธรรม กฎหมายเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การประยุกตUใชAโปรแกรมสำเร็จรูป 

 

  04000107 ชีวิตและสุขภาพ       3(3-0-6) 

      Life and Health 

      ความรูAเบ้ืองตAนเก่ียวกับกระบวนการของชีวิตและระบบท่ีสำคัญของร_างกายมนุษยU  

แนวคิดเก่ียวกับสุขภาพแบบองคUรวม องคUประกอบของสุขภาพ กลไกการปรับตัวของร_างกายเม่ือมีความเปล่ียนแปลง

เพ่ือรักษาสุขภาพ โรคและการปßองกันการเกิดโรคของบุคคลในวัยต_างๆ แนวคิดเก่ียวกับการดูแลและส_งเสริมสุขภาพ

แบบองคUรวม หลักการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ การประเมินภาวะสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบ้ืองตAน และ

การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การคุAมครองผูAบริโภคดAานสุขภาพ อนามัยส่ิงแวดลAอม และชีวอนามัยเพ่ือสุขภาพ 
 



 
 

 
 

  04071201 วิทยาศาสตร]และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน   3(3-0-6) 

      Science and Technology in Daily Life 

      กระบวนการทางวิทยาศาสตรU การนำความรูAทางวิทยาศาสตรUพ้ืนฐาน วิทยาศาสตรU

ประยุกตU  วิทยาศาสตรUการเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเวชศาสตรUชะลอวัย มาประยุกตU ใชA                        

ในชีวิตประจำวัน ผลกระทบของความกAาวหนAาทางวิทยาศาสตรUและเทคโนโลยีต_อมนุษยU สภาพแวดลAอม 

เศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม  และการแกAปìญหาดAวยโครงงานวิทยาศาสตรU 
 

  05000104 การเกษตรและอาหารเพ่ือชีวิต    3(3-0-6) 

      Agriculture and Food for Life 

      ความสำคัญของการเกษตร หลักการผลิต และผลิตผลทางการเกษตร ดAานพืช สัตวU  

ประมง การแปรรูปผลิตภัณฑUเกษตร ประเภทเน้ือสัตวU ผัก ผลไมA ขAาวและธัญพืช ผลิตภัณฑUเคร่ืองด่ืม การควบคุม

คุณภาพ มาตรฐานผลิตภัณฑUอาหาร และความปลอดภัยของผูAบริโภค    

 

  05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอยPางย่ังยืน  3(3-0-6) 

      Technology and Innovation for Sustainable Development 

      ความหมาย แนวคิดและบทบาทเทคโนโลยีและนวัตกรรมต_อการดำเนินชีวิตและ

ส_งเสริมอาชีพในปìจจุบัน ผลกระทบต_อสังคม วัฒนธรรม ภูมิปìญญา สภาพแวดลAอมและความเปäนมนุษยU รวมถึง

วิเคราะหUและวางแผนเพ่ือสรAางเคร่ืองมือสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน โดยเนAนการรักษาเอกลักษณUของ

ชุมชน วัฒนธรรมทAองถ่ิน ศึกษาชุมชนหรือหมู_บAานวัฒนธรรมตAนแบบ 

 

  04000109 การพัฒนาทักษะการคิด      3(3-0-6) 

      Thinking Skills Development 

      ความหมาย ความสำคัญ แนวคิด และทฤษฎีเก่ียวกับการคิด เทคนิค และวิธีคิด

ประเภทต_างๆ กรณีศึกษา และการฝåกทักษะการคิดเพ่ือนำไปประยุกตUใชAในการดำเนินชีวิต 

 

  05151101 เกษตรภูมิป{ญญาพ้ืนถ่ิน      3(3-0-6) 

      Folk Wisdom in Agriculture 

      บริบทการเกษตรของประเทศไทย นิยาม ความหมาย แนวคิด หลักการ การประยุกตU 

และเทคนิคการปฏิบัติของเกษตรทางเลือก โดยการบูรณาการธรรมชาติ สังคม วัฒนธรรมและภูมิปìญญาพ้ืนถ่ิน           

เพ่ือสรAางคุณค_าการเกษตรอย_างย่ังยืน กรณีศึกษา ฝåกปฏิบัติการ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 

  04071202 ครอบครัวศึกษา      3(3-0-6) 

      Family Studies 

      ครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว ทักษะการบริหารชีวิตคู_ การจัดการปìญหาครอบครัว 

การสรAางสรรคUครอบครัวท่ีมีคุณภาพ การปรับตัวของครอบครัวสมัยใหม_ เพศสภาพและสิทธิเสรีภาพในสังคมสมัยใหม_ 



 
 

 
 

 

  04002101 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ    3(3-0-6) 

      21st Century Skills for Life and Career 

      สืบคAน วิเคราะหU แนวคิด ทฤษฏีเก่ียวกับทักษะ 3R 8C  โดยบูรณาการการประยุกตUเพ่ือ

พัฒนาทักษะท่ีสำคัญต_อการดำเนินชีวิตและ การประกอบอาชีพอย_างมีคุณภาพในศตวรรษท่ี 21 
 

  04073501 การสร$างเสริมและดูแลสุขภาวะ     3(3-0-6) 

      Health Promotion and Care 

      สืบคAน วิเคราะหU  สรุปการสรAางเสริมและดูแลสุขภาวะ ความสำคัญของกีฬาและ

นันทนาการ และนโยบายสาธารณะเพ่ือการส_งเสริมสุขภาพ การออกแบบและจัดกิจกรรมการสรAางเสริมและดูแลสุข

ภาวะทางกาย จิต สังคมและปìญญา การออกแบบกีฬาและนันทนาการในการจัดการเรียนรูA ความพรAอมในสรAางเสริม

และดูแลสุขภาวะในดAานท่ีสำคัญ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

คำอธิบายรายวิชาหลักสูตร................ 

(คำขึ้นตCนของคำอธิบายรายวิชาจะไมAมีคำวAาศึกษา  

และสำหรับรายวิชาที่บูรณาการกับการทำงาน ใหCใสAวงเล็บ CWIE ทCายชื่อวิชา ดังตัวอยAาง) 

คำอธิบายรายวิชาเอกบังคับ 

 31551607 ภาษาอังกฤษธุรกิจ       3(3-0-6) 

   Business English    

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….....…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 32562302 กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 

   Business Laws    

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….....…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

55181702  การผลิตพืชเศรษฐกิจ (CWIE)  3(1-4-4) 

Production of Crops Economy 

ประโยชนU และความสำคัญของพืชเศรษฐกิจ ชนิดของพืชเศรษฐกิจ วิ ธีการป ลูก  

การขยายพันธุU การบำรุงรักษา หลักการเก็บเก่ียวผลผลิต และวิทยาการหลังการเก็บเก่ียว มีการเรียนรูAและ

ปฏิบัติงานในสภาพจริงใหAสอดคลAองกับเน้ือหาและทฤษฎี 

 

คำอธิบายรายวิชาเอกเลือก 

 

 31551607 ภาษาอังกฤษธุรกิจ       3(3-0-6) 

   Business English    

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….....…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 32562302 กฎหมายธุรกิจ        3(3-0-6) 

   Business Laws    

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….....…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

คำอธิบายรายวิชาวิชาสหกิจศึกษา/ฝ}กประสบการณ]วิชาชีพ 

 

 43504804 การฝ}กประสบการณ]วิชาชีพ      3(135) 

   Field Experience in………………   

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….....…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 3.2 ช่ือสกุล  ตำแหนPง และคุณวุฒิของอาจารย] 

 3.2.1 อาจารย]ประจำหลักสูตร  

ลำดับ 
ชื่อ – นามสกุล 

เลขประจำตัวประชาชน 

ตำแหน6ง

วิชาการ คุณวุฒ ิ
(เรียงจากสูงขึ้นก1อน) 

สาขาวิชาเอก 

สำเร็จการศึกษา 

สถาบัน/

มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 

1 
……………………… 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
     

2 
……………………… 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

     

3 
……………………… 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
     

4 
……………………… 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 
     

5 
……………………… 

x-xxxx-xxxxx-xx-x 

     

 

 

 

 



 
 

 
 

 3.2.2 อาจารย]ผู$สอน(อาจารย]ประจำ) (เฉพาะ หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ภาระการสอน 5 ป[) 

 

ลำดับ 

 

ชื่อ – นามสกุล 

 

 

คุณวุฒ ิ
(เรียงจากสูงขึ้น

ก1อน) 

 

สาขา

วชิาเอก 

 

ตำแหน6งวิชาการ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห] 

2560 2561 2562 2563 

1         
2         
3         
4         
5         

  
 3.2.3 อาจารย]ผู$สอน (อาจารย]พิเศษ) ไม6จำกัดจำนวน  

 (รวมถึงอาจารย]พิเศษจากหน6วยงานภายนอกที่ร6วมสอนในรายวิชาทีจ่ัดการศึกษาแบบบูรณาการกบัการทำงาน) 

ลำดับ ช่ือ – นามสกุล ตำแหนPง 

ความเช่ียวชาญ/ 

ประสบการณ]การทำงาน 

สถานท่ีทำงาน 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

  

    4.  องค]ประกอบเก่ียวกับการฝ}กประสบการณ]วิชาชีพ (การฝ}กงาน หรือสหกิจศึกษา) 

(เปäนเพียงตัวอย_างเท_าน้ัน สามารถปรับใหAสอดคลAองกับรายละเอียดของแต_ละหลักสูตร) 

4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู$ของการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือประสบการณ]วิชาชีพ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจจากผูAใชAบริการบัณฑิต มีความตAองการใหAบัณฑิตมีประสบการณU 

ในวิชาชีพก_อนเขAาสู_การทำงานจริง ดังน้ันหลักสูตรไดAกำหนดแผนการเรียน 3 แบบ ไดAแก_ แบบสหกิจศึกษาและ

บูรณาการกับการทำงาน แบบสหกิจศึกษา และแบบการฝåกประสบการวิชาชีพ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีนโยบายใหA

นักศึกษาเรียนรายวิชาสหกิจศึกษาทุกคน เวAนแต_กรณีท่ีนักศึกษามีปìญหาไม_สามารถไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดA 

จะอนุโลมใหAฝåกประสบการณUวิชาชีพแทนการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไดA ซ่ึงการจัดหลักสูตรท้ัง 3 แผน มีความ 



 
 

 
 

คาดหวังในผลการเรียนรูAประสบการณUภาคสนามของนักศึกษา ดังน้ี 

4.1.1 มีภาวะความเปäนผูAนำและผูAตาม สามารถทำงานเปäนทีม และสามารถแกAไขขAอขัดแยAงและลำดับ

ความสำคัญ 

4.1.2 เคารพกฎระเบียบและขAอบังคับต_าง ๆ ขององคUกรและสังคม 

4.1.3 สามารถวิเคราะหUปìญหา เขAาใจและอธิบายความตAองการของปìญหา รวมท้ังประยุกตUความรูA ทักษะ 

และการใชAวิธีการท่ีเหมาะสมกับการแกAไขปìญหา 

4.1.4 สามารถบูรณาการความรูAดAานบริหารธุรกิจการเกษตรกับความรูAในศาสตรUอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขAอง 

4.1.5 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหU และสรุปประเด็นปìญหาและความตAองการ 

4.1.6 สามารถประยุกตUความรูAและทักษะกับการแกAไขปìญหาทางดAานบริหารธุรกิจการเกษตร ไดAอย_าง

เหมาะสม 

4.1.7 สามารถใหAความช_วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก_การแกAปìญหา สถานการณUต_าง ๆ ในกลุ_มท้ัง

ในบทบาทของผูAนำ หรือในบทบาทของผูAร_วมทีมงาน 

4.1.8 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ_ม 

4.1.9 สามารถส่ือสารอย_างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล_าและการเขียน เลือกใชAรูปแบบของส่ือการนำเสนอ

อย_างเหมาะสม 

4.1.10 สามารถใชAสารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย_างเหมาะสม 

4.1.11 สามารถนำปìญหาท่ีเกิดข้ึนมาวางแผนและแกAไขอย_างเปäนระบบดAวยกระบวนการวิจัยหรือ

กระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม และประยุกตUใชAไดAเหมาะสมกับชุมชนทAองถ่ินตลอดจนนำผลงานมานำเสนอเพ่ือ

แลกเปล่ียนเรียนรูAไดA 

4.2  ชPวงเวลา  

   (ระบุช_วงเวลาการเรียนปฏิบัติในสภาพจริงของรายวิชาท่ีบูรณาการกับการทำงาน ดังตัวอย_าง) 

4.2.1 แบบสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) มีระบบการเรียนแบบมอดูล (Modular 

system) (ภาคผนวก ฉ) และมีช_วงเวลาในการเรียนปฏิบัติในสภาพจริง ดังน้ี  

1) ช้ันปâท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 กิจกรรม Pre-course experience 

2) ช้ันปâท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 Module 1: นักจัดการธุรกิจพืชเศรษฐกิจสมัยใหม_ 

3) ช้ันปâท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 Module 2: นักจัดการธุรกิจปศุสัตวUสมัยใหม_  และ Module 3: 

นักการตลาดธุรกิจการเกษตรยุคดิจิตอล 

4) ช้ันปâท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 Module 4: นักจัดการธุรกิจการประมงสมัยใหม_ และ Module 5: 

ผูAประกอบการเกษตรสมัยใหม_ 

5) ช้ันปâท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 Module 6: นักจัดการธุรกิจการเกษตรชุมชนสมัยใหม_ 

6) ช้ันปâท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 Module 7: บูรณาการบริหารธุรกิจการเกษตรสมัยใหม_ 

7) ช้ันปâท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 3 (ภาคฤดูรAอน) หรือช้ันปâท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 1 สหกิจศึกษา 

4.2.2 แบบสหกิจศึกษา (ถAามี) 

 ภาคการศึกษาท่ี ....... ของปâการศึกษาท่ี ........ 



 
 

 
 

4.2.3 แบบฝåกประสบการณUวิชาชีพ (ถAามี) 

 ภาคการศึกษาท่ี ....... ของปâการศึกษาท่ี ....... 

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน   

   (ระบุการจัดเวลาและตารางสอนการเรียนปฏิบัติในสภาพจริง ของรายวิชาท่ีบูรณาการกับการทำงาน ดัง

ตัวอย_าง) 

4.3.1 แบบสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education; 

CWIE) หลักสูตรไดAจัดใหA มีกระบวนการเรียการสอนภาคทฤษีในมหาวิทยาลัย และภาคปฏิบัติในสถาน

ประกอบการ เพ่ือใหAนักศึกษามีสมรรถนะตามท่ีหลักสูตรและสถานประกอบการกำหนดต้ังแต_ช้ันปâท่ี 1 – 4 

รายละเอียดดังน้ี 

1) ช้ันปâท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 กิจกรรม Pre-course experience โดยจัดกิจกรรมการเรียนรูAการ

ทำงานของสาขาวิชาชีพโดยเปäนส_วนหน่ึงของรายวิชา 

2) ช้ันปâท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 Module 1: นักจัดการธุรกิจพืชเศรษฐกิจสมัยใหม_ เรียนสลับกับการ

ทำงานแบบ Thin sandwich course โดยเรียนทฤษฎีในมหาวิทยาลัย และเรียนปฏิบัติในสภาพจริงไม_นAอยกว_า 

1 วันต_อสัปดาหU หรือแบบต_อเน่ืองไม_นAอยกว_า 2 สัปดาหU 

3) ช้ันปâท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1 Module 2: นักจัดการธุรกิจปศุสัตวUสมัยใหม_ และ Module 3: 

นักการตลาดธุรกิจการเกษตรยุคดิจิตอล เรียนสลับกับการทำงานแบบ Thin sandwich course โดยเรียนทฤษฎี

ในมหาวิทยาลัย และเรียนปฏิบัติในสภาพจริงไม_นAอยกว_า 1 วันต_อสัปดาหU หรือแบบต_อเน่ืองไม_นAอยกว_า 2 

สัปดาหU 

4) ช้ันปâท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 Module 4: นักจัดการธุรกิจการประมงสมัยใหม_ และ Module 5: 

ผูAประกอบการเกษตรสมัยใหม_ เรียนสลับกับการทำงานแบบ Thin sandwich course โดยเรียนทฤษฎีใน

มหาวิทยาลัย และเรียนปฏิบัติในสภาพจริงไม_นAอยกว_า 1 วันต_อสัปดาหU หรือแบบต_อเน่ืองไม_นAอยกว_า 2 สัปดาหU 

5) ช้ันปâท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 Module 6: นักจัดการธุรกิจการเกษตรชุมชนสมัยใหม_ เรียนสลับกับ

การทำงานแบบ Thin sandwich course โดยเรียนทฤษฎีในมหาวิทยาลัย และเรียนปฏิบัติในสภาพจริงไม_นAอย

กว_า 1 วันต_อสัปดาหU หรือแบบต_อเน่ืองไม_นAอยกว_า 2 สัปดาหU 

6) ช้ันปâท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2 Module 7: บูรณาการบริหารธุรกิจการเกษตรสมัยใหม_ เรียนสลับกับ

การทำงานแบบ Thick sandwich course โดยเรียนทฤษฎีและปฏิบัติในสภาพจริงแบบต_อเน่ืองไม_นAอยกว_า 8 

สัปดาหU 

7) ช้ันปâท่ี 4 ภาคเรียท่ี 1 สหกิจศึกษา ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ตลอดภาค

การศึกษาแบบต_อเน่ืองไม_นAอยกว_า 16 สัปดาหU 

4.3.2 แบบสหกิจศึกษา (ถAามี) 

 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ใหAนักศึกษาไดAปฏิบัติงานสหกิจศึกษาไม_นAอยกว_า 540 ช่ัวโมง 

4.3.2 แบบฝåกประสบการณUวิชาชีพ (ถAามี) 

 จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษา ใหAนักศึกษาไดAฝåกประสบการณUวิชาชีพไม_นAอยกว_า 270 ช่ัวโมง 

 



 
 

 
 

5. ข$อกำหนดเก่ียวกับการทำโครงงานหรืองานวิจัย 

   

   

   

 

5.1  คำอธิบายโดยยPอ 

   

   

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู$ 

   

   

 

5.3 ชPวงเวลา 

ภาคการศึกษาท่ี .......... ของปâการศึกษาท่ี ............. 

5.4 จำนวนหนPวยกิต 

5.4.1 แบบสหกิจศึกษาและบูรณาการกับการทำงาน ตAองทำโครงงานระหว_างการปฏิบัติงานสหกิจ

ศึกษา หรือใชAตัวช้ีวัดผลสำเร็วของการปฏิบัติงาน (KPI) 

5.4.2 แบบสหกิจศึกษา ตAองทำโครงงานระหว_างการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หรือใชAตัวช้ีวัดผลสำเร็ว

ของการปฏิบัติงาน (KPI) (ถAามี) 

5.4.3  แบบฝåกประสบการณUวิชาชีพ ทำงานวิจัย 3 หน_วยกิต  (ถAามี) 

5.5 การเตรียมการ 

   

   

5.6 กระบวนการประเมินผล 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

หมวดท่ี 4  ผลการเรียนรู$  กลยุทธ]การสอนและการประเมินผล 

1.   การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา  

(เปลี่ยนแปลงไดCตามความเหมาะสมในแตAละสาขาวิชา กรณีมีการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน ที่มีการเรยีนปฏิบัติ

ในสภาพจริง ควรระบุกลยุทธ]หรือกิจกรรมของนักศึกษาในสถานประกอบการดCวย ดังตัวอยAาง) 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ]หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1. มีความเสียสละ ทุ)มเท มีทักษะชีวิต 
โดยใชD ชี วิตอย) างมี เปg าหมายและมี
ความสุข และปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

ในสถานศึกษา  

- ส_งเสริมใหAนักศึกษาเขAาร_วมกิจกรรม/โครงการจิตอาสา  

- เนAนการจัดการเรียนการสอน การใชAทักษะชีวิต ใชAชีวิตอย_างมีเปßาหมาย

และมีความสุขในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

- ช้ีใหAเห็นถึงโทษของการประพฤติผิดคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนการทำ

ผิดกฎหมายของสังคม 

- ส_งเสริมใหAนักศึกษาเขAาร_วมกิจกรรม/โครงการสรAางเสริมคุณธรรม

จริยธรรมและความรับผิดชอบต_อสังคม  

ในสถานประกอบการ  

- มอบหมายภาระงานขนาดใหญ_ใหAนักศึกษารับผิดชอบ 

- ใหAนักศึกษาฝåกวางแผนการดำเนินชีวิตในสภาพการทำงานจริง 

- ใหAนักศึกษาปฏิบัติงานภายใตAกฎระเบียบและจรรยาบรรณวิชาชีพของ

สถานประกอบการอย_างเคร_งครัด  

2. มีทักษะความเช่ียวชาญในการ

ปฏิบัติงาน มีทักษะในการส่ือสาร 

และสามารถเรียนรูA พัฒนาตนเอง

ใหAเกิดความกAาวหนAาทางวิชาชีพ 

ในสถานศึกษา  

- ส_งเสริมการเรียนรูAดAวยการระดมสมองท่ีนักศึกษาตAองใชAทักษะท้ังการ

ฟìง พูด อ_าน เขียน และอภิปรายในประเด็นต_าง ๆ ท่ีตAองการหาขAอสรุป 

ในสถานประกอบการ 

- ฝåกใหAนักศึกษามีความรับผิดชอบและอดทนต_องานท่ีสถานประกอบการ

มอบหมาย โดยเร่ิมจากงานง_ายไปจนถึงงานยากท่ีมีความยุ_งยากซับซAอน 

หรือจากงานท่ีตAองทำโดยบุคคลเพียงคนเดียวจนถึงการทำงานเปäนทีม 

ตามลำดับ 

- ฝjกทักษะกระบวนการคิดดDวยการเรียนแบบโครงงาน เพื่อใหDนักศึกษารูDจักวิธีการ
วางแผน หาแนวทางการแกDไขปmญหา และเรียงลำดับการทำงานไดDอย)างเปoนระบบ 

3. มีทักษะรอบดAาน (multi-skill) 

บูรณาการขAามศาสตรU และต_อยอด

ความรูAในบริบททางวิชาชีพไดAอย_าง

สรAางสรรคU  

 

ในสถานศึกษา  

- จัดการเรียนการสอนในศาสตรUท่ีกวAางและลึก ท้ังท่ีเปäนหลักการ ทฤษฎี 

แนวคิด แนวปฏิบัติ ตลอดจนนวัตกรรมใหม_ ๆ ทางดAานธุรกิจการเกษตร 

ในสถานประกอบการ 

- ฝåกการทำโครงการวิจัยจากประเด็นปìญหาจริงในสถานประกอบการ

ดAวยการนำหลักการแนวคิดต_าง ๆ ท่ีไดAจากการเรียนในช้ันเรียนมา



 
 

 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ]หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

แกAปìญหา 

- ฝåกวิเคราะหUและเสนอแนะแนวทางท่ีนำไปสู_การพัฒนาต_อสถาน

ประกอบการ 

4. มีจิตวิทยาการบริการ และใหA

ความสำคัญกับผูAรับบริการ 

(customer focus) สามารถ

บริหารคนและสมาชิกในทีม  

ท_ามกลางสังคมท่ีมีความ

หลากหลายทางวัฒนธรรม 

ในสถานศึกษา  

- สอดแทรกกิจกรรมท่ีส_งเสริมใหAนักศึกษามีแรงบันดาลใจ มุ_งม่ัน ใฝôรูA 

รูAจักต้ังเปßาหมายสำหรับตนเองในอนาคต 

ในสถานประกอบการ 

- มีการประเมินสมรรถนะของนักศึกษาควบคู_กับการเรียนและการทำงาน 

โดยหลักสูตรร_วมกับสถานประกอบการกำหนดสมรรถนะท่ีจำเปäนเม่ือ

สำเร็จการศึกษาตามนโยบายและเปßาหมายขององคUกร โดยใหAนักศึกษา 

คณาจารยUท่ีปรึกษา และพ่ีเล้ียงเปäนผูAประเมินเปäนระยะตลอดหลักสูตร

การศึกษา 

5. สามารถเลือกใชAเทคโนโลยี

สารสนเทศ ใชAภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารไดA

อย_างสรAางสรรคUและเหมาะสมตาม

สถานการณU 

ในสถานศึกษา  

- เนAนการเรียนการสอนท่ีตAองใชAกลุ_มความร_วมมือ (Cooperative 

Learning) ท่ีนักศึกษาตAองรับบทบาทการเปäนท้ังผูAนำและผูAตาม เพ่ือใหA

กลุ_มบรรลุเปßาหมายท่ีวางไวA 

ในสถานประกอบการ 

- จัดใหAนักศึกษาไดAปรับเปล่ียนตำแหน_งงานจากระดับท่ีไม_มีทักษะจนถึง

ระดับท่ีตAองมีภาวะผูAนำ  

 

2. การพัฒนาผลการเรียนรู$ในแตPละด$าน  มาตรฐานผลการเรียนรู$ของหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

   2.1 คุณธรรม  จริยธรรม 

  2.1.1 ผลการเรียนรู$ด$านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) มีความซ่ือสัตยU สุจริต 

    2) มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ 

    3) มีความรับผิดชอบ รูAหนAาท่ี มีวินัย   

    4) เคารพสิทธิ ศักด์ิศรีความเปäนมนุษยU และรับฟìงความคิดเห็นของผูAอ่ืน 

    5) เห็นคุณค_าศิลปวัฒนธรรมและภูมิปìญญาทAองถ่ิน 

  2.1.2 กลยุทธ]การสอนท่ีใช$พัฒนาการเรียนรู$ด$านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) มีการจัดกิจกรรมเสริมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน 

    2) การเปäนตAนแบบท่ีดีของผูAสอน 

    3) มอบหมายงานใหAศึกษาคAนควAาเปäนรายบุคคลและเปäนกลุ_ม 

ใหD Copy ทั้งหมดของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 



 
 

 
 

    4) ศึกษาปìญหาทางดAานคุณธรรมจริยธรรม โดยวิธีการ PBL (Problem-Based Learning) 

    5) กำหนดช่ัวโมงกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา และมีแฟßมสะสมงาน  

   2.1.3 กลยุทธ]การประเมินผลการเรียนรู$ด$านคุณธรรม จริยธรรม 

    1) ประเมินโดยผูAสอนและเพ่ือน  โดยสังเกตพฤติกรรมผูAเรียน 

    2) ประเมินจากผลงาน  และความรับผิดชอบในงานท่ีไดAรับมอบหมาย 

    3) ประเมินคุณธรรม จริยธรรมของบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาโดยหน_วยงานผูAใชAบัณฑิต 

 2.2 ความรู$ 

  2.2.1 ผลการเรียนรู$ด$านความรู$ 

    1)  มีความรูA  ความเขAาใจเก่ียวกับหลักการ  ทฤษฎี  และเน้ือหา 

    2)  สามารถใชAความรูAมาอธิบายปรากฏการณUท่ีเกิดข้ึนไดAอย_างมีเหตุผล 

    3)  มีความรูAในศาสตรUท่ีเปäนพ้ืนฐานของชีวิต และสามารถนำมาปรับใชAในการดำเนินชีวิตไดA 
 

  2.2.2 กลยุทธ]การสอนท่ีใช$พัฒนาการเรียนรู$ด$านความรู$ 

1) จัดการเรียนการสอนโดยเนAน Active Learning  

2) บรรยาย อภิปราย แลกเปล่ียนเรียนรูAในช้ันเรียน  

3) คAนควAาจากส่ือออนไลนU ฝåกปฏิบัติคิดวิเคราะหU ใชAส่ือประกอบการเรียนรูAท่ีหลากหลาย  

4) ศึกษาดูงาน เรียนรูAชุมชน โดยวิธีการ PBL (Problem-Based Learning) 

5) เชิญวิทยากรพิเศษ หรืออบรมเชิงปฏิบัติการ 
 

  2.2.3 กลยุทธ]การประเมินผลการเรียนรู$ด$านความรู$ 

    ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  และการปฏิบัติของผูAเรียนดAานต_างๆ คือ 

    1) การทดสอบย_อย 

    2) การสอบกลางภาค  และปลายภาคเรียน 

    3) ประเมินจากรายงาน  หรืองานท่ีมอบหมาย 

    4) ประเมินจากการนำเสนอผลงาน 

 

 2.3 ทักษะทางป{ญญา 

  2.3.1 ผลการเรียนรู$ด$านทักษะทางป{ญญา 

    1) สามารถสืบคAนขAอมูล  วิเคราะหU  ทำความเขAาใจ  และนำไปประยุกตUใชAไดA 

    2) สามารถคิดวิเคราะหU  อย_างเปäนระบบและมีเหตุผล 

    3) สามารถประยุกตUความรูA  และทักษะเพ่ือแกAปìญหาไดAอย_างเหมาะสม 

  2.3.2 กลยุทธ]การสอนท่ีใช$พัฒนาการเรียนรู$ด$านทักษะทางป{ญญา 

    1) เรียนรูAกรณีศึกษาและร_วมกันอภิปรายกลุ_ม 

    2) รายวิชาปฏิบัติ  ผูAเรียนตAองฝåกปฏิบัติเพ่ือใหAเกิดการเรียนรูA  สามารถนำไปประยุกตUใชAไดA 

    3) มีการศึกษาคAนควAาในรูปรายงาน  โครงงาน  และนำเสนอ 



 
 

 
 

    4) ศึกษาดูงาน  เรียนรูAจากสภาพจริงเพ่ือใหAเกิดประสบการณUตรง (Project-Based Learning) 

  2.3.3 กลยุทธ]การประเมินผลการเรียนรู$ด$านทักษะทางป{ญญา 

1) ประเมินจากผลงานและการปฏิบัติของนักศึกษาท่ีเกิดจากการใชAกระบวนเรียนรูAอย_างเปäน

เหตุเปäนผล  

2) ศึกษาคAนควAา วิเคราะหUวิจารณUและนำเสนออย_างเปäนระบบ เช_น รายงานกรณีศึกษา การ

ปฏิบัติงานและผลงานของนักศึกษาท้ังงานเด่ียวและงานกลุ_ม  

3) พฤติกรรมการเรียนรูAในช้ันเรียน  

4) การวัดประเมินผลจากขAอสอบท่ีมุ_งเนAนใหAนักศึกษาตอบโดยการคิดวิเคราะหU  

5) การนำความรูAทางหลักการ ทฤษฎีไปปรับประยุกตUเพ่ือแกAปìญหาอย_างเหมาะสมมีเหตุผล 

 2.4 ทักษะความสัมพันธ]ระหวPางบุคคลและความรับผิดชอบ 

  2.4.1 ผลการเรียนรู$ด$านทักษะความสัมพันธ]ระหวPางบุคคลและความรับผิดชอบ 

    1) มีความรับผิดชอบต_อตนเองและสังคม 

    2) เปäนสมาชิกท่ีดีของกลุ_มท้ังในฐานะผูAนำและผูAตาม   

    3) มีมนุษยสัมพันธU  รูAจักจัดการอารมณU  และยอมรับความแตกต_างระหว_างบุคคล 

 

  2.4.2 กลยุทธ]การสอนท่ีใช$พัฒนาการเรียนรู$ด$านทักษะความสัมพันธ]ระหวPางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

    1) ใชAกระบวนการจิตตปìญญา เพ่ือฝåกทักษะความสัมพันธUระหว_างบุคคลและความรับผิดชอบ 

    2) สรAางความสัมพันธUท่ีเอ้ือต_อการเรียนรูA ระหว_างผูAเรียนกับผูAเรียน และผูAเรียนกับผูAสอน 

    3) ฝåกปรับตัวเขAากับสถานการณU การจัดการอารมณU การมีมนุษยสัมพันธUท่ีดีกับบุคคลอ่ืน 

  2.4.3 กลยุทธ]การประเมินผลการเรียนรู$ด$านทักษะความสัมพันธ]ระหวPางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

    1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของผูA เรียน ระหว_างการเรียนการสอน                  

และการทำงานร_วมกับเพ่ือน 

    2) ประเมินจากผลงานของผูAเรียนท่ีนำเสนอตามท่ีไดAรับมอบหมาย 

 

 2.5 ทักษะการวิเคราะห]เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ 

  2.5.1 ผลการเรียนรู$ด$านทักษะการวิเคราะห]เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการใช$เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

