ตัวอยาง ปกนอกหลักสูตร ปวช./ปวส. (ใช?กระดาษชาร@ตสีฟBา)

คอศ. 2

TH Sara bun PSK S.20 B
4.25 นิ้ว

TH Sara bun PSK S.36 B

หลักสูตรประกาศนียบัตร.................
สาขาวิชา....................................... TH Sara bun PSK S.28 B
(หลักสูตรใหม พ.ศ. .........)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..........)

สําหรับหลักสูตรใหม
สําหรับหลักสูตรเดิมที่ขอปรับปรุง

TH Sara bun PSK S.26

-ตัวอักษรวางกึ่งกลางหนากระดาษทุกบรรทัดใชตัวอักษร TH Sara bun PSK
ใน Windows ความห2างต2อบรรทัด 1 เคาะ
-ความหมายของตัวอักษรย2อ S=SIZE (ขนาด) B=BOLD (แบบอักษรตัวหนา)
ตัวเลขคือขนาดของตัวอักษร
TH Sara bun PSK S.26 B

คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน..........................

RIT95 S.28 B

...
กระทรวงศึกษาธิการ
1 นิ้ว

TH Sara bun PSK S.26 B

คอศ. 2

ตัวอยาง ปกในหลักสูตร ปวช./ปวส.

TH Sara bun PSK S.20 B
4.25 นิ้ว

TH Sara bun PSK S.36 B

หลักสูตรประกาศนียบัตร.................
สาขาวิชา....................................... TH Sara bun PSK S.28 B
(หลักสูตรใหม พ.ศ. .........)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ..........)

สําหรับหลักสูตรใหม
สําหรับหลักสูตรเดิมที่ขอปรับปรุง

TH Sara bun PSK S.26

TH Sara bun PSK S.26 B

คณะ/วิทยาลัย/โรงเรียน..........................

RIT95 S.28 B

...
กระทรวงศึกษาธิการ
1 นิ้ว

TH Sara bun PSK S.26 B

ตัวอยาง คํานําหลักสูตร ปวช./ปวส.

1.5 นิ้วจากขอบ

คํานํา
(ตัวอักษร TH Sarabun PSK ตัวหนา ขนาด 18)

หลักสูตรประกาศนียบัตร........ สาขาวิชา................................... เปGดสอนในคณะ/วิทยาเขต
.................มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน วิ ท ยาเขต..........ประกอบดวยหั ว ขอหลั ก
ดังต2อไปนี้ ชื่อหลักสูตร ชื่อประกาศนียบัตร หน2วยงานที่รับผิดชอบ ปรัชญาและวัตถุประสงคOของ
หลักสูตร กําหนดการเปGดสอน คุณสมบัติของผูเขาศึกษา การคัดเลือกผูเขาศึกษา ระบบการศึกษา
ระยะเวลาการศึ กษา การลงทะเบี ย นเรีย น การวัด ผลและการสํ าเร็จ การศึ กษา อาจารยO ผู สอน
จํ า นวนนั ก ศึ ก ษา สถานที่ จั ด การเรี ย นการสอนและอุ ป กรณO ก ารสอน หองสมุ ด งบประมาณ
หลักสูตร การประกันคุณภาพของหลักสูตร และการพัฒนาหลักสูตร
หลั กสู ต รเปV น เอกสารสํ า คั ญ ที่ เอื้ อใหการจั ด การเรี ย นการสอน บรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงคO
คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดดําเนินการอย2างละเอียดรอบคอบ เพื่อใหผูใชสามารถนําไปปฏิบัติ
ไดอย2างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เดือน.................25...
1.25 นิ้ว จากขอบ

1.25 นิ้ว จากขอบ

ตั้ง Tab 0.5 นิ้ว
ใส%เดือนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ

เนื้อหาคํานําใชตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา S.16 ระยะระหว2างบรรทัด single space จัดแบบ Thai distributed

1 นิ้ว จากขอบ

ตัวอยางสารบัญหลักสูตร ปวส.

1.5 นิ้วจากขอบ

สารบัญ
(ตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา ขนาด 18)

หน?า

.

นิ ว จากขอบ

1. ชื่อหลักสูตร
2. ชื่อประกาศนียบัตร
3. วิชาเอก (ถ1ามี)
4. หน2วยงานที่รับผิดชอบ
5. ปรัชญาและวัตถุประสงคOของหลักสูตร
6. กําหนดการเปGดสอนและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
7. คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
8. การคัดเลือกผูเขาศึกษา
9. ระบบการศึกษา
10 ระยะเวลาการศึกษา
11. การลงทะเบียนเรียน
12. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
13. อาจารยOผูสอน
14. ภาระงานสอน
15. จํานวนนักศึกษา
16. สถานที่จัดการเรียนการสอนและอุปกรณOการสอน
17. หองสมุด
18. งบประมาณ
19. หลักสูตร
19.1 จุดมุ2งหมายหลักสูตรสาขาวิชา
19.2 มาตรฐานสาขาวิชา
19.3 จํานวนหน2วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
19.4 โครงสรางหลักสูตร
19.5 รายวิชา
19.6 แผนการศึกษา
19.7 คําอธิบายรายวิชา

นิ ว จากขอบ

....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....
....

. นิ ว จากขอบ

1.5 นิ้วจากขอบ

สารบัญ (ตอ)
(ตัวอักษร TH Sarabun PSK ตัวหนา ขนาด 18)

20. การประกันคุณภาพของหลักสูตร
21. การพัฒนาหลักสูตร
ภาคผนวก
ก ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว2าดวยการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร............. พ.ศ. ........
ข วช.05 ผลงานทางวิชาการ ประสบการณOสอนของอาจารยOผูรับผิดชอบหลักสูตร
ค วช.07 ตารางเปรียบเทียบขอแตกต2างระหว2างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
(กรณีปรับปรุงหลักสูตร)
ง วช.08 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร กับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ...........
จ คําสั่งแต2งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิพากษOหลักสูตร และ
วช.03 สรุปขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากการวิพากษOร2างหลักสูตร
ฉ รายงานการวิเคราะหOความตองการหลักสูตรของตลาดแรงงาน (กรณีหลักสูตรใหม2)
หรือ วช.06 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบ 5 ปh ยอนหลัง
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ช มติคณะกรรมการประจําคณะ และหรือมติคณะกรรมการประจําวิทยาเขต
ซ มติสภาวิชาการ
ฌ มติสภามหาวิทยาลัย

หน?า
....
....
....
....
....
....
....
....
....

....
....
....

เนื้อหาสารบัญใชตัวอักษร TH SarabunPSK ตัวหนา S.16 ระยะระหว2างบรรทัด single space จัดแบบ Thai distributed

1 นิ้วจากขอบ
หมายเลขหน?า ตัวอักษร TH SarabunPSK
ธรรมดา ขนาด 14 จัดกึ่งกลาง

-1-

1.5 นิ้วจากขอบ

นิ ว จากขอบ

ตั้ง Tab 0.5 นิ้ว
1.25 นิ้ว จากขอบ

เนื้อหาใหปรับเปลี่ยนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตัวอักษร TH Sana bun PSK ขนาด 16

1 นิ้ว จากขอบ

1.25 นิ้ว จากขอบ

หลักสูตรประกาศนียบัตร………………….
สาขาวิชา....................................
(หลักสูตรใหม่/ปรับปรุง พ.ศ. 25….)
1. ชื่อหลักสูตร
ชื่อภาษาไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ

หลักสูตรประกาศนียบัตร.........................
สาขาวิชา.................................
Vocational Certificate Program in …………….… (สําหรับ ปวช.)
High Vocational Certificate Program in ……… (สําหรับ ปวส.)