    1) มีทักษะในการใชAภาษาไทย  เพ่ือการส่ือสารไดAอย_างเหมาะสม 

    2) มีทักษะในการใชAภาษาต_างประเทศ  เพ่ือการส่ือสารไดAอย_างเหมาะสม 

    3) มีทักษะในการใชAเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการสืบคAนและการนำเสนอไดAอย_างเหมาะสม 

    4) มีทักษะในการประยุกตUใชAความรูAทางคณิตศาสตรUไดAอย_างเหมาะสม 



 
 

 
 

  2.5.2 กลยุทธ]การสอนท่ีใช$พัฒนาการเรียนรู$ด$านทักษะการวิเคราะห]เชิงตัวเลข การส่ือสาร และ

การใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส_งเสริมใหAผูAเรียนไดAฝåกทักษะการส่ือสารระหว_างผูAเรียนกับ

ผูAสอน  และบุคคลอ่ืนในสถานการณUท่ีหลากหลาย 

    2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส_งเสริมใหAผูAเรียนเลือกและใชAเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารท่ีหลากหลายรูปแบบ 

    3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีส_งเสริมใหAผูAเรียนไดAใชAการวิเคราะหUขAอมูล                   

และการส่ือสารขAอมูลไดAอย_างเหมาะสม 

  2.5.3 กลยุทธ]การประเมินผลการเรียนรู$ด$านทักษะการวิเคราะห]เชิงตัวเลข  การส่ือสาร  และการ

ใช$เทคโนโลยีสารสนเทศ 

    1) ประเมินจากความสามารถในการนำเสนอต_อช้ันเรียนโดยใชAเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ

คณิตศาสตรU 

    2) ประเมินจากความสามารถในการส่ือสาร  การอธิบาย  การอภิปรายกรณีศึกษาต_าง ๆ  

    3) ประเมินจากผลงานตามกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีผูAสอนมอบหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู@จากหลักสูตรสูBรายวิชาศึกษาทั่วไป  (Curriculum Mapping) 

ความรับผิดชอบหลัก                       ความรับผิดชอบรอง 
 

กลุBมวิชา  รหสั  และชือ่รายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู@ 3. ทักษะทาง

ป\ญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธ`

ระหวBางบุคคลและ

ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการวิเคราะห`

เชิงตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช@เทคโนโลยี 

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

กลุ*มวิชาภาษาและการส่ือสาร 
01540108 ภาษาไทยเพ่ือการส่ือสาร � ¡ � ¡ � � ¡ � ¡ � � ¡ ¡ � � ¡ � ¡ 

01540109 การเขียนภาษาไทยท่ัวไป � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ 

01540107 การอ=านเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม ¡ � ¡ � ¡ � � ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ � � ¡ ¡ ¡ 

01552701 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร � ¡ ¡ ¡ ¡ � � ¡ � � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ 

01550104 ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารขJามวัฒนธรรม � ¡ � ¡ ¡ � � ¡ � � ¡ � � ¡ ¡ � ¡ ¡ 

01550105 การอ=านและการเขียนภาษาอังกฤษท่ัวไป � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ � � ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ 

01560102 ภาษาญ่ีปุOนเบ้ืองตJน � ¡ ¡ ¡ ¡ � � � � � ¡ � � ¡ ¡ � ¡ ¡ 

01570102 ภาษาจีนเบ้ืองตJน ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ 

01670102 ภาษาลาวเบ้ืองตJน ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ � � ¡ � � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ 

01710102 ภาษาเวียดนามเบ้ืองตJน ¡ ¡ � ¡ ¡ � � � � ¡ � ¡ � � ¡ � ¡ ¡ 

01553601 ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิตประจำวัน   ¡ � 
 
¡ ¡ ¡ 

. 
¡ �  

¡ � ¡ 
 
¡ ¡ �  

¡ ¡ � ¡ ¡ 

01551601 ทักษะการพูดและการฟXงภาษาอังกฤษ  ¡ ¡ 
 
¡ � ¡ 

 
¡  

¡ � � ¡ 
 
¡ ¡ �  

¡ ¡ � ¡ ¡ 

 

ให3 Copy ทั้งหมดของหมวดศึกษาทั่วไป 



 
 

 

 

กลุ*มวิชา  รหัส  และช่ือรายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรูB 3. ทักษะทาง

ปFญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธJ

ระหว*างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหJเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการ

ใชBเทคโนโลยี 

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

กลุ*มวิชามนุษยศาสตรJ  
02531203 ศิลปะการดำเนินชีวิต ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � � ¡ � � ¡ ¡ ¡ 

01511401 จริยธรรมเพ่ือการดำเนินชีวิต ¡ � � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ 

01500109 สารสนเทศเพ่ือการเรียนรูJ � ¡ � ¡ ¡ � � ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ 

01511502 สุนทรียภาพเพ่ือชีวิต ¡ ¡ ¡ ¡ � � ¡ � ¡ � � ¡ � � � ¡ ¡ ¡ 

01500113 ศาสนธรรมเพ่ือคนร=วมสมัย ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ 

02531204 จิตตปXญญาศึกษา ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ 

03611201     หมากลJอม � ¡ � ¡ ¡ � � ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ 

02053301      สุนทรียะ   
¡ � 

 
¡ ¡ ¡ 

 
¡ � ¡ � ¡ 

 
¡ ¡ � ¡ 

 
¡ ¡ ¡ ¡ 

กลุ*มวิชาสังคมศาสตรJ 
02500104 วัฒนธรรมแอ=งสกลนคร ¡ ¡ ¡ ¡ � � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ 

02531202 สังคมไทยกับโลกาภิวัตน] ¡ � ¡ � ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ 

02531201 วิถีอาเซียน ¡ � ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ 

02500106 กฎหมายเพ่ือชีวิต ¡ ¡ � � ¡ � � ¡ � � ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ 



 
 

 

กลุ*มวิชา  รหัส  และช่ือรายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรูB 3. ทักษะทาง

ปFญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธJ

ระหว*างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหJเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการ

ใชBเทคโนโลยี 

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

02500107 สันติศึกษา ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ 

02551101 พลเมืองศึกษา ¡ � ¡ � ¡ ¡ � ¡ � � ¡ ¡ � � � ¡ ¡ ¡ 

03500102 หลักการจัดการสมัยใหม= � ¡ � � ¡ � � ¡ ¡ ¡ � � � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 

03500104 การพัฒนาท่ีย่ังยืน l l ¡ l ¡ l ¡ l ¡ ¡ l ¡ l ¡ ¡ ¡ ¡ l 

03621101 การเปbนผูJประกอบการ � ¡ � ¡ ¡ � � ¡ ¡ ¡ � ¡ � ¡ � ¡ ¡ ¡ 

02533201 ศาสตร]พระราชาเพ่ือการพัฒนาทJองถ่ิน  � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ 

กลุ*มวิชาคณิตศาสตรJ – วิทยาศาสตรJและเทคโนโลยี 
04000105 คณิตศาสตร]ในชีวิตประจำวัน � ¡ ¡ ¡ ¡ � � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � 
04000106 คอมพิวเตอร]และสารสนเทศข้ันพ้ืนฐาน � ¡ � ¡ ¡ � � ¡ � ¡ � � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ 

04000107 ชีวิตและสุขภาพ � ¡ � ¡ ¡ � � � � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ 

04071201 วิทยาศาสตร]และเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ � � � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ 

05000104 การเกษตรและอาหารเพ่ือชีวิต ¡ ¡ ¡ ¡ � � ¡ � � � � � � ¡ ¡ ¡ � ¡ 
05500103 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย=างย่ังยืน � � ¡ ¡ � � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ 

04000109 การพัฒนาทักษะการคิด � � � � ¡ ¡ ¡ � ¡ � � � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ 

05151101 เกษตรภูมิปXญญาพ้ืนถ่ิน l l ¡ l ¡ l ¡ l ¡ ¡ l ¡ l ¡ ¡ ¡ ¡ l 



 
 

 

กลุ*มวิชา  รหัส  และช่ือรายวิชา 1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรูB 3. ทักษะทาง

ปFญญา 

4. ทักษะ

ความสัมพันธJ

ระหว*างบุคคล

และความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ

วิเคราะหJเชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการ

ใชBเทคโนโลยี 

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

04071202 ครอบครัวศึกษา � ¡ � ¡ ¡ � � � � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ 

04002101 ทักษะในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือชีวิตและอาชีพ   � ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ � � ¡ ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � 

04073501 การสรJางเสริมและดูแลสุขภาวะ    ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ � ¡ ¡ ¡ ¡ � 



 

 

  

4.  การพัฒนาผลการเรียนรู1ในแต5ละด1าน มาตรฐานผลการเรียนรู1รายวิชาในสาขาวิชา  

    (หากมี มคอ.1 ใช1ตาม มคอ.1) ผลการเรียนรู,ท่ีใช,การเรียนรู,เชิงบูรณาการกับการทำงานในการพัฒนา

นักศึกษา ให,ใส>วงเล็บ CWIE ไว,ท,ายข,อ ดังตัวอย>าง (ซ่ึงต,องสอดคล,องกับตาราง LO matrix และ CWIE 

matrix ในภาคผนวก……) 

 4.1 คุณธรรม จริยธรรม 

             4.1.1. ผลการเรียนรู1ด1านคุณธรรม จริยธรรม 

     นักศึกษาต,องมีคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือให,สามารถดำเนินชีวิตร>วมกับผู,อ่ืนในสังคมอย>าง

ราบร่ืน และเปaนประโยชนcต>อส>วนรวม อาจารยcท่ีสอนในแต>ละวิชาต,องพยายามสอดแทรกเร่ืองท่ีเก่ียวกับส่ิง

ต>อไปน้ี ท้ัง 7 ข,อ เพ่ือให,นักศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพร,อมกับวิทยาการต>าง ๆ ท่ีศึกษา 

รวมท้ังอาจารยcต,องมีคุณสมบัติด,านคุณธรรม   จริยธรรมอย>างน,อย 7 ข,อตามท่ีระบุไว, 

(1) ตระหนักในคุณค>าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยcสุจริต (CWIE) 

(2) มีวินัย ตรงต>อเวลา และความรับผิดชอบต>อตนเอง วิชาชีพและสังคม (CWIE) 

(3) มีภาวะความเปaนผู,นำและผู,ตาม สามารถทำงานเปaนทีมและสามารถแก,ไขข,อ 

ขัดแย,งและลำดับความสำคัญ (CWIE) 

(4) เคารพสิทธิและรับฟmงความคิดเห็นของผู,อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค>าและ 

ศักด์ิศรีของความเปaนมนุษยc  

(5) เคารพกฎระเบียบและข,อบังคับต>าง ๆ ขององคcกรและสังคม (CWIE) 

(6) สามารถวิเคราะหcผลกระทบจากการนำแนวคิดหรือทฤษฎีมาใช,ในองคcกร 

(7) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ 

***(กลยุทธ)การสอนและกลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู8ในแต;ละหัวข8อสามารถปรับเปลี่ยนได8ตามความเหมาะสมของ
สาขาวิชา) 
  4.1.2. กลยุทธKการสอนท่ีใช1พัฒนาการเรียนรู1ด1านคุณธรรม จริยธรรม 

  กำหนดให,มีวัฒนธรรมองคcกร เพ่ือเปaนการปลูกฝmงให,นักศึกษามีระเบียบวินัย โดยเน,นการเข,า

ช้ันเรียนให,ตรงเวลาตลอดจนการแต>งกายท่ีเปaนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาต,องมีความ

รับผิดชอบโดยในการทำงานกลุ>มน้ันต,องฝuกให,รู,หน,าท่ีของการเปaนผู,นำกลุ>มและการเปaนสมาชิกกลุ>ม มีความ

ซ่ือสัตยcโดยต,องไม>กระทำการทุจริตในการสอบหรือลอกการบ,านของผู,อ่ืน เปaนต,น นอกจากน้ีอาจารยcผู,สอนทุก

คนต,องสอดแทรกเร่ืองคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมส>งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรม เช>น การยกย>องนักศึกษาท่ีทำดี ทำประโยชนcแก>ส>วนรวม เสียสละ 

  4.1.3. กลยุทธKการประเมินผลการเรียนรู1ด1านคุณธรรม จริยธรรม 

  1. ประเมินจากการตรงเวลาของนักศึกษาในการเข,าช้ันเรียน การส>งงานตามกำหนด

ระยะเวลาท่ีมอบหมายและการร>วมกิจกรรม 

  2. ประเมินจากการมีวินัยและพร,อมเพรียงของนักศึกษาในการเข,าร>วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

  3. ปริมาณการกระทำทุจริตในการสอบ 

อย;างน8อยต8องมี 7 ข8อ ตามนี้ 



 

 

  

  4. ประเมินจากความรับผิดชอบในหน,าท่ีท่ีได,รับมอบหมาย 

 

 

4.2. ความรู1 

  4.2.1. ผลการเรียนรู1ด1านความรู1 

  นักศึกษาต,องมีความรู,เก่ียวกับด,าน....................... มีคุณธรรม จริยธรรม และความรู,เก่ียวกับ

สาขาวิชา ท่ีศึกษาน้ันต,องเปaนส่ิงท่ีนักศึกษาต,องรู,เพ่ือใช,ประกอบอาชีพและช>วยพัฒนาสังคม ดังน้ันมาตรฐาน

ความรู,ต,องครอบคลุมส่ิงต>อไปน้ี 

(1) มีความรู,และความเข,าใจเก่ียวกับหลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเน้ือหาสาขาวิชาด,าน....... 

(CWIE) 

(2) สามารถวิเคราะหcปmญหา เข,าใจและอธิบายความต,องการของปmญหา รวมท้ัง 

ประยุกตcความรู, ทักษะ และการใช,วิธีการท่ีเหมาะสมกับการแก,ไขปmญหา (CWIE) 

  (3)  สามารถวิเคราะหcจุดแข็ง จุดอ>อน โอกาสและอุปสรรคขององคcกร (SWOT Analysis) 

  (4)  สามารถนำผลการวิเคราะหcมาใช,ในการวางแผนองคcกร 

  (5)  รู, เข,าใจ และสนใจพัฒนาความรู,ด,าน...................อย>างต>อเน่ือง 

  (6)  มีความรู,ในแนวกว,างของด,าน............. เล็งเห็นการเปล่ียนแปลงและเข,าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม> ๆ (CWIE) 

  (7)  มีประสบการณcในการพัฒนาหรือประยุกตcความรู,ท่ีมีไปใช,ปฏิบัติงานได,จริง 

  (8)  สามารถบูรณาการความรู,ด,าน.................กับความรู,ในศาสตรcอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข,อง 

  การทดสอบมาตรฐานน้ี สามารถทำได,โดยการทดสอบจากข,อสอบของแต>ละวิชาใน              

ช้ันเรียน ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาอยู>ในหลักสูตร 

***(กลยุทธ)การสอนและกลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู8ในแต;ละหัวข8อสามารถปรับเปลี่ยนได8ตามความเหมาะสมของ
สาขาวิชา) 

    4.2.2. กลยุทธKการสอนท่ีใช1พัฒนาการเรียนรู1ด1านความรู1 

ในการเรียนการสอนในหลากหลายรูปแบบ โดยเน,นหลักการทฤษฎี และประยุกตc 

ทางปฏิบัติในสภาพแวดล,อมจริง โดยทันต>อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ท้ังน้ีให,เปaนไปตาม

ลักษณะของรายวิชาตลอดจนเน้ือหาสาระของรายวิชาน้ัน ๆ นอกจากน้ีควรจัดให,มีการเรียนรู,จากสถานการณc

จริงโดยการศึกษาดูงาน หรือเชิญผู,เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณcตรงมาเปaนวิทยากรพิเศษเฉพาะเร่ืองตลอดจน

การฝuกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ 

4.2.3. กลยุทธKการประเมินผลการเรียนรู1ด1านความรู1 

ประเมินจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษาในด,านต>าง ๆ คือ 

(1) การทดสอบย>อย  

(2) การสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียน 

อย;างน8อยต8องมี 8 ข8อ ตามนี้ 



 

 

  

(3) ประเมินจากรายงานท่ีนักศึกษาจัดทำ 

(4) ประเมินจากแผนธุรกิจหรือโครงการท่ีนำเสนอ 

(5) ประเมินจากการนำเสนอรายงานในช้ันเรียน 

(6) ประเมินจากรายวิชาสหกิจศึกษา 

4.3. ทักษะทางปQญญา 

  4.3.1. ผลการเรียนรู1ด1านทักษะทางปQญญา 

  นักศึกษาต,องสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพโดยพ่ึงตนเองได,เม่ือจบการศึกษา

แล,ว ดังน้ัน นักศึกษาจำเปaนต,องได,รับการพัฒนาทักษะทางปmญญาไปพร,อมกับคุณธรรม จริยธรรม และความรู,

เก่ียวกับด,าน................... ขณะท่ีสอนนักศึกษา อาจารยcต,องเน,นให,นักศึกษาคิดหาเหตุผล เข,าใจท่ีมาและ

สาเหตุของปmญหา วิธีการแก,ปmญหารวมท้ังแนวคิดด,วยตนเอง ไม>สอนในลักษณะท>องจำ    นักศึกษาต,องมี

คุณสมบัติต>าง ๆ จากการสอนเพ่ือให,เกิดทักษะทางปmญญาดังน้ี 

(1) คิดอย>างมีวิจารณญาณและเปaนระบบ (CWIE) 

(2) สามารถสืบค,น ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช,ในการแก,ไขปmญหา 

อย>างสร,างสรรคc (CWIE) 

(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหc และสรุปประเด็นปmญหาและความต,องการ 

(4) สามารถประยุกตcความรู,และทักษะ   กับการแก,ไขปmญหาทางด,าน...................... 

ได,อย>างเหมาะสม (CWIE) 

การวัดมาตรฐานในข,อน้ีสามารถทำได,โดยการออกข,อสอบท่ีให,นักศึกษาแก,ปmญหา อธิบาย

แนวคิดของการแก,ปmญหา และวิธีการแก,ปmญหาโดยการประยุกตcความรู,ท่ีเรียนมา หลีกเล่ียงข,อสอบท่ีเปaนการ

เลือกคำตอบท่ีถูกมาคำตอบเดียวจากกลุ>มคำตอบท่ีให,มา ไม>ควรมีคำถามเก่ียวกับนิยามต>าง ๆ 

***(กลยุทธ)การสอนและกลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู8ในแต;ละหัวข8อสามารถปรับเปลี่ยนได8ตามความเหมาะสมของ
สาขาวิชา) 

4.3.2. กลยุทธKการสอนท่ีใช1ในการพัฒนาการเรียนรู1ด1านทักษะทางปQญญา 

 (1) กรณีศึกษา 

 (2) การอภิปรายกลุ>ม 

 (3) ให,นักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริงโดยการศึกษาค,นคว,า 

4.3.3. กลยุทธKการประเมินผลการเรียนรู1ด1านทักษะทางปQญญา 

ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เช>น ประเมินจากการ 

นำเสนอรายงานในช้ันเรียน การทดสอบโดยใช,แบบทดสอบหรือสัมภาษณc เปaนต,น 

 

 

 

 

อย;างน8อยต8องมี 4 ข8อ ตามนี้ 



 

 

  

 

 

 

 

4.4. ทักษะความสัมพันธKระหว5างบุคคลและความรับผิดชอบ 

  4.4.1. ผลการเรียนรู1ด1านทักษะความสัมพันธKระหว5างตัวบุคคลและความรับผิดชอบ 

  นักศึกษาต,องออกไปประกอบอาชีพซ่ึงส>วนใหญ>ต,องเก่ียวข,องกับคนท่ีไม>รู,จักมาก>อน คนท่ีมา

จากสถาบันอ่ืน ๆ และคนท่ีจะมาเปaนผู,บังคับบัญชา หรือคนท่ีจะมาอยู>ใต,บังคับบัญชา ความสามารถท่ีจะ

ปรับตัวให,เข,ากับกลุ>มคนต>าง ๆ เปaนเร่ืองจำเปaนอย>างย่ิง ดังน้ัน อาจารยcต,องสอดแทรกวิธีการท่ีเก่ียวข,องกับ

คุณสมบัติต>าง ๆ ต>อไปน้ีให,นักศึกษาระหว>างท่ีสอนวิชา หรืออาจให,นักศึกษาไปเรียนวิชาทางด,านสังคมศาสตรc

ท่ีเก่ียวกับคุณสมบัติต>าง ๆ น้ี 

(1) สามารถส่ือสารกับกลุ>มคนหลากหลายและสามารถสนทนาท้ังภาษาไทยและ 

ภาษาต>างประเทศอย>างมีประสิทธิภาพ (CWIE) 

(2) สามารถให,ความช>วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก>การแก,ปmญหา สถานการณc 

ต>าง ๆ ในกลุ>มท้ังในบทบาทของผู,นำ หรือในบทบาทของผู,ร>วมทีมงาน (CWIE) 

(3) สามารถใช,ความรู,ในศาสตรcมาช้ีนำสังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

(4) มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ>ม 

(5) สามารถเปaนผู,ริเร่ิมแสดงประเด็นในการแก,ไขสถานการณcท้ังส>วนตัวและส>วนรวม  

พร,อมท้ังแสดงจุดยืนอย>างพอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ>ม(CWIE) 

(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรู,ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย>างต>อเน่ือง 

คุณสมบัติต>าง ๆ น้ีสามารถวัดระหว>างการทำกิจกรรมร>วมกัน 

***(กลยุทธ)การสอนและกลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู8ในแต;ละหัวข8อสามารถปรับเปลี่ยนได8ตามความเหมาะสมของ
สาขาวิชา) 

4.4.2 กลยุทธKการสอนท่ีใช1ในการพัฒนาการเรียนรู1ด1านทักษะความสัมพันธKระหว5างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

  ใช,การสอนท่ีมีการกำหนดกิจกรรมให,มีการทำงานเปaนกลุ>ม การทำงานท่ีต,องประสานงานกับ

ผู,อ่ืนข,ามหลักสูตร หรือต,องค,นคว,าหาข,อมูลจากการสัมภาษณcบุคคลอ่ืน หรือผู,มีประสบการณc โดยมีความ

คาดหวังในผลการเรียนรู,ด,านทักษะความสัมพันธcระหว>างตัวบุคคลและความสามารถในการรับผิดชอบ ดังน้ี 

(1) สามารถทำงานกับผู,อ่ืนได,เปaนอย>างดี 

(2) มีความรับผิดชอบต>องานท่ีได,รับมอบหมาย 

(3) สามารถปรับตัวเข,ากับสถานการณcและวัฒนธรรมองคcกรท่ีไปปฏิบัติงานได,เปaนอย>างดี 

(4) มีมนุษยสัมพันธcท่ีดีกับผู,ร>วมงานในองคcกรและกับบุคคลท่ัวไป 

(5) มีภาวะผู,นำ 

อย;างน8อยต8องมี 6 ข8อ ตามนี้ 



 

 

  

 

 

4.4.3 กลยุทธKการประเมินผลการเรียนรู1ด1านทักษะความสัมพันธKระหว5างบุคคล 

และความรับผิดชอบ 

ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนำเสนอรายงานกลุ>มใน 

ช้ันเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกในการร>วมกิจกรรมต>าง ๆ และความครบถ,วนชัดเจนตรง

ประเด็นของข,อมูล 

 

4.5 ทักษะการวิเคราะหKเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.5.1 ผลการเรียนรู1ด1านทักษะการวิเคราะหKเชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช1 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

(1) มีทักษะในการใช,เคร่ืองมือท่ีจำเปaนท่ีมีอยู>ในปmจจุบันต>อการทำงาน 

(2) สามารถแนะนำประเด็นการแก,ไขปmญหาโดยใช,สารสนเทศทางคณิตศาสตรc 

(3) สามารถส่ือสารอย>างมีประสิทธิภาพท้ังปากเปล>าและการเขียน เลือกใช,รูปแบบของ      

ส่ือการนำเสนออย>างเหมาะสม (CWIE) 

(4) สามารถใช,สารสนเทศและเทคโนโลยีส่ือสารอย>างเหมาะสม 

***(กลยุทธ)การสอนและกลยุทธ)การประเมินผลการเรียนรู8ในแต;ละหัวข8อสามารถปรับเปลี่ยนได8ตามความเหมาะสมของ
สาขาวิชา) 

4.5.2. กลยุทธKการสอนท่ีใช1ในการพัฒนาการเรียนรู1ด1านทักษะการวิเคราะหKเชิง 

ตัวเลขการส่ือสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมการเรียนรู,ในรายวิชาต>าง ๆ ให,นักศึกษาได,วิเคราะหcสถานการณcจำลอง และ

สถานการณcเสมือนจริง และนำเสนอการแก,ปmญหาท่ีเหมาะสม  

4.5.3. กลยุทธKการประเมินผลการเรียนรู1ด1านทักษะการวิเคราะหKเชิงตัวเลข การ 

ส่ือสาร และการใช1เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงข,อจำกัดเหตุผลในการเลือกใช,เคร่ืองมือ 

ต>าง ๆ การอภิปราย กรณีศึกษาต>าง ๆ ท่ีมีการนำเสนอต>อช้ันเรียน 

 

           4.6. ด1านทักษะปฏิบัติ (ถ1ามี) 

   4.6.1   ผลการเรียนรู1ด1านทักษะการปฏิบัติ 

                     (1)  สามารถทำงานท่ีได,รับมอบหมายได,เปaนอย>างดี มีความรับผิดชอบ                   

   (2) สามารถนำปmญหาท่ีเกิดข้ึนมาวางแผนและแก,ไขอย>างเปaนระบบด,วยกระบวนการวิจัย

หรือกระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม และประยุกตcใช,ได,เหมาะสมกับชุมชนท,องถ่ินตลอดจนนำผลงานมา

นำเสนอเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู,ได, (CWIE) 

อย;างน8อยต8องมี 4 ข8อ ตามนี้ 

อย;างน8อยต8องมี 2 ข8อ ตามนี้ 



 

 

  

   4.6.2   กลยุทธKการสอนท่ีใช1ในการพัฒนาการเรียนรู1ด1านทักษะการปฏิบัติ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………... 

  4.6.3   กลยุทธKการประเมินผลการเรียนรู1ด1านทักษะการปฏิบัติ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………... 

 

5. แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู1จากหลักสูตรสู5รายวิชาหมวดวิชา

เฉพาะ(Curriculum  Mapping) 

 



 
 

  

แผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู=จากหลักสูตรสู?รายวิชา (Curriculum Mapping) 

• ความรับผิดชอบหลัก  o  ความรับผิดชอบรอง 
(รายวิชาท่ีมีการบูรณาการกับการทำงานให<ใส>วงเล็บ CWIE ไว<ท<ายช่ือวิชา ดังตัวอย>าง) 

กลุ?มวิชา รหัส และช่ือรายวิชา 
1. คุณธรรมจริยธรรม 2. ความรู1 

3. ทักษะทาง
ป:ญญา 

4. ทักษะความสัมพันธ1
ระหว4างบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห0เชิง
ตัวเลข การ

ส่ือสาร และการ
ใช<เทคโนโลยี 

6.ด<าน
ทักษะ 
ปฏิบัติ 
(ถ<ามี) 

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 
กลุ%มวิชาแกน 
55181702 การผลิตพืชเศรษฐกิจ (CWIE)  � �  ¡   � ¡   ¡     � � ¡ � ¡      � ¡  �  

                                 

                                 

กลุ%มวิชาเอกบังคับ 

55181106 ธุรกิจการเกษตร (CWIE)  �   ¡   �  �    ¡    � ¡  � ¡    � ¡     

                                 

                                 

กลุ%มวิชาเอกเลือก 
55073305 การแปรรูปผลผลิตทางเกษตร (CWIE) � � ¡     � �     ¡  �   ¡   � ¡  ¡  � ¡  �  

                                 

                                 

กลุ%มวิชาฝ5กประสบการณ;วิชาชีพ 

                                 

                                 

                                 



 

 

  

หมวดท่ี 5 หลักเกณฑ0ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ0ในการใหCระดับคะแนน  

       กรณีท่ีเรียนระบบมอดูล (modular system) แบ@งสัดส@วนการวัดประเมินผลระหว@างอาจารยKใน

มหาวิทยาลัยและอาจารยKพิเศษในสถานประกอบการ 80 : 20 ท้ังน้ี (กรณีไม(มีการเรียนระบบมอดูล ให6ตัด
ข6อความสีแดงน้ีออก) การวัดผลและการสำเร็จการศึกษาเปYนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เร่ือง 

เกณฑKการวัดและประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี  ขdอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว@าดdวย

การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548,(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2550 และ(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2557 (ภาคผนวก ข) 

2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษา     

 อาจารยKผูdรับผิดชอบหลักสูตรทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาโดย 

 1) สุ@มประเมินรายละเอียดรายวิชาว@าครอบคลุมผลการเรียนรูdท่ีกำหนดสอดคลdองกับความรับผิดชอบ

ในหลักสูตร 

 2) สุ@มประเมินขdอสอบของรายวิชาว@าครอบคลุมผลการเรียนรูdตามท่ีกำหนดในรายละเอียดวิชา 

 3) การเปรียบเทียบวิเคราะหKคะแนน 

 4) การใชdขdอสอบกลาง หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปแลdวเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ีย 

 5) แต@งต้ังคณะกรรมการผูdทรงคุณวุฒิ พิจารณาความเหมาะสมของขdอสอบ 

 6) ใหdนักศึกษามีการประเมินผลการสอนของอาจารยK 

3. เกณฑ0การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

 ใหdเปYนไปตามขdอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร ว@าดdวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 

ขdอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 และขdอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  

(ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2557 (ภาคผนวก ค) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

หมวดท่ี 6  การพัฒนาอาจารย0 

1.  การเตรียมการสำหรับอาจารย0ใหมW 

 1.1 การปฐมนิเทศอาจารยKใหม@ เร่ืองบทบาท ความรับผิดชอบต@อผลการเรียนรูdของนักศึกษาใน

รายวิชา 

 1.2 ช้ีแจงปรัชญา วัตถุประสงคK และเปvาหมายของหลักสูตร มอบเอกสารท่ีเก่ียวขdอง เช@น รายละเอียด

หลักสูตร คู@มือการศึกษาและหลักสูตร คู@มืออาจารยK กฎระเบียบต@าง ๆ 

 1.3 อบรมเทคนิควิธีการสอน การใชdส่ือ การวัดประเมินผล การวิเคราะหKผูdเรียน การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาการสอน การจัดทำรายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน 

 1.4 กำหนดอาจารยKพ่ีเล้ียงเพ่ือช@วยเหลือ และใหdคำแนะนำปรึกษา 

2.  การพัฒนาความรูCและทักษะใหCแกWอาจารย0   

 2.1 จัดอบรมพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล 

 2.2 การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนาวิชาชีพอาจารยK การร@วมเครือข@าย

พัฒนาวิชาชีพอาจารยK 

 2.3 การจัดทำเว็บไซตK  เอกสารเผยแพร@  การพัฒนาความรูd 

 2.4 การพัฒนาวิชาการ และวิชาชีพดdานอ่ืน ๆ เช@น การวิจัย การทำผลงานทางวิชาการ   การนำเสนอ

ผลงานทางวิชาการ การศึกษาต@อ การอบรมระยะส้ัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

หมวดท่ี  7  การประกันคุณภาพการศึกษา 

 

1. การกำกับมาตรฐาน 

การบริหารหลักสูตร มีอาจารยKผูdรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยKประจำหลักสูตรท่ีมีจำนวนและคุณสมบัติ

ผ@านตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑKมาตรฐานหลักสูตรปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ทำหนdาท่ีดังน้ี 

1) วางแผน และควบคุมการจัดการเรียนการสอนใหdเปYนไปตามกรอบ มคอ.2 ของหลักสูตร และ

สอดคลdองกับนโยบายของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา 

2) ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานอย@างต@อเน่ือง เพ่ือนำมาปรับปรุงหลักสูตร 

3) ประเมินความพึงพอใจของอาจารยK บัณฑิต และนักศึกษาปyจจุบัน อย@างต@อเน่ืองเพ่ือนำมาปรับปรุง

หลักสูตร 
 

2. บัณฑิต 

1) มีการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตทุกปzการศึกษา เพ่ือใชdเปYนขdอมูลในการปรับปรุง

หลักสูตร 

2) มีการจัดการสำรวจความพึงพอใจของผูdใชdบัณฑิต เม่ือครบรอบหลักสูตร เพ่ือประเมินคุณภาพ

บัณฑิตใหdเปYนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห@งชาติในมุมมองของผูdใชdบัณฑิตและใชdเปYน

ขdอมูลในการปรับปรุงหลักสูตร 
 

3. นักศึกษา 

1) การรับนักศึกษา  หลักสูตรมีกระบวนการรับนักศึกษาใหdเปYนไปตามแผนการรับนักศึกษาของ

หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย  โดยมีการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติและศักยภาพในการเรียน หลักสูตร

มีเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมในการคัดเลือก กรณีท่ีคุณสมบัติไม@ครบถdวนตามเกณฑK  หลักสูตรไดdจัดโครงการเตรียม

ความพรdอมก@อนเขdาศึกษาเพ่ือใหdผ@านเกณฑKข้ันต่ำ 

2) การส@งเสริมและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีกระบวนการใหdนักศึกษาสามารถเขdาพบอาจารยKผูdสอน

เพ่ือขอคำปรึกษาเก่ียวกับเน้ือหาในรายวิชาท่ีเรียนไดd  อีกท้ังยังสามารถขอคำแนะนำทางวิชาการจากอาจารยKท่ี

ปรึกษาประจำหมู@เรียนของตนไดd  นอกจากน้ียังมีหน@วยงานดdานกิจการนักศึกษาระดับสาขาวิชา คณะ และ

มหาวิทยาลัย คอยใหdคำปรึกษาในดdานอ่ืนๆ แก@นักศึกษาตามความเหมาะสม  และหลักสูตรมีการจัดโครงการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสรdางทักษะการเรียนรูdในศตวรรษท่ี 21  นอกจากน้ีนักศึกษาสามารถ

อุทธรณKซ่ึงเปYนไปตามขdอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว@าดdวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  

และ ขdอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว@าดdวยการศึกษาระดับปริญญาตรี แกdไขฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550 

(ภาคผนวก ค) 

 

 

 

ตัวอย@างนะคะ โปรดปรับเปล่ียนใหdเปYนไปตาม

คุณลักษณะของแต@ละหลักสูตรนะคะ 



 

 

  

 

4. อาจารย0 

    หลักสูตรไดdมีระบบกลไกการรับและแต@งต้ังอาจารยKประจำหลักสูตรและอาจารยKผูdรับผิดชอบหลักสูตรตาม

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง เกณฑKมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  และมีทัศนคติท่ีดี

ต@อการทำงานในสายผูdสอน สามารถดูแลนักศึกษาไดd นอกจากน้ีหลักสูตรมีการวางแผนพัฒนาอาจารยKประจำ

หลักสูตร ท้ังการศึกษาต@อ  การทำผลงานทางวิชาการและการเขdาร@วมอบรม โดยส@งเขdาร@วมอบรมเฉพาะ

ประเด็นท่ีทันสมัยและเปYนประโยชนKสูงสุดต@อหลักสูตรและนักศึกษา  และหลักสูตรไดdมีการประเมินความพึง

พอใจของอาจารยKประจำหลักสูตรต@อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูCเรียน 

หลักสูตรมีระบบกลไกในการออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรใหdเปYนไปตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอรK พ.ศ. 2552 (มคอ.1) โดยสาระของรายวิชาในหลักสูตรมีการ

ปรับปรุงใหdทันสมัย       ซ่ึงเนdนดdานการพัฒนาซอฟตKแวรK ใหdนักศึกษามีทักษะ สามารถแกdปyญหาทางวิทยาการ

คอมพิวเตอรK  ซ่ึงอยู@บนพ้ืนฐานของการมีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณและเจตคติท่ีดีในวิชาชีพ  ในส@วนการ

จัดการเรียนการสอน หลักสูตรมีระบบกลไกการกำหนดผูdสอนตามความถนัดและความเช่ียวชาญของผูdสอน 

โดยจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนในหลักสูตร และมีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการทำ มคอ.3 

มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ.6 รวมถึงกำกับติดตามและประเมินกระบวนการเรียนการสอนของผูdสอนใหd

สอดคลdองกับ มคอ.3 มคอ. 4 ตามระบบกลไกของหลักสูตร นอกจากน้ีหลักสูตรมีระบบกลไกการกำหนดเกณฑK

การประเมินใหdนักศึกษามีส@วนร@วม ประเมินผลการเรียนรูdตามสภาพจริงของแต@ละรายวิชา ตามจุดเนdนรายวิชา

ภายใตdกรอบ มคอ.1 มีการตรวจสอบการประเมินการเรียนรูdโดยวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชา ประเมิน

หลักสูตรโดยการสอบวัดความรูdนักศึกษาช้ันปzสุดทdาย  

หลักสูตรมีผลการดำเนินการบรรลุตามเปvาหมายตัวบ@งช้ีท้ังหมดอยู@ในเกณฑKดีต@อเน่ือง 2 ปzการศึกษา          

เพ่ือติดตามการดำเนินการตาม TQF ท้ังน้ีเกณฑKการประเมินผ@าน คือ มีการดำเนินงานตามขdอ 1–5 และอย@าง

นdอย  รdอยละ 80 ของตัวบ@งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุไวdในแต@ละปz 
 
 

ดัชนีบ'งชี้ผลการดำเนินงาน 
ป4ที่ 

2565 
ป4ที่ 

2566 
ป4ที่ 

2567 
ป4ที่ 

2568 
ป4ที่ 

2569 

1) อาจารย)ประจำหลักสูตรอย4างน7อยร7อยละ 80 มีส4วนร4วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 
P P P P P 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล7องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห4งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา  (ถ7ามี) 
P P P P P 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ)ภาคสนาม  

(ถ7ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย4างน7อยก4อนการเปWดสอนในแต4ละภาค

การศึกษาให7ครบทุกรายวิชา 

P P P P P 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ P P P P P 

ตัวอย@างนะคะ โปรดปรับเปล่ียนใหdเปYนไปตาม

คุณลักษณะของแต@ละหลักสูตรนะคะ 



 

 

  

ดัชนีบ'งชี้ผลการดำเนินงาน 
ป4ที่ 

2565 
ป4ที่ 

2566 
ป4ที่ 

2567 
ป4ที่ 

2568 
ป4ที่ 

2569 

ดำเนินการของประสบการณ)ภาคสนาม (ถ7ามี)   ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.

6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปWดสอนให7ครบทุกรายวิชา 

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 

วัน หลังสิ้นสุดป_การศึกษา 

 

P P P P P 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู7 ที่

กำหนดใน มคอ.3 และมคอ.4  (ถ7ามี)  อย4างน7อยร7อยละ 25 ของรายวิชาที่

เปWดสอนในแต4ละป_การศึกษา 

P P P P P 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ)การสอน หรือ การ

ประเมินผลการเรียนรู7 จากผลการประเมินการดำเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 

ป_ที่แล7ว   

 P P P P 

8) อาจารย)ใหม4 (ถ7ามี)  ทุกคน ได7รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด7านการ

จัดการเรียนการสอน 
P P P P P 

9) อาจารย)ประจำหลักสูตรทุกคนได7รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ 
P P P P P 

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ7ามี) ได7รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม4น7อยกว4าร7อยละ 50 ต4อป_ 
P P P P P 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาป_สุดท7าย/บัณฑิตใหม4ที่มีต4อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยมากกว4า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
   P P 

12)  ระดับความพึงพอใจของผู7ใช7บัณฑิตที่มีต4อบัณฑิตใหม4 เฉลี่ยมากกว4า 3.5 

จากคะแนนเต็ม 5.0 
    P 

 

6. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูC  

สาขาวิชาคอมพิวเตอรKมีส่ิงสนับสนุนการเรียนรูd ดังน้ี 

1) ดdานสถานท่ีในการเรียนการสอน ประกอบดdวย  อาคารคณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี  อาคาร

เรียนรวม  และอาคารศูนยKภาษาและคอมพิวเตอรK ซ่ึงมีท้ังหdองบรรยาย และหdองปฏิบัติการคอมพิวเตอรK  

2) ดdานการคdนควdาขdอมูล ประกอบดdวย หdองสมุดสาขาวิชาคอมพิวเตอรK หdองสมุดคณะวิทยาศาสตรK

และเทคโนโลยี และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงมีหนังสือและตำราดdานวิทยาการ

คอมพิวเตอรK และดdานอ่ืนๆ นอกจากน้ียังมีบริการอินเทอรKเน็ตท่ีครอบคลุมและเพียงพอต@อความตdองการ 

บริการสืบคdนฐานขdอมูล ผ@านหนdาเว็บไซตKของมหาวิทยาลัยท่ีเพียงพอและทันสมัย 

3) มีการสำรวจความเพียงพอของทรัพยากรการเรียนการสอนเปYนประจำ อย@างนdอยทุกภาคการศึกษา 

4) มีการเขียนโครงการเพ่ือจัดสรรงบประมาณในการจัดหาอุปกรณKใหม@ หรือซ@อมแซมอุปกรณKท่ีชำรุด        

ในหdองปฏิบัติการคอมพิวเตอรKของสาขาวิชา  พรdอมท้ังดำเนินการปรับปรุงหdองปฏิบัติการคอมพิวเตอรKเปYน

ประจำทุกปz 

ตัวอย@างนะคะ โปรดปรับเปล่ียนใหdเปYนไปตาม

คุณลักษณะของแต@ละหลักสูตรนะคะ 



 

 

  

5) มีส@วนร@วมกับหน@วยงานอ่ืนในมหาวิทยาลัย เช@น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  

หdองสมุดคณะวิทยาศาสตรKและเทคโนโลยี เพ่ือจัดหาทรัพยากรท่ีจำเปYนต@อการเรียนการสอนของหลักสูตร

เพ่ิมเติมอยู@เสมอ 

6) มีการสอบถามความพึงพอใจของอาจารยK และนักศึกษาต@อความพรdอมของส่ิงสนับสนุนการเรียนรูd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

หมวดท่ี  8  การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของหลักสูตร 

 

1.  การประเมินประสิทธิผลของการสอน 

 1.1  การประเมินกลยุทธ0การสอน     

  กระบวนการท่ีจะใชdในการประเมินปรับปรุงยุทธศาสตรKท่ีวางแผนไวdเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนน้ัน 

พิจารณาจากตัวผูdเรียนโดยอาจารยKผูdสอนจะตdองประเมินผูdเรียนในทุก ๆ หัวขdอว@ามีความเขdาใจหรือไม@ โดยอาจ

ประเมินจากการทดสอบย@อย  การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา  การอภิปรายโตdตอบจากนักศึกษา การตอบ

คำถามจากนักศึกษาในช้ันเรียน ซ่ึงเม่ือรวบรวมขdอมูลจากท่ีกล@าวขdางตdนแลdว ก็ควรจะสามารถประเมินเบ้ืองตdน

ไดdว@า ผูdเรียนมีความเขdาใจหรือไม@  หากวิธีการท่ีใชdไม@สามารถทำใหdผูdเรียนเขdาใจไดd  ก็จะตdองมีการปรับเปล่ียน

วิธีสอน 

  การทดสอบกลางภาคเรียนและปลายภาคเรียนสามารถช้ีไดdว@าผูdเรียนมีความเขdาใจหรือไม@หากพบว@ามี

ปyญหาก็จะตdองมีการดำเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนในโอกาสต@อไป 

 1.2 การประเมินทักษะของอาจารย0ในการใชCแผนกลยุทธ0การสอน 

  การประเมินของนักศึกษาในแต@ละวิชา การสังเกตการณKของอาจารยKผูdรับผิดชอบหลักสูตรหรือ

หัวหนdาสาขาวิชา  การทดสอบผลการเรียนรูdของนักศึกษาในหลักสูตรโดยเทียบเคียงกับนักศึกษาของสถาบัน

อ่ืนในหลักสูตรเดียวกัน (ขdอน้ีเปYนการประเมินเม่ือใชdกลยุทธKไปแลdว และเปYนการประเมินท้ังในระดับรายวิชา

และระดับหลักสูตร) 

2.  การประเมินหลักสูตรในภาพรวม   

 การประเมินหลักสูตรในภาพรวมน้ันจะกระทำ เม่ือนักศึกษาเรียนอยู@ช้ันปzท่ี 4 จะตdองฝÅกประสบการณK

วิชาชีพ ซ่ึงเปYนช@วงเวลาท่ีอาจารยKตdองนิเทศนักศึกษา ตลอดจนติดตามประเมินความรูdและความรับผิดชอบของ

นักศึกษา มีการรวบรวมขdอมูลท้ังหมดเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการการจัดการเรียนการสอนท้ังในภาพรวม

และในแต@ละรายวิชา 

3.  การประเมินผลการดำเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปz ตามดัชนีบ@งช้ีผลการดำเนินงานท่ีระบุในหมวดท่ี 7 ขdอ 7 โดย

คณะกรรมการประเมินอย@างนdอย 3 คน ประกอบดdวยผูdทรงคุณวุฒิในคณะวิชาอย@างนdอย 1 คน ท่ีไดdรับการ

แต@งต้ังจากมหาวิทยาลัย 

 ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยไดdกำหนดใหdทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรใหdทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนี

ดdานมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา เปYนระยะ ๆ อย@างนdอยทุกๆ 5 ปz และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตร

อย@างต@อเน่ืองทุก 5 ปz 

 

 

 

 

ตัวอย@างนะคะ โปรดปรับเปล่ียนใหdเปYนไปตาม

คุณลักษณะของแต@ละหลักสูตรนะคะ 



 

 

  

4.  การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ0การสอน 

 จากการรวบรวมขdอมูล จะทำใหdทราบปyญหาของการบริหารหลักสูตรท้ังในภาพรวม และในแต@ละ

รายวิชากรณีท่ีพบปyญหาของรายวิชาก็สามารถท่ีจะดำเนินการปรับปรุงรายวิชาน้ัน ๆ ไดdทันทีซ่ึงก็จะเปYนการ

ปรับปรุงย@อย ในการปรับปรุงย@อยน้ันควรทำไดdตลอดเวลาท่ีพบปyญหา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรท้ังฉบับน้ัน 

จะกระทำทุก 5 ปz ท้ังน้ีเพ่ือใหdหลักสูตรมีความทันสมัยและสอดคลdองกับความตdองการของผูdใชdบัณฑิต 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภาคผนวก  ก 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เร่ือง เกณฑ5มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี   
พ.ศ. 2558 



 

 

  

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง เกณฑ)มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

            โดยที่เกณฑ)มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได7ประกาศใช7มาเปnนระยะเวลาหนึ่งแล7ว จึงมีความ

จำเปnนต7องมีการปรับปรุงเกณฑ)มาตรฐานดังกล4าวสำหรับการผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาที่เหมาะสมกับพลวัตของโลกที่

เปลี่ยนแปลงไปอย4างรวดเร็ว โดยมีเจตนารมณ)ให7เกณฑ)มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ รองรับการบริหาร

จัดการหลักสูตรที่มีลักษณะที่แตกต4างตามจุดเน7นของสาขาวิชาการและวิชาชีพต4าง ๆ ตอบสนองการผลิตบัณฑิตให7มีคุณภาพ

สอดคล7องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห4งชาติ ตลาดแรงงาน ความก7าวหน7าของศาสตร)และเทคโนโลยี รวมทั้ง

บริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ และมาตรา ๑๖ แห4งพระราชบัญญัติระเบียบ 

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ รัฐมนตรีว4าการกระทรวงศึกษาธิการโดยคำแนะนำ 

ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงออกประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ)มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” ดังต4อไปนี้ 

 ๑. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการนี้เรียกว4า “เกณฑ)มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘” 

 ๒. ให7ใช7ประกาศกระทรวงนี้สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่จะเปWดใหม4และหลักสูตรเก4าที่จะ

ปรับปรุงใหม4ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน และให7ใช7บังคับตั้งแต4วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปnนต7น

ไป 

 ๓. ให7ยกเลิก 

  ๓.๑ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “เกณฑ)มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘” ลงวันที ่๒๑ กุมภาพันธ) พ.ศ. ๒๕๔๘ 

  ๓.๒ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง “การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 

(ต4อเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓” ลงวันที ่๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 ๔. ในประกาศกระทรวงนี ้

  “อาจารย)ประจำ” หมายถึง บุคคลที่ดำรงตำแหน4งอาจารย) ผู7ช4วยศาสตราจารย)             รอง

ศาสตราจารย) และศาสตราจารย) ในสถาบันอุดมศึกษาที่เปWดสอนหลักสูตรนั้น ที่มีหน7าที่รับผิดชอบตามพันธกิจของการ

อุดมศึกษา และปฏิบัติหน7าที่เต็มเวลา 

  สำหรับอาจารย)ประจำที่สถาบันอุดมศึกษารับเข7าใหม4ตั้งแต4เกณฑ)มาตรฐานนี้เริ่มบังคับใช7ต7องมีคะแนน

ทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษได7ตามเกณฑ)ที่กำหนดไว7ในประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง มาตรฐาน

ความสามารถภาษาอังกฤษของอาจารย)ประจำ 

   “อาจารย)ประจำหลักสูตร” หมายถึง อาจารย)ประจำที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ)กับสาขาวิชาของหลักสูตร

ที่เปWดสอน ซึ่งมีหน7าที่สอนและค7นคว7าวิจัยในสาขาวิชาดังกล4าว ทั้งนี้ สามารถเปnนอาจารย)ประจำหลักสูตรหลายหลักสูตรได7ใน

เวลาเดียวกัน แต4ต7องเปnนหลักสูตรที่อาจารย)ผู7นั้นมีคุณวุฒติรงหรือสัมพันธ)กับสาขาวิชาของหลักสูตร 

  “อาจารย)ผู7รับผิดชอบหลักสูตร” หมายถึง อาจารย)ประจำหลักสูตรที่มีภาระหน7าที่ในการบริหารและ

พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน ตั้งแต4การวางแผน การควบคุมคุณภาพ การติดตามประเมินผลและการพัฒนาหลักสูตร 

อาจารย)ผู7รับผิดชอบหลักสูตรต7องอยู4ประจำหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา โดยจะเปnนอาจารย)ผู7รับผิดชอบ

หลักสูตรเกินกว4า ๑ หลักสูตรในเวลาเดียวกันไม4ได7ยกเว7น พหุวิทยาการหรือสหวิทยาการ ให7เปnนอาจารย)ผู7รับผิดชอบหลักสูตร

ได7อีกหนึ่งหลักสูตรและอาจารย)ผู7รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ำได7ไม4เกิน ๒ คน 



 

 

  

  “อาจารย)พิเศษ” หมายถึง ผู7สอนที่ไม4ใช4อาจารย)ประจำ 

 ๕. ปรัชญา และวัตถุประสงค) 

      มุ4งให7การผลิตบัณฑิตมีความสัมพันธ)สอดคล7องกับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาของชาติปรัชญาของการ

อุดมศึกษา ปรัชญาของสถาบันอุดมศึกษา และมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพที่เปnนสากลให7การผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษาอยู4

บนฐานความเชื่อว4ากำลังคนที่มีคุณภาพต7องเปnนบุคคลที่มีจิตสำนึกของความเปnนพลเมืองดีที่สร7างสรรค)ประโยชน)ต4อสังคม 

และมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเองบนฐานภูมิปyญญาไทย ภายใต7กรอบศีลธรรมจรรยาอันดีงาม เพื่อนำพาประเทศสู4การพัฒนา

ที่ยั่งยืนและทัดเทียมมาตรฐานสากล 

     ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค)เพื่อกำกับส4งเสริมกระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน7นการพัฒนาผู7เรียนให7มีลักษณะของความเปnน

มนุษย)ที่สมบูรณ) สามารถดำรงตนอยู4ในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต7กระแสโลกาภิวัตน) ที่มีการสื่อสารแบบไร7พรมแดน มี

ศักยภาพในการเรียนรู7ตลอดชีวิต มีความสามารถในการปฏิบัติงานได7ตามกรอบมาตรฐานและจรรยาบรรณที่กำหนด สามารถ

สร7างสรรค)งานทีเ่กิดประโยชน)ต4อตนเองและสังคม ทั้งในระดับท7องถิ่นและสากล โดยแบ4งหลักสูตรเปnน ๒ กลุ4ม ดังนี้ 

 ๕.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ แบ4งเปnน ๒ แบบ ได7แก4 

  ๕.๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ ที่มุ4งผลติบัณฑิตให7มีความรอบรู7ทั้ง ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัต ิ

เน7นความรู7และทักษะด7านวิชาการ สามารถนำความรู7ไปประยุกต)ใช7ในสถานการณ)จริงได7อย4างสร7างสรรค) 

  ๕.๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก7าวหน7าทางวิชาการ ซึ่งเปnนหลักสูตรปริญญาตรีสำหรับผู7เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ มุ4งเน7นผลิตบัณฑิตที่มีความรู7 ความสามารถระดับสูง โดยใช7หลักสูตรปกติที่เปWดสอนอยู4แล7ว ให7รองรับ

ศักยภาพของผู7เรียน โดยกำหนดให7ผู7เรียนได7ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปWดสอนอยู4แล7ว และสนับสนุนให7ผู7เรียน

ได7ทำวิจัยที่ลุ4มลึกทางวิชาการ 

 ๕.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ แบ4งเปnน ๒ แบบ ได7แก4 

  ๕.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่มุ4งผลิตบัณฑิตให7มีความรอบรู7ทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัติ เน7นความรู7 สมรรถนะและทักษะด7านวิชาชีพตามข7อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพหรือมีสมรรถนะและทักษะด7าน

การปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร)สาขาวิชานั้น ๆ โดยผ4านการฝ{กงานในสถานประกอบการ หรือสหกิจศึกษา หลักสูตรแบบนี้

เท4านั้นที่จัดหลักสูตรปริญญาตรี (ต4อเนื่อง) ได7 เพราะมุ4ง 

ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะการปฏิบัติการอยู4แล7ว ให7มีความรู7ด7านวิชาการมากยิ่งขึ้น รวมทั้งได7รับการฝ{กปฏิบัติขั้นสูงเพิ่มเติม 

   หลักสูตรปริญญาตรี (ต4อเนื่อง) ถือเปnนส4วนหนึ่งของหลักสูตรปริญญาตรีและจะต7องสะท7อน

ปรัชญาและเนื้อหาสาระของหลักสูตรปริญญาตรีนั้น ๆ โดยครบถ7วน และให7ระบุคำว4า “ต4อเนื่อง” ในวงเล็บต4อท7ายชื่อ

หลกัสูตร 

  ๕.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก7าวหน7าทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ซึ่งเปnนหลักสูตรสำหรับผู7เรียนที่มี

ความสามารถพิเศษ มุ4งเน7นผลิตบัณฑิตที่มีความรู7 สมรรถนะทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการขั้นสูงโดยใช7หลักสูตรปกติที่เปWดสอนอยู4

แล7ว ให7รองรับศักยภาพของผู7เรียน โดยกำหนดให7ผู7เรียนได7ศึกษาบางรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่เปWดสอนอยู4แล7ว และทำ

วิจัยที่ลุ4มลึกหรือได7รับการฝ{กปฏิบัติขั้นสูงในหน4วยงานองค)กร หรือสถานประกอบการ 

   หลักสูตรปริญญาตรีแบบก7าวหน7าทางวิชาการหรือทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต7องมีการเรียน

รายวิชาระดับบัณฑิตศึกษาไม4น7อยกว4า ๑๒ หน4วยกิต 

 ๖. ระบบการจัดการศึกษา ใช7ระบบทวิภาค โดย ๑ ป_การศึกษาแบ4งออกเปnน ๒ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม4น7อยกว4า ๑๕ สัปดาห) สถาบันอุดมศึกษาที่เปWดการศึกษาภาคฤดูร7อน ให7กำหนดระยะเวลา

และจำนวนหน4วยกิตโดยมีสัดส4วนเทียบเคียงกันได7กับการศึกษาภาคปกต ิ

 สถาบันอุดมศึกษาที่จัดการศึกษาในระบบไตรภาค หรือระบบจตุรภาค ให7ถือแนวทางดังนี้ 

   



 

 

  

  ระบบไตรภาค 

   ๑ ป_การศึกษาแบ4งออกเปnน ๓ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม4น7อยกว4า ๑๒ สัปดาห) 

   โดย ๑ หน4วยกิตระบบไตรภาค เทียบได7กับ ๑๒/๑๕ หน4วยกิตระบบทวิภาค 

หรือ ๔ หน4วยกิตระบบทวิภาค เทียบได7กับ ๕ หน4วยกิตระบบไตรภาค 

  ระบบจตุรภาค 

   ๑ ป_การศึกษาแบ4งออกเปnน ๔ ภาคการศึกษาปกติ ๑ ภาคการศึกษาปกติ 

มีระยะเวลาศึกษาไม4น7อยกว4า ๑๐ สัปดาห) 

   โดย ๑ หน4วยกิตระบบจตุรภาค เทียบได7กับ ๑๐/๑๕ หน4วยกิตระบบทวิภาค 

หรือ ๒ หน4วยกิตระบบทวิภาค เทียบได7กับ ๓ หน4วยกิตระบบจตุรภาค 

 สถาบันอุดมศึกษาทีจ่ัดการศึกษาระบบอื่น ให7แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระบบการศึกษานั้น 

รวมทั้งรายละเอียดการเทียบเคียงหน4วยกิตกับระบบทวิภาคไว7ในหลักสูตรให7ชัดเจนด7วย 

 ๗. การคิดหน4วยกิต 

  ๗.๑ รายวิชาภาคทฤษฎ ีที่ใช7เวลาบรรยายหรืออภิปรายปyญหาไม4น7อยกว4า ๑๕ ชั่วโมง 

ต4อภาคการศึกษาปกติ ให7มีค4าเท4ากับ ๑ หน4วยกิตระบบทวิภาค 

  ๗.๒ รายวิชาภาคปฏิบัต ิที่ใช7เวลาฝ{กหรือทดลองไม4น7อยกว4า ๓๐ ชั่วโมงต4อภาค 

การศึกษาปกติ ให7มีค4าเท4ากับ ๑ หน4วยกิตระบบทวิภาค 

  ๗.๓ การฝ{กงานหรือการฝ{กภาคสนาม ที่ใช7เวลาฝ{กไม4น7อยกว4า ๔๕ ชั่วโมงต4อภาค 

การศึกษาปกติ ให7มีค4าเท4ากับ ๑ หน4วยกิตระบบทวิภาค 

  ๗.๔ การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได7รับมอบหมายที่ใช7เวลา 

ทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไม4น7อยกว4า ๔๕ ชั่วโมงต4อภาคการศึกษาปกต ิให7มีค4าเท4ากับ ๑ หน4วยกิต 

ระบบทวิภาค 

 ๘. จำนวนหน4วยกิตรวมและระยะเวลาการศึกษา 

  ๘.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป_) ให7มีจำนวนหน4วยกิตรวมไม4น7อยกว4า ๑๒๐ หน4วยกิตใช7เวลาศึกษาไม4เกิน 

๘ ป_การศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม4เกนิ ๑๒ ป_การศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม4เต็มเวลา 

  ๘.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป_) ให7มีจำนวนหน4วยกิตรวมไม4น7อยกว4า ๑๕๐ หน4วยกิตใช7เวลาศึกษาไม4เกิน 

๑๐ ป_การศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม4เกิน ๑๕ ป_ 

การศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม4เต็มเวลา 

  ๘.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม4น7อยกว4า ๖ ป_) ให7มีจำนวนหน4วยกิตรวมไม4น7อยกว4า 

๑๘๐ หน4วยกิต ใช7เวลาศึกษาไม4เกิน ๑๒ ป_การศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม4เกิน 

๑๘ ป_การศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม4เต็มเวลา 

  ๘.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต4อเนื่อง) ให7มีจำนวนหน4วยกิตรวมไม4น7อยกว4า ๗๒ หน4วยกิตใช7เวลาศึกษาไม4

เกิน ๔ ป_การศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม4เกิน ๖ ป_การศึกษา 

สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม4เต็มเวลา ทั้งนี ้ให7นับเวลาศึกษาจากวันที่เปWดภาคการศึกษาแรกที่รับเข7าศึกษาในหลักสูตรนั้น 

 ๙. โครงสร7างหลกัสูตร ประกอบด7วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวชิา 

เลือกเสร ีโดยมีสัดส4วนจำนวนหน4วยกิตของแต4ละหมวดวิชา ดังนี้ 

  ๙.๑ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมายถึง หมวดวิชาที่เสริมสร7างความเปnนมนุษย)ที่สมบูรณ)ให7มีความรอบรู7อย4าง

กว7างขวาง เข7าใจ และเห็นคุณค4าของตนเอง ผู7อื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ใส4ใจต4อความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนา



 

 

  

ตนเองอย4างต4อเนื่อง ดำเนินชีวิตอย4างมีคุณธรรมพร7อมให7ความช4วยเหลือเพื่อนมนุษย) และเปnนพลเมืองที่มีคุณค4าของสังคมไทยและ

สังคมโลก 

   สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจำแนกเปnนรายวิชาหรือลักษณะบูรณาการ

ใด ๆ ก็ได7 โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุ4มวิชาสังคมศาสตร) มนุษยศาสตร)ภาษาและกลุ4มวิชาวิทยาศาสตร)

กับคณิตศาสตร) ในสัดส4วนที่เหมาะสม เพื่อให7บรรลุวัตถุประสงค)ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป โดยให7มีจำนวนหน4วยกิตรวมไม4

น7อยกว4า ๓๐ หน4วยกิต 

  อนึ่ง การจัดวิชาศึกษาทั่วไปสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี (ต4อเนื่อง) อาจได7รับการยกเว7นรายวิชาที่ได7ศึกษา

มาแล7วในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือระดับอนุปริญญา ทั้งนี้ จำนวนหน4วย       กิตของรายวิชาที่ได7รับการยกเว7น

ดังกล4าว เมื่อนับรวมกับรายวิชาที่จะศึกษาเพิ่มเติมในหลักสูตรปริญญาตร(ีต4อเนื่อง) ต7องไม4น7อยกว4า ๓๐ หน4วยกิต 

  ๙.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะด7าน วิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชาชีพที่มุ4งหมายให7

ผู7เรียนมีความรู7 ความเข7าใจ และปฏิบัติงานได7 โดยให7มีจำนวนหน4วยกิตรวม ดังนี้ 

   ๙.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป_) ทางวิชาการ ให7มีจำนวนหน4วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม4

น7อยกว4า ๗๒ หน4วยกิต 

   ๙.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป_) ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ให7มีจำนวนหน4วยกิตหมวดวิชา

เฉพาะรวมไม4น7อยกว4า ๗๒ หน4วยกิต โดยต7องเรียนวิชาทางปฏิบัติการตามที่มาตรฐานวิชาชีพกำหนด หากไม4มีมาตรฐาน

วิชาชีพกำหนดต7องเรียนวิชาทางปฏิบัติการไม4น7อยกว4า ๓๖ หน4วยกิต และทางทฤษฎีไม4น7อยกว4า ๒๔ หน4วยกิต 

               หลักสูตร (ต4อเนื่อง) ให7มีจำนวนหน4วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม4น7อยกว4า ๔๒ หน4วย

กิต ในจำนวนนั้นต7องเปnนวิชาทางทฤษฏีไม4น7อยกว4า ๑๘ หน4วยกิต 

   ๙.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป_) ให7มีจำนวนหน4วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม4น7อยกว4า ๙๐ 

หน4วยกิต 

   ๙.๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม4น7อยกว4า ๖ ป_) ให7มีจำนวนหน4วยกิตหมวดวิชาเฉพาะรวมไม4น7อย

กว4า ๑๐๘ หน4วยกิต 

               สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดหมวดวิชาเฉพาะในลักษณะวิชาเอกเดี่ยววิชาเอกคู4 หรือ