2. ชื่อประกาศนียบัตร
ชื่อภาษาไทย

ชื่อเต็ม : ประกาศนียบัตร................. สาขาวิชา.............
ชื่อย่อ : ปวช. สาขาวิชา…………… /ปวส. สาขาวิชา……………
ชื่อภาษาอังกฤษ (สําหรับ ปวช.) ชื่อเต็ม : Vocational Certificate in ………
ชื่อย่อ : Voc. Cert. in ……..…….
(สําหรับ ปวส.) ชื่อเต็ม : High Vocational Certificate in ……..
ชื่อย่อ : High Voc. Cert. in ……..…….
3. วิชาเอก (ให้ระบุวิชาเอกที่มีในหลักสูตร กรณีที่ไม่มี ให้ระบุว่า ไม่มี)
ชื่อภาษาไทย ..........................................
ชื่อภาษาอังกฤษ ..........................................
4. หน่วยงานที่รบั ผิดชอบหลักสูตร (ระบุทุกคณะที่จัดการเรียน เริ่มที่คณะผู้รับผิดชอบหลักสูตร)
สาขา............................ (ระบุสาขาที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศมหาวิทยาลัย)
คณะ/วิทยาลัย....................
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา/วิทยาเขต.............
5. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
5.1 ปรัชญา (ระบุ ความต้องการในการผลิตบัณฑิต จุดเด่นของหลักสูตรอย่างชัดเจน)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
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5.2 วัตถุประสงค1ของหลักสูตร (ระบุ วัตถุประสงค.ของหลักสูตรที่มุ!งผลิตนักศึกษาใหมีคุณลักษณะ
ทักษะ ความรู ความสามารถอย!างไร และตองสอดคลองกับปรัชญา ที่ระบุไวใน ขอ 5.1 ดวย)

……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
ลักษณะการเขียนวัตถุประสงค.ที่ดี
1. ตองกระชับ ชัดเจน สมบูรณ. และสื่อความหมายไดตรง
2. ครอบคลุม ความรู ทักษะ เจตคติ และคุณลักษณะที่พึงประสงค.
3. สอดคลองกับระดับของหลักสูตร
4. ตอบโจทย.ไดตรง แกป:ญหาไดจริง นําไปปฏิบตั ิได

6. กําหนดการเป4ดสอนและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
หลักสูตรใหม7
หลักสูตรปรับปรุง
− เป?ดดําเนินการเรียนการสอนตามหลักสูตรตั้งแต7ภาคการศึกษาที่......ปEการศึกษา 25…
เปGนตHนไป
− พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําคณะ................ในการประชุมครั้งที่............
เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................
− พิจารณากลั่นกรองโดยคณะกรรมการประจําวิทยาเขต.........ในการประชุมครั้งที่............
เมื่อวันที่.............เดือน............................พ.ศ. ................
− สภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรต7อสภามหาวิทยาลัยฯ
ในการประชุมครั้งที่ ...../25.... วันที่ ..... เดือน.............. 25....
− สภามหาวิทยาลัยฯ เห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ ..../25....
วันที่ ..... เดือน.............. 25....
7. คุณสมบัติของผู9เข9าศึกษา
7.1 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับ...............................กลุ!มสาขา/สาขางาน………….หรือ
เทียบเท!า หรือเป@นไปตามความเห็นชอบของอาจารย.ผูรับผิดชอบหลักสูตร หรือ
7.2 รับผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) กลุ!มสาระการเรียนรู.................
หรือเทียบเท!า (ถามี)
8. การคัดเลือกผู9เข9าศึกษา
8.1 ใชวิธีการสอบคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขตกําหนด
8.2 คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเฉพาะอื่น ๆ ตามที่กําหนดไวในระเบียบการสอบคัดเลือก และ/
หรือการสอบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาเขต
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9. ระบบการศึกษา
9.1 ระบบการจัดการศึกษา
มหาวิทยาลัยจั ดการศึกษาในระบบทวิภ าค โดย 1 ปEการศึ กษา แบ7 งออกเปGน 2 ภาค
การศึกษาปกติ ซึ่งเปGนภาคการศึกษาบังคับ คือ ภาคการศึกษาที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2 ในภาค
การศึกษาหนึ่งๆ มีระยะเวลาศึกษาไม7นHอยกว7า 18 สัปดาหR
มหาวิทยาลัยอาจจัดใหHมีภาคการศึกษาฤดูรHอน ซึ่งเปGนภาคการศึกษาที่ไม7บังคับมีระยะเวลา
ศึกษา 6-9 สัปดาหR โดยเพิ่มชั่วโมงการศึกษาในแต7ละรายวิชาใหHเท7ากับภาคการศึกษาปกติ
ปEการศึกษา ใหHเปGนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
9.2 การคิดหน7วยกิต (ปรับตาม มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแต!ละระดับ)
9.2.1 รายวิชาทฤษฎีที่ใชHเวลาบรรยายหรืออภิปราย ไม7นHอยกว7า ……. ชั่วโมงต7อ
ภาคการศึกษาปกติ ใหHมีค7าเท7ากับ …….. หน7วยกิต
9.2.2 รายวิ ช าปฏิ บั ติ ที่ ใชH เวลาในการทดลองหรื อฝX ก ปฏิ บั ติ ในหH อ งปฏิ บั ติ ก าร
ไม7นHอยกว7า …….. ชั่วโมงต7อภาคการศึกษาปกติ ใหHมีค7าเท7ากับ …….. หน7วยกิต
9.2.3 รายวิ ช าปฏิ บั ติ ที่ ใชH เวลาในการฝX ก ปฏิ บั ติ ในโรงฝX ก งานหรื อ ภาคสนาม
ไม7นHอยกว7า …….. ชั่วโมงต7อภาคการศึกษาปกติ ใหHมีค7าเท7ากับ …….. หน7วยกิต
9.2.4 การฝX กงานหรื อการฝX กอาชี พ ในสถานประกอบการหรื อแหล7 งวิ ท ยาการ
ไม7นHอยกว7า …….. ชั่วโมงต7อภาคการศึกษาปกติ ใหHมีค7าเท7ากับ …….. หน7วยกิต
9.2.5 การทําโครงการหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดHรับมอบหมายที่ใชHเวลา
ทําโครงการหรือกิจกรรมนั้นๆไม7นHอยกว7า …. ชั่วโมงต7อภาคการศึกษาปกติ ใหHมีค7าเท7ากับ .. หน7วยกิต
9.3 การบริหารหลักสูตรดHานวิชาการ
ในแต7 ล ะคณะที่ จั ด การเรีย นการสอน จั ดใหH มีคณะทํ า งานดH านบริห ารหลั ก สู ต ร โดยการ
กําหนดรหัสรายวิชากําหนดโดยมหาวิทยาลัย ดังนี้
ความหมายของรหัสรายวิชา (ทั้งนี้ ใหเป@นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย)
พื้นที่/ผู9รับผิดชอบหลักสูตร/รายวิชา
ระดับหลักสูตร
กลุมหลักสูตรสาขาวิชาแบงตาม ISCED 2013
ลําดับรายวิชา
กลุมรายวิชา
ป>ที่ควรศึกษา
ลําดับรายวิชา