วิชาเอกและวิชาโทก็ได7 โดยวิชาเอกต7องมีจำนวนหน4วยกิตไม4น7อยกว4า ๓๐ หน4วยกิตและวิชาโทต7องมีจำนวนหน4วยกิตไม4น7อย

กว4า ๑๕ หน4วยกิต ในกรณีที่จัดหลักสูตรแบบวิชาเอกคู4ต7องเพิ่มจำนวนหน4วยกิตของวิชาเอกอีกไม4น7อยกว4า ๓๐ หน4วยกิต และ

ให7มีจำนวนหน4วยกิตรวมไม4น7อยกว4า ๑๕๐ หน4วยกิต 

    สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีแบบก7าวหน7า ผู7เรียนต7องเรียนวิชาระดับบัณฑิตศึกษาใน

หมวดวิชาเฉพาะไม4น7อยกว4า ๑๒ หน4วยกิต 

  ๙.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุ4งให7ผู7เรียนมีความรู7 ความเข7าใจ ตามทีต่นเองถนัดหรือสนใจ โดย

เปWดโอกาสให7ผู7เรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีโดยให7มีจำนวนหน4วยกิตรวมไม4น7อยกว4า ๖ หน4วยกิต 

         สถาบันอุดมศึกษาอาจยกเว7นหรือเทียบโอนหน4วยกิตรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปหมวดวิชา

เฉพาะ และหมวดวิชาเลือกเสรี ให7กับนักศึกษาที่มีความรู7ความสามารถ ที่สามารถวัดมาตรฐานได7ทั้งนี้ นักศึกษาต7องศึกษาให7

ครบตามจำนวนหน4วยกิตที่กำหนดไว7ในเกณฑ)มาตรฐานหลักสูตร และเปnนไปตามหลักเกณฑ)การเทียบโอนผลการเรียนระดับ

ปริญญาเข7าสู4การศึกษาในระบบ และแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเทียบโอน ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 ๑๐. จำนวน คุณวุฒ ิและคุณสมบัติของอาจารย) 

  ๑๐.๑ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการประกอบด7วย 

   ๑๐.๑.๑ อาจารย)ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท4า 



 

 

  

หรือมีตำแหน4งผู7ช4วยศาสตราจารย) และต7องมีผลงานทางวิชาการที่ไม4ใช4ส4วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเปnนผลงาน

ทางวิชาการที่ได7รับการเผยแพร4ตามหลักเกณฑ)ที่กำหนดในการพิจารณาแต4งตั้งให7บุคคลดำรงตำแหน4งทางวิชาการอย4างน7อย ๑ 

รายการ ในรอบ ๕ ป_ย7อนหลัง 

   ๑๐.๑.๒ อาจารย)ผู7รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช4นเดียวกับ 

อาจารย)ประจำหลักสูตร จำนวนอย4างน7อย ๕ คน 

                   กรณีที่หลักสูตรจัดให7มีวิชาเอกมากกว4า ๑ วิชาเอก ให7จัดอาจารย)ผู7รับผิดชอบหลักสูตรที่มี

คุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ)กับสาขาวิชาที่เปWดสอนไม4น7อยกว4าวิชาเอกละ ๓ คน 

       กรณีที่มีความจำเปnนอย4างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ ไม4สามารถสรรหาอาจารย)

ผู7รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจำนวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต7องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย)ผู7รับผิดชอบหลักสูตรที่มี

นั้นให7คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปnนรายกรณี 

   ๑๐.๑.๓ อาจารย)ผู7สอน อาจเปnนอาจารย)ประจำหรืออาจารย)พิเศษที่มีคณุวุฒ ิ

ขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท4า หรือมีตำแหน4งผู7ช4วยศาสตราจารย) ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ)กันหรือในสาขาวิชา

ของรายวิชาที่สอน 

    ในกรณีที่มีอาจารย)ประจำ ที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท4าและทำหน7าที่อาจารย)

ผู7สอนก4อนที่เกณฑ)มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตร ีพ.ศ. ๒๕๕๘จะประกาศใช7 ให7สามารถทำหน7าที่อาจารย)ผู7สอนต4อไปได7 

    ในกรณีของอาจารย)พิเศษอาจได7รับการยกเว7นคุณวุฒิปริญญาโทแต4ทั้งนี้ต7องมีคุณวุฒิ

ขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท4า และมีประสบการณ)การทำงานที่เกี่ยวข7องกับวิชาที่สอนมาแล7วไม4น7อยกว4า ๖ ป_ ทั้งนี้ อาจารย)

พิเศษต7องมีชั่วโมงสอนไม4เกินร7อยละ ๕๐ ของรายวชิาโดยมีอาจารย)ประจำเปnนผู7รับผิดชอบรายวิชานั้น 

  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ และหลักสูตรปริญญาตรี (ต4อเนื่อง) ประกอบด7วย 

   ๑๐.๒.๑ อาจารย)ประจำหลักสูตร มีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาโทหรือเทียบเท4าหรือมีตำแหน4งผู7ช4วย

ศาสตราจารย) และต7องมีผลงานทางวิชาการที่ไม4ใช4ส4วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญาและเปnนผลงานทางวิชาการที่ได7รับ

การเผยแพร4ตามหลักเกณฑ)ที่กำหนดในการพิจารณาแต4งตั้งให7บุคคลดำรงตำแหน4งทางวิชาการอย4างน7อย ๑ รายการ ในรอบ ๕ 

ป_ย7อนหลงั 

    สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ ที่เน7นทักษะด7านวิชาชีพตาม

ข7อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย)ประจำหลักสูตรต7องมีคุณสมบัติเปnนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

    กรณีร4วมผลิตหลักสูตรกับหน4วยงานอื่นที่ไม4ใช4สถาบันอุดมศึกษาหากจำเปnน บุคลากร

ที่มาจากหน4วยงานนั้นอาจได7รับการยกเว7นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต4ต7องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือ

เทียบเท4า และมีประสบการณ)การทำงานในหน4วยงานแห4งนั้นมาแล7วไม4น7อยกว4า ๖ ป_ 

 

   ๑๐.๒.๒ อาจารย)ผู7รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิและคุณสมบัติเช4นเดียวกับ 

อาจารย)ประจำหลักสูตร จำนวนอย4างน7อย ๕ คน 

    ในกรณีของหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน7นทักษะด7านการปฏิบัติ

เชิงเทคนิคในศาสตร)สาขาวิชานั้น อาจารย)ผู7รับผิดชอบหลักสูตรอย4างน7อย ๒ ใน ๕ คนต7องมีประสบการณ)ในด7านปฏิบัติการ 

โดยอาจเปnนอาจารย)ประจำของสถาบันอุดมศึกษา หรือเปnนบุคลากรของหน4วยงานที่ไม4ใช4สถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีข7อตกลงใน

การผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นร4วมกันแต4ทั้งนี้ต7องไม4เกิน ๒ คน 

    กรณีร4วมผลิตหลักสูตรกับหน4วยงานอื่นที่ไม4ใช4สถาบันอุดมศึกษาหากจำเปnน บุคลากร

ที่มาจากหน4วยงานนั้นอาจได7รับการยกเว7นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต4ต7องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรีหรือ

เทียบเท4า และมีประสบการณ)การทำงานในหน4วยงานแห4งนั้นมาแล7วไม4น7อยกว4า ๖ ป_ 



 

 

  

    กรณีที่หลักสูตรจัดให7มีวิชาเอกมากกว4า ๑ วิชาเอก ให7จัดอาจารย)ผู7รับผิดชอบ

หลักสูตรที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงหรือสัมพันธ)กับสาขาวิชาที่เปWดสอนไม4น7อยกว4าวิชาเอกละ ๓ คน และหากเปnนปริญญาตรี

ทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน7นทักษะด7านการปฏิบัติเชิงเทคนิคในศาสตร)สาขาวิชานั้น ต7องมีสัดส4วนอาจารย)ที่มีประสบการณ)

ในด7านปฏิบัติการ ๑ ใน ๓ 

    กรณีที่มีความจำเปnนอย4างยิ่งสำหรับสาขาวิชาที่ไม4สามารถสรรหาอาจารย)ผู7รับผิดชอบ

หลักสูตรครบตามจำนวน ทางสถาบันอุดมศึกษาต7องเสนอจำนวนและคุณวุฒิของอาจารย)ผู7รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให7

คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเปnนรายกรณี 

   ๑๐.๒.๓ อาจารย)ผู7สอน อาจเปnนอาจารย)ประจำหรืออาจารย)พิเศษที่มีคุณวุฒขิั้นต่ำปริญญาโท

หรือเทียบเท4า หรือมีตำแหน4งผู7ช4วยศาสตราจารย) ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ)กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่

สอน 

    ในกรณีที่มีอาจารย)ประจำที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท4า และทหน7าที่อาจารย)

ผู7สอนก4อนที่เกณฑ)มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ จะประกาศใช7 ให7สามารถทำหน7าที่อาจารย)ผู7สอนต4อไปได7 

    สำหรับกรณีร4วมผลิตหลักสูตรกับหน4วยงานอื่นที่ไม4ใช4สถาบันอุดมศึกษาหากจำเปnน 

บุคลากรที่มาจากหน4วยงานนั้นอาจได7รับการยกเว7นคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการแต4ต7องมีคุณวุฒิขั้นต่ำปริญญาตรี

หรือเทียบเท4า และมีประสบการณ)การทำงานในหน4วยงานแห4งนั้นมาแล7วไม4น7อยกว4า ๖ ป_ 

    ในกรณีของอาจารย)พิเศษอาจได7รับการยกเว7นคุณวุฒิปริญญาโทแต4ทั้งนี้ต7องมีคุณวุฒิ

ขั้นต่ำปริญญาตรีหรือเทียบเท4า และมีประสบการณ)การทำงานที่เกี่ยวข7องกับวิชาที่สอนมาแล7วไม4น7อยกว4า ๖ ป_ ทั้งนี้อาจารย)

พิเศษต7องมีชั่วโมงสอนไม4เกินร7อยละ ๕๐ ของรายวิชาโดยมีอาจารย)ประจำเปnนผู7รับผิดชอบรายวิชานั้น 

    สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เน7นทักษะด7านวิชาชีพตาม

ข7อกำหนดของมาตรฐานวิชาชีพ อาจารย)ผู7สอนต7องมีคุณสมบัติเปnนไปตามมาตรฐานวิชาชีพนั้น ๆ 

 ๑๑. คุณสมบัติของผู7เข7าศึกษา 

  ๑๑.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป_ ๕ ป_ และไม4น7อยกว4า ๖ ป_) จะต7องเปnนผู7สำเร็จการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท4า 

  ๑๑.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (ต4อเนื่อง) จะต7องเปnนผู7สำ เร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

หรือเทียบเท4า หรือระดับอนุปริญญา (๓ ป_) หรือเทียบเท4า ในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่จะเข7าศึกษา 

  ๑๑.๓ หลักสูตรปริญญาตรีแบบก7าวหน7าทั้งทางวิชาการ และทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการต7องเปnนผู7สำเร็จ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท4า โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม4น7อยกว4า๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนน

หรือเทียบเท4า และมีผลการเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีแบบก7าวหน7าไม4น7อยกว4า ๓.๕๐ ทุกภาคการศึกษา อนึ่ง ในระหว4าง

การศึกษาในหลักสูตรแบบก7าวหน7า หากภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่งมีผลการเรียนต่ำกว4า ๓.๕๐ จากระบบ ๔ ระดับ

คะแนนหรือเทียบเท4า จะถือว4าผู7เรียนขาดคุณสมบัติในการศึกษาหลักสูตรแบบก7าวหน7า 

 ๑๒. การลงทะเบียนเรียน ให7ลงทะเบียนเรียนได7ไม4น7อยกว4า ๙ หน4วยกิต และไม4เกิน ๒๒ หน4วยกิตในแต4ละภาค

การศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และให7ลงทะเบียนเรียนได7ไม4เกิน๙ หน4วยกิต ในแต4ละภาคการศึกษาปกติ 

สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม4เต็มเวลา และจะสำเร็จการศึกษาได7 ดังนี้ 

  ๑๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป_) สำเร็จการศึกษาได7ไม4ก4อน ๖ ภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา และไม4ก4อน ๑๔ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม4เต็มเวลา 

  ๑๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป_) สำเร็จการศึกษาได7ไม4ก4อน ๘ ภาคการศึกษาปกติสำหรับการลงทะเบียน

เรียนเต็มเวลา และไม4ก4อน ๑๗ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม4เต็มเวลา 



 

 

  

  ๑๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ไม4น7อยกว4า ๖ ป_) สำเร็จการศึกษาได7ไม4ก4อน ๑๐ ภาคการศึกษาปกต ิสำหรับ

การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม4ก4อน ๒๐ ภาคการศึกษาปกต ิสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม4เต็มเวลา 

  ๑๒.๔ หลักสูตรปริญญาตรี (ต4อเนื่อง) สำเร็จการศึกษาได7ไม4ก4อน ๔ ภาคการศึกษาปกติสำหรับการ

ลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา และไม4ก4อน ๘ ภาคการศึกษาปกติ สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม4เต็มเวลา 

   สำหรับการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร7อน ให7ลงทะเบียนเรียนได7ไม4เกิน ๙ หน4วยกิต 

   หากสถาบันอุดมศึกษาใดมีเหตุผลและความจำเปnน การลงทะเบียนเรียนที่มีจำนวนหน4วยกิตแตก

ต4างไปจากเกณฑ)ข7างต7นก็อาจทำได7 แต4ทั้งนี้ต7องไม4กระทบกระเทือนต4อมาตรฐานและคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต7องเรียนให7ครบ

ตามจำนวนหน4วยกิตตามที่ระบุไว7ในหลักสูตร 

 ๑๓. เกณฑ)การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา ให7สถาบันอุดมศึกษากำหนดเกณฑ)การวัดผลเกณฑ)ขั้นต่ำของแต4ละ

รายวิชา และเกณฑ)การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยต7องเรียนครบ 

ตามจำนวนหน4วยกิตที่กำหนดไว7ในหลักสูตร และต7องได7ระดับคะแนนเฉลี่ยไม4ต่ำกว4า ๒.๐๐ จากระบบ ๔ ระดับคะแนนหรือ

เทียบเท4า จึงถือว4าเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี 

  สถาบันอุดมศึกษาที่ใช7ระบบการวัดผลและการสำเร็จการศึกษาที่แตกต4างจากนี ้จะต7องกำหนดให7มีค4า

เทียบเคียงกันได7 

 ๑๔. ชื่อปริญญา สถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว4าด7วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย4อสำหรับ

สาขาวิชาไว7แล7ว ให7ใช7ชื่อปริญญาตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกานั้น ในกรณีที่ปริญญาใดยังมิได7กำหนดชื่อไว7ในพระราช

กฤษฎีกา หรือกรณีที่สถาบันอุดมศึกษาใดไม4มีการตราพระราชกฤษฎีกาว4าด7วยปริญญาในสาขาวิชา และอักษรย4อสำหรับ

สาขาวิชา ให7ใช7ชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ)การกำหนดชื่อปริญญา ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด 

 ๑๕. การประกันคุณภาพของหลักสูตร ให7ทุกหลักสูตรกำหนดระบบการประกันคุณภาพของหลักสูตร โดยมี

องค)ประกอบในการประกันคุณภาพอย4างน7อย ๖ ด7าน คือ 

  (๑) การกำกับมาตรฐาน 

  (๒) บัณฑิต 

  (๓) นักศึกษา 

  (๔) อาจารย) 

  (๕) หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมนิผู7เรียน 

  (๖) สิ่งสนับสนุนการเรียนรู7 

 ๑๖. การพัฒนาหลักสูตร ให7ทุกหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรให7ทันสมัย โดยมีการประเมินและรายงานผลการดำเนินการ

ของหลักสูตรทุกป_การศึกษา เพื่อนำข7อมูลที่ได7ไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรเปnนระยะ ๆ อย4างน7อยตามรอบระยะเวลาของ

หลักสูตร หรือทุกรอบ ๕ ป_ 

 ๑๗. ในกรณีที่ไม4สามารถปฏิบัติตามแนวทางดังกล4าวได7 หรือมีความจำเปnนต7องปฏิบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว7ใน

ประกาศนี้ ให7อยู4ในดุลยพินิจของคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่จะพิจารณาและให7ถือคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการ

อุดมศึกษานั้นเปnนที่สุด 

 

      ประกาศ ณ วันที ่๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 

                  พลเอก ดาว)พงษ) รัตนสุวรรณ 

             รัฐมนตรีว4าการกระทรวงศึกษาธิการ 
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ภาคผนวก  ข 

ข4อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว?าด4วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 

ข4อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2550 

ข4อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ว?าด4วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2557  
 



 

 

  

ข"อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ว8าด"วยการศึกษาระดับปรญิญาตร ี

พ.ศ ๒๕๔๘ 
     

 โดยท่ีเปYนการสมควรออกขdอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ว@าดdวยการศึกษาระดับปริญญาตรี   ใหd

เหมาะสมย่ิงข้ึน  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แห@งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  สภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ในการประชุมคร้ังท่ี  ๔ / ๒๕๔๘   เม่ือวันท่ี  ๒๙  เมษายน   ๒๕๔๘  ใหdออกขdอบังคับไวd

ดังต@อไปน้ี 

หมวด  ๑ 

บทท่ัวไป 
 

 ขdอ  ๑  ขdอบังคับน้ีเรียกว@า  “ขdอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ว@าดdวยการศึกษาระดับปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๔๘ ” 

 ขdอ  ๒  ขdอบังคับน้ีใหdใชdบังคับต้ังแต@ปzการศึกษา  ๒๕๔๘  เปYนตdนไป 

 ขdอ  ๓  บรรดาขdอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คำส่ัง  หรือมติอ่ืนใดซ่ึงขัดแยdงกับขdอบังคับน้ีใหdใชd 

ขdอบังคับน้ีแทน 

 ขdอ  ๔  ในขdอบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว@า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว@า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 “อธิการบดี”  หมายความว@า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 “คณะ”  หมายความว@า  คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครและใหdหมายความรวมถึงหน@วยงาน ท่ี

เรียกช่ืออย@างอ่ืนท่ีดำเนินการจัดการเรียนการสอน  และมีฐานะเทียบเท@าคณะ 

 “คณบดี”  หมายความว@า  คณบดีหัวหนdาส@วนราชการท่ีเปYนคณะ  และใหdหมายความรวมถึงหัวหนdา 

หน@วยงานอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท@าคณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอน   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  คณะกรรมการประจำคณะ”  หมายความว@า  คณะกรรมการตามมาตรา ๔๑  วรรคสอง  แห@ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.๒๕๔๗  และใหdหมายความรวมถึงคณะกรรมการในหน@วยงานท่ีเรียกช่ือ

อย@างอ่ืนท่ีดำเนินการจัดการเรียนการสอน  และมีฐานะเทียบเท@าคณะ 

        “สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว@า  สถาบันการศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

รับรองใหdมีสถานะเทียบเท@าสถาบันอุดมศึกษา 

 “สำนักส@งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  หมายความว@า  ส@วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครท่ีรับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 “อาจารยKท่ีปรึกษา”  หมายความว@า  อาจารยKท่ีไดdรับการแต@งต้ังโดยคณบดี  เพ่ือใหdทำหนdา              

ท่ีควบคุมแนะนำ และใหdคำปรึกษาดdานการเรียน และดdานอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขdองกับการเรียนของนักศึกษา



 

 

  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 ขdอ ๕  ใหdอธิการบดีเปYนผูdรักษาการตามขdอบังคับน้ีและมีอำนาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคำส่ัง          

เพ่ือประโยชนKในการปฏิบัติตามขdอบังคับน้ี 

 ในกรณีท่ีมีปyญหาในการปฏิบัติตามขdอบังคับ หรือในกรณีไม@อาจปฏิบัติตามขdอกำหนดในขdอบังคับน้ี  ใหd

อธิการบดีเปYนผูdวินิจฉัยหรืออนุมัติ 

หมวด  ๒ 

ระบบการศึกษา 
  

 ขdอ  ๖  ระบบการศึกษา 

 การจัดการศึกษาใหdใชdระบบ  ดังน้ี 

  ๖.๑  ระบบทวิภาค  โดยหน่ึงปzการศึกษาแบ@งออกเปYน ๒  ภาคการศึกษาปกติ  หน่ึงภาค

การศึกษาปกติมีระยะเวลาการศึกษาไม@นdอยกว@า  ๑๕  สัปดาหK  มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาภาคฤดูรdอน  โดย

กำหนดระยะเวลาและจำนวนหน@วยกิต โดยมีสัดส@วนเทียบเคียงกันไดdกับการศึกษาภาคปกติ 

  ๖.๒  ระบบไตรภาค  หน่ึงปzการศึกษาแบ@งออกเปYน ๓ ภาคการศึกษาปกติรวมภาคฤดูรdอนหน่ึง

ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม@นdอยกว@า  ๑๒  สัปดาหK 

 ขdอ  ๗  รูปแบบการจัดการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงหรือรูปแบบผสมผสาน  ดังน้ี 

  ๗.๑  โปรแกรมเรียนในเวลาราชการ 

  ๗.๒  โปรแกรมเรียนสุดสัปดาหK  เปYนการจัดการเรียนการสอนในวันหยุดสุดสัปดาหK 

  ๗.๓  โปรแกรมการเรียนนอกเวลาราชการ  เปYนการจัดการเรียนการสอนโดยใชdเวลานอก

เวลาราชการ 

  ๗.๔  โปรแกรมเรียนทางไกล  โดยใชdระบบทางไกล  ผ@านไปรษณียK  วิทยุกระจายเสียง  

วิดีทัศนKสองทางหรือเครือข@ายคอมพิวเตอรK  หรือระบบอินเตอรKเน็ต 

  ๗.๕  โปรแกรมชุดวิชา  (Module System) เปYนการจัดการเรียนการสอนเปYนคราวๆคราว

ละ ๑  รายการ  หรือหลายรายวิชา  ซ่ึงอาจจัดเปYนชุดของรายวิชาท่ีมีเน้ือหาสัมพันธKกัน 

  ๗.๖  โปรแกรมนานาชาติ  เปYนการจัดการเรียนการสอน  โดยความร@วมมือกับ

สถาบันการศึกษาในต@างประเทศ  หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัยท่ีมีการจัดการและมาตรฐานเช@นเดียวกันกับ

หลักสูตรนานาชาติ  โดยอาจจัดในเวลาและเน้ือหาท่ีสอดคลdองกับโปรแกรมในต@างประเทศ 

 

  ๗.๗  โปรแกรมการเรียนการสอนผ@านส่ืออิเล็กทรอนิกสK  (E - Learning)  ใหdเปYนไปตาม

ประกาศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

  ๗.๘  โปรแกรมโครงการพิเศษ 

 การจัดการเรียนการสอนแต@ละรูปแบบใหdพิจารณาตามความเหมาะสมกับแต@ละหลักสูตร  ท้ังน้ี



 

 

  

จะตdองจัดใหdไดdเน้ือหาสมดุลกับจำนวนหน@วยกิตรวมของหลักสูตร  โดยการเทียบหน@วยกิตตามขdอ ๙  และใหd

จัดทำเปYนประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขdอ  ๘  การคิดหน@วยกิต 

  ๘.๑  ระบบทวิภาค 

   ๘.๑.๑  รายวิชาภาคทฤษฎี  ท่ีใชdเวลาบรรยายหรืออภิปรายไม@นdอยกว@า  

๑๕  ช่ัวโมงต@อภาคการศึกษาปกติ  ใหdมีค@าเท@ากับ  ๑ หน@วยกิต 

   ๘.๑.๒  รายวิชาภาคปฏิบัติ  ท่ีใชdเวลาฝÅกหรือทดลองไม@นdอยกว@า  ๓๐  ช่ัวโมง 

ต@อภาคการศึกษาปกติ  ใหdมีค@าเท@ากับ ๑ หน@วยกิต 

   ๘.๑.๓  การฝÅกประสบการณKวิชาชีพหรือฝÅกภาคสนาม  ท่ีใชdเวลาฝÅกไม@นdอยกว@า  ๔๕  

ช่ัวโมงต@อภาคการศึกษาปกติ  ใหdมีค@าเท@ากับ ๑  หน@วยกิต 

   ๘.๑.๔  การทำโครงการหรือกิจกรรมอ่ืนใดตามท่ีไดdรับมอบหมาย  ท่ีใชdเวลาทำ

โครงการหรือกิจกรรมน้ันๆ ไม@นdอยกว@า  ๔๕  ช่ัวโมงต@อภาคการศึกษาปกติ  ใหdมีค@าเท@ากับ  ๑  หน@วยกิต การ

จัดการศึกษาระบบไตรภาค  ใหdเทียบเคียงหน@วยกิตกับระบบทวิภาค ดังน้ี 

  ๘.๒ ระบบไตรภาค 

   ๘.๒.๒  หน@วยกิตระบบไตรภาค  เทียบไดdกับ ๑๒/๑๕  หน@วยกิตระบบทวิภาค  หรือ ๔  

หน@วยกิตระบบทวิภาค  เทียบไดdกับ  ๕ หน@วยกิตระบบไตรภาค 

 ขdอ  ๙  เกณฑKมาตรฐานสำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีตามขdอบังคับน้ีตามหมวดน้ีเปYนตdนไป            

ใหdใชdระบบทวิภาค  กรณีการศึกษาระบบไตรภาค ใหdเทียบเคียงกับระบบทวิภาค 

 

 

หมวด  ๓ 

หลักสูตร 

 

 ขdอ ๑๐  ใหdจัดหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ไวdดังน้ี 

  ๑๐.๑  หลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปz ใหdมีจำนวนหน@วยกิตรวมไม@นdอยกว@า ๑๒๐ หน@วยกิต      

ใชdเวลาการศึกษาไม@นdอยกว@า ๖  ภาคการศึกษาปกติและไม@เกิน  ๑๖  ภาคการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียน

เต็มเวลา  และไม@นdอยกว@า  ๗  ภาคการศึกษาและไม@เกิน  ๒๔  ภาคการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม@เต็ม

เวลา 

  ๑๐.๒ หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปz ใหdมีจำนวนหน@วยกิตรวมไม@นdอยกว@า ๑๕๐ หน@วยกิตใชdเวลา

ศึกษาไม@นdอยกว@า   ๘ ภาคการศึกษาปกติและไม@เกิน  ๒๐  ภาคการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  

และไม@นdอยกว@า  ๙  ภาคการศึกษาปกติและไม@เกิน  ๓๐  ภาคการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม@เต็มเวลา 

  ๑๐.๓ หลักสูตรปริญญาต@อเน่ือง  ใหdมีจำนวนหน@วยกิตรวมไม@นdอยกว@า ๗๒  หน@วยกิต  และ ใชd



 

 

  

เวลาศึกษาไม@นdอยกว@า ๔  ภาคการศึกษาปกติและไม@เกิน ๘ ภาคการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  และ

ไม@นdอยกว@า ๔ ภาคการศึกษาปกติและไม@เกิน ๑๒  ภาคการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม@เต็มเวลา 

 

 

หมวด ๔ 

การรับเขCาเปcนนักศึกษา  และสภาพนักศึกษา 

 

 ขdอ  ๑๑  คุณสมบัติของผูdมีสิทธิสมัครเขdาเปYนนักศึกษา 

 ผูdมีสิทธิสมัครเขdาเปYนนักศึกษาตdองมีคุณสมบัติ  ดังน้ี 

  ๑๑.๑  สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท@าสำหรับหลักสูตร

ปริญญาตรีปกติหรือสำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท@าสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีต@อเน่ือง 

  ๑๑.๒  เปYนผูdมีความประพฤติดี 

  ๑๑.๓  ไม@เปYนผูdมีความประพฤติเส่ือมเสียอย@างรdายแรง 

  ๑๑.๔  ไม@เปYนโรคท่ีจะเปYนอุปสรรคต@อการศึกษา 

  ๑๑.๕ ไม@เปYนบุคคลวิกลจริต 

  ๑๑.๖  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถdวนตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

  ๑๑.๗  มีคุณสมบัติตามท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหdเปYนกรณีพิเศษ 

 ขdอ ๑๒  การรับเขdาเปYนนักศึกษา 

 กำหนดการและวิธีการรับเขdาเปYนนักศึกษาใหdเปYนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

สำหรับผูdท่ีมหาวิทยาลัยอนุมัติใหdเขdาศึกษาไดdเปYนกรณีพิเศษ  มหาวิทยาลัยจะกำหนดใหdยกเวdน 

วิธีการดังกล@าวในวรรคก@อน  แต@จะใหdมีการสอบคุณวุฒิอย@างอ่ืนแทนก็ไดd 

 ขdอ  ๑๓  การข้ึนทะเบียนเปYนนักศึกษา 

  ๑๓.๑  ผูdสมัครท่ีไดdรับการคัดเลือกใหdเขdาเปYนนักศึกษาจะมีสภาพเปYนนักศึกษาเม่ือไดdข้ึน

ทะเบียนเปYนนักศึกษาแลdว  โดยตdองส@งหลักฐาน  พรdอมท้ังชำระเงินตามระเบียบในวัน  เวลาและสถานท่ีท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด 

  ๑๓.๒  ผูdสมัครท่ีไดdรับคัดเลือกเขdาใหdเปYนนักศึกษาท่ีไม@ข้ึนทะเบียนเปYนนักศึกษาตามวัน  เวลา 

และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดเปYนอันหมดสิทธ์ิท่ีจะข้ึนทะเบียนเปYนนักศึกษา  เวdนแต@จะไดdแจdง

เหตุขัดขdองใหdมหาวิทยาลัยทราบเปYนลายลักษณKอักษรภายในวันท่ีกำหนดใหdรายงายตัวและเม่ือไดdรับ

อนุมัติแลdวตdองมารายงานตัวภายใน  ๗  วัน  นับจากวันสุดทdายท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดใหdรายงานตัว  เวdนแต@จะ

มีเหตุจำเปYนและไดdรับอนุมัติจากอธิการบดี 

  ๑๓.๓  ผูdสมัครท่ีไดdรับคัดเลือกใหdเปYนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา  และเปYนนักศึกษาระบบ

ใดตdองข้ึนทะเบียนเปYนนักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา  และเปYนนักศึกษาระบบน้ัน 

  ๑๓.๔  ผูdสมัครท่ีไดdรับการคัดเลือกใหdเขdาเปYนนักศึกษาและทำการศึกษา ณ  วิทยาเขต  หรือศูนยK



 

 

  

การศึกษาใดจะตdองข้ึนทะเบียนเปYนนักศึกษาและทำการศึกษา ณ วิทยาเขตหรือศูนยKการศึกษาน้ัน 

 ขdอ ๑๔  การเปล่ียนระบบการศึกษา 

 ในกรณีท่ีมีเหตุผลและความจำเปYนอย@างย่ิง  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหdนักศึกษาเปล่ียนระบบการศึกษาไดd

ท้ังน้ีนักศึกษาจะตdองปฏิบัติตามขdอบังคับและระเบียบต@างๆของมหาวิทยาลัยรวมท้ังชำระค@าธรรมเนียมการศึกษา

สำหรับการเปล่ียนระบบการศึกษา  โดยใหdนับระยะเวลาการศึกษาต@อจากท่ีไดdศึกษามาแลdว 

 ขdอ ๑๕  สภาพนักศึกษา 

  ๑๕.๑  สภาพนักศึกษาแบ@งออกเปYน ๒  สภาพ  ดังน้ี 

   ๑๕.๑.๑  นักศึกษาสภาพสมบูรณK  ไดdแก@  นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนเปYน                 

ภาคการศึกษาแรกหรือนักศึกษาท่ีสอบไดdแตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม@ต่ำกว@า  ๒.๐๐ 

   ๑๕.๑.๒  นักศึกษาสภาพรอพินิจ  ไดdแก@  นักศึกษาท่ีสอบไดdแตdมระดับคะแนนเฉล่ีย

สะสมต่ำกว@า ๒.๐๐ 

  ๑๕.๒  ผูdท่ีมีสภาพนักศึกษาจะมีบัตรประจำตัวนักศึกษาเปYนหลักฐาน  เพ่ือประกอบการใชd

สิทธิต@างๆ  ท่ีนักศึกษาพึงมีในมหาวิทยาลัย 

 