X X - X X X- X X X - X X X
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4
ตําแหนงที่ 1-2 หมายถึง พื้นที่หรือหน7วยงานที่รับผิดชอบหลักสูตรหรือรายวิชา ดังต7อไปนี้
00 - 19 พื้นที่นครราชสีมา
00
สํานักศึกษาทั่วไป
01
คณะบริหารธุรกิจ
02
คณะวิทยาศาสตรRและศิลปศาสตรR
03
คณะวิศวกรรมศาสตรRและสถาป_ตยกรรมศาสตรR
04
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม
05
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
20 – 29 พื้นที่วิทยาเขตสุรินทรR
20
คณะเกษตรศาสตรRและเทคโนโลยี
21 คณะเทคโนโลยีการจัดการ
30 – 39 พื้นที่วิทยาเขตขอนแก7น
30
คณะครุศาสตรRอุตสาหกรรม
31 คณะวิศวกรรมศาสตรR
32 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
40 – 49 พื้นที่วิทยาเขตรHอยเอ็ด
50 – 59 พื้นที่วิทยาเขตสกลนคร
50
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
51
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
52
โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ตําแหนงที่ 3 หมายถึง ระดับหลักสูตร ประกอบดHวย
0
ไม7ระบุระดับหลักสูตร
1
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3
หลักสูตรระดับอนุปริญญา
4
หลักสูตรระดับปริญญาตรี
5
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
6
หลักสูตรระดับปริญญาโท
7
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง
8
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
9
หลักสูตรระดับหลังปริญญาเอก

5
ตําแหนงที่ 4-5 หมายถึง กลุ7มหลักสูตรสาขาวิชาแบ7งตาม ISCED 2013 ประกอบดHวย
00
สาขาวิชาทั่วไปและคุณสมบัติ
01
การศึกษา
02
ศิลปศาสตรRและมนุษยศาสตรR
03
สังคมศาสตรR วารสารศาสตรRและสารสนเทศ
04
ธุรกิจ การบริหารและนิติศาสตรR
05
วิทยาศาสตรRธรรมชาติ คณิตศาสตรRและสถิติศาสตรR
06
สารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสาร
07
วิศวกรรมศาสตรR กระบวนการผลิตและการก7อสรHาง
08
เกษตรศาสตรR วนศาสตรR ประมงและสัตวแพทยR
09
สุขภาพและสวัสดิการ
10
บริการ
ตําแหนงที่ 6-7 หมายถึง ลําดับสาขาวิชาภายในกลุ7มหลักสูตรสาขาวิชา....................... คือ
01
สาขาวิชา.....................................
ทั้งนี้ ใหHเปGนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยเลือกเฉพาะ
สาขาวิชาของแต7ละกลุ7มสาขา
รหัสสาขาวิชาระดับ ปวช. และ ปวส. ตําแหนงที่ 6-7
กลุมสาขาเกษตรศาสตร1ฯ
กลุมสาขาวิศวกรรมศาสตร1ฯ
01
ช7างก7อสรHาง
01 สัตวศาสตรR
02 พืชศาสตรR
02
ช7างโยธา
03 ประมง
03
ช7างสํารวจ
04 เทคโนโลยีอาหาร
04
ช7างไฟฟgา
05 สัตวรักษR
05
ช7างอิเล็กทรอนิกสR
06 เทคโนโลยีภมู ิทัศนR
06
เทคนิคคอมพิวเตอรR
07 การจัดการธุรกิจเกษตร
07
ช7างยนตR
08
ช7างจักรกลหนัก
09
ช7างกลเกษตร
10
ช7างโลหะ
11
ช7างกลโรงงาน
12
ช7างผลิตเครื่องมือและแม7พิมพR
13
ช7างออกแบบการผลิต
14
ช7างเครื่องกล
15
ช7างท7อและประสาน
16
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
17
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
18
ช7างเทคนิคสถาป_ตยกรรม

กลุมสาขาธุรกิจฯ
01
การบัญชี
02
การเงิน
03
การตลาด
04
การจัดการ
05
การเลขานุการ
06
ภาษาธุรกิจ
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ตําแหนงที่ 8 หมายถึง กลุ7มรายวิชาในสาขาวิชา...................... (ผูรับผิดชอบหลักสูตรเป@นผูกําหนด)
1
กลุ7มวิชา............................................
2
กลุ7มวิชา............................................
3
กลุ7มวิชา............................................
..9
กลุ7มวิชา............................................
ตําแหนงที่ 9 หมายถึง ปEที่ควรศึกษา ประกอบดHวย
0
ไม7ระบุชั้นปE
1
ควรศึกษาในปEที่ 1
2
ควรศึกษาในปEที่ 2
3
ควรศึกษาในปEที่ 3
4
ควรศึกษาในปEที่ 4
5
ควรศึกษาในปEที่ 5
6
ควรศึกษาในปEที่ 6
ตําแหนงที่ 10-11 หมายถึง ลําดับรายวิชาในกลุ7มรายวิชา
9.4 การแบ7งกลุ7มรายวิชา
ใหHปฏิบัติตามหลักการศึกษาแบบฐานสมรรถนะ (Competency Based Education)
โดยแยกฐานสมรรถนะที่ จําเปGนและจัดแบ7งเปGนรายวิชา หน7วยเรียน และบทเรียน โดยมุ7งคํานึ งถึง
พฤติกรรมต7อไปนี้
9.4.1 ความรูHความสามารถในดHานสติป_ญญา ทักษะปฏิบัติการ
9.4.2 คุณลักษณะที่จําเปGนทั้งในดHานเจตคติหรือกิจนิสัย
นอกจากศึ กษารายวิ ช าแลH ว นั กศึ กษาควรฝX ก งานจากสถานประกอบการและหรื อ
ฝXกงานเสริมประสบการณR เพื่อใหHสามารถปฏิบัติงานไดHอย7างแทHจริงก7อนสําเร็จการศึกษา
9.5 การจัดชั่วโมงเรียน
พิจารณาถึงลักษณะการเรียนการสอน และกระบวนการเรียนรูHของนักศึกษาที่สามารถ
เกิดขึ้นไดHทั้งในหHองเรียนและนอกหHองเรียน ดังนั้นจึงจัดชั่วโมงใหHนักศึกษาไดHศึกษาทั้งในเวลาและ
นอกเวลาเรียน โดยกําหนดการจัดเวลาการเรียนรูHของนักศึกษา ดังนี้
1) ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
2) ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
3) ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
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หน7วยกิต
ชั่วโมงเรียนทฤษฎี
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
ชั่วโมงศึกษานอกเวลา
X (X - X - X )
ชั่วโมงศึกษานอกเวลาใหHคํานวณตามขHอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจากสูตร ดังนี้
ชั่วโมงเรียนปฏิบัติ
3
หมายเหตุ: กรณีผลการคํานวณมีจุดทศนิยมใหHปด_ เศษทิ้ง

ชั่วโมงศึกษานอกเวลา = ชั่วโมงเรียนทฤษฎี x2 +

10. ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตร...... มีจํานวนหน7วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม7นHอยกว7า ..... หน7วยกิต
ใชHเวลาในการศึกษาไม7เกิน ........ ปEการศึกษา และสําเร็จการศึกษาไดHไม7ก7อน ........ ภาคการศึกษา
ปกติ สํ า หรั บ การลงทะเบี ย นเรี ย นเต็ ม เวลา หรื อใชH เวลาไม7 เกิ น ........ ปE ก ารศึ กษาและสํ าเร็ จ
การศึกษาไดHไม7ก7อน ........... ภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนไม7เต็มเวลา
หลักเกณฑRการเทียบโอนหน7วยกิต การเทียบโอนผลการเรียนหรือการเทียบโอนรายวิชา หรือ
การลงทะเบี ยนเรี ยนขH ามมหาวิ ทยาลั ย ใหH เปG น ไปตามประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ และขH อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว7าดHวยการศึกษาระดับ ..... พ.ศ. … (ภาคผนวก ก ) และ
เกณฑRอื่นๆ ที่เกี่ยวขHอง
11. การลงทะเบียนเรียน
การลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลาไม7นHอยกว7า
12 หน7วยกิตและไม7เกิน 22 หน7วยกิต และสําหรับการลงทะเบียนไม7เต็มเวลา ไม7เกิน 12 หน7วยกิต
ทั้ ง นี้ ใหH เปG น ไปตามขH อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลอี ส าน ว7 า ดH ว ยการศึ ก ษาระดั บ
...........................พ.ศ. ........... (ภาคผนวก ก)
12. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา
12.1 การวัดผลการศึกษา ใหHปฏิบัติตามขHอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ว7าดHวยการศึกษาระดับ...........................พ.ศ. ........... (ภาคผนวก ก)
ใหH ห น7 ว ยงานที่ เป? ด สอนในมหาวิ ท ยาลั ย จั ด การวั ด ผลและประเมิ น ผลการศึ กษาสํ า หรั บ
รายวิ ช าที่ นั กศึ กษาลงทะเบี ย นเรี ย นไวHในภาคการศึ กษาหนึ่ ง ๆ เปG น ระดั บ คะแนน ซึ่ งมี ค7าระดั บ
คะแนนต7อหน7วยกิตและผลการศึกษาดังต7อไปนี้
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ระดับคะแนนตัวอักษร
ก
ข+
ข
ค+
ค
ง+
ง
ต

หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ
หรือ

A
B+
B
C+
C
D+
D
F

คาระดับคะแนน
ตอหนวยกิต
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

ความหมายคาระดับคะแนน
ดีเยี่ยม (Excellent)
ดีมาก (Very Good)
ดี (Good)
ดีพอใชH (Fairly Good)
พอใชH (Fair)
อ7อน (Poor)
อ7อนมาก (Very Poor)
ตก (Failed)

กรณีที่ไม7สามารถประเมินผลเปGนค7าระดับคะแนนตัวอักษรตามค7าระดับคะแนนต7อหน7วยกิตไดH
ระดับคะแนนตัวอักษร
ถ หรือ W
ม.ส หรือ I
พ.จ หรือ S
ม.จ หรือ U
ม.น หรือ AU
น.ท หรือ TC

ความหมาย
ถอนรายวิชา (Withdrawn)
ไม7สมบูรณR (Incomplete)
พอใจ (Satisfactory)
ไม7พอใจ (Unsatisfactory)
ไม7นับหน7วยกิต (Audit)
หน7วยกิตเทียบโอน (Transfer Credits)

ในกรณีที่โอนหน7วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย ใหHใชHระดับ
คะแนนตัวอักษรดังต7อไปนี้
ระดับคะแนนตัวอักษร
น.ม. หรือ CS
น.ส. หรือ CE
น.ฝ. หรือ CT
น.ง หรือ CP
น.ก หรือ CPL

ความหมาย
หน7วยกิตจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Test)
หน7วยกิตจากการทดสอบ (Credits from Exam)
หน7วยกิตจากการฝXกอบรม (Credits from Training)
หน7วยกิตจากการประเมินผลงาน (Credits from Portfolio)
หน7วยกิตก7อนเรียน (Credits from Prior Learning)

12.2 การสําเร็จการศึกษา นักศึกษาตHองขึ้นทะเบียนเปGนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศึกษารายวิชาครบตามที่โครงสรHางหลักสูตรกําหนด มีจํานวนหน7วยกิต
สะสมรวมไม7ต่ํากว7าที่หลักสูตรกําหนดไวH ไดHค7าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม7ต่ํากว7า
2.00 จากระบบ 4 คะแนน ผ7านการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ และเปGนตามขHอบังคับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว7าดHวยการศึกษาระดับ...........................พ.ศ. ........... (ภาคผนวก ก)
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13. อาจารย1ผู9สอน
13.1 อาจารย1ผู9รับผิดชอบหลักสูตร ( 3 คนต!อหลักสูตร หากมีวิชาเอกตองมีอาจารย.
ผูรับผิดชอบหลักสูตรประจําวิชาเอกอย!างนอย 2 คน และไม!ควรซ้ํากับหลักสูตรอื่น)
สาขาวิชา........................... คณะ/วิทยาลัย.......................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา/วิทยาเขต.................
เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

คุณ
วุฒิ

ชื่อ-สกุล

0000000000xxx

อาจารย.

นาย.............................

ใส!ตัวเลข 10 หลัก 3
หลักสุดทานแทนดวย
xxx

วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

วิทยาการคอมพิวเตอร. มหา.................
คอมพิวเตอร.ธุรกิจ
มหา.................

ป> พ.ศ.
ที่สําเร็จ
การศึกษา
25..
25..

13.2 อาจารย1ผู9สอนในสาขาวิชา
สาขาวิชา........................... คณะ/วิทยาลัย.......................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา/วิทยาเขต.................
เลขประจําตัว
ประชาชน

ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

0000000000xxx

อาจารย.

นาย.............................

ใส!ตัวเลข 10 หลัก 3
หลักสุดทานแทนดวย
xxx

คุณ
วุฒิ
วท.ม.
วท.บ.

สาขาวิชา

สําเร็จการศึกษาจาก
สถาบัน

วิทยาการคอมพิวเตอร. มหา.................
คอมพิวเตอร.ธุรกิจ
มหา.................

ป> พ.ศ.
ที่สําเร็จ
การศึกษา
25..
25..

14. ภาระงานสอน
สาขาวิชา........................... คณะ/วิทยาลัย.......................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา/วิทยาเขต................. (ระบุอาจารย.ทุกท!านที่ปรากฏในขอ 13)
ตําแหนง
วิชาการ

ชื่อ-สกุล

อาจารย.

นาย………………….

คุณ
วุฒิ
วท.ม
วท.บ.

สาขาวิชา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร.
คอมพิวเตอร.ธุรกิจ

25xx
1
…

2
…

ภาระงานสอน (ชม./สัปดาห1)
25xx
25xx
25xx
1 2 1 2 1 2
… … … … … …

25xx
1
…

2
…
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15. จํานวนนักศึกษา
จํานวนนักศึกษาที่จะรับเขHาศึกษาและจํานวนนักศึกษาที่คาดว7าจะสําเร็จการศึกษา
15.1 สาขาวิชา........................... คณะ/วิทยาลัย.......................... มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน นครราชสีมา/วิทยาเขต.................
ระดับชั้นป>
ชั้นปEที่ 1
ชั้นปEที่ 2
ชั้นปEที่ 3
จํานวนนักศึกษารวม
จํานวนนักศึกษาที่คาดวาจะสําเร็จ

จํานวนนักศึกษาในแตละป>การศึกษา (คน)
25..
25..
25..
25..
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx

25..
xx
xx
xx
xx
xx

16. สถานที่จัดการเรียนการสอนและอุปกรณ1การสอน (แยกตามวิทยาเขตที่เป?ดสอน)
16.1 อาคารสถานที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ไดวางแผนการบริหาร และดําเนินการดาน
อาคารสถานที่ เพื่อใชในการเรียนการสอน โดยจัดตั้งอาคาร......... บริหารงานโดยสาขาวิชา.............ใน
สังกัดคณะ............. ตั้งอยู!ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขต.............. เลขที่............
ถนน.......... ตําบล....... อําเภอ........... จังหวัด............... รหัสไปรษณี...................
16.2 หHองเรียน/หHองปฏิบัติการ
1) จํานวนหองเรียนที่ใชจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร จํานวน ..... หอง หองทฤษฎี
จํานวน ..... หอง หองปฏิบัติ จํานวน ...... หอง
2) ขนาดความจุของหองเรียน จํานวน 25-30 ที่นั่งต!อหนึ่งหองเรียน
3) วัสดุ ครุภัณฑ. และอุปกรณ.ในการจัดการเรียนการสอนในหองเรียน พรอมแสดง
จํานวนต!อหนึ่งหองเรียน มีดังนี้
3.1) เครื่องฉายภาพ (Projector) จํานวน 1 เครื่อง ต!อ 1 หองเรียนทฤษฎี
3.2) จอรับภาพอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง ต!อ 1 หองเรียนทฤษฎี
3.3) เครื่องคอมพิวเตอร. จํานวน 1 เครื่อง ต!อ 1 หองเรียนทฤษฎี
3.4) เฮดเซ็ทพรอมลําโพงคู!ตัว จํานวน 1 เครื่อง ต!ออาจารย. 1 คน
3.5) กระดานไวท.บอร.ด จํานวน 2 แผ!น ต!อ 1 หองเรียนทฤษฎี
3.6) โตWะ-เกาอี้ (สําหรับอาจารย.ผูสอน) จํานวน 1 ชุด ต!อ 1 หองเรียนทฤษฎี
3.7) เกาอี้เลคเชอร. จํานวน 25-30 ตัว ต!อ 1 หองเรียนทฤษฎี
3.8) ชุดเครื่องขยายเสียง จํานวน 1 ชุด ต!อ 1 หองเรียนทฤษฎี/ปฏิบัติ
3.9) อื่นๆ ระบุ....................
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16.3 หHองปฏิบัติการคอมพิวเตอรR
1) หองคอมพิวเตอร.และสารสนเทศคณะ............ จํานวน.... หอง
2) หองคอมพิวเตอร.อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการคณะ............ จํานวน.... หอง
3) หองคอมพิวเตอร. อาคาร............ จํานวน.... หอง
4) หองคอมพิวเตอร. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 หอง
16.4 หองการเรียนรูดานภาษาต!างประเทศ
มีหองการเรียนรูดานภาษาต!างประเทศ อยู!ในความดูของสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 1 หอง
17. ห9องสมุด (แยกตามวิทยาเขตที่เป?ดสอน)
17.1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จัดใหมีหองสมุดกลางของมหาวิทยาลัยที่
จังหวัดนครราชสีมา โดยใชชื่อว!า สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (สวส.) ซึ่งใหบริการอยู!
ที่อาคาร 12 เป@นอาคาร 5 ชั้น เปYดใหบริการ วันจันทร.-วันศุกร. เวลา 08.30 – 18.30 น. วันเสาร.
เวลา 08.30-15.00 น. เวนวันหยุดนักขัตฤกษ. โดยจัดใหมีหองประชุม จํานวน 4 หอง แบ!งเป@นหอง
ประชุม 13 ที่นั่ง จํานวน 1 หอง หองประชุม 20-30 ที่นั่ง จํานวน 2 หอง หองประชุม 200 ที่นั่ง
จํานวน 1 หอง และมีขอมูลเพื่อใหนักศึกษาสืบคนขอมูลดวยตนเอง
17.2 คณะ.......................... จัดใหมีหองสมุดประจําคณะ ซึ่งจัดตั้งอยู!ที่อาคาร .... ชั้น ....
และหองสมุดประจําวิทยาเขต............... จัดตั้งอยู!ที่อาคาร .... ชั้น .... เปYดใหบริการในวันและเวลา
ราชการตามปกติ และมีฐานขอมูลที่สามารถใหนักศึกษาสืบคนขอมูลดวยตนเอง
18. งบประมาณ (แยกตามวิทยาเขตที่เป?ดสอน)
คณะ/วิทยาลั ย................................. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอี สาน วิทยาเขต
................. คํ า นวณค7 า ใชH จ7 า ยในการผลิ ต นั ก ศึ ก ษาระดั บ ประกาศนี ย บั ต ร..................... โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
18.1 งบประมาณรายรับ (หน7วย : บาท)
รายละเอียดรายรับ
1. ค7าบํารุงการศึกษาและค7าลงทะเบียนฯ
2. เงินเดือนอาจารยRประจําหลักสูตรจาก
เงินแผ7นดิน
รวม รายรับตอป>การศึกษา

25..

ป>งบประมาณ
25..
25..

25..

25..

ค!าบํารุงการศึกษาและค!าลงทะเบียนฯ แต!ละหลักสูตร x 2 ภาคการศึกษา x
จํ านวนนักศึกษาในแต่ละปี การศึกษา

หมายเหตุ ค7าบํารุงการศึกษา ค7าลงทะเบียนเรียน และค7าธรรมเนียมการศึกษา ใหHเปGนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ
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18.2 งบประมาณรายจ7าย (หน7วย : บาท)
หมวดเงิน

25..

ป>งบประมาณ
25..
25..
25..

25..

ก. งบดําเนินการ
1. เงินเดือนอาจารยRประจําหลักสูตรจาก
เงินรายไดHและเงินแผ7นดิน
2. ค7าใชHจ7ายดําเนินงาน (ไม7รวม ขHอ 3)
3. ทุนการศึกษา
4. รายจ7ายระดับมหาวิทยาลัย
(รวม ก)
ข. งบลงทุน
ค7าครุภัณฑR (ถHามี)
(รวม ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา
คาใช9จายตอหัวนักศึกษา
*หมายเหตุ จํานวนนักศึกษารวมหลักสูตรเก7าและหลักสูตรปรับปรุง ค7าใชHจ7ายต7อหัวนักศึกษา xxx บาทต7อปE
วิธีคํานวณ งบดําเนินการแต!ละรายการ ไดจาก จํานวนเงินของสาขาวิชา ÷ จํานวนนักศึกษาทั้งหมดของสาขา ไดค!าใชจ!ายต!อหัว แลว
นํามา × จํานวนนักศึกษาตามแผนรับ ไดค!าใชจ!ายในแต!ละป^งบประมาณ (ค!าใชจ!ายแต!ละรายการใหบวกเพิ่ม 6% ในป^ที่ 1 – 4)

19. หลักสูตร
19.1 จุดมุงหมายหลักสูตรสาขาวิชา
ใหระบุจดุ มุ!งหมายของการจัดการศึกษาที่ตองการใหเกิดขึ้น กับผูสําเร็จการศึกษาตามสาขาวิชา

19.2 มาตรฐานการศึกษาวิชาชีพ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………

19.3 จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม7นHอยกว7า ............. หน7วยกิต
19.4 โครงสร9างหลักสูตร
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
....
1.1 กลุ7มวิชาสังคมศาสตรR
....
1.2 กลุ7มวิชามนุษยศาสตรR
....
1.3 กลุ7มวิชาภาษา
....
1.4 กลุ7มวิชาวิทยาศาสตรRและคณิตศาสตรR
....

หนวยกิต
หน7วยกิต
หน7วยกิต
หน7วยกิต
หน7วยกิต
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2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ7มวิชาพื้นฐาน
2.2 กลุ7มวิชาบังคับ
2.3 กลุ7มวิชาเลือก
2.4 กลุ7มวิชาฝXกประสบการณRทักษะวิชาชีพ
2.5 กลุ7มวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร อย7างนHอยสัปดาหRละ