  ๑๕.๓  การจำแนกสภาพนักศึกษา 

  การจำแนกสภาพนักศึกษาจะกระทำทุกๆ  ๒  ภาคการศึกษาในแต@ละปzการศึกษา               

เวdนแต@ในกรณีลงทะเบียนเรียนฤดูรdอนใหdถือว@าเปYนภาคการศึกษาต@อเน่ือง 

  ๑๕.๔  การพdนสภาพนักศึกษาใหdเปYนไปตามหลักเกณฑKต@อไปน้ี 

   ๑๕.๔.๑  ขาดคุณสมบัติตามขdอ ๑๑ 

   ๑๕.๔.๒  ตาย 

   ๑๕.๔.๓  ลาออก 

   ๑๕.๔.๔  สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  และไดdรับอนุมัติอนุปริญญาหรือ

ปริญญาจากสภามหาวิทยาลัยแลdว  เวdนแต@จะไดdรับอนุมัติจากอธิการบดีใหdเขdาศึกษาต@อ 

   ๑๕.๔.๕  ไดdรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหdลาออกหรือโอนไปยังสถาบัน อุดมศึกษาอ่ืน 

๑๕.๔.๖  ไม@ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาแรกท่ีข้ึนทะเบียนเปYนนักศึกษา

หรือไม@ลงทะเบียนเรียนใหdเสร็จส้ินภายใน  ๓  สัปดาหK  นับแต@วันเปóดภาคการศึกษา  เวdนแต@จะไดdรับการ  

ผ@อนผันจากมหาวิทยาลัย 

   ๑๕.๔.๗  ไม@ลงทะเบียนเรียนหรือชำระเงินค@าธรรมเนียมการศึกษาเพ่ือรักษา

สภาพนักศึกษาภายใน ๓ สัปดาหK  นับแต@วันเปóดภาคการศึกษา   เวdนแต@จะไดdรับการการผ@อนผันจากมหาวิทยาลัย  

ท้ังน้ีไม@นdอยกว@า ๒ สัปดาหKก@อนสอบปลายภาค 

   ๑๕.๔.๘  นักศึกษาท่ีไดdแตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ำกว@า ๑.๖๐  ในการจำแนก

สภาพนักศึกษาเปYนคร้ังแรก  หรือไดdแตdมระดับคะแนนเฉล่ียต่ำกว@า  ๑.๗๐  ในการจำแนกสภาพนักศึกษาคร้ัง

ท่ี ๒  หรือไดdแตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต่ำกว@า  ๑.๘๐ ในการจำแนกนักศึกษาคร้ังท่ี ๓ 



 

 

  

   ๑๕.๔.๙  ไม@สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาท่ีกำหนดตามขdอ ๑๐ 

   ๑๕.๔.๑๐  นักศึกษาลงทะเบียนครบตามท่ีหลักสูตรกำหนดแต@ยังไดdแตdมระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมต่ำกว@า  ๑.๘๐ 

   ๑๕.๔.๑๑  กระทำการทุจริต  หรือมีความประพฤติอันเปYนการเส่ือมเสียแก@

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหdออกหรือไล@ออกตามขdอบังคับของมหาวิทยาลัยว@าดdวยวินัย

นักศึกษา 

   ๑๕.๔.๑๒  ตdองโทษโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหdจำคุก  เวdนแต@ความผิดลหุโทษ  หรือ

ความผิดเม่ือไดdกระทำโดยประมาท 

  ๑๕.๕  การคืนสภาพนักศึกษา 

  นักศึกษาท่ีพdนสภาพการเปYนนักศึกษาดdวยเหตุสุดวิสัย  โดยไม@ไดdกระทำผิดทางวินัย  และ

ไม@ไดdพdนสภาพเน่ืองจากมีผลการเรียนต่ำกว@าเกณฑKท่ีกำหนดในขdอ ๑๕.๔.๘ อาจขอคืนสภาพนักศึกษาไดd  ท้ังน้ี

ตdองไดdรับอนุมัติจากอธิการบดี  และตdองชำระค@าธรรมเนียมการคืนสภาพนักศึกษา  และค@าธรรมเนียมรักษา

สภาพนักศึกษายdอนหลัง 

 ขdอ ๑๖  การเปล่ียนสาขาวิชา 

  ๑๖.๑  นักศึกษาท่ีจะเปล่ียนสาขาวิชา  จะตdองมีเวลาศึกษาอยู@ในสาขาวิชาเดิมแลdวไม@นdอย

กว@า  ๒  ภาค การศึกษาปกติ 

  ๑๖.๒  การเปล่ียนสาขาวิชา  จะกระทำไดdก็ต@อเม่ือไดdรับความเห็นชอบจากหัวหนdาโปรแกรมหรือ

หัวหนdาสาขาวิชาเจdาสังกัดสาขาวิชาเอกเดิม  หัวหนdาโปรแกรมวิชาเจdาสังกัดสาขาวิชาเอกใหม@  และใหdคณบดี

อนุมัติแลdวแจdงสำนักส@งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

  ๑๖.๓  นักศึกษาท่ีไดdรับอนุมัติใหdเปล่ียนสาขาวิชาจะตdองชำระค@าธรรมเนียมตามท่ี 

มหาวิทยาลัยกำหนด   

 ขdอ ๑๗  การยdายวิทยาเขต  หรือศูนยKการศึกษา 

  ๑๗.๑  นักศึกษาท่ีสอบคัดเลือกไดd  หรือไดdรับคัดเลือกใหdเขdาศึกษา  ณ  วิทยาเขตหรือ

ศูนยKการศึกษาใดจะตdองศึกษา  ณ  วิทยาเขต  หรือศูนยKการศึกษาน้ัน  มหาวิทยาลัยจะไม@อนุญาตใหd

นักศึกษายdายไปศึกษา  ณ  วิทยาเขตหรือศูนยKบริการการศึกษาอ่ืน  เวdนแต@ในกรณีท่ีมีเหตุผล ความจำเปYน

อย@างย่ิงเท@าน้ัน 

  ๑๗.๒  ระยะเวลาการศึกษาของนักศึกษาท่ียdายวิทยาเขตหรือศูนยKการศึกษา  ใหdนับต้ังแต@เร่ิม

เขdาศึกษา  ณ  วิทยาเขตหรือศูนยKการศึกษาเดิม 

 ขdอ ๑๘   การยdายคณะ 

                       ๑๘.๑  นักศึกษาท่ีจะขอยdายคณะ  ตdองไดdเรียนตามหลักสูตรในคณะเดิมมาแลdวไม@ 

นdอยกว@า  ๒  ภาคการศึกษาปกติ  ท้ังน้ีไม@นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษาหรือถูกใหdพักการศึกษา  และมี

หน@วยกิตสะสมไม@นdอยกว@า  ๓๐  หน@วยกิต  และมีคุณสมบัติอ่ืนตามท่ีคณะกำหนด  

  ๑๘.๒  นักศึกษาท่ีประสงคKจะยdายคณะ  จะตdองย่ืนเอกสารต@างๆ  ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด



 

 

  

ต@อสำนักส@งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายใน  ๑ สัปดาหK  นับจากวันเปóดภาคการศึกษา 

  ๑๘.๓  การยdายคณะจะกระทำไดdเม่ือไดdรับความเห็นชอบจากอาจารยKท่ีปรึกษา  หัวหนdา

โปรแกรมวิชา  คณบดีเจdาสังกัดเดิมและไดdรับอนุมัติจากคณะกรรมการประจำคณะท่ีนักศึกษาขอยdายเขdาศึกษา 

  ๑๘.๔  นักศึกษาท่ียdายคณะจะตdองมีเวลาการศึกษาอยู@ในคณะท่ีตนยdายเขdาอย@างนdอย    ๔  

ภาคการศึกษาปกติก@อนสำเร็จการศึกษา 

  ๑๘.๕  ระยะเวลาการศึกษา  ใหdนับต้ังแต@เขdาศึกษาในคณะเดิม 

                    ๑๘.๖  นักศึกษาท่ีไดdรับอนุมัติใหdยdายคณะ  จะตdองชำระค@าธรรมเนียมตามท่ี 

มหาวิทยาลัยกำหนด  และสามารถยdายคณะไดdไม@เกิน  ๑  คร้ัง 

         ๑๘.๗  การโอนรายวิชาและจำนวนรายวิชาท่ีจะโอน  ตdองไดdรับอนุมัติจากคณบดีท่ีนักศึกษายdายเขdา 

 ๑๘.๘  นักศึกษาท่ียdายคณะใหdคำนวณแตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมจากรายวิชาท้ังหมดท่ีไดdรับอนุมัติ

ใหdโอนจากคณะเดิม  รวมกับรายวิชาท่ีเรียนในคณะท่ีรับเขdาศึกษาดdวย 

 ขdอ  ๑๙  การรับโอนนักศึกษา 

  ๑๙.๑  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณารับโอนนิสิตหรือนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ี

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองและกำลังศึกษาในหลักสูตรท่ีมีระดับและมาตรฐาน

เทียบเคียงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

  ๑๙.๒  การพิจารณารับโอนใหdอยู@ในดุลพินิจของคณบดีคณะท่ีจะรับโอน  และตdองไดdรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

  ๑๙.๓  นักศึกษาท่ีจะไดdรับการพิจารณารับโอนตdองมีคุณสมบัติดังน้ี 

   ๑๙.๓.๑  มีคุณสมบัติครบถdวนตามขdอ  ๑๑  แห@งขdอบังคับน้ี 

   ๑๙.๓.๒  ไดdศึกษาอยู@ในสถาบันอุดมศึกษามาแลdวไม@นdอยกว@า  ๒  ภาคการศึกษา

ปกติท้ังน้ีไม@นับภาคการศึกษาท่ีลาพักการศึกษา 

  ๑๙.๔  นักศึกษาท่ีประสงคKจะโอนมาศึกษาในมหาวิทยาลัย  จะตdองย่ืนคำรdองต@อ

มหาวิทยาลัยเปYนเวลาไม@นdอยกว@า  ๔  สัปดาหK  ก@อนวันเปóดภาคการศึกษาของภาคท่ีประสงคKจะเขdาศึกษาน้ัน  

พรdอมท้ังแนบเอกสารตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

                           ๑๙.๕  นักศึกษาท่ีรับโอนจะตdองมีเวลาศึกษาอยู@ในมหาวิทยาลัยไม@นdอยกว@า ๒ ภาคการศึกษา 

                  ๑๙.๖  การนับเวลาใหdนับระยะต@อเน่ืองจากสถานศึกษาเดิม 

 ขdอ  ๒๐  การโอนหน@วยกิตและการยกเวdนรายวิชา 

 นักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีอาจขอโอนหน@วยกิตหรือยกเวdนรายวิชาในหลักสูตรระดับ

เดียวกันท่ีไดdเคยศึกษามาแลdวจากการศึกษาในหลักสูตรอ่ืน  หรือหลักสูตรเดียวกันในมหาวิทยาลัยหรือจาก

สถาบันการศึกษาอ่ืนท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  และ/หรือการศึกษานอกระบบ  

การศึกษาตามอัธยาศัย  การฝÅกอาชีพ  ท้ังน้ีใหdเปYนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยว@าดdวยการโอนผลการเรียน

การยกเวdนรายวิชา  การเทียบโอนความรูd  ทักษะ และประสบการณK  ตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ผูdท่ีจะ

ขอโอนผลการเรียนและขdอยกเวdนการเรียน  ตdองกระทำใหdเสร็จส้ินตามท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนด 



 

 

  

 

หมวด ๕ 

อาจารย0ท่ีปรึกษา 

 

 ขdอ  ๒๑  ใหdนักศึกษาแต@ละคนมีอาจารยKท่ีปรึกษาเปYนผูdแนะนำการวางแผนการศึกษาและใน

การลงทะเบียนศึกษารายวิชาทุกคร้ัง  ตdองใหdอาจารยKท่ีปรึกษาลงลายมือช่ือไวdเปYนหลักฐาน 

 ขdอ  ๒๒  หนdาท่ีของอาจารยKท่ีปรึกษา 

 อาจารยKท่ีปรึกษามีหนdาท่ีดังน้ี 

  ๒๒.๑  ใหdคำแนะนำและทำแผนการเรียนของนักศึกษาร@วมกับนักศึกษา  ใหdถูกตdองตาม

หลักสูตรท่ีกำหนดไวd 

  ๒๒.๒  ใหdคำแนะนำในเร่ืองระเบียบ  ขdอบังคับ  หรือประกาศเก่ียวกับการศึกษาแก@นักศึกษา 

  ๒๒.๓  รับผิดชอบในการลงทะเบียนเรียน  การขอถอน  ขอเพ่ิม  หรือขอยกเลิกรายวิชา  

และจำนวนหน@วยกิตต@อภาคการศึกษาของนักศึกษา 

  ๒๒.๔  แนะนำวิธีเรียน  ใหdคำปรึกษา  และติดตามผลการศึกษาของนักศึกษา 

  ๒๒.๕  พิจารณาคำรdองต@างๆ  ของนักศึกษา  และดำเนินการใหdถูกตdองตามระเบียบของ

มหาวิทยาลัย 

  ๒๒.๖  ใหdคำปรึกษาเก่ียวกับความเปYนอยู@และการศึกษาของนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 

  ๒๒.๗  รับผิดชอบดูแลความประพฤติของนักศึกษาใหdเปYนไปตามระเบียบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

ไวdในกรณีท่ีนักศึกษากระทำผิดวินัยใหdอาจารยKท่ีปรึกษารายงานใหdหัวหนdาโปรแกรมวิชาและคณบดีทราบ  เพ่ือ

พิจารณานำเสนอรองอธิการบดีฝòายกิจการนักศึกษาพิจารณาโทษทางวินัยต@อไป 

 

หมวด  ๖ 

การลงทะเบียนเรียน 

 

 ขdอ  ๒๓  การลงทะเบียนเรียน 

  ๒๓.๑  กำหนดการ  ข้ันตอนและวิธีการลงทะเบียนรายวิชาเรียนใหdเปYนไปตามประกาศของ

มหาวิทยาลัย 

  ๒๓.๒  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณKเม่ือนักศึกษาไดdชำระเงินตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขdอ  ๒๔  จำนวนหน@วยกิตแต@ละภาคการศึกษา 

  ๒๔.๑  นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียนรายวิชาแต@ละภาคการศึกษาปกติ  ไม@ต่ำกว@า ๙  หน@วยกิต

และไม@เกิน  ๒๒ หน@วยกิต  ส@วนในภาคการศึกษาฤดูรdอนไม@ต่ำกว@า ๓  หน@วยกิต   และไม@เกิน ๙  หน@วยกิต 

  ๒๔.๒  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจำเปYนท่ีจะตdองลงทะเบียนเรียนเกินกว@าท่ีไดdกำหนดนักศึกษาตdอง

ย่ืนคำรdองขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย  แต@เพ่ิมไดdไม@เกินภาคการศึกษาละ  ๓  หน@วยกิต 



 

 

  

  ๒๔.๓  การลงทะเบียนเรียนต่ำกว@าท่ีกำหนดจะกระทำไดdเฉพาะนักศึกษาท่ีจะจบหลักสูตร  

และเหลือรายวิชาเรียนตามหลักสูตรมีจำนวนหน@วยกิตต่ำกว@าเกณฑKท่ีกำหนดไวdในขdอ  ๒๔.๑  ใหdลงทะเบียนเท@า

จำนวนหน@วยกิตท่ีเหลือไดd 

 ขdอ  ๒๕  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ  (Audit) 

  ๒๕.๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ  เปYนการลงทะเบียนเรียนเพ่ือเพ่ิมพูนความรูdโดย

ไม@นับหน@วยกิตไม@บังคับใหdนักศึกษาสอบ  และมีผลการเรียนเปYน  AU 

  ๒๕.๒  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนรายวิชาพิเศษ  โดยไม@นับหน@วยกิตไดdเม่ือไดdรับความ

เห็นชอบจากอาจารยKผูdสอนรายวิชาน้ัน  และตdองชำระค@าหน@วยกิตตามรายวิชาท่ีเรียนและใหdระบุใน

การลงทะเบียนเรียนรายวิชาเปYนพิเศษโดยไม@นับหน@วยกิต 

  ๒๕.๓  การลงทะเบียนรายวิชาพิเศษโดยไม@นับหน@วยกิตใหdลงในช@องผลการเรียนโดยไม@นับ

หน@วยกิตเฉพาะเฉพาะผูdท่ีมีเวลาเรียนไม@นdอยกว@ารdอยละ  ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดของรายวิชา น้ัน 

  ๒๕.๔  มหาวิทยาลัยอาจอนุมัติใหdบุคคลภายนอกใดๆ  ท่ีมิใช@นักศึกษาเขdาเรียน         

บางรายวิชาพิเศษไดdแต@ผูdน้ันจะตdองมีคุณสมบัติและพ้ืนฐานความรูdการศึกษา  ตามท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควร

และจะตdองปฏิบัติตามขdอบังคับและระเบียบต@างๆ  ของมหาวิทยาลัยและตdองเสียค@าธรรมเนียม

การศึกษาตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 ขdอ ๒๖  การขอถอน  ขอเพ่ิม  หรือขอยกเลิกรายวิชา 

  ๒๖.๑ การขอถอน  ขอเพ่ิมหรือขอยกเลิกวิชาท่ีจะเรียน หมู@เรียน  ตdองไดdรับความเห็นชอบ

จากอาจารยKท่ีปรึกษา  และผ@านการอนุมัติจากสำนักส@งเสริมวิชาการ 

  ๒๖.๒  การขอถอน  หรือขอเพ่ิมรายวิชาเรียนตdองกระทำภายใน  ๒  สัปดาหKแรกของภาค

การศึกษาปกติและสัปดาหKแรกของภาคฤดูรdอน 

  ๒๖.๓  การขอยกเลิกทุกรายวิชาหรือบางรายวิชาเรียน  ตdองไดdรับอนุมัติจาก

มหาวิทยาลัยก@อนถึงวันแรกของวันสอบปลายภาคเปYนเวลาไม@นdอยกว@า ๒ สัปดาหKสำหรับภาคการศึกษาปกติ  

และ  ๑  สัปดาหKสำหรับภาคฤดูรdอน 

  ๒๖.๔  นักศึกษาท่ีขอถอน  หรือขอยกเลิกรายวิชาภายใน ๒  สัปดาหKของภาคการศึกษาปกติ

หรือ ๑ สัปดาหKของภาคฤดูรdอน  นับจากวันเปóดภาคการศึกษา  มีสิทธิไดdรับเงินค@าลงทะเบียนรายวิชาท่ีถอน

โดยไดdรับเงินคืนเต็มจำนวน  หากพdนกำหนดเวลาน้ีจะไม@ไดdรับเงินค@าลงทะเบียนคืน 

  ๒๖.๕ การขอถอนรายวิชาภายใน ๓๐ วัน นับต้ังแต@วันเปóดภาคการศึกษา  และภายใน  

๑๕  วันนับต้ังแต@วันเปóดภาคการฤดูรdอน  จะไม@บันทึก W (Withdrawal)  หากขอถอนรายวิชาเรียนหลังจาก  

๓๐  วัน หรือ ๑๕ วัน แลdวแต@กรณี  นับต้ังแต@วันเปóดภาคการศึกษา จะบันทึก  W ในรายวิชาน้ันๆ 

  ๒๖.๖  นักศึกษามีสิทธิท่ีจะขอยกเลิกรายวิชาเรียนไดdภายใน ๖๐ วัน  นับต้ังแต@วันเปóดภาค

การศึกษาแต@จำนวนหน@วยกิตท่ีคงเหลือจะตdองไม@นdอยกว@า ๙  หน@วยกิต  หากมีความจำเปYนตdองยกเลิก

รายวิชาเรียนหลังจาก  ๖๐ วัน นับต้ังแต@วันเปóดภาคการศึกษา  หรือเม่ือยกเลิกรายวิชาเรียนแลdว  จำนวนหน@วยกิตคง

เหลือนdอยกว@า  ๙  หน@วยกิต  จะตdองไดdรับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ีตdองดำเนินการใหdแลdวเสร็จก@อน



 

 

  

วันสอบปลายภาค 

  ๒๖.๗  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาหน่ึงรายวิชาใดท่ีมีวิชาบังคับก@อนมีหลักเกณฑK ดังน้ี 

   ๒๖.๗.๑  การลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดท่ีมีวิชาบังคับก@อน  นักศึกษาจะตdองสอบ

ไดdวิชาบังคับก@อน  มิฉะน้ันใหdถือว@าการลงทะเบียนเรียนรายวิชาน้ัน ๆ  เปYนโมฆะ 

   ๒๖.๗.๒  นักศึกษาอาจลงทะเบียนเรียนวิชาต@อเน่ืองควบคู@กับรายวิชาบังคับ

ก@อนท่ีเคยสอบไดd    F  มาแลdว  โดยความเห็นชอบของหัวหนdาโปรแกรมวิชา 

 ขdอ ๒๗  การลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษา 

   ๒๗.๑  นักศึกษาท่ีลาพักการศึกษา  หรือถูกส่ังใหdพักการศึกษาตามขdอบังคับ

มหาวิทยาลัยว@าดdวยวินัยนักศึกษาจะตdองลงทะเบียนเพ่ือรักษาสภาพนักศึกษาและชำระค@าธรรมเนียมรักษา

สภาพนักศึกษาตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  โดยใหdดำเนินการใหdแลdวเสร็จภายใน  ๒  สัปดาหK  นับจาก

วันเปóดภาคการศึกษาปกติ  หรือภายในสัปดาหKแรก  นับจากวันเปóดภาคฤดูรdอน  มิฉะน้ันจะตdองเสีย

ค@าธรรมเนียมเพ่ิมตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด   

   ๒๗.๒  นักศึกษาท่ีเรียนไดdจำนวนหน@วยกิตครบตามท่ีกำหนดไวdในหลักสูตรแลdวและ

ไดdแตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม@ถึง ๒.๐๐  ท้ังน้ีตdองอยู@ในระหว@างเวลาท่ีกำหนดตามขdอ  ๑๐  หรือตาม

ระยะเวลาท่ีกำหนดสภาพการเปYนนักศึกษาของการจัดการศึกษาน้ันๆ 

 ขdอ ๒๘  ค@าธรรมเนียมการศึกษาและการชำระค@าธรรมเนียมการศึกษา 

 นักศึกษาจะตdองชำระค@าธรรมเนียมการศึกษาตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดโดยใหdปฏิบัติ  ตามวิธีการ  

ข้ันตอนและในวันท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  การผ@อนผันการชำระค@าธรรมเนียมการศึกษาใหdเปYนอำนาจของ

อธิการบดีโดยผ@อนผันไดdไม@เกิน  ๑  ภาคการศึกษา  การยกเวdนหรือลดค@าธรรมเนียมการศึกษา ใหdเปYนอำนาจ

ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และใหdจัดทำเปYนประกาศของมหาวิทยาลัย 

 ขdอ ๒๙  การลา 

  ๒๙.๑  นักศึกษามีสิทธิลาปòวยหรือการลากิจไดdไม@เกินรdอยละ  ๒๐  ของเวลาเรียนท้ังหมดใน

ภาคการศึกษาน้ัน  กรณีลาปòวยหรือการลากิจท่ีไม@เกิน  ๑๕ วัน  ใหdอยู@ในดุลยพินิจของอาจารยKท่ีปรึกษาในการ

อนุมัติหากเกินจากน้ีตdองไดdรับความเห็นชอบจากหัวหนdาโปรแกรมวิชาและอนุมัติจากคณบดีเจdาสังกัด 

  ๒๙.๒  นักศึกษาท่ีไดdรับอนุมัติใหdลาแลdว  มีสิทธิไดdรับการผ@อนผันการสอบ  การนับเวลาเรียน

และสิทธิอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวขdองกับการเรียนหรือการสอบ 

ขdอ  ๓๐ การลาพักการศึกษา 

  ๓๐.๑ นักศึกษาอาจย่ืนคำรdองขอพักการศึกษาไดd  ในกรณีใดกรณีหน่ึง  ดังต@อไปน้ี 

   ๓๐.๑.๑  ถูกเกณฑK  หรือระดมพลเขdารับราชการกองประจำการ 

   ๓๐.๑.๒  ไดdรับทุนการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว@างประเทศ  หรือทุนอ่ืนใดท่ี

มหาวิทยาลัยเห็นสมควรสนับสนุน 

   ๓๐.๑.๓  ประสบอุบัติเหตุ  ภยันตราย  หรือเจ็บปòวยจนตdองเขdารักษาตัวเปYน

เวลานานเกินรdอยละ  ๒๐  ของเวลาเรียนท้ังหมดในภาคการศึกษาน้ันตามคำส่ังแพทยK  โดยมีใบรับรองแพทยK 



 

 

  

จากสถานพยาบาลของทางราชการ  หรือสถานพยาบาลของเอกชนตามกฎหมายว@าดdวยสถานพยาบาลซ่ึงเปYนของเอกชน

ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกำหนด 

   ๓๐.๑.๔  เม่ือนักศึกษามีความจำเปYนส@วนตัว  อาจย่ืนคำรdองขอลาพักการศึกษาไดd

ถdาไดdลงทะเบียนโดยสมบูรณKในมหาวิทยาลัยแลdวอย@างนdอย  ๑  ภาคการศึกษา 

  ๓๐.๒  การลาพักการศึกษา  นักศึกษาตdองย่ืนคำรdองภายในสัปดาหKท่ี  ๓  ของภาคการศึกษาท่ี

ลาพักการศึกษา  รองอธิการบดีฝòายวิชาการเปYนผูdพิจารณาอนุมัติ  ยกเวdนการลาพักการศึกษาในกรณีขdอ 

๓๐.๑.๑ – ๓๐.๑.๓  โดยใหdอธิการบดีเปYนผูdพิจารณาอนุมัติ 

  ๓๐.๓  การลาพักการศึกษา  กระทำไดdคร้ังละไม@เกิน  ๒  ภาคการศึกษาติดต@อกัน ถdา

นักศึกษายังมีความจำเปYนท่ีจะตdองขอลาพักการศึกษาในภาคการศึกษาต@อไป  ใหdนักศึกษาย่ืนคำรdองขอลาพัก

การศึกษาใหม@ท้ังน้ีการลาพักการศึกษาทุกคร้ังตdองไดdรับความยินยอมจากผูdปกครอง 

  ๓๐.๔  ในกรณีท่ีนักศึกษาไดdรับอนุมัติใหdลาพักการศึกษา  ใหdนับระยะเวลาท่ีลาพักการศึกษา

รวมอยู@ในระยะเวลาการศึกษาดdวย 

  ๓๐.๕  นักศึกษาท่ีไดdรับอนุมัติใหdลาพักการศึกษา   เม่ือจะกลับเขdาเรียนตdองย่ืนคำรdองกลับ

เขdาเรียนต@อคณบดี  ก@อนวันเปóดภาคการศึกษาไม@นdอยกว@า  ๒  สัปดาหKและใหdคณบดีเจdาสังกัดแจdงสำนักงาน

ส@งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   

  ๓๐.๖  นักศึกษาท่ีไดdรับอนุมัติใหdลาพักการศึกษา  ตdองชำระค@าธรรมเนียมการรักษาสภาพ

นักศึกษาตามอัตราท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

 ขdอ ๓๑  การลาออก 

 นักศึกษาท่ีประสงคKจะลาออกจากความเปYนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  จะตdองไดdรับความยินยอมจาก

ผูdปกครองและไดdรับอนุมัติโดยคณบดีเจdาสังกัดและใหdคณบดีแจdงสำนักส@งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  

 

 

หมวด  ๗ 

การวัด  และการประเมินผลการศึกษา 
 

  ขdอ ๓๒  การมีสิทธิเขdาสอบ 

  ๓๒.๑  นักศึกษาผูdมีสิทธิในสอบปลายภาคการศึกษาตdองอยู@ในเกณฑKต@อไปน้ี 

   ๓๒.๑.๑  มีเวลาเรียนรายวิชาใดไม@นdอยกว@ารdอยละ  ๘๐   ของเวลาเรียนท้ังหมด 

   ๓๒.๑.๒  กรณีท่ีมีเวลาเรียนรายวิชาใดไม@นdอยกว@ารdอยละ ๘๐  แต@ไม@ต่ำกว@า รdอยละ ๖๐  

และคณบดีพิจารณาเห็นสมควรใหdมีสิทธิสอบ 

  ๓๒.๒  นักศึกษาผูdขาดคุณสมบัติตามขdอ ๓๒.๑.๑  หรือขdอ ๓๒.๑.๒  ใหdอาจารยKผูdสอน

พิจารณาใหdผลการเรียนเปYน  F  หรือ  U  แลdวแต@กรณี 

  ขdอ  ๓๓  ระเบียบการสอบ 



 

 

  

  ๓๓.๑  การกำหนดจำนวนคร้ัง  วิธีการสอบ  ใหdอยู@ในดุลยพินิจของอาจารยKประจำวิชา 

  ๓๓.๒  ระเบียบการสอบ  ใหdเปYนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

  ๓๓.๓  นักศึกษาท่ีไม@ไดdเขdาสอบตามกำหนดโดยมีเหตุผลความจำเปYน  จะตdองย่ืนคำรdองขอสอบ

ต@อคณะภายในเจ็ดวัน  นับต้ังแต@วันสอบวิชาน้ัน  และสอบใหdเสร็จส้ินภายใน  ๑๕  วัน  นับต้ังแต@วันสอบตามปกติ

ของวิชาน้ันหากพdนกำหนดใหdถือว@าขาดสอบ  กรณีท่ีมีความจำเปYนตdองสอบเกิน ๑๕ วัน  ใหdอยู@ในดุลยพินิจของ

คณบดี  ท้ังน้ี  หากไม@อาจปฏิบัติตามความดังกล@าวไดd  ใหdอยู@ในดุลยพินิจของคณบดี 

  ๓๓.๔  นักศึกษาท่ีทุจริตในการสอบ  ใหdถือว@าสอบตกไดd   F  ในวิชาน้ัน  และถือว@าผิดวินัย

ทางการศึกษาจะตdองไดdรับการพิจารณาโทษตามระเบียบหรือขdอบังคับของมหาวิทยาลัย 

            ขdอ  ๓๔  การวัดผลการศึกษา 

 การวัดผลการศึกษาอาจจะกระทำไดdระหว@างภาคการศึกษา  ดdวยวิธีสอบย@อย  ทำรายงาน  งานท่ีแบ@ง

กันทำเปYนหมู@คณะการทดสอบระหว@างการศึกษา  การเขียนสารนิพนธKประจำรายวิชา  หรืออ่ืนๆ  และเม่ือส้ินสุด

ภาคการศึกษาจะมีผลการสอบปลายภาคสำหรับและรายวิชาท่ีศึกษาน้ัน  โดยคิดคะแนนระหว@างการศึกษาไม@

นdอยกว@ารdอยละ  ๕๐  แต@ตdองไม@เกินรdอยละ  ๗๐  เวdนแต@รายวิชาท่ีกำหนดใหdวัดผลการศึกษาลักษณะอ่ืนโดยใหd

ทำเปYนประกาศมหาวิทยาลัย  ท้ังน้ีใหdอาจารยKผูdสอนส@งผลการเรียนหลังสอบปลายภาคการศึกษาในวันและเวลาท่ี

มหาวิทยาลัยกำหนด  แต@ตdองไม@เกิน ๑๕ วัน นับต้ังแต@วันส้ินสุดการสอบปลายภาคการศึกษา  โดยใหdปฏิบัติตาม

ประกาศการส@งผลการเรียนของมหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยอาจใชdวิธีทดสอบเทียบความรูdแทนการวัดความผลการศึกษาตามความในวรรคก@อนก็ไดd 