....
....
....
....
4
4
....
2

หนวยกิต
หน7วยกิต
หน7วยกิต
หน7วยกิต
หน7วยกิต
หน7วยกิต
หนวยกิต
ชั่วโมง

สําหรับหลักสูตร ปวส.ที่รับผูสําเร็จจาก ม.6 ใหระบุดังนี้
หมายเหตุ กรณี รับ ผูHสํ าเร็จ การศึ กษาระดั บ มั ธยมศึ กษาตอนปลาย (ม.6) เขHาศึ กษาตH องมี
ผลการเรียนรายวิชาในกลุ7มวิชาปรับพื้นฐาน ผ7านเกณฑRการวัดและประเมินผลการศึกษา โดยไดHค7า
ระดับคะแนนเปGน พ.จ. หรือ S ทุกรายวิชา จํานวน ...... หน7วยกิต ซึ่งหน7วยกิตรายวิชาปรับพื้นฐาน
ไม7สามารถนํามาคิดค7าระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคการศึกษาและค7าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไดH
19.5 รายวิชา
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
....... หนวยกิต ตัวอย!าง วิชาศึกษาทั่วไป ระดับหลักสูตร ปวส.
1.1 กลุมวิชาสังคมศาสตร1 ..... หนวยกิต ให9เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
00-000-011-001
พลวัตทางสังคมกับการดํารงชีวิตอย!าง
3(3-0-6)
มีความสุข
Social Dynamics and Happy Living
00-000-012-001
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Quality Development
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร1 ..... หนวยกิต ให9เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
00-000-021-001
ทักษะทางสารนิเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
00-000-022-001
คุณค!าของมนุษย. : ศิลปtและศาสตร.
3(3-0-6)
ในการดําเนินชีวิต
Human Value : Arts and Sciences of Living
00-000-023-001
กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Sport and Recreation for Health
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1.3 กลุมวิชาภาษา ..... หนวยกิต ให9เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
00-000-031-101
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills Development
00-000-031-102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
00-000-032-001
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร1และคณิตศาสตร1 ..... หนวยกิต ให9เลือกศึกษา
จากรายวิชาตอไปนี้
00-000-041-001
ชีวิตและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Life and Environment
00-000-041-002
วิทยาศาสตร.และเทคโนโลยีสมัยใหม!
3(3-0-6)
Science and Modern Technology
00-000-041-003
วิทยาศาสตร.เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Science for Health
00-000-042-001
คณิตศาสตร.และสถิติที่ใชในชีวิตประจําวัน 3(3-0-6)
Mathematics and Statistics for Daily Life
2. หมวดวิชาเฉพาะ ..... หนวยกิต
2.1 กลุมวิชาพื้นฐาน ..... หนวยกิต ให9ศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
xx-xxx-xxx-xxx ชื่อภาษาไทย....................
x(x-x-x)
ชื่อภาษาอังกฤษ...............
2.2 กลุมวิชาบังคับ ..... หนวยกิต ให9ศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
xx-xxx-xxx-xxx ชื่อภาษาไทย....................
x(x-x-x)
ชื่อภาษาอังกฤษ...............
xx-xxx-xxx-xxx ฝXกงาน...............................
4(0-216-0)
On the job training
xx-xxx-xxx-xxx โครงการ...............................
4(1-9-5)
Project …………..
2.3 กลุมวิชาเลือก ..... หนวยกิต ให9เลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
xx-xxx-xxx-xxx ชื่อภาษาไทย....................
x(x-x-x)
ชื่อภาษาอังกฤษ...............
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2.4 กลุมวิชาฝQกประสบการณ1ทักษะวิชาชีพ 4 หนวยกิต ให9ศึกษาจาก
รายวิชาตอไปนี้
xx-xxx-xxx-xxx ฝXกงาน...............................
4(0-40-0)
On the job training
2.5 กลุมวิชาโครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ 4 หนวยกิต ให9ศึกษาจาก
รายวิชาตอไปนี้
xx-xxx-xxx-xxx โครงการ...............................
4(1-9-5)
Project …………..
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ..... หนวยกิต
นักศึกษาสามารถเลือกเรียนรายวิชาใดก็ไดHจํานวนไม7นHอยกว7า ...... หน7วยกิต อาจ
เปGนรายวิชาที่เป?ดสอนในคณะ/วิทยาลัย หรือเปGนรายวิชาที่เป?ดสอนโดยคณะ/วิทยาลัยอื่น ๆ ในระดับ
ประกาศนียบัตร..................... ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยไดHรับความเห็นชอบ
จากอาจารยRที่ปรึกษา และหรือหัวหนHาสาขาวิชา
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร เปGนการส7งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการ ทักษะประสบการณR
และทักษะชีวิต นักศึกษาทุกคนตHองเขHาร7วมกิจกรรมอย7างนHอยสัปดาหRละ 2 ชั่วโมงทุกภาคการศึกษา
กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประกอบดHวยกิจกรรม ดังนี้
4.1 กิจกรรมวิชาการที่ส7งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคR
4.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส7งเสริมสุขภาพ
4.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนRหรือรักษาสิ่งแวดลHอมต7อชุมชน/สังคม
4.4 กิจกรรมเสริมสรHางคุณธรรมและจริยธรรม
4.5 กิจกรรมส7งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
สําหรับหลักสูตร ปวส.ที่รับผูสําเร็จจาก ม.6
รายวิชาในกลุมวิชาปรับพื้นฐาน .... หนวยกิต ให9ศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
(กรณีรับผูHสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) เขHาศึกษา)
xx-xxx-xxx-xxx ชื่อภาษาไทย....................
x(x-x-x)
ชื่อภาษาอังกฤษ...............
xx-xxx-xxx-xxx ชื่อภาษาไทย....................
x(x-x-x)
ชื่อภาษาอังกฤษ...............
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19.6 แผนการศึกษา
แผนการศึกษาเสนอแนะ สาขาวิชา................................
(ในกรณีรายวิชาชีพปรับพื้นฐานที่รับนักศึกษา ม.6 ใหHใส7 * ทHายชื่อวิชา และหมายเหตุ * รายวิชาชีพปรับพื้นฐานไม7นับหน7วยกิตรวม)

ป>การศึกษาที่ ……
ภาคการศึกษาที่ 1
xx-xx-xxx-xxx ชื่อภาษาไทย....................
xx-xx-xxx-xxx ชื่อภาษาไทย....................
xx-xx-xxx-xxx ชื่อภาษาไทย....................
xx-xx-xxx-xxx ชื่อภาษาไทย....................
xx-xx-xxx-xxx ชื่อภาษาไทย....................
รวม

x(x-x-x)
x(x-x-x)
x(x-x-x)
x(x-x-x)
x(x-x-x)
xx หนวยกิต

รวม

x(x-x-x)
x(x-x-x)
x(x-x-x)
x(x-x-x)
x(x-x-x)
xx หนวยกิต

ภาคการศึกษาที่ 2
xx-xx-xxx-xxx ชื่อภาษาไทย....................
xx-xx-xxx-xxx ชื่อภาษาไทย....................
xx-xx-xxx-xxx ชื่อภาษาไทย....................
xx-xx-xxx-xxx ชื่อภาษาไทย....................
xx-xx-xxx-xxx ชื่อภาษาไทย....................
หมายเหตุ * รายวิชาชีพปรับพื้นฐาน ไม7นับหน7วยกิตรวม

การระบุรายวิชาในแผนการศึกษา
**รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและกลุ7มวิชาเลือก ตําแหน7งที่ 1-7 ใหHใชHรหัส และ
ตําแหน7งที่ 8-11 ใหHใชHสัญลักษณะ x แทน เช7น
00-000-01x-xxx กลุ7มวิชาสังคมศาสตรR 1
3(x-x-x)
00-000-04x-xxx กลุ7มวิชาสังคมศาสตรR 2
3(x-x-x)
31-401-06x-xxx กลุ7มวิชาเลือก 1
3(x-x-x)
31-402-06x-xxx กลุ7มวิชาเลือก 2
3(x-x-x)
**รายวิชาของหมวดวิชาเลือกเสรี ใหHใชHสัญลักษณะ x แทนรหัสทั้งหมด เช7น
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1
3(x-x-x)
xx-xxx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2
3(x-x-x)
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19.7 คําอธิบายรายวิชา (ใหเรียงลําดับตามขอ 19.5 รายวิขา)
ตัวอย%าง

xx-xx-xxx-xxx

ชื่อวิชาภาษาไทย................................................................
x(x-x-x)
ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ...........................................................
วิชาบังคับกอน : .................
เวลาศึกษา : ……… ชั่วโมง เรียนตลอด 18 สัปดาหR
ทฤษฎี.....ชั่วโมง ปฏิบัติ....ชั่วโมงต7อสัปดาหR และนักศึกษาตHอง
ใชHเวลาศึกษาคHนควHานอกเวลาเรียน ....ชั่วโมงต7อสัปดาหR
จุดมุงหมายรายวิชา
1......................................................................................................................
2......................................................................................................................
คําอธิบายรายวิชา
…………………...........................................................................................
.................................................................................................................