ขdอ  ๓๕  การประเมินผลการศึกษา 

  ๓๕.๑  ใหdคณะกรรมการประจำคณะอนุมัติผลการศึกษาแต@ละรายวิชา  กำหนดใหdใชdระบบ

ระดับคะแนนและแตdมระดับคะแนนในการวัดและประเมินผล  ดังน้ี 

ระดับคะแนน  A     ความหมาย ดีเย่ียม (Excellent)     แตdมระดับคะแนน  ๔.๐๐ 

ระดับคะแนน  B+   ความหมาย ดีมาก (Very Good)   แตdมระดับคะแนน  ๓.๕๐ 

ระดับคะแนน  B  ความหมาย ดี (Good)               แตdมระดับคะแนน  ๓.๐๐ 

ระดับคะแนน  C +   ความหมาย ค@อนขdางดี (Fairly Good) แตdมระดับคะแนน  ๒.๕๐ 

ระดับคะแนน  C       ความหมาย พอใชd  (Fair)              แตdมระดับคะแนน  ๒.๐๐ 

ระดับคะแนน  D+    ความหมาย อ@อน (Poor) แตdมระดับคะแนน  ๑.๕๐ 

ระดับคะแนน  D      ความหมาย อ@อนมาก  (Very  Poor)    แตdมระดับคะแนน  ๑.๐๐ 

ระดับคะแนน  F       ความหมาย ตก  (Fail)                        แตdมระดับคะแนน   ๐ 

   ๓๕.๑.๑  ระบบน้ีใชdสำหรับการประเมินรายวิชาท่ีเรียนตามหลักสูตร  ระดับ

คะแนนท่ีถือว@าสอบไดdตามระบบน้ีตdองไม@ต่ำกว@า  D  ถdานักศึกษาไดdรับคะแนนในรายวิชาใดเปYน  F  ตdอง

ลงทะเบียนเรียนซ้ำจนกว@าจะสอบไดd  ยกเวdนรายวิชาเลือกสามารถลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนท่ีอยู@ในกลุ@ม

เดียวแทนไดd  แลdวใหdเปล่ียนระดับคะแนนวิชาเลือกเดิมจาก  F เปYน W 



 

 

  

   ๓๕.๑.๒  ส@วนการประเมินรายวิชาเตรียมฝÅกประสบการณKวิชาชีพ  และรายวิชาการ

ฝÅกประสบการณKวิชาชีพถdาไดdระดับคะแนนต่ำกว@า  C  ถือว@าสอบตก  นักศึกษาจะตdองลงทะเบียนเรียนซ้ำ 

  ๓๕.๒  ในกรณีท่ีไม@สามารถประเมินผลเปYนค@าระดับคะแนนไดdใหdประเมินผลโดยสัญลักษณK  ดังน้ี 

  สัญลักษณK  S   ความหมาย  ผลการประเมินผ@านเกณฑK  (Satisfactory)  

  สัญลักษณK  U   ความหมาย  ผลการประเมินไม@ผ@านเกณฑK  (Unsatisfactory) 

  สัญลักษณK   I    ความหมาย  ผลการประเมินยังไม@สมบูรณK  (Incomplety) 

  สัญลักษณK  W   ความหมาย  การถอนรายวิชาเรียนโดยไดdรับอนุมัติ (Withdrawal) 

  สัญลักษณK  AU  ความหมาย  การเรียนรายวิชาพิเศษโดยไม@นับหน@วยกิต (Audit)  

  ระบบน้ีใชdสำหรับการประเมินรายวิชาท่ีหลักสูตรบังคับใหdเรียนเพ่ิมตามขdอกำหนดเฉพาะของ

แต@ละสาขาวิชาและรายวิชาท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนดใหdเรียนเพ่ิม  รายวิชาท่ีไดdผลการเรียน  U  นักศึกษาจะตdอง

ลงทะเบียนเรียนซ้ำจนกว@าจะสอบไดd 

  ๓๕.๓  การใหd  F ในรายวิชาใดจะกระทำไดdในกรณีต@อไปน้ีดdวย 

   ๓๕.๓.๑  นักศึกษาสอบตก 

   ๓๕.๓.๒.  นักศึกษาขาดสอบปลายภาคการศึกษา 

   ๓๕.๓.๓  นักศึกษามีเวลาเรียนไม@ครบตามเกณฑKในขdอ  ๓๒.๑ 

   ๓๕.๓.๔  นักศึกษาทุจริตในการสอบ 

   ๓๕.๓.๕  นักศึกษาท่ีไดd  I  แต@มิไดdดำเนินการขอประเมินผลเพ่ือแกd  I ใหdเสร็จส้ิน

ภายใน ๒  สัปดาหKแรกของภาคการศึกษาถัดไปท่ีนักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนเรียน 

  ๓๕.๔  การใหd  S หรือ  U ใชdสำหรับประเมินรายวิชาเรียนท่ีไม@นำค@าของหน@วยกิตมาคำนวณ

แตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

  ๓๕.๕  การใหd  I ในรายวิชาใดจะกระทำไดdในกรณีต@อไปน้ี 

   ๓๕.๕.๑  นักศึกษามีเวลาเรียนครบตามเกณฑKในขdอ  ๓๒.๑.๑  หรือขdอ  ๓๒.๑.๒  

แต@ขาดสอบปลายภาคเน่ืองจากปòวย  หรือเหตุสุดวิสัย  และไดdรับอนุมัติจากคณบดี 

   ๓๕.๕.๒  อาจารยKผูdสอนและคณบดีเห็นสมควรใหdรอผลการศึกษาเพราะนักศึกษายัง

ปฏิบัติงานซ่ึงเปYนส@วนประกอบการศึกษารายวิชาน้ันไม@สมบูรณK  โดยไม@ใช@เปYนความบกพร@องหรือความผิดของ

นักศึกษา  ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจำเปYนอย@างย่ิง  ใหdอธิการบดีอนุมัติขยายเวลาไดdไม@เกิน  ๑  ภาคการศึกษา 

  ๓๕.๖  นักศึกษาท่ีไดd  I จะตdองดำเนินการขอรับการประเมินผลเพ่ือเปล่ียนสัญลักษณK I ใหd

เสร็จส้ินตามอาจารยKผูdสอนกำหนด  ภายในภาคการศึกษาปกติถัดไป  หากพdนกำหนดดังกล@าวใหdอาจารยKผูdสอน

พิจารณาผลงานท่ีคdางอยู@เปYนศูนยK  และประเมินผลการเรียนจากคะแนนท่ีมีอยู@แลdวและหากอาจารยKผูdสอนไม@

ส@งผลการประเมินใหม@ภายในภาคการศึกษาถัดไป  ใหdนายทะเบียนของมหาวิทยาลัยเปล่ียนระดับคะแนน

เปYน F หรือ U แลdวแต@กรณีเวdนแต@อธิการบดีอนุมัติใหdขยายเวลา  เน่ืองจากเหตุสุดวิสัยอันมิใช@เกิดจากการ

กระทำของนักศึกษาผูdน้ัน  ท้ังน้ีตdองดำเนินการใหdเสร็จส้ินภายในระยะเวลาท่ีกำหนดใหdใน 



 

 

  

ขdอ  ๓๕.๕.๒ 

  ๓๕.๗  การใหd  W  ในรายวิชาใดจะกระทำไดdในกรณีต@อไปน้ี 

   ๓๕.๗.๑  นักศึกษาไดdรับอนุมัติใหdถอนรายวิชาเรียนตามขdอ ๒๖.๕ 

   ๓๕.๗.๒  นักศึกษาไดdรับอนุมัติใหdลาพักการศึกษาตามขdอ ๓๐ 

   ๓๕.๗.๓ นักศึกษาถูกส่ังใหdพdนการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษาน้ัน  ๆ

   ๓๕.๗.๔  รายวิชาเลือกท่ีไดd  F และไดdรับอนุมัติใหdเรียนรายวิชาอ่ืนแทน 

   ๓๕.๗.๕  นักศึกษาไดdรับอนุมัติจากคณบดี  ใหdเปล่ียนจาก I ท่ีนักศึกษาไดdรับตามขdอ 

๓๕.๕.๑  และครบกำหนดเวลาของการเปล่ียน I แลdว  แต@การปòวยหรือเหตุอันสุดวิสัยยังไม@ส้ินสุด  โดยมี

หลักฐานท่ีเช่ือถือไดd 

  ๓๕.๘  การใหd  AU ในรายวิชาใดจะกระทำในกรณีท่ีนักศึกษาไดdรับอนุมัติใหdลงทะเบียนเรียน

เปYนพิเศษโดยไม@นับหน@วยกิตตามขdอ ๒๕ 

  ๓๕.๙  การนับจำนวนหน@วยกิต 

    ๓๕.๙.๑  การนับจำนวนหน@วยกิตเพ่ือใชdในการคำนวณหาแตdมระดับคะแนนเฉล่ียใหdนับ

จากทุกรายวิชาท่ีมีระบบการใหdคะแนนแบบระดับคะแนน  ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียน

แทนในรายวิชาใดใหdเอาจำนวนหน@วยกิต  และแตdมระดับคะแนนท่ีไดdไปใชdในการคำนวณหาแตdมระดับคะแนน

เฉล่ียดdวย 

   ๓๕.๙.๒  การนับจำนวนหน@วยกิตสะสมของนักศึกษาเพ่ือใหdครบหลักสูตร  ใหdนับ

เฉพาะหน@วยกิตของรายวิชาท่ีสอบท่ีไดdเท@าน้ัน 

  ๓๕.๑๐  การคำนวณแตdมระดับคะแนนเฉล่ีย 

   ๓๕.๑๐.๑  แตdมระดับคะแนนเฉล่ียเฉพาะรายภาคการศึกษา  ใหdคำนวณจากผลการ

เรียนของนักศึกษาภาคการศึกษาน้ัน  โดยนำผลรวมของผลคูณของจำนวนหน@วยกิตกับแตdมระดับคะแนนของ

แต@ละรายวิชาเปYนตัวต้ังหารดdวยจำนวนหน@วยกิตรวมของภาคการศึกษาน้ัน  การคำนวณดังกล@าวใหdต้ังหารถึง

ทศนิยม ๒ ตำแหน@ง  โดยไม@ปyดเศษสำหรับรายวิชาท่ียังมีผลการเรียนเปYน  I ไม@ใหdนำหน@วยกิตมารวมเปYน

ตัวหารเฉล่ีย 

   ๓๕.๑๐.๒  แตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  ใหคำนวณจากผลการเรียนของ

นักศึกษาต้ังแต@เร่ิมเขdาศึกษาจนถึงภาคการศึกษาสุดทdาย  โดยนำผลรวมของผลคูณของจำนวนหน@วยกิต  กับ

แตdมระดับคะแนนของแต@ละรายวิชาท่ีเรียนท้ังหมดตามขdอ ๓๕.๑๐.๑  เปYนตัวต้ังหารดdวยจำนวนหน@วยกิตรวม

ท้ังหมด  การคำนวณดังกล@าวใหdต้ังหารถึงทศนิยมตำแหน@งท่ี ๒   โดยไม@ปyดเศษสำหรับรายวิชาท่ียังมีผลการ

เรียนเปYน   I  ไม@ใหdนำหน@วยกิตมารวมเปYนตัวหารเฉล่ีย  กรณีท่ีสอบตกและตdองเรียนซ้ำ  ใหdนับรวมท้ังหน@วยกิต

และผลการเรียนคร้ังสุดทdายไปคำนวณแตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

   ๓๕.๑๐.๓  การคำนวณแตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมของนักศึกษาท่ียdายสาขา

วิชาเอก  ยdายหลักสูตร  ยdายคณะ  ใหdคำนวณแตdมระดับคะแนนของทุกรายวิชาท่ีมีปรากฏในหลักสูตรสาขา

วิชาเอกท่ีรับเขdา  ไม@ว@าจะเปYนรายวิชาท่ีเทียบหรือไม@ก็ตาม 



 

 

  

   ๓๕.๑๐.๔  การคำนวณแตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมท่ีโอนมาจากสถานศึกษาอ่ืน

และนักศึกษาท่ีสำเร็จอนุปริญญาหรือเทียบเท@า  และไดdรับอนุมัติใหdเขdาศึกษาต@อใหdคิดเฉพาะแตdมระดับคะแนน

ของรายวิชาท่ีเรียนใหม@เท@าน้ัน 

  ๓๕.๑๑  การแจdงผลการเรียน 

   ๓๕.๑๑.๑  มหาวิทยาลัยจะแจdงผลการเรียนภายหลังจากการประมวลผลการเรียน

แลdวเสร็จในแต@ละภาคการศึกษา 

   ๓๕.๑๑.๒  มหาวิทยาลัยจะระงับการออกใบแสดงผลการศึกษาและใบรับรองใด ๆ  

ใหdแก@นักศึกษาหากนักศึกษาคdางชำระหน้ีสินต@อมหาวิทยาลัย  ถึงแมdจะไดdมีการแจdงผลการเรียนไปแลdวก็ตาม 

 

 ขdอ ๓๖  การเรียนเพ่ือเปล่ียนแตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 

  ๓๖.๑  นักศึกษาอาจขอเรียนรายวิชาเดิมเพ่ือเปล่ียนแตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสม  โดยความ

เห็นชอบของอาจารยKท่ีปรึกษาและไดdรับอนุมัติจากคณบดีเจdาสังกัดของนักศึกษา  ท้ังน้ี  การคำนวณแตdมระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมใหdใชdผลการเรียนคร้ังใหม@ 

  ๓๖.๒  ในแต@ละภาคการศึกษา  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนซ้ำไดdโดยตdองเรียนวิชาอ่ืนๆ  ใน

หลักสูตรไม@ต่ำกว@า  ๙  หน@วยกิต  ยกเวdนในกรณีท่ีนักศึกษาเรียนครบหน@วยกิตตามหลักสูตรปริญญาตรีแลdวแต@

แตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม@ถึงเกณฑKใหd  เรียนซ้ำเฉพาะรายวิชาท่ีจะเรียนเพ่ือยกระดับคะแนนไดd  ท้ังน้ี  

ตdองไดdรับความเห็นชอบจากอาจารยKท่ีปรึกษาทุกรายวิชา 

  ๓๖.๓  กรณีนักศึกษาเขdารับการศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรีต@อเน่ือง  จะลงทะเบียนรายวิชา

ซ้ำหรือเทียบเท@ากับรายวิชาท่ีเคยศึกษามาแลdวในระดับอนุปริญญาไม@ได 

 ขdอ ๓๗  การเตรียมฝÅกประสบการณKวิชาชีพ  และการฝÅกประสบการณKวิชาชีพ 

 นักศึกษาจะตdองรับการเตรียมฝÅกประสบการณKวิชาชีพ  และการฝÅกประสบการณKวิชาชีพท่ีระบุไวdใน

หลักสูตรถdาผูdใดปฏิบัติงานไม@ครบถdวนเน่ืองจากประพฤติตนและปฏิบัติงานขัดต@อระเบียบวินัย   

ผูdควบคุมซ่ึงเปYนอาจารยKหรือบุคคลจากภายนอกอาจพิจารณาส@งตัวกลับ  ใหdถือว@าการศึกษายังไม@สมบูรณKตาม

ความตdองการแห@งหลักสูตรและจะไดdรับการประเมินผลไม@ผ@าน  (U)  นักศึกษาจะตdองลงทะเบียนเรียนใหม@ 

 

หมวด  ๘ 

การสำเร็จการศึกษา  การขอรับปริญญา  และการอนุมัติปริญญา 

ขdอ ๓๘  การสำเร็จการศึกษา 

  ๓๘.๑  นักศึกษาท่ีคาดว@าจะสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาใดตdองย่ืนคำรdองขอสำเร็จ

การศึกษาท่ีสำนักส@งเสริมวิชาการและงานทะเบียนภายในระยะเวลา ๓๐ วัน  นับแต@วันเปóดภาคการศึกษาน้ัน 

                    ๓๘.๒  ใหdคณะกรรมการประจำคณะเปYนผูdรับรองการสำเร็จการศึกษา  และใหdมีผลใชd 

บังคับต้ังแต@วันท่ีสำนักส@งเสริมวิชาการและงานทะเบียนส@งรายช่ือผูdสำเร็จการศึกษาใหdคณะกรรมการประจำ

คณะพิจารณา 



 

 

  

  ๓๘.๓  ผูdสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรตdองมีคุณสมบัติครบถdวน ดังน้ี 

   ๓๘.๓.๑  มีความประพฤติดีและมีคุณธรรม 

   ๓๘.๓.๒  ตdองเรียนและสอบผ@านรายวิชาต@างๆ  ครบถdวนตามหลักสูตรสาขาวิชา

และเปYนไปตามขdอ ๑๐  แห@งขdอบังคับน้ี 

   ๓๘.๓.๓  ตdองไดdแตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมไม@ต่ำกว@า  ๒.๐๐ 

   ๓๘.๓.๔  ตdองไม@อยู@ระหว@างการถูกสอบสวนทางวินัยอย@างรdายแรงตามขdอบังคับ

มหาวิทยาลัยว@าดdวยวินัยนักศึกษา 

   ๓๘.๓.๕  กรณีเทียบโอนรายวิชา  ตdองมีเวลาศึกษาอยู@ในมหาวิทยาลัยไม@นdอยกว@า  

๒  ภาคการศึกษา 

 ขdอ ๓๙  การขอรับปริญญา 

  ๓๙.๑  นักศึกษาตdองสำเร็จการศึกษาตามหลักเกณฑKท่ีกำหนดไวdในขdอ  ๓๘ 

  ๓๙.๒  ใหdนักศึกษาย่ืนคำรdองแสดงความจำนงขอรับปริญญา  หรืออนุปริญญาต@อ

มหาวิทยาลัยตามวิธีการ  ข้ันตอนและในวันท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  พรdอมท้ังตdองชำระค@าธรรมเนียมตามอัตรา

ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

๓๙.๓  นักศึกษาท่ีสมควรไดdรับการเสนอช่ือใหdไดdรับปริญญาหรืออนุปริญญา  จะตdองไม@มีพันธะดdาน

หน้ีสินใด  ๆ ต@อมหาวิทยาลัยและเปYนผูdท่ีมีความประพฤติไม@ขัดต@อขdอบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ขdอ  ๔๐  การใหdปริญญา 

  ๔๐.๑  ใหdมหาวิทยาลัยเสนอรายช่ือนักศึกษาท่ีมีสิทธิไดdรับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาใน

สาขาวิชาต@างๆ  เพ่ือขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 

  ๔๐.๒  การใหdปริญญาเกียรตินิยม 

  มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหdปริญญาเกียรตินิยมแก@ผูdสำเร็จการศึกษาตามเกณฑK  ดังต@อไปน้ี 

                  ๔๐.๒.๑  สอบไดdในรายวิชาใดๆ  ไม@ต่ำกว@า C ตามระบบค@าระดับคะแนน  หรือไม@ไดd  U 

ตามระบบไม@มีค@าระดับคะแนน 

           ๔๐.๒.๒  ไม@เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำหรือเรียนแทนรายวิชาใดท่ีไดd F หรือ U 

                ๔๐.๒.๓  ไดdแตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต@ ๓.๕๐  ข้ึนไปสำหรับปริญญาบัณฑิตเกียรติ

นิยมอันดับ ๑  หรือไดdแตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต@ ๓.๒๕  ข้ึนไปสำหรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม

อันดับ  ๒ 

           ๔๐.๒.๔  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต@อเน่ืองไม@มีสิทธิไดdรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 

                    ๔๐.๒.๕  สำเร็จการศึกษาภายในกำหนดเวลาไม@เกินจำนวนปzการศึกษาปกติท่ีระบุไวdใน

หลักสูตร 

                      ๔๐.๒.๖  นักศึกษาท่ีขอเทียบโอนรายวิชาและยกเวdนรายวิชา  ไม@มีสิทธิไดdรับปริญญาเกียรติ

นิยม 

 



 

 

  

ขdอ  ๔๑  การอนุมัติปริญญา 

  ใหdสภาวิชาการเสนอช่ือผูdสมควรไดdรับปริญญาต@อสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ 

 ขdอ  ๔๒  การใหdเกียรติบัตรการเรียนดี 

 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาเสนอช่ือนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาและท่ีมีผลการเรียนดีต@อคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย  เพ่ืออนุมัติใหdเกียรติบัตรแก@ผูdสำเร็จการศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี  โดยมีเกณฑKการพิจารณา  ดังน้ี 

  ๔๒.๑  นักศึกษาผูdมีสิทธิไดdรับเกียรติบัตรผูdมีผลการเรียนดี  ตdองสอบไดdจำนวนหน@วยกิตครบ

หลักสูตรไดdแตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต@  ๓.๒๕  ข้ึนไป 

  ๔๒.๒  นักศึกษาผูdมีสิทธิไดdรับเกียรติบัตรผูdมีผลการเรียนดีเย่ียม  ตdองสอบไดdจำนวน   หน@วย

กิตครบหลักสูตร  ไดdแตdมระดับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต@  ๓.๕๐  ข้ึนไป 

  ๔๒.๓  นักศึกษาผูdมีสิทธิไดdรับเกียรติบัตรผูdมีผลการเรียนดี  และเกียรติบัตรผูdมี 

ผลการเรียนดีเย่ียมตdองไม@เปYนนักศึกษาท่ีไดdปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยม 

 คณะกรรมการประจำคณะจะพิจารณาเสนอช่ือนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาและท่ีมีผลการเรียนดีต@อ

สภาวิชาการเพ่ืออนุมัติใหdเกียรติบัตรแก@นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขdอ ๔๓  ภายใตdขdอบังคับในขdอ  ๔๒  ใหdมีผลใชdบังคับสำหรับนักศึกษาท่ีเขdาศึกษาต้ังแต@ปzการศึกษา  

๒๕๔๘ เปYนตdนไป 

 ขdอ ๔๔  ในระหว@างท่ียังไม@ไดdออกประกาศ  ระเบียบ  ขdอกำหนด  หรือหลักเกณฑKใดเพ่ือปฏิบัติตาม

ขdอบังคับน้ี  ใหdนำประกาศ  ระเบียบ  ขdอกำหนด  หรือหลักเกณฑKเก่ียวกับการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีผล

บังคับใชdอยู@ก@อนขdอบังคับน้ีมาใชdบังคับโดยอนุโลม  จนกว@าจะไดdมีการออกประกาศ  ระเบียบ  ขdอกำหนด  

หรือหลักเกณฑKตามขdอบังคับน้ี 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๙  เมษายน  พ.ศ.๒๕๔๘       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                              (ศาสตราจารยKศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา) 

                                             ปฏิบัติหนdาท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนค 

 
 

 

 

 

 



 

 

  

ขCอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

วWาดCวยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 2 ) 

พ.ศ. 2550 

…………………………………… 

ดdวยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เห็นสมควรแกdไขขdอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครว@า

ดdวย  การศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 เพ่ือใหdสอดคลdองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เร่ือง เกณฑK

มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548  ฉะน้ัน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18(2) แห@ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  จึงออกขdอบังคับไวd

ดังต@อไปน้ี 

 ขdอ  1  ขdอบังคับน้ีเรียกว@า  “ขdอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ว@าดdวยการศึกษาระดับปริญญา

ตรี  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2550 ” 

 ขdอ  2  ขdอบังคับน้ีใหdใชdบังคับต้ังแต@ปzการศึกษา  2550  เปYนตdนไป 

 ขdอ  3  บรรดาขdอบังคับ  ระเบียบ  ประกาศ  คำส่ัง  หรือมติอ่ืนใดซ่ึงขัดแยdงกับขdอบังคับน้ีใหdใชd

ขdอบังคับน้ีแทน 

 ขdอ  4  ในขdอบังคับน้ี 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว@า  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว@า  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 “อธิการบดี”  หมายความว@า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 “คณะ”  หมายความว@า  คณะของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  และใหdหมายความรวมถึงหน@วยงาน

ท่ีเรียกช่ืออย@างอ่ืนท่ีดำเนินการจัดการเรียนการสอน  และมีฐานะเทียบเท@าคณะ 

 “คณบดี”  หมายความว@า  คณบดีหัวหนdาส@วนราชการท่ีเปYนคณะ  และใหdหมายความรวมถึงหัวหนdา

หน@วยงานอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเท@าคณะท่ีมีการจัดการเรียนการสอน   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

  “ คณะกรรมการประจำคณะ”  หมายความว@า  คณะกรรมการตามมาตรา 41  วรรคสอง  แห@ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ  พ.ศ.2547  และใหdหมายความรวมถึงคณะกรรมการในหน@วยงานท่ี

เรียกช่ืออย@างอ่ืนท่ีดำเนินการจัดการเรียนการสอน  และมีฐานะเทียบเท@าคณะ 

“สถาบันอุดมศึกษา”  หมายความว@า  สถาบันการศึกษาท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

รับรองใหdมีสถานะเทียบเท@าสถาบันอุดมศึกษา 

 “สำนักส@งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  หมายความว@า  ส@วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครท่ีรับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา 

 “อาจารยKท่ีปรึกษา”  หมายความว@า  อาจารยKท่ีไดdรับการแต@งต้ังโดยคณบดี  เพ่ือใหdทำหนdาท่ีควบคุมแนะนำ  

และใหdคำปรึกษาดdานการเรียนและดdานอ่ืน  ๆ ท่ีเก่ียวขdองกับการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 ขdอ 5  ใหdอธิการบดีเปYนผูdรักษาการตามขdอบังคับน้ีและมีอำนาจออกระเบียบ  ประกาศหรือคำส่ังเพ่ือ

ประโยชนKในการปฏิบัติตามขdอบังคับน้ี 



 

 

  

 ในกรณีท่ีมีปyญหาในการปฏิบัติตามขdอบังคับ  หรือในกรณีไม@อาจปฏิบัติตามขdอกำหนดในขdอบังคับน้ี  

ใหdอธิการบดีเปYนผูdวินิจฉัย  หรืออนุมัติ 

 ขdอ 6 ใหdยกเลิกขdอความในขdอ 10.1 แห@งขdอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว@าดdวย  การศึกษา

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 และใหdใชdขdอความต@อไปน้ีแทน 

  “  หลักสูตรปริญญาตรี  4 ปz  ใหdมีจำนวนหน@วยกิตรวมไม@นdอยกว@า 120  หน@วยกิต  ใชdเวลา

การศึกษาไม@นdอยกว@า 6  ภาคการศึกษาปกติและไม@เกิน  8  ปzการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  

และไม@นdอยกว@า  14  ภาคการศึกษาและไม@เกิน  12 ปzการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม@เต็มเวลา “ 

 ขdอ 7 ใหdยกเลิกขdอความในขdอ 10.2 แห@งขdอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว@าดdวย  การศึกษา

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 และใหdใชdขdอความต@อไปน้ีแทน 

  “ หลักสูตรปริญญาตรี  5  ปz ใหdมีจำนวนหน@วยกิตรวมไม@นdอยกว@า  150 หน@วยกิต  

ใชdเวลาศึกษาไม@นdอยกว@า   8 ภาคการศึกษาปกติและไม@เกิน  10 ปzการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  

และไม@นdอยกว@า  17  ภาคการศึกษาปกติและไม@เกิน  15 ปzการศึกษาสำหรับการลงทะเบียนเรียนไม@เต็มเวลา “ 

 ขdอ 8 ใหdยกเลิกขdอความในขdอ 10.3 แห@งขdอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว@าดdวย  การศึกษา

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548 และใหdใชdขdอความต@อไปน้ีแทน 

  “ หลักสูตรปริญญาต@อเน่ือง  ใหdมีจำนวนหน@วยกิตรวมไม@นdอยกว@า 72  หน@วยกิต  และ ใชd

เวลาศึกษาไม@นdอยกว@า 4  ภาคการศึกษาปกติและไม@เกิน 4 ปzการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา  

และไม@นdอยกว@า 8  ภาคการศึกษาปกติ และไม@เกิน 6 ปzการศึกษา สำหรับการลงทะเบียนเรียนไม@เต็มเวลา  “ 

ขdอ 9  ใหdอธิการบดีเปYนผูdรักษาการใหdเปYนไปตามขdอบังคับน้ี 

 ประกาศ   ณ   วันท่ี  16   กุมภาพันธK  พ.ศ.  2550 

 

        

                                                                   

    

 

(ศาสตราจารยKศุภมาศ  พนิชศักด์ิพัฒนา) 

    นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

 

 

 

 

ข"อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
ว7าด"วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) 



 

 

  

พ.ศ. ๒๕๕๗  

 
  โดยที่เปNนการเห็นสมควรแก"ไขเพิ่มเติมข"อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว7าด"วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ๒๕๔๘  ให"มีความเหมาะสมมากขึ้น  อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๘  (๒) แห7งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

มติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๗  เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ จึงออกข"อบังคับไว"

ดังต7อไปนี ้

ข"อ ๑  ข"อบังคับนี้เรียกว7า “ ข"อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว7าด"วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๕๗ ” 

ข"อ ๒  ข"อบังคับนี้ให"ใช"บังคับสำหรับนักศึกษาที่เข"าศึกษาตั้งแต7ป`การศึกษา  ๒๕๕๗ เปNนต"นไป  

ข"อ ๓  ให"ยกเลิกข"อความในข"อ ๔๐ แห7งข"อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ว7าด"วย  การศึกษาระดับปริญญา

ตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘ และให"ใช"ข"อความต7อไปนี้แทน  

“ การให"ปริญญา 

๔๐.๑  ให"มหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิได"รับการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา 

ในสาขาวิชาต7างๆ  เพื่อขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย 

๔๐.๒  การให"ปริญญาเกียรตินิยม มหาวิทยาลัยจะพิจารณาให"ปริญญาเกียรตินิยมแก7ผู"สำเร็จการศึกษาที่ได"แต"ม

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต7 ๓.๕๐  ขึ้นไปสำหรับปริญญาบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ ๑  หรือได"แต"มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต7 ๓.๒๕  

ขึ้นไปสำหรับปริญญาบัณฑิตเกยีรตินิยมอันดับ  ๒ 

๔๐.๓  การที่ไม7มีสิทธิได"รับปริญญาเกียรตินิยม 

 ๔๐.๓.๑  นักศึกษามีผลการเรียน F หรือ U ตามระบบค7าระดับคะแนน 

 ๔๐.๓.๒  นักศึกษาสำเร็จการศึกษาเกินจำนวนป`การศึกษาปกติที่ระบุไว"ในหลักสตูร 

 ๔๐.๓.๓  นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีต7อเนื่อง    

๔๐.๓.๔  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนรายวิชาและยกเว"นรายวิชา   

 ๔๐.๓.๕  นักศึกษาที่ขอลงทะเบียนเพื่อปรับค7าระดับคะแนน 

 ๔๐.๓.๖  นักศึกษาสาขาวิชานิติศาสตรj ที่สำเร็จการศึกษาโดยมีการสอบแก"ตัว” 

  ข"อ  ๔   ให"ยกเลิกข"อความในข"อ ๔๒ แห7งข"อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  ว7าด"วยการศกึษาระดับปริญญา

ตรี  พ.ศ.๒๕๔๘ 

 

  ประกาศ  ณ วันที ่ ๒๖  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

 

 

 

       (ศาสตราจารยjศุภมาศ  พนิชศักดิ์พัฒนา) 

                           นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 
 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(ถ$าเป(นหลักสูตรใหม4ไม4ต$องทำ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร 
 



 

 

  

สาระสำคัญในการปรับปรุงแกCไขโครงสรCางหลักสูตร 

 1 หลักสูตรฉบับน้ี เร่ิมใชdกับนักศึกษาท่ีเขdาศึกษาปz 2554 และใชdขdอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สกลนครว@าดdวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548,(ฉบับท่ี2) พ.ศ.2550 และ(ฉบับท่ี3) พ.ศ.2557 

 2 เหตุผลในการปรับปรุงแกdไข เพ่ือปรับปรุงช่ือหลักสูตร ปรัชญา วัตถุประสงคK โครงสรdางหลักสูตร

และคำอธิบายรายวิชาใหdเหมาะสม 

 3 สาระสำคัญในการปรับปรุงแกdไข 

  3.1 ขdอมูลท่ัวไปเก่ียวกับหลักสูตร 

(ตารางเปรียบเทียบ ดังตัวอย*าง)  
1) ตารางเปรียบเทียบความแตกตWางขCอมูลท่ัวไปเก่ียวกับหลักสูตรระหวWางหลักสูตรเดิม หลักสูตรใหมW 

(หรือหลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

หัวขCอ 
หลักสูตรเดิม  

หลักสูตรใหมW พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2564 

1. ช่ือหลักสูตร 

    1.1 ภาษาไทย 

    1.2 ภาษาอังกฤษ 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 

Bachelor of Science Program 

in Agribusiness Administration 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 

Bachelor of Science Program in 

Agribusiness Administration 

2. ช่ือปริญญา 

    2.1 ภาษาไทย 

    2.2 ภาษาอังกฤษ 

 

    2.3 ช่ือย@อ(ภาษาไทย) 

    2.4 ช่ือย@อ (ภาษาอังกฤษ) 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

(บริหารธุรกิจการเกษตร) 

Bachelor of Science 

(Agribusiness Administration)  

วท.บ. (บริหารธุรกิจการเกษตร) 

B.Sc. (Agribusiness 

Administration) 

 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  

(บริหารธุรกิจการเกษตร) 

Bachelor of Science 

(Agribusiness Administration)  

วท.บ. (บริหารธุรกิจการเกษตร) 

B.Sc. (Agribusiness 

Administration) 

   

2) ตารางเปรียบเทียบปรัชญาของระหวWางหลักสูตรเดิม หลักสูตรใหมW (หรือหลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2549 

และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

(ถ?ามีการเปลี่ยนแปลงให?เปรียบเทียบให?ดูด?วยนะคะ) 
ปรัชญาของหลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม7 พ.ศ.2559 ปรัชญาของหลักสูตรปรับปรงุ พ.ศ.2564 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

3) ตารางเปรียบเทียบวัตถุประสงคKระหวWางหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 

(ถ?ามีการเปลี่ยนแปลงให?เปรียบเทียบให?ดูด?วยนะคะ) 
วัตถุประสงคjของหลักสูตรเดิม หลักสูตรใหม7 พ.ศ.2559 วัตถุประสงคjของหลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ตารางเปรียบเทียบโครงสรCางหลักสูตรเดิม หลักสูตรใหมW พ.ศ. 2549 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 

 

หมวดวิชา 

หลักสูตรเดิม 

หลักสูตรใหมW พ.ศ. 2559 

หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 

แบบฝsก 

ประสบการณ0

วิชาชีพ 

แบบ 

สหกิจศึกษา 

แบบสหกิจศึกษาและ

บูรณาการกับการ

ทำงาน 

แบบสหกิจศึกษา 

(ถdามี) 

แบบฝsก 

ประสบการณ0

วิชาชีพ (ถdามี) 

1. หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ไมWนCอยกวWา 30 ไมWนCอยกวWา 30 ไมWนCอยกวWา 30 ไมWนCอยกวWา 30 ไมWนCอยกวWา 30 

1.1 รายวิชาบังคับ 12 12 12 12 12 

1.2 รายวิชาเลือก 18 18 18 18 18 

2. หมวดวิชาเฉพาะ ไมWนCอยกวWา 98 ไมWนCอยกวWา 98 ไมWนCอยกวWา 92 ไมWนCอยกวWา 92 ไมWนCอยกวWา 92 

2.1 กลุ@มวิชาแกน 27 27 21 21 21 

2.2 กลุ@มวิชาเอกบังคับ 43 40 43 43 43 

2.3 กลุ@มวิชาเอกเลือก ไม@นdอยกว@า 24 ไม@นdอยกว@า 24 ไม@นdอยกว@า 21 ไม@นdอยกว@า 21 ไม@นdอยกว@า 24 

2.4 กลุ@มวิชาสหกิจศึกษา/

ฝÅกประสบการณKวิชาชีพ 

4 7 7 7 4 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไมWนCอยกวWา 6 ไมWนCอยกวWา 6 ไมWนCอยกวWา 6 ไมWนCอยกวWา 6 ไมWนCอยกวWา 6 

รวมหนWวยกิตตลอดหลักสูตร ไมWนCอยกวWา 134 ไมWนCอยกวWา 134 ไมWนCอยกวWา 128 ไมWนCอยกวWา 128 ไมWนCอยกวWา 128 



 
 

  

การเปล่ียนแปลงของรายวิชาในหลักสูตร 

 

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป มีการเปล่ียนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปตามฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562 

(ตารางเปรียบเทียบการเปล่ียนแปลงของรายวิชาในหลักสูตร ดังตัวอย*าง)  
 

การเปล่ียนแปลงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร มีรายละเอียดดังในตารางตMอไปน้ี 

ตารางโครงสรBางหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร หลักสูตรเดิม หลักสูตรใหมI พ.ศ. 2559 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 
 

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร  

(หลักสูตรใหมI พ.ศ. 2559) 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
หมายเหตุ 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 2. หมวดวิชาเฉพาะ  
2.1 กลุIมวิชาแกน 2.1 กลุIมวิชาแกน  
14021103 เคมีพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 54021102 เคมีสำหรับธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5) 1) เปล่ียนช่ือรายวิชา 

2) ปรับจำนวนช่ัวโมง สอนทฤษี

และปฏิบัติ 

14031108 ชีววิทยาพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 54031102 ชีววิทยาสำหรับธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5) 1) เปล่ียนช่ือรายวิชา 

2) ปรับจำนวนช่ัวโมง สอนทฤษี

และปฏิบัติ 

14091101 คณิตศาสตรUพ้ืนฐาน 3(3-0-6) 54091102 คณิตศาสตรUสำหรับธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5) 1) รวมเปVนรายวิชา 

2) เปล่ียนช่ือรายวิชา 

3) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

55182102 คณิตศาสตรUและสถิติทางบริหารธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5)    

55043701 สถิติวิจัยและการวางแผนการทดลอง 3(2-2-5) 55183107 สถิติและระเบียบวิจัยทางบริหารธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5) 1) รวมเปVนรายวิชา 



 
 

  

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร  

(หลักสูตรใหมI พ.ศ. 2559) 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
หมายเหตุ 

55183103 ระเบียบวิธีวิจัยทางบริหารธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5)    2) เปล่ียนช่ือรายวิชา 

3) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

55181701 การผลิตพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 55181702 การผลิตพืชเศรษฐกิจ (CWIE) 3(1-4-4) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

2) ปรับจำนวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

55182701 การผลิตปศุสัตวUเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 55182703 การผลิตปศุสัตวU (CWIE) 3(1-4-4) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

2) ปรับจำนวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

55182702 การผลิตสัตวUน้ำเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 55182704 การผลิตสัตวUน้ำเศรษฐกิจ (CWIE) 3(1-4-4) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

2) ปรับจำนวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

2.2 กลุIมวิชาเอกบังคับ 2.2 กลุIมวิชาเอกบังคับ  

43521103 หลักการบัญชี 3(2-2-5)    1) ยbายไปเปVนวิชาเลือก 

43531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6)    1) ยbายไปเปVนวิชาเลือก 

43541101 หลักการตลาด 3(3-0-6)    1) ยbายไปเปVนวิชาเลือก 

43591106 หลักเศรษฐศาสตรU 3(3-0-6)    1) ยbายไปเปVนวิชาเลือก 

   53521101 การบัญชีสำหรับธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5) 1) รวมรายวิชา 

2) ยbายมาจากวิชาเลือก 

55181105 ธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5) 55181106 ธุรกิจการเกษตร (CWIE) 3(1-4-4) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

2) ปรับจำนวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี



 
 

  

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร  

(หลักสูตรใหมI พ.ศ. 2559) 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
หมายเหตุ 

และภาคปฏิบัติ 

   55182107 เศรษฐศาสตรUบริหารธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5) 1) ยbายมาจากวิชาเลือก 

2) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

55182202 การวิเคราะหUโครงการธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5) 55182108 การวิเคราะหUโครงการและการลงทุนธุรกิจการเกษตร 

(CWIE) 

3(1-4-4) 1) ปรับช่ือรายวิชา 

2) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

3) ปรับจำนวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

55181303 การตลาดสินคbาเกษตร 3(2-2-5) 55182303 การตลาดและการวิเคราะหUราคาสินคbาเกษตร (CWIE) 3(1-4-4) 1) รวมรายวิชา 

2) ปรับจำนวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

   55182304 การตลาดสินคbาเกษตรออนไลนU (CWIE) 3(1-4-4) 1) รายวิชาใหมe 

   55182705 การผลิตสินคbาเกษตรปลอดภัย (CWIE) 3(1-4-4) 1) รายวิชาใหมe 

55182104 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรชุมชน 3(2-2-5) 55183108 การพัฒนาธุรกิจการเกษตรชุมชน (CWIE) 3(1-4-4) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

2) ปรับจำนวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

55183102 ธุรกิจการเกษตรระหวeางประเทศ 3(2-2-5) 55183109 ธุรกิจการเกษตรระหวeางประเทศและการขนสeง 3(2-2-5) 1) ปรับช่ือรายวิชา 

2) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

55182302 กลยุทธUการจัดการธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5) 55183110 การจัดทำแผนและกลยุทธUทางธุรกิจการเกษตร (CWIE) 3(0-6-3) 1) รวมรายวิชา 

2) คำอธิบายรายวิชา 
3) ปรับจำนวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี



 
 

  

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร  

(หลักสูตรใหมI พ.ศ. 2559) 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
หมายเหตุ 

และภาคปฏิบัติ 

55184501 ปhญหาพิเศษทางบริหารธุรกิจการเกษตร 3(0-6-3) 55183111 โครงการพิเศษทางบริหารธุรกิจการเกษตร (CWIE) 3(0-6-3) 1) ปรับช่ือรายวิชา 

2) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

55183501 สัมมนาทางบริหารธุรกิจการเกษตร 1(0-2-1) 55183112 สัมมนาทางบริหารธุรกิจการเกษตร (CWIE) 1(0-2-1) 1) คำอธิบายรายวิชา 

   55183403 การเงินและเงินดิจิทัลทางธุรกิจการเกษตร 3(1-4-4) 1) รายวิชาใหมe 

   55183502 การบริหารงานขายสินคbาเกษตร (CWIE) 3(0-6-3) 1) ยbายมาจากวิชาเลือก 

2) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

3) ปรับจำนวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

55183303 การจัดการโซeอุปทานสินคbาเกษตร 3(2-2-5) 55183503 การจัดการโซeอุปทานสินคbาเกษตร (CWIE) 3(0-6-3) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

2) ปรับจำนวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

55182106 นโยบายการจัดการธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)    1) รวมกับวิชาธุรกิจการเกษตร 

55183304 การจัดการทรัพยากรมนุษยUทางธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5)    1) ยbายไปเปVนวิชาเลือก 

2.3 กลุIมวิชาเอกเลือก 2.3 กลุIมวิชาเอกเลือก  

   43521103 หลักการบัญชี 3(2-2-5) 1) ยbายมาจากวิชาบังคับ 

   43531101 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 1) ยbายมาจากวิชาบังคับ 

   43541101 หลักการตลาด 3(3-0-6) 1) ยbายมาจากวิชาบังคับ 

   43591106 หลักเศรษฐศาสตรU 3(3-0-6) 1) ยbายมาจากวิชาบังคับ 

   55073305 การแปรรูปผลผลิตทางเกษตร (CWIE) 3(1-4-4) 1) รายวิชาใหมe 



 
 

  

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร  

(หลักสูตรใหมI พ.ศ. 2559) 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
หมายเหตุ 

55181103 ธุรกิจพืชเศรษฐกิจ 3(2-2-5) 55181107 ธุรกิจพืชเศรษฐกิจ (CWIE) 3(1-4-4) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

2) ปรับจำนวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

55181104 ธุรกิจปศุสัตวU 3(2-2-5) 55182109 ธุรกิจปศุสัตวU (CWIE) 3(1-4-4) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

2) ปรับจำนวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

55182103 ธุรกิจการประมง 3(2-2-5) 55182110 ธุรกิจสัตวUน้ำจืด (CWIE) 3(1-4-4) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

2) ปรับจำนวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

55183104 ธุรกิจการเกษตรแบบมีพันธสัญญา 3(2-2-5) 55182111 ธุรกิจการเกษตรแบบมีพันธสัญญา 3(2-2-5) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

   55182305 การขายสินคbาเกษตรบนแพลตฟอรUมออนไลนU (CWIE) 3(1-4-4) 1) รายวิชาใหมe 

   55182501 การจัดการทรัพยากรมนุษย/ทางธุรกิจการเกษตร (CWIE) 3(1-4-4) 1) ยbายมาจากวิชาบังคับ 

55183106 กฎหมายและมาตรฐานสินคbาเกษตร 3(2-2-5) 55182502 กฎหมายและมาตรฐานสินคbาเกษตร 3(2-2-5) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

   55182503 การจัดการขbอมูลและอินโฟกราฟฟlกสำหรับธุรกิจ

การเกษตร (CWIE) 

3(1-4-4) 1) รายวิชาใหมe 

55183206 การจัดการธุรกิจฟารUม 3(2-2-5) 55183504 การจัดการธุรกิจฟารUม (CWIE) 3(0-6-3) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

2) ปรับจำนวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

   55183505 การเปVนผูbประกอบการธุรกิจการเกษตร (CWIE) 3(1-4-4) 1) รายวิชาใหมe 

55183105 ธุรกิจการทeองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ 3(2-2-5) 55183506 ธุรกิจการทeองเท่ียวเกษตรเชิงนิเวศ (CWIE) 3(1-4-4) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 



 
 

  

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร  

(หลักสูตรใหมI พ.ศ. 2559) 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
หมายเหตุ 

2) ปรับจำนวนช่ัวโมงภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติ 

55184102 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6) 55183507 ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

   55182504 เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกตUใชb 3(2-2-5) 1) รายวิชาใหมe 

55184104 การบริหารคลังสินคbาเกษตร 3(2-2-5)  รวมกับรายวิชา ธุรกิจการเกษตร  1) รวมรายวิชา 

55184201 การตลาดเกษตรและการวิเคราะหUราคาผลผลิต 3(3-0-6)  รวมกับรายวิชา การตลาดสินคbาเกษตร  1) รวมรายวิชา 

55184103 ธุรกิจปhจจัยการผลิตสินคbาเกษตร 3(2-2-5)  รวมกับรายวิชา ธุรกิจการเกษตร  1) รวมรายวิชา 

55184301 หลักการสหกรณUการเกษตร 3(3-0-6)  รวมกับรายวิชา ธุรกิจการเกษตร  1) รวมรายวิชา 

55184302 การวิจัยทางการตลาดสินคbาเกษตร   3(2-2-5)  รวมกับรายวิชา การบริหารงานขายสินคbาเกษตร  1) รวมรายวิชา 

55184303 การจัดทำแผนธุรกิจการเกษตรขนาดกลางและ

ขนาดยeอม 

3(2-2-5)  รวมเปVนรายวิชา การจัดทำแผนและกลยุทธUทางธุรกิจ

การเกษตร 

 1) รวมรายวิชา 

55183207 เศรษฐศาสตรUบริหารธุรกิจการเกษตร 3(3-0-6)    1) ยbายมาจากวิชาบังคับ 

55183305 การบริหารงานขายธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5)    1) ยbายมาจากวิชาบังคับ 

55184101 การจัดการระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5)  รวมกับรายวิชา การจัดการขbอมูลและอินโฟกราฟฟlก

สำหรับธุรกิจการเกษตร 

 1) รวมรายวิชา 

55183205 การวิเคราะหUเชิงปริมาณทางธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5)  รวมกับรายวิชา เศรษฐศาสตรUบริหารธุรกิจการเกษตร  1) รวมรายวิชา 

55184401 การจัดการการเงินหนeวยธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5)  รวมกับรายวิชา การเงินและเงินดิจิทัลทางธุรกิจ

การเกษตร 

 1) รวมรายวิชา 

55184402 บัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจการเกษตร 3(2-2-5)  การบัญชีสำหรับธุรกิจการเกษตร  1) เปล่ียนช่ือรายวิชา 

2) ยbายมาจากวิชาบังคับ 



 
 

  

หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร  

(หลักสูตรใหมI พ.ศ. 2559) 
หลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) 
หมายเหตุ 

2.4 กลุIมวิชาสหกิจศึกษา/ฝZกประสบการณ[วิชาชีพ 2.4 กลุIมวิชาสหกิจศึกษา/ฝZกประสบการณ[วิชาชีพ  

55184603 การเตรียมสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจการเกษตร 1(90) 55183601 การเตรียมสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจการเกษตร (CWIE) 1(90) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

55184604 สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจการเกษตร 6(540) 55184605 สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจการเกษตร (CWIE) 6(540) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

55184601 การเตรียมฝoกประสบการณUวิชาชีพบริหารธุรกิจ

การเกษตร 

1(90) 55183602 การเตรียมฝoกประสบการณUวิชาชีพบริหารธุรกิจ

การเกษตร 

1(90) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

55184602 การฝoกประสบการณUวิชาชีพบริหารธุรกิจ

การเกษตร 

3(270) 55184606 การฝoกประสบการณUวิชาชีพบริหารธุรกิจการเกษตร  3(270) 1) ปรับคำอธิบายรายวิชา 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก  ง 

มาตรฐานวิชาชีพ (ถ4าม)ี 

 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 

ผลงานวิชาการ งานวิจัย  
อาจารย;ผู4รับผิดชอบหลักสตูร/อาจารย;ประจำหลักสูตร 

 



 

 

  

(ตัวอย'างนะคะ) 
 อาจารย&ผู)รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย&ประจำหลักสูตร 

1. ช่ือ-สกุล..................................... 

1) เลขประจำตัวประชาชน x-xxxxx-xxxx-xx-x 

2) ตำแหนEงทางวิชาการ   อาจารย) 

3) ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ เอก โท ตรี) 

ท่ี ปMท่ีสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2552 ศศ.ม. (ส่ือสารพัฒนาการ)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

2 2549 ศศ.บ. (ส่ือสารมวลชน) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

 

4) ผลงานทางวิชาการ (ใหRแสดงขRอมูลในรูปแบบท่ีถูกตRองตามหลักการเขียนบรรณานุกรม APA 7th) 

4.1) หนังสือ/ตำรา  

 - 

4.2) บทความวิชาการ     

จิรภัทร เร่ิมศ รี และนันธารา ธุลารัตน) . (2559). ผลกระทบจากการใชR ส่ือ สังคมของวัย รุ_น . 

วารสารวิชาการสถาบันเทคโนโลยีแห5งสุวรรณภูมิ, 2(1), 11–20.  

ภัทร)ศินี แสนสำแดง, นันธารา ธุลารัตน) และปcยพัชร วิมลโสภณกิตติ. (2564). อัตลักษณ)ของคาเฟgฮอ

ปปciงในประเทศไทยผ_านส่ือสังคมออนไลน). วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย

อลงกรณE ในพระราชูปถัมภE, 15(3), 72–96. 

4.3) บทความวิจัย 

ธมนพัชร) ศรีษะพลภูสิทธิ, นันธารา ธุลารัตน), นันธิดา วงศ)ษาพาน, รณัสถ)ชัย บุรัตน),       สุทธวิชญ) 

พรหมมา และเลิศวัลลภ ศรีษะพลภูสิทธิ. (2563). ส่ือประชาสัมพันธ)ท่ีมีผลต_อการรับรูR ข_าวสาร

ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร. ใน ประชุมวิชาการ

ระดับชาติราชมงคลสุรินทรE คร้ังท่ี 11 วิจัยและนวัตกรรมวิธีใหม5 (น. 459 – 470). มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร).  

  4.4) งานอ่ืนๆ  

   -  

 

5) ภาระงานสอน (ช่ัวโมง/สัปดาห&) 

ท่ีมีอยู_แลRว  15 ช่ัวโมง 

ท่ีจะมีในหลักสูตรใหม_ 15 ช่ัวโมง 

 



 

 

  

2. …………………………………………………………………….. 

1) เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x  

2) ตำแหนEงทางวิชาการ  อาจารย) 

3) ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ เอก โท ตรี) 

ท่ี ปMท่ีสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2545 วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร)) มหาวิทยาลัยมหิดล 

2 2539 ค.บ.(คอมพิวเตอร)ศึกษา) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
 

4) ผลงานทางวิชาการ (ใหRแสดงขRอมูลในรูปแบบท่ีถูกตRองตามหลักการเขียนบรรณานุกรม APA 7th) 

  4.1) หนังสือ/ตำรา 

- 

 

  4.2) งานวิจัย 

 - 

4.3) บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

- 

 

5) ภาระงานสอน (ช่ัวโมง/สัปดาห&) 

ท่ีมีอยู_แลRว  ….. ช่ัวโมง 

ท่ีจะมีในหลักสูตรใหม_ ….. ช่ัวโมง 

 



 

 

  

3. …………………………………………………………………. 

1) เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2) ตำแหนEงทางวิชาการ  อาจารย) 

3) ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ เอก โท ตรี) 

ท่ี ปMท่ีสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2553 วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)) มหาวิทยาลัยขอนแก_น 

2 2549 วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร)) มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
 
 

4) ผลงานทางวิชาการ (ใหRแสดงขRอมูลในรูปแบบท่ีถูกตRองตามหลักการเขียนบรรณานุกรม APA 7th) 

  4.1) หนังสือ/ตำรา  

   - 
 

  4.2) งานวิจัย  

   - 
 

4.3) บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

- 

5) ภาระงานสอน (ช่ัวโมง/สัปดาห&) 

ท่ีมีอยู_แลRว  ….. ช่ัวโมง 

ท่ีจะมีในหลักสูตรใหม_ ….. ช่ัวโมง



4. ………………………………………………………………………….. 

1) เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2) ตำแหนEงทางวิชาการ  อาจารย) 

3) ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ เอก โท ตรี) 

ท่ี ปMท่ีสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2553 วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2 2546 ค.บ. (คอมพิวเตอร)ศึกษา) สถาบันราชภัฎสกลนคร 
 
 

4) ผลงานทางวิชาการ (ใหRแสดงขRอมูลในรูปแบบท่ีถูกตRองตามหลักการเขียนบรรณานุกรม APA 7th) 

  4.1) หนังสือ/ตำรา 

- 

  4.2) งานวิจัย 

   - 

4.3) บทความวิจัย/บทความวิชาการ   

 - 
 

   

5) ภาระงานสอน (ช่ัวโมง/สัปดาห&) 

ท่ีมีอยู_แลRว  ….. ช่ัวโมง 

ท่ีจะมีในหลักสูตรใหม_ ….. ช่ัวโมง



 

 

  

5. …………………………………………………………………………. 

1) เลขประจำตัวประชาชน x-xxxx-xxxxx-xx-x 

2) ตำแหนEงทางวิชาการ  อาจารย) 

3) ประวัติการศึกษา (เรียงลำดับคุณวุฒิสูงสุดไปหาต่ำสุด คือ เอก โท ตรี) 

ท่ี ปMท่ีสำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ(สาขาวิชา) สถาบันการศึกษา 

1 2553 วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร)) มหาวิทยาลัยขอนแก_น 

2 2544 วท.บ วิทยาการคอมพิวเตอร) สถาบันราชภัฏอุดรธานี 
 

4) ผลงานทางวิชาการ (ใหRแสดงขRอมูลในรูปแบบท่ีถูกตRองตามหลักการเขียนบรรณานุกรม APA 7th) 

  4.1) หนังสือ/ตำรา  

   - 

  4.2) งานวิจัย  

   - 

  4.3) บทความวิจัย/บทความวิชาการ 

- 

    

5) ภาระงานสอน (ช่ัวโมง/สัปดาห&) 

ท่ีมีอยู_แลRว  ….. ช่ัวโมง 

ท่ีจะมีในหลักสูตรใหม_ ….. ช่ัวโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     * คำส่ังแต_งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห_งชาติ พ.ศ.

2552 ซ่ึงประกอบดRวยคณะกรรมการอย_างนRอย 5 คน โดยมีอาจารย)ผูRรับผิดชอบหลักสูตรอย_างนRอย 2 คน 

ผูRทรงคุณวุฒิหรือผูRเช่ียวชาญในสาขา/สาขาวิชาน้ัน ๆ ซ่ึงเปuนบุคคลภายนอกอย_างนRอย 2 คน หากมีองค)กร

วิชาชีพใหRมีผูRแทนองค)กรวิชาชีพร_วมเปuนกรรมการดRวยอย_างนRอย 1 คน 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
คำสั่งแตHงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนา 

หลักสูตร................สาขา.................... 
 



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก ช 

Learning Outcomes (LO) Matrix,  
Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) 

Matrix, CWIE Study Plan และแผนภาพ CWIE Study Plan  
หลักสูตร...................(ชือ่หลักสูตร) 

 



 

 

  

 

Learning Outcomes (LO) Matrix 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

 

วัตถุประสงคWของหลักสูตร 

คุณลัษณะพิเศษ/คุณสมบัติท่ีพึง

ประสงคW 

มาตรฐานผลการเรียนรู_ 

(ต$องสอดคล$องกับผลการเรียนรู$แต7ละ

ด$านในหมวด 4 ข$อ 4 โดยผลการเรียนรู$ท่ี

ใช$การเรียนรู$เชิงบูรณาการกับการทำงาน

ในการพัฒนานักศึกษา ให$ใส7วงเล็บ CWIE 

ไว$ท$ายข$อ ดังตัวอย7าง) 

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 

(Expected Learning Outcomes; 

ELO) 

(ระบุช้ันปfของนักศึกษาท่ีต_องบรรลุ) 

  1. คุณธรรม จริยธรรม 

1.1 ตระหนักในคุณค7าและคุณธรรม 

จริยธรรม เสียสละ และซ่ือสัตยYสุจริต 

(CWIE) 

1.2 มีความอดทน มีวินัย ตรงต7อเวลา 

และความรับผิดชอบต7อตนเอง วิชาชีพ

และสังคม (CWIE) 

1.3 มีภาวะความเป̂นผู$นำและผู$ตาม 

สามารถทำงานเป̂นทีม และสามารถแก$ไข

ข$อขัดแย$งและลำดับความสำคัญ (CWIE) 

1.4 เคารพสิทธิและรับฟbงความคิดเห็น

ช้ันปfท่ี 1 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 2 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 3 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 4 

………………………………………. 

 

LO รวมทั้งหมด = ……... ข-อ 
LO (CWIE) = …….. ข-อ (……………%) 



 

 

  

วัตถุประสงคWของหลักสูตร 

คุณลัษณะพิเศษ/คุณสมบัติท่ีพึง

ประสงคW 

มาตรฐานผลการเรียนรู_ 

(ต$องสอดคล$องกับผลการเรียนรู$แต7ละ

ด$านในหมวด 4 ข$อ 4 โดยผลการเรียนรู$ท่ี

ใช$การเรียนรู$เชิงบูรณาการกับการทำงาน

ในการพัฒนานักศึกษา ให$ใส7วงเล็บ CWIE 

ไว$ท$ายข$อ ดังตัวอย7าง) 

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 

(Expected Learning Outcomes; 

ELO) 

(ระบุช้ันปfของนักศึกษาท่ีต_องบรรลุ) 

ของผู$ อ่ืน รวมท้ังเคารพในคุณค7าและ

ศักด์ิศรีของความเป̂นมนุษยY 

1.5 เคารพกฎระเบียบและข$อบังคับต7าง 

ๆ ขององคYกรและสังคม (CWIE) 

1.6 สามารถวิเคราะหYผลกระทบจาก

การนำแนวคิดหรือทฤษฎีมาใช$ในองคYกร 

1.7 มีจรรยาบรรณทางวิชาการและ

วิชาชีพ  

  2. ความรู_ 

2.1 มีความรู$และความเข$าใจเก่ียวกับ

หลักการและทฤษฎีท่ีสำคัญในเน้ือหา

สาขาวิชาด$านบริหารธุรกิจการเกษตร 

(CWIE) 

2.2 สามารถวิเคราะหYปbญหา เข$าใจและ

อธิบายความต$องการของปbญหา รวมท้ัง

ช้ันปfท่ี 1 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 2 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 3 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 4 



 

 

  

วัตถุประสงคWของหลักสูตร 

คุณลัษณะพิเศษ/คุณสมบัติท่ีพึง

ประสงคW 

มาตรฐานผลการเรียนรู_ 

(ต$องสอดคล$องกับผลการเรียนรู$แต7ละ

ด$านในหมวด 4 ข$อ 4 โดยผลการเรียนรู$ท่ี

ใช$การเรียนรู$เชิงบูรณาการกับการทำงาน

ในการพัฒนานักศึกษา ให$ใส7วงเล็บ CWIE 

ไว$ท$ายข$อ ดังตัวอย7าง) 

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 

(Expected Learning Outcomes; 

ELO) 

(ระบุช้ันปfของนักศึกษาท่ีต_องบรรลุ) 

ประยุกตYความรู$ ทักษะ และการใช$วิธีการ

ท่ีเหมาะสมกับการแก$ไขปbญหา (CWIE) 

2.3 สามารถวิเคราะหYจุดแข็ง จุดอ7อน 

โอกาสและอุปสรรคขององคYกร (SWOT 

Analysis) 

2.4 สามารถนำผลการวิเคราะหYมาใช$ใน

การวางแผนองคYกร  

2.5 รู$ เข$าใจ และสนใจพัฒนาความรู$

ด$ านบ ริหารธุร กิจการเกษตร อย7 าง

ต7อเน่ือง 

2 .6 มีความ รู$ ในแนวกว$างของด$ าน

บริหารธุรกิจการเกษตร เล็งเห็นการ

เปล่ียนแปลงและเข$าใจผลกระทบของ

เทคโนโลยีใหม7 ๆ (CWIE) 

2.7 มีประสบการณYในการพัฒนาหรือ

ประยุกตYความรู$ท่ีมีไปใช$ปฏิบัติงานได$จริง 

………………………………………. 

 



 

 

  

วัตถุประสงคWของหลักสูตร 

คุณลัษณะพิเศษ/คุณสมบัติท่ีพึง

ประสงคW 

มาตรฐานผลการเรียนรู_ 

(ต$องสอดคล$องกับผลการเรียนรู$แต7ละ

ด$านในหมวด 4 ข$อ 4 โดยผลการเรียนรู$ท่ี

ใช$การเรียนรู$เชิงบูรณาการกับการทำงาน

ในการพัฒนานักศึกษา ให$ใส7วงเล็บ CWIE 

ไว$ท$ายข$อ ดังตัวอย7าง) 

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 

(Expected Learning Outcomes; 

ELO) 

(ระบุช้ันปfของนักศึกษาท่ีต_องบรรลุ) 

2 .8  สามารถบู รณ าการความ รู$ด$ าน

บ ริหารธุรกิจการเกษตรกับความรู$ ใน

ศาสตรYอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข$อง 

 

  3. ทักษะทางปlญญา 

3.1 คิดอย7างมีวิจารณญาณและเป̂น

ระบบ (CWIE) 

3 .2  ส าม ารถ สืบ ค$ น  ตี ค วาม  และ

ประเมินสารสนเทศ เพ่ือใช$ในการแก$ไข

ปbญหาอย7างสร$างสรรคY (CWIE) 

3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหY 

และส รุปประ เด็นปbญ หาและความ

ต$องการอย7างมีคุณภาพ (CWIE) 

3.4 สามารถประยุกตYความรู$และทักษะ

กับการแก$ไขปbญหาทางด$านบริหารธุรกิจ

ช้ันปfท่ี 1 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 2 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 3 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 4 

………………………………………. 

 



 

 

  

วัตถุประสงคWของหลักสูตร 

คุณลัษณะพิเศษ/คุณสมบัติท่ีพึง

ประสงคW 

มาตรฐานผลการเรียนรู_ 

(ต$องสอดคล$องกับผลการเรียนรู$แต7ละ

ด$านในหมวด 4 ข$อ 4 โดยผลการเรียนรู$ท่ี

ใช$การเรียนรู$เชิงบูรณาการกับการทำงาน

ในการพัฒนานักศึกษา ให$ใส7วงเล็บ CWIE 

ไว$ท$ายข$อ ดังตัวอย7าง) 

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 

(Expected Learning Outcomes; 

ELO) 

(ระบุช้ันปfของนักศึกษาท่ีต_องบรรลุ) 

การเกษตร ได$อย7างสร$างสรรคY (CWIE) 

  4. ทักษะความสัมพันธWระหวnางบุคคล

และความรับผิดชอบ 

4 .1  ส าม า ร ถ ส่ื อ ส า ร กั บ ก ลุ7 ม ค น

หลากหลายและสามารถสนทนาท้ั ง

ภาษาไทย และภาษาต7างประเทศอย7างมี

ประสิทธิภาพ (CWIE) 

4.2 สามารถให$ความช7วยเหลือและ

อำนวยความสะดวกแก7การแก$ปbญหา 

สถานการณYต7าง ๆ ในกลุ7มท้ังในบทบาท

ของผู$นำ หรือในบทบาทของผู$ร7วมทีมงาน 

(CWIE) 

4.3 สามารถใช$ความรู$ในศาสตรYมาช้ีนำ

สังคมในประเด็นท่ีเหมาะสม 

4 .4  มีความ เข$ าใจตน เองและผู$ อ่ื น 

รับผิดชอบในการกระทำของตนเองและ

ช้ันปfท่ี 1 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 2 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 3 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 4 

………………………………………. 

 



 

 

  

วัตถุประสงคWของหลักสูตร 

คุณลัษณะพิเศษ/คุณสมบัติท่ีพึง

ประสงคW 

มาตรฐานผลการเรียนรู_ 

(ต$องสอดคล$องกับผลการเรียนรู$แต7ละ

ด$านในหมวด 4 ข$อ 4 โดยผลการเรียนรู$ท่ี

ใช$การเรียนรู$เชิงบูรณาการกับการทำงาน

ในการพัฒนานักศึกษา ให$ใส7วงเล็บ CWIE 

ไว$ท$ายข$อ ดังตัวอย7าง) 

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 

(Expected Learning Outcomes; 

ELO) 

(ระบุช้ันปfของนักศึกษาท่ีต_องบรรลุ) 

รับผิดชอบงานในกลุ7ม (CWIE) 

4.5 สามารถเป̂นผู$ริเร่ิมแสดงประเด็นใน

การแก$ ไขสถานการณY ท้ังส7วนตัวและ

ส7วนรวม พร$อมท้ังแสดงจุดยืนอย7าง

พอเหมาะท้ังของตนเองและของกลุ7ม 

(CWIE) 

4.6 มีความรับผิดชอบการพัฒนาการ

เรียนรู$ท้ังของตนเองและทางวิชาชีพอย7าง

ต7อเน่ือง คุณสมบัติต7าง ๆ น้ีสามารถวัด

ระหว7างการทำกิจกรรมร7วมกัน 

  5. ทักษะการวิเคราะหWเชิงตัวเลข การ

ส่ื อ ส า ร  แ ล ะ ก า ร ใช_ เท ค โน โล ยี

สารสนเทศ 

5.1 มีทักษะในการใช$เคร่ืองมือท่ีจำเป̂น

ท่ีมีอยู7ในปbจจุบันต7อการทำงาน 

ช้ันปfท่ี 1 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 2 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 3 



 

 

  

วัตถุประสงคWของหลักสูตร 

คุณลัษณะพิเศษ/คุณสมบัติท่ีพึง

ประสงคW 

มาตรฐานผลการเรียนรู_ 

(ต$องสอดคล$องกับผลการเรียนรู$แต7ละ

ด$านในหมวด 4 ข$อ 4 โดยผลการเรียนรู$ท่ี

ใช$การเรียนรู$เชิงบูรณาการกับการทำงาน

ในการพัฒนานักศึกษา ให$ใส7วงเล็บ CWIE 

ไว$ท$ายข$อ ดังตัวอย7าง) 

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 

(Expected Learning Outcomes; 

ELO) 

(ระบุช้ันปfของนักศึกษาท่ีต_องบรรลุ) 

5.2 สามารถแนะนำประเด็นการแก$ไข

ปbญหาโดยใช$สารสนเทศทางคณิตศาสตรY 

5.3 สามารถส่ือสารอย7างมีประสิทธิภาพ

ท้ังปากเปล7 าและการเขียน เลือกใช$

รู ป แบ บ ขอ ง ส่ื อ ก ารน ำ เสน อ อ ย7 า ง

เหมาะสม (CWIE) 

5 .4  ส าม า รถ ใช$ ส า ร ส น เท ศ แ ล ะ

เทคโนโลยีส่ือสารอย7างเหมาะสม 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 4 

………………………………………. 

 

  6. ด_านทักษะปฏิบัติ 

 6.1 สามารถทำงานท่ีได$รับมอบหมายได$

เป̂นอย7างดี มีความรับผิดชอบ 

 6 .2  สามารถนำปbญ หาท่ี เกิด ข้ึนมา

วางแผนและแก$ไขอย7างเป̂นระบบด$วย

กระบวนการวิจัยหรือกระบวนการอ่ืน ๆ 

ท่ีเหมาะสม และประยุกตYใช$ได$เหมาะสม

ช้ันปfท่ี 1 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 2 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 3 

………………………………………. 

ช้ันปfท่ี 4 



 

 

  

วัตถุประสงคWของหลักสูตร 

คุณลัษณะพิเศษ/คุณสมบัติท่ีพึง

ประสงคW 

มาตรฐานผลการเรียนรู_ 

(ต$องสอดคล$องกับผลการเรียนรู$แต7ละ

ด$านในหมวด 4 ข$อ 4 โดยผลการเรียนรู$ท่ี

ใช$การเรียนรู$เชิงบูรณาการกับการทำงาน

ในการพัฒนานักศึกษา ให$ใส7วงเล็บ CWIE 

ไว$ท$ายข$อ ดังตัวอย7าง) 

LO ตามความคาดหวังของหลักสูตร 

(Expected Learning Outcomes; 

ELO) 

(ระบุช้ันปfของนักศึกษาท่ีต_องบรรลุ) 

กับชุมชนท$องถ่ินตลอดจนนำผลงานมา

นำเสนอเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู$ได$ (CWIE) 

………………………………………. 

 



 

 

  

Cooperative and Work Integrated Education (CWIE) Matrix 

หลักสูตร……. (ช่ือหลักสูตร)…….  คณะ……………………………. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

องคWกรรnวมผลิต:  

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

3) ……………………………………………..   4) …………………………………………….. 

5) ……………………………………………..   6) …………………………………………….. 

(วิเคราะหYรายวิชา กลยุทธYและเคร่ืองมือของ WIL ท่ีใช$ในการพัฒนาผลลัพธYการเรียนรู$ของนักศึกษา โดยต$องสอดคล$องกับตาราง LO matrix ดังตัวอย7าง) 

ข_อท่ี 

ผลลัพธWการเรียนรู_ 

(LO) ท่ีต_องใช_ WIL พัฒนา 

รายวิชาท่ีเก่ียวข_องกับ LO 

กลยุทธWของ WIL (WIL 

Strategies) 

ให_ใสnเคร่ืองหมาย P 

ประเภทของ WIL/ เคร่ืองมือของ 

WIL/ ภาคการศึกษาและข้ันปfท่ี

จัด WIL 

1 1.1 ตระหนักในคุณค7าและคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซ่ือสัตยYสุจริต (CWIE) 

1. ธุรกิจการเกษตร (CWIE) R 1. ฝ~กงานแล$วเรียนทฤษฎี 

(Pre-course Experience / 

Fieldwork) 

0 2. เรียนทฤษฎีแล$วฝ~กงาน 

(Cooperative Education / 

Job Shadowing / New 

Traineeship / Fieldwork / 

Internship) 

0 3. เรียนทฤษฎีควบคู7กับการ

ฝ~กงาน (Practicum / New 

Traineeship / Internship) 

ปf 1 ภาคเรียนท่ี 1  

- ประเภท WIL: การกำหนด

ประสบการณYก7อนการศึกษา 

(Pre-course experience) 
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ข_อท่ี 

ผลลัพธWการเรียนรู_ 

(LO) ท่ีต_องใช_ WIL พัฒนา 

รายวิชาท่ีเก่ียวข_องกับ LO 

กลยุทธWของ WIL (WIL 

Strategies) 

ให_ใสnเคร่ืองหมาย P 

ประเภทของ WIL/ เคร่ืองมือของ 

WIL/ ภาคการศึกษาและข้ันปfท่ี

จัด WIL 

0 4. สลับการเรียนทฤษฎีกับการ

ฝ~กงานต7อเน่ืองจากง7ายไปยาก 

(Sandwich Couse / 

Fieldwork) 

2 1.3 มีภาวะความเป̂นผู$นำและผู$ตาม สามารถ

ทำงานเป̂นทีม และสามารถแก$ไขข$อขัดแย$งและ

ลำดับความสำคัญ (WIL) 

2.1 มีความรู$และความเข$าใจเก่ียวกับหลักการและ

ทฤษฎีท่ีสำคัญในเน้ือหาสาขาวิชาด$าน

บริหารธุรกิจการเกษตร (WIL) 

Module 1: นักการจัดการธุรกิจพืช

เศรษฐกิจ 

1. การผลิตพืชเศรษฐกิจ (CWIE) 

2. ธุรกิจพืชเศรษฐกิจ (CWIE) 

0 1. ฝ~กงานแล$วเรียนทฤษฎี 

(Pre-course Experience / 

Fieldwork) 

0 2. เรียนทฤษฎีแล$วฝ~กงาน 

(Cooperative Education / 

Job Shadowing / New 

Traineeship / Fieldwork / 

Internship) 

0 3. เรียนทฤษฎีควบคู7กับการ

ฝ~กงาน (Practicum / New 

Traineeship / Internship) 

R 4. สลับการเรียนทฤษฎีกับ

การฝ~กงานต7อเน่ืองจากง7ายไปยาก 

(Sandwich Couse / 

ปf 1 ภาคเรียนท่ี 2 

- ประเภทของ WIL: การเรียน

สลับกับการทำงานแบบ Thin 

sandwich 

- เคร่ืองมือของ WIL: 

Project-based learning / 

Problem-based learning 



 

 

  

ข_อท่ี 

ผลลัพธWการเรียนรู_ 

(LO) ท่ีต_องใช_ WIL พัฒนา 

รายวิชาท่ีเก่ียวข_องกับ LO 

กลยุทธWของ WIL (WIL 

Strategies) 

ให_ใสnเคร่ืองหมาย P 

ประเภทของ WIL/ เคร่ืองมือของ 

WIL/ ภาคการศึกษาและข้ันปfท่ี

จัด WIL 

Fieldwork) 

3 3.2 สามารถสืบค$น ตีความ และประเมิน

สารสนเทศ เพ่ือใช$ในการแก$ไขปbญหาอย7าง

สร$างสรรคY (CWIE) 

4.1 สามารถส่ือสารกับกลุ7มคนหลากหลายและ

สามารถสนทนาท้ังภาษาไทย และ

ภาษาต7างประเทศอย7างมีประสิทธิภาพ (CWIE) 

Module 2: นักการจัดการธุรกิจปศุ

สัตวW 

1. การผลิตปศุสัตวY (CWIE) 

2. ธุรกิจปศุสัตวY (CWIE) 

Module 3: นักการการตลาดธุรกิจ

การเกษตรยุคดิจิตอล 

1. การตลาดสินค$าเกษตรออนไลนY 

(CWIE) 

2. การขายสินค$าเกษตรบน

แพลตฟอรYมออนไลนY (CWIE) 

3. การจัดการข$อมูลและอินโฟ

กราฟฟìกสำหรับธุรกิจการเกษตร 

(CWIE) 

0 1. ฝ~กงานแล$วเรียนทฤษฎี 

(Pre-course Experience / 

Fieldwork) 

0 2. เรียนทฤษฎีแล$วฝ~กงาน 

(Cooperative Education / 

Job Shadowing / New 

Traineeship / Fieldwork / 

Internship) 

0 3. เรียนทฤษฎีควบคู7กับการ

ฝ~กงาน (Practicum / New 

Traineeship / Internship) 

R 4. สลับการเรียนทฤษฎีกับ

การฝ~กงานต7อเน่ืองจากง7ายไปยาก 

(Sandwich Couse / 

Fieldwork) 

ปf 2 ภาคเรียนท่ี 1 

- ประเภทของ WIL: การเรียน

สลับกับการทำงานแบบ Thin 

sandwich 

- เคร่ืองมือของ WIL: 

Project-based learning / 

Problem-based learning 

4 1.1 ตระหนักในคุณค7าและคุณธรรม จริยธรรม 

เสียสละ และซ่ือสัตยYสุจริต (CWIE) 

3.3 สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะหY และสรุป

Module 4: นักการจัดการธุรกิจการ

ประมง 

1. การผลิตสัตวYน้ำเศรษฐกิจ (CWIE) 

0 1. ฝ~กงานแล$วเรียนทฤษฎี 

(Pre-course Experience / 

Fieldwork) 

ปf 2 ภาคเรียนท่ี 2 

- ประเภทของ WIL: การเรียน

สลับกับการทำงานแบบ Thin 



 

 

  

ข_อท่ี 

ผลลัพธWการเรียนรู_ 

(LO) ท่ีต_องใช_ WIL พัฒนา 

รายวิชาท่ีเก่ียวข_องกับ LO 

กลยุทธWของ WIL (WIL 

Strategies) 

ให_ใสnเคร่ืองหมาย P 

ประเภทของ WIL/ เคร่ืองมือของ 

WIL/ ภาคการศึกษาและข้ันปfท่ี

จัด WIL 

ประเด็นปbญหาและความต$องการ (CWIE) 2. ธุรกิจการประมง (CWIE) 

Module 5: ผู_ประกอบการเกษตร

สมัยใหมn 

1. การวิเคราะหYโครงการและการ

ลงทุนธุรกิจการเกษตร (CWIE) 

2. การตลาดและการวิเคราะหYราคา

สินค$าเกษตร (CWIE) 

3. การเป̂นผู$ประกอบการธุรกิจ

การเกษตร (CWIE) 

0 2. เรียนทฤษฎีแล$วฝ~กงาน 

(Cooperative Education / 

Job Shadowing / New 

Traineeship / Fieldwork / 

Internship) 

0 3. เรียนทฤษฎีควบคู7กับการ

ฝ~กงาน (Practicum / New 

Traineeship / Internship) 

R 4. สลับการเรียนทฤษฎีกับ

การฝ~กงานต7อเน่ืองจากง7ายไปยาก 

(Sandwich Couse / 

Fieldwork) 

sandwich 

- เคร่ืองมือของ WIL: 

Project-based learning / 

Problem-based learning 

5 3.1 คิดอย7างมีวิจารณญาณและเป̂นระบบ 

(CWIE) 

4.2 สามารถให$ความช7วยเหลือและอำนวย

ความสะดวกแก7การแก$ปbญหา สถานการณYต7าง 

ๆ ในกลุ7มท้ังในบทบาทของผู$นำ หรือในบทบาท

ของผู$ร7วมทีมงาน (CWIE) 

4.4 มีความรับผิดชอบในการกระทำของตนเอง

Module 6: นักการจัดการธุรกิจ

การเกษตรชุมชน 

1. การผลิตสินค$าเกษตรปลอดภัย 

(CWIE) 

2. การพัฒนาธุรกิจการเกษตรชุมชน 

(CWIE) 

3. การแปรรูปผลผลิตทางเกษตร 

0 1. ฝ%กงานแล,วเรียนทฤษฎี (Pre-

course Experience / Fieldwork) 

0 2. เรียนทฤษฎีแล,วฝ%กงาน 

(Cooperative Education / Job 

Shadowing / New Traineeship 

/ Fieldwork / Internship) 

0 3. เรียนทฤษฎีควบคู\กับการ

ปf 3 ภาคเรียนท่ี 1 

- ประเภทของ WIL: การเรียน

สลับกับการทำงานแบบ Thin 

sandwich 

- เคร่ืองมือของ WIL: 

Project-based learning / 

Problem-based learning 



 

 

  

ข_อท่ี 

ผลลัพธWการเรียนรู_ 

(LO) ท่ีต_องใช_ WIL พัฒนา 

รายวิชาท่ีเก่ียวข_องกับ LO 

กลยุทธWของ WIL (WIL 

Strategies) 

ให_ใสnเคร่ืองหมาย P 

ประเภทของ WIL/ เคร่ืองมือของ 

WIL/ ภาคการศึกษาและข้ันปfท่ี

จัด WIL 

และรับผิดชอบงานในกลุ7ม (CWIE) (CWIE) 

4. ธุรกิจการท7องเท่ียวเชิงเกษตร 

(CWIE) 

ฝ%กงาน (Practicum / New 

Traineeship / Internship) 

R 4. สลับการเรียนทฤษฎีกับการ

ฝ%กงานต\อเน่ืองจากง\ายไปยาก 

(Sandwich Couse / Fieldwork) 

 

 

 

6 1.2 มีวินัย ตรงต7อเวลา และความรับผิดชอบต7อ

ตนเอง วิชาชีพและสังคม (CWIE) 

1.5 เคารพกฎระเบียบและข$อบังคับต7าง ๆ ของ

องคYกรและสังคม (CWIE) 

2.2 สามารถวิเคราะหYปbญหา เข$าใจและอธิบาย

ความต$องการของปbญหา รวมท้ังประยุกตY

ความรู$ ทักษะ และการใช$วิธีการท่ีเหมาะสมกับ

การแก$ไขปbญหา (CWIE) 

2.6 มีความรู$ในแนวกว$างของด$านบริหารธุรกิจ

การเกษตร เล็งเห็นการเปล่ียนแปลงและเข$าใจ

ผลกระทบของเทคโนโลยีใหม7 ๆ (CWIE) 

Module 7: บูรณาการบริหารธุรกิจ

การเกษตร 

1. สัมมนาบริหารธุรกิจการเกษตร 

(CWIE) 

2. โครงการพิเศษบริหารธุรกิจ

การเกษตร (CWIE) 

3. การจัดทำแผนและกลยุทธYทาง

ธุรกิจการเกษตร (CWIE) 

4. การจัดการโซ7อุปทานสินค$าเกษตร 

(CWIE) 

0 1. ฝ~กงานแล$วเรียนทฤษฎี 

(Pre-course Experience / 

Fieldwork) 

0 2. เรียนทฤษฎีแล$วฝ~กงาน 

(Cooperative Education / 

Job Shadowing / New 

Traineeship / Fieldwork / 

Internship) 

0 3. เรียนทฤษฎีควบคู7กับการ

ฝ~กงาน (Practicum / New 

ปf 3 ภาคเรียนท่ี 2 

- ประเภทของ WIL: การเรียน

สลับกับการทำงานแบบ Thick 

sandwich 

- เคร่ืองมือของ WIL: 

Project-based learning / 

Problem-based learning 



 

 

  

ข_อท่ี 

ผลลัพธWการเรียนรู_ 

(LO) ท่ีต_องใช_ WIL พัฒนา 

รายวิชาท่ีเก่ียวข_องกับ LO 

กลยุทธWของ WIL (WIL 

Strategies) 

ให_ใสnเคร่ืองหมาย P 

ประเภทของ WIL/ เคร่ืองมือของ 

WIL/ ภาคการศึกษาและข้ันปfท่ี

จัด WIL 

4.5 สามารถเป̂นผู$ริเร่ิมแสดงประเด็นในการ

แก$ไขสถานการณYท้ังส7วนตัวและส7วนรวม พร$อม

ท้ังแสดงจุดยืนอย7างพอเหมาะท้ังของตนเอง

และของกลุ7ม (CWIE) 

5.3 สามารถส่ือสารอย7างมีประสิทธิภาพท้ังปาก

เปล7าและการเขียน เลือกใช$รูปแบบของส่ือการ

นำเสนออย7างเหมาะสม (CWIE) 

5. การบริหารงานขายสินค$าเกษตร 

(CWIE) 

6. การจัดการธุรกิจฟารYม (CWIE) 

7. การเตรียมสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ

การเกษตร (CWIE) 

Traineeship / Internship) 

R 4. สลับการเรียนทฤษฎีกับ

การฝ~กงานต7อเน่ืองจากง7ายไปยาก 

(Sandwich Couse / 

Fieldwork) 

7 3.4 สามารถประยุกตYความรู$และทักษะกับการ

แก$ไขปbญหาทางด$านบริหารธุรกิจการเกษตร ได$

อย7างเหมาะสม (CWIE) 

6.2 สามารถนำปbญหาท่ีเกิดข้ึนมาวางแผนและ

แก$ไขอย7างเป̂นระบบด$วยกระบวนการวิจัยหรือ

กระบวนการอ่ืน ๆ ท่ีเหมาะสม และประยุกตY

ใช$ได$เหมาะสมกับชุมชนท$องถ่ินตลอดจนนำ

ผลงานมานำเสนอเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู$ได$ 

(CWIE) 

สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจการเกษตร 0 1. ฝ~กงานแล$วเรียนทฤษฎี 

(Pre-course Experience / 

Fieldwork) 

R 2. เรียนทฤษฎีแล$วฝ~กงาน 

(Cooperative Education / 

Job Shadowing / New 

Traineeship / Fieldwork / 

Internship) 

0 3. เรียนทฤษฎีควบคู7กับการ

ฝ~กงาน (Practicum / New 

Traineeship / Internship) 

0 4. สลับการเรียนทฤษฎีกับการ

ปf 4 ภาคเรียนท่ี 1 

- ประเภทของ WIL: สหกิจ

ศึกษา (cooperative 

education) 

- เคร่ืองมือของ WIL: Work-

based learning / Project-

based learning 



 

 

  

ข_อท่ี 

ผลลัพธWการเรียนรู_ 

(LO) ท่ีต_องใช_ WIL พัฒนา 

รายวิชาท่ีเก่ียวข_องกับ LO 

กลยุทธWของ WIL (WIL 

Strategies) 

ให_ใสnเคร่ืองหมาย P 

ประเภทของ WIL/ เคร่ืองมือของ 

WIL/ ภาคการศึกษาและข้ันปfท่ี

จัด WIL 

ฝ~กงานตอเน่ืองจากง7ายไปยาก 

(Sandwich Couse / 

Fieldwork) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

CWIE Study Plan 

หลักสูตร……. (ช่ือหลักสูตร)…….  คณะ……………………………. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(ระบุรายวิชาตามแผนการเรียน และอธิบายกลยุทธYหรือเคร่ืองมือของ WIL ท่ีใช$ในแต7ละภาคการศึกษา ดังตัวอย7าง) 

ช้ันปfท่ี ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. หมายเหตุ 

1 Pre-course experience  Module 1: นักจัดการธุรกิจพืชเศรษฐกิจสมัยใหมn  ภาคการศึกษาท่ี 1: การ

กำหนดประสบการณYก7อน

การศึกษา (Pre-course 

experience) จัดกิจกรรม

การเรียนรู$การทำงานของ

สาขาวิชาชีพโดยเป̂นส7วน

หน่ึงของรายวิชา 

ภาคการศึกษาท่ี 2: การ

เรียนสลับกับการทำงาน

แบบ Thin sandwich 

จัดการเรียนการสอนแบบ

มอดูล โดยเรียนภาคทฤษฎี

ในมหาวิทยาลัย และเรียน

ภาคปฏิบัติในสถาน

ประกอบการ 

 55181106 ธุรกิจการเกษตร (CWIE) 3(1-4-4) 55181702 การผลิตพืชเศรษฐกิจ (CWIE) 3(1-4-4) 

    55181107 ธุรกิจพืชเศรษฐกิจ (CWIE) 3(1-4-4) 

 รวม 3 รวม 6 

2 Module 2: นักจัดการธุรกิจปศุสัตวWสมัยใหมn  Module 4: นักจัดการธุรกิจการประมงสมัยใหมn  ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2: 

การเรียนสลับกับการทำงาน 55182703 การผลิตปศุสัตวY (CWIE) 3(1-4-4) 55182704 การผลิตสัตวYน้ำเศรษฐกิจ (CWIE) 3(1-4-4) 

 55182109 ธุรกิจปศุสัตวY (CWIE) 3(1-4-4) 55182110 ธุรกิจสัตวYน้ำจืด (CWIE) 3(1-4-4) 

148 



 

 

  

ช้ันปfท่ี ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. หมายเหตุ 

 Module 3: นักการการตลาดธุรกิจการเกษตรยุค

ดิจิตอล 

 Module 5: ผู_ประกอบการเกษตรสมัยใหมn  แบบ Thin sandwich 

จัดการเรียนการสอนแบบ

มอดูล โดยเรียนภาคทฤษฎี

ในมหาวิทยาลัย และเรียน

ภาคปฏิบัติในสถาน

ประกอบการ 

 55182304 การตลาดสินค$าเกษตรออนไลนY (CWIE) 3(1-4-4) 55182108 การวิเคราะหYโครงการและการลงทุน

ธุรกิจการเกษตร (CWIE) 

3(1-4-4) 

 55182305 การขายสินค$าเกษตรบนแพลตฟอรYม

ออนไลนY (CWIE) 

3(1-4-4) 55182303 การตลาดและการวิเคราะหYราคาสินค$า

เกษตร (CWIE) 

3(1-4-4) 

 55182503 การจัดการข$อมูลและอินโฟกราฟฟìก

สำหรับธุรกิจการเกษตร (CWIE) 

3(1-4-4) 55183505 การเป̂นผู$ประกอบการธุรกิจการเกษตร 

(CWIE) 

3(1-4-4) 

 รวม 15 รวม 15 

3 Module 6: นักจัดการธุรกิจการเกษตรชุมชนสมัยใหมn  Module 7: บูรณาการบริหารธุรกิจการเกษตร

สมัยใหมn 

 ภาคการศึกษาท่ี 1: การ

เรียนสลับกับการทำงาน

แบบ Thin sandwich 

จัดการเรียนการสอนแบบ

มอดูล โดยเรียนภาคทฤษฎี

ในมหาวิทยาลัย และเรียน

ภาคปฏิบัติในสถาน

ประกอบการ 

ภาคการศึกษาท่ี 2: การ

เรียนสลับกับการทำงาน

แบบ Thick sandwich 

 55182705 การผลิตสินค$าเกษตรปลอดภัย (CWIE) 3(1-4-4) 55183110 การจัดทำแผนและกลยุทธYทางธุรกิจ

การเกษตร (CWIE) 

3(0-6-3) 

 

55183108 
การพัฒนาธุรกิจการเกษตรชุมชน (CWIE) 3(1-4-4) 

55183111 โครงการพิเศษทางธุรกิจการเกษตร 

(CWIE) 

3(0-6-3) 

 55073305 การแปรรูปผลผลิตทางเกษตร (CWIE) 3(1-4-4) 55183112 สัมมนาทางธุรกิจการเกษตร (CWIE) 1(0-2-1) 

 55182501 การจัดการทรัพยากรมนุษยYทางธุรกิจ

การเกษตร  

3(1-4-4) 55183502 การบริหารงานขายสินค$าเกษตร (CWIE) 3(0-6-3) 

  (CWIE)  55183503 การจัดการโซ7อุปทานสินค$าเกษตร 

(CWIE) 

3(0-6-3) 



 

 

  

ช้ันปfท่ี ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. หมายเหตุ 

    55183504 การจัดการธุรกิจฟารYม (CWIE) 3(0-6-3) จัดการเรียนการสอนแบบ

มอดูล โดยเรียนภาคทฤษฎี

ในมหาวิทยาลัย และเรียน

ภาคปฏิบัติในสถาน

ประกอบการ 

    55183601 การเตรียมสหกิจศึกษาบริหารธุรกิจ

การเกษตร (CWIE) 

1(90) 

 รวม 9 รวม 
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4 สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจการเกษตร     ภาคการศึกษาท่ี 1: ปฏิบัติ

งานสหกิจศึกษาในสถาน

ประกอบการ เป̂น

ระยะเวลาไม7น$อยกว7า 16 

สัปดาหY 

 55184605 สหกิจศึกษาบริหารธุรกิจการเกษตร 

(CWIE) 

6(540)    

 รวม 6 รวม 0 

 



 

 

  

แผนภาพ CWIE Study Plan 

หลักสูตร……. (ช่ือหลักสูตร)…….  คณะ……………………………. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

(นำข$อมูลจากตาราง CWIE Study Plan มาสรุปเป̂นแผนภาพ ดังตัวอย7าง) 

ช้ันปf/ 

ภาคเรียน 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 หมายเหตุ 

ช้ันปñท่ี 1 รายวิชาศึกษาทั่วไป และ 

รายวิชาพื้นฐานของหลักสูตร 

ในมหาวิทยาลัย 

จัดกิจกรรม Pre-course experience 

รายวิชาศึกษาทั่วไป และ 

รายวิชาพื้นฐานของหลักสูตรใน

มหาวิทยาลัย 

แบบ Thin sandwich 

เรียนทฤษฎใีนมหาวิทยาลัย 

ภาคการศึกษาที่ 1: จัดกิจกรรมการเรียนรูHการทำงานของสาขาวิชาชีพ โดยเปKนสLวนหนึ่งของ

รายวิชา 

ภาคการศึกษาที่  2: จัดการเรียนแบบมอดูล โดยเรียนสลับกับการทำงาน เรียนทฤษฎีใน

มหาวิทยาลัย และเรียนปฏิบัติในสภาพจริง โดยใชH Project-based learning / Problem-based 

learning 

  เรียนปฏิบัตใินสภาพจริง  

ช้ันปñท่ี 2 วิชาชีพของหลักสูตร 

แบบ Thin sandwich 

เรียนทฤษฎีในมหาวิทยาลัย 

วิชาชีพของหลักสูตร 

แบบ Thin sandwich 

เรียนทฤษฎีในมหาวิทยาลัย 

ภาคการศึกษาที่ 1 และ 2: จัดการเรียนแบบมอดูล โดยเรียนสลับกับการทำงาน เรียนทฤษฎีใน

มหาวิทยาลยั และเรียนปฏิบัติในสภาพจริง โดยใชH Project-based learning / Problem-

based learning 

 เรียนปฏิบัติในสภาพจริง เรียนปฏิบัติในสภาพจริง  

ช้ันปñท่ี 3 วิชาชีพของหลักสูตร 

แบบ Thin Sandwich 

เรียนทฤษฎีในมหาวิทยาลัย 

วิชาชีพของหลักสูตร 

แบบ Thick sandwich 

ภาคการศึกษาที่ 1: จัดการเรียนแบบมอดูล โดยเรียนสลับกับการทำงาน เรียนทฤษฎีใน

มหาวิทยาลัย และเรียนปฏิบัติในสภาพจริง โดยใชH Project-based learning / Problem-

based learning 

 เรียนปฏิบัติในสภาพจริง เรียนทฤษฎีและปฏิบัติในสภาพจริง ภาคการศึกษาที่ 2: จัดการเรียนแบบมอดูล โดยเรียนสลับกับการทำงาน เรียนทฤษฎีใน

มหาวิทยาลัย และเรียนปฏิบัติในสภาพจริง โดยใชH Work-based learning / Project-based 



 

 

  

learning 

ช้ันปñท่ี 4 ปฏิบัติงานจริงเต็มเวลาในสภาพจริง 

แบบ Cooperative education 

- ภาคการศึกษาที่ 1: ทำงานเต็มเวลาในสถานประกอบการ เปKนระยะเวลาไมLนHอยกวLา 16 สัปดาหh 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาคผนวก ซ 

ประวัติย1ออาจารย4พิเศษจากสถานประกอบการ 



 

 

  

 

ประวัติย*อ 
อาจารย.พิเศษจากสถานประกอบการ 

 

1. ช่ือ-สกุล เลขท่ีบัตรประชาชน    x-xxxx-xxxxx-xx-x  

2. ตำแหน>ง  

3. ช่ือสถานประกอบการ/หน>วยงาน  

4. วุฒิการศึกษา (ตLองมีคุณวุฒิข้ันต่ำปริญญาตรี หรือเทียบเท>า) 

วุฒิ/วิชาเอก สถานศึกษา ป3 พ.ศ. ท่ีสำเร็จการศึกษา 
   

   

   

 

5. ประสบการณTในการทำงาน (ไม>นLอยกว>า 6 ปX) 

ป3 พ.ศ. ช่ือองค@กร ประสบการณ@ในการทำงาน 
(ป3) 

   

   

   

   

 

6. ความเช่ียวชาญ 

   

  

  

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ภาคผนวก ฌ 

บันทึกข@อตกลงความร1วมมือ  

เรื่อง การส1งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ

ทำงาน (Cooperative and Work Integrated Education; CWIE) 

ระหว1างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร4 วิจัยและนวัตกรรม 

กับที่ประชุมอธิการบดีแห1งประเทศไทย 



 

 

  

 



 

 

  

 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 
 