การเขียนคําอธิบายรายวิชา
1.เขียนใหHกระชับ เฉพาะเนื้อหา เขียนเปGนวลีหรือกลุ7มคํา ลําดับความสําคัญของเนื้อหาที่นักศึกษา
ตHองเรียนในศาสตรRของรายวิชานั้นๆ โดยไม7ตHองเขียนเปGนประโยค หรืออธิบายวิธีการจัดการเรียนการสอน
และไม7ตHองมีส7วนของกระบวนการ เช7น ศึกษา....... ใหHนักศึกษา...... ศึกษาและฝXกปฏิบัติเกี่ยวกับ......... เช7น
...... ยกตัวอย7าง..... อาทิ......
2. การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทยไม7ใชHเครื่องหมายวรรคตอนใหHเวHนวรรคระหว7างวลีหรือ
กลุ7มคํา
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รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับ ปวส. ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558
00-000-011-001

พลวัตทางสังคมกับการดํารงชีวิตอยางมีความสุข
3(3-0-6)
Social Dynamics and Happy Living
วิชาบังคับกอน : เวลาศึกษา : 54 ชั่วโมง เรียนตลอด 18 สัปดาหR
ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต7อสัปดาหR ปฏิบัติ - ชั่วโมงต7อสัปดาหR และ
นักศึกษาจะตHองใชHเวลาศึกษาคHนควHานอกเวลาเรียน 6 ชั่วโมงต7อสัปดาหR
จุดมุงหมายรายวิชา
1. เขHาใจกระบวนการจัดระเบียบทางสังคมและการเชื่อมโยงสังคมกับชีวิต
จริง
2. เขHาใจกระบวนการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการแกHไขป_ญหาทาง
เศรษฐกิจโดยใชHแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
3. เขHาใจระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยRทรง
เปGนพระประมุข
4. วิเคราะหRความสัมพันธRระหว7างกฎหมายกับกฎเกณฑRอื่นๆ ที่ใชHควบคุม
สังคม ตลอดจนการนํากฎหมายที่เกี่ยวขHองในชีวิตประจําวัน เพื่อนําไปใชH
แกHไขป_ญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวัน
5. เขHาใจความสัมพันธRระหว7างป_ญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการ
ปกครองของไทยในป_จจุบัน
6. เห็นความสําคัญในการนําพลวัตทางสังคมไปใชHในการดํารงชีวิตอย7างมี
ความสุข
คําอธิบายรายวิชา
พัฒนาการทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ และ
การแกH ไขป_ ญ หาทางเศรษฐกิ จ โดยใชH แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ระบอบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยRทรงเปGนประมุข ความสัมพันธR
ระหว7างกฎหมายกับกฎเกณฑRอื่นๆ ที่ใชHควบคุมสังคม กฎหมายที่ เกี่ยวขHองใน
ชีวิตประจําวัน ความสัมพันธRระหว7างป_ญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองของ
ไทย เพื่อการดํารงชีวิตอย7างมีความสุข
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00-000-012-001

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Quality Development
วิชาบังคับกอน : เวลาศึกษา : 54 ชั่วโมง เรียนตลอด 18 สัปดาหR
ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต7อสัปดาหR ปฏิบัติ - ชั่วโมงต7อสัปดาหR และ
นักศึกษาจะตHองใชHเวลาศึกษาคHนควHานอกเวลาเรียน 6 ชั่วโมงต7อสัปดาหR
จุดมุงหมายรายวิชา
1. เขHาใจแนวคิดและหลักปรัชญาในการดํารงชีวิต การอยู7ร7วมกันในสังคม
ตลอดจนการทํางานร7วมกับผูHอื่นอย7างมีความสุข
2. พิจารณาเลือกหลักเกณฑRและเทคนิควิธีไปประยุกตRใชHในการดํารงชีวิต
และการประกอบสัมมาชีพ
3. เขHาใจหลักการพัฒนาพฤติกรรมและลักษณะนิสัยในการทํางานการเปGน
ผูHนําและผูHตามที่ดี
4. เห็นคุณค7าของคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และการ
สรHางระเบียบวินัยในตนเองและสังคม
คําอธิบายรายวิชา
ปรั ช ญาและหลั กธรรมในการดํ า รงชี วิ ต และการทํ างานของบุ คคล การสรHา ง
แนวคิดและเจตคติต7อตนเอง ธรรมะกับการสรHางคุณภาพชีวิต บทบาท หนHาที่
และความรับ ผิดชอบต7อตนเองและผูH อื่น การบริหารตนเองใหH เขHากับชี วิตและ
สั งคม การเขH า ร7 ว มกิ จ กรรมทางสั งคม เทคนิ ค การครองใจคน และการสรH า ง
ผลิตผลในการทํางานใหHมีประสิทธิภาพ
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00-000-021-001

ทักษะทางสารนิเทศ
3(3-0-6)
Information Literacy
วิชาบังคับกอน : เวลาศึกษา : 54 ชั่วโมง เรียนตลอด 18 สัปดาหR
ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต7อสัปดาหR ปฏิบัติ - ชั่วโมงต7อสัปดาหR และ
นักศึกษาจะตHองใชHเวลาศึกษาคHนควHานอกเวลาเรียน 6 ชั่วโมงต7อสัปดาหR
จุดมุงหมายรายวิชา
1. เขHาใจการรูHสารสนเทศ
2. เขHาใจหลักการเกี่ยวกับทักษะทางสารสนเทศ
3. เขHาใจกระบวนการพัฒนาทักษะการรูHสารสนเทศ
4. ประยุกตRใชHทักษะทางสารสนเทศเพื่อการศึกษาคHนควHา
5. เลือกใชHทักษะทางสารสนเทศในการศึกษาคHนควHาดHวยตนเอง
6. เห็นคุณค7าของการพัฒนาทักษะทางการรูHสารสนเทศ
คําอธิบายรายวิชา
ทักษะการรูHสารนิเทศ กระบวนการพัฒนาทักษะการรูHสารนิเทศ การประยุกตRใชH
ทักษะการรูHสารนิเทศ เพื่อการศึกษาคHนควHาสารสนเทศดHวยตนเอง
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00-000-022-001

คุณคาของมนุษย1 : ศิลปiและศาสตร1ในการดําเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human Value : Arts and Sciences of Living
วิชาบังคับกอน : เวลาศึกษา : 54 ชั่วโมง เรียนตลอด 18 สัปดาหR
ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต7อสัปดาหR ปฏิบัติ - ชั่วโมงต7อสัปดาหR และ
นักศึกษาจะตHองใชHเวลาศึกษาคHนควHานอกเวลาเรียน 6 ชั่วโมงต7อสัปดาหR
จุดมุงหมายรายวิชา
1. เขHาใจธรรมชาติและพัฒนาการดHานต7าง ๆ ของมนุษยR
2. เขHาใจเกี่ยวกับความสําคัญของการใชHเหตุผลความเปGนจริง
3. ประยุกตRใชHความรูHเรื่องคุณธรรม จริยธรรม มารยาทตามพื้นฐาน
เอกลักษณRไทยมาใชHในชีวิตประจําวัน
4. ประยุกตRใชHแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชHในการดําเนินวิถีชีวิต
5. เห็นความสําคัญของการศึกษาวิชาเกี่ยวกับคุณค7าของมนุษยR
คําอธิบายรายวิชา
ความหมายของชีวิต และพั ฒ นาการของมนุ ษยR แนวความคิด ความเชื่อและ
ความมี เหตุ ผ ล ประกอบดH ว ยคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มารยาท เอกลั ก ษณR
วั ฒ นธรรมไทย ภู มิ ป_ ญ ญาทH อ งถิ่ น และค7 า นิ ย มตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง เพื่อการดําเนินชีวิตอย7างมีความสุข
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00-000-023-001

กีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพ
3(2-2-5)
Sport and Recreation for Health
วิชาบังคับกอน : เวลาศึกษา : 72 ชั่วโมง เรียนตลอด 18 สัปดาหR
ทฤษฎี 2 ชั่วโมงต7อสัปดาหR ปฏิบัติ 2 ชั่วโมงต7อสัปดาหR และ
นักศึกษาจะตHองใชHเวลาศึกษาคHนควHานอกเวลาเรียน 5 ชั่วโมงต7อสัปดาหR
จุดมุงหมายรายวิชา
1. รูHวิธีการเสริมสรHางสมรรถภาพทางกาย
2. เขHาใจเกี่ยวกับวิธีการออกกําลังกาย และการใชHเวลาว7างเพื่อการดํารงตน
ในสังคมอย7างมีความสุข
3. ปฏิบัติกิจกรรมกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอย7างเหมาะสม
4. เขHาใจหลักโภชนาการเพื่อสุขภาพ
5. ปฏิบัติการทํางานร7วมกันเพื่อเสริมสรHางบุคลิกภาพการเปGนผูHนําและผูH ตามที่ดี
6. มีเจตคติที่ดีต7อการกีฬาและนันทนาการ
คําอธิบายรายวิชา
วิธีการออกกํ าลังกาย การเสริมสรHางสมรรถภาพทางกาย ฝXกทั กษะการออก
กําลั งกายและเลื อกกิจกรรมกี ฬาที่ เหมาะสมกับตนเอง ศึกษาหลักโภชนาการ
สําหรับบุคคลวัยต7าง ๆ จัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อใชHเวลาว7างใหHเปGนประโยชนR
เรียนรูHการใชH ชีวิตและการทํางานร7วมกัน ฝXกการเปGนผูHนําและผูHตามที่ดีในการ
ดํารงตนในสังคมอย7างมีความสุขทั้งร7างกายและจิตใจ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
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00-000-031-101

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียน
3(3-0-6)
English for Study Skills Development
วิชาบังคับกอน : เวลาศึกษา : 54 ชั่วโมง เรียนตลอด 18 สัปดาหR
ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต7อสัปดาหR ปฏิบัติ - ชั่วโมงต7อสัปดาหR และ
นักศึกษาจะตHองใชHเวลาศึกษาคHนควHานอกเวลาเรียน 6 ชั่วโมงต7อสัปดาหR
จุดมุงหมายรายวิชา
1. เขHาใจกลวิธีของทักษะการฟ_ง การพูด การอ7าน และเขียน
2. พิจารณาเลือกใชHกลวิธีที่เหมาะสมกับทักษะการฟ_ง การพูด การอ7าน และ
เขียน
3. พัฒนาทักษะการฟ_ง การพูด การอ7าน และเขียน
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชHภาษาอังกฤษเปGนเครื่องมือในการสื่อสาร
และการหาความรูHเพิ่มเติม
คําอธิบายรายวิชา
การใชHภาษาอังกฤษเพื่อพัฒ นาทักษะการเรียน กลวิธีที่เหมาะสมในการฟ_ง พูด
อ7 า น และเขี ย น การพั ฒ นาความสามารถทางดH า นภาษาอั ง กฤษ เพื่ อ เปG น
เครื่องมือในการสื่อสารและการหาความรูHเพิ่มเติม
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00-000-031-102

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
วิชาบังคับกอน : เวลาศึกษา : 54 ชั่วโมง เรียนตลอด 18 สัปดาหR
ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต7อสัปดาหR ปฏิบัติ - ชั่วโมงต7อสัปดาหR และ
นักศึกษาจะตHองใชHเวลาศึกษาคHนควHานอกเวลาเรียน 6 ชั่วโมงต7อสัปดาหR
จุดมุงหมายรายวิชา
1. เขHาใจสาระสําคัญของเรื่องที่ฟ_ง และอ7าน
2. เลือกใชHศัพทR สํานวนและโครงสรHางภาษาที่เหมาะสมในการพูด และการ
เขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันตามสถานการณRต7างๆ
3. พัฒนาทักษะการฟ_ง การพูด การอ7าน และการเขียน
4. ตระหนักถึงความสําคัญของการใชHภาษาอังกฤษเปGนเครื่องมือในการสื่อสาร
คําอธิบายรายวิชา
การฟ_ง การพูด การอ7าน และการเขียนการใชHภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันตามสถานการณRต7างๆ การเลือกใชHศัพทRสํานวน และโครงสรHาง
ภาษาที่เหมาะสม การพัฒนาทักษะการฟ_ง พูด อ7านและเขียนภาษาอังกฤษ
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00-000-032-001

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
วิชาบังคับกอน : เวลาศึกษา : 54 ชั่วโมง เรียนตลอด 18 สัปดาหR
ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต7อสัปดาหR ปฏิบัติ - ชั่วโมงต7อสัปดาหR และ
นักศึกษาจะตHองใชHเวลาศึกษาคHนควHานอกเวลาเรียน 6 ชั่วโมงต7อสัปดาหR
จุดมุงหมายรายวิชา
1. เขHาใจพื้นฐานการใชHภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2. เลือกใชHศัพทR สํานวน และโครงสรHางภาษาที่เหมาะสมในการพูด และการ
เขียน
3. ใชHทักษะทางภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพในสังคมไดHอย7างมีประสิทธิภาพ
4. พัฒนาทักษะการฟ_ง การพูด การอ7านและเขียนภาษาไทย
5. ตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยในฐานะภาษาประจําชาติ
คําอธิบายรายวิชา
พื้น ฐานการใชHภ าษาไทยเพื่อการสื่ อสาร การฟ_ ง การพู ด การอ7าน และการ
เขียนภาษาไทย การใชHศัพทR สํานวนและโครงสรHางภาษาที่เหมาะสม และเนHน
ทักษะการเขียนที่เปGนมาตรฐานทั้งทางราชการ และทางธุรกิจ เพื่อนําไปประกอบ
อาชีพในอนาคต
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00-000-041-001

ชีวิตและสิ่งแวดล9อม
3(3-0-6)
Life and Environment
วิชาบังคับกอน : เวลาศึกษา : 54 ชั่วโมง เรียนตลอด 18 สัปดาหR
ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต7อสัปดาหR ปฏิบัติ - ชั่วโมงต7อสัปดาหR และ
นักศึกษาจะตHองใชHเวลาศึกษาคHนควHานอกเวลาเรียน 6 ชั่วโมงต7อสัปดาหR
จุดมุงหมายรายวิชา
1. เขHาใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของโลกกับสิ่งมีชีวิต
2. เขHาใจเกี่ยวกับความรูHเบื้องตHนของสิ่งมีชีวิตและสภาพแวดลHอม
3. รูHจักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลHอม กระบวนการจัดการและการ
นําไปใชHอย7างยั่งยืน
4. เขHาใจเกี่ยวกับความรูHเบื้องตHนเกี่ยวกับพลังงานในรูปแบบต7าง ๆ แหล7ง
พลังงาน พลังงานกับชีวิต พลังงานทดแทน การนําไปใชH การอนุรักษR
และผลกระทบของพลังงานต7อสภาพแวดลHอม
5. รูHจักสารเคมีที่ใชHในชีวิตประจําวัน ผลกระทบของสารเคมีต7อการใชHใน
ชีวิตประจําวัน
6. เขHาใจป_ญหาสิ่งแวดลHอมโลกในป_จจุบันและสามารถมีส7วนร7วมในการ
จัดการป_ญหาสิ่งแวดลHอมที่เกิดขึ้นไดH
คําอธิบายรายวิชา
การเปลี่ ย นแปลงของโลกกั บ สิ่ งมี ชี วิ ต สิ่ งมี ชี วิ ต และสิ่ งแวดลH อม การจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลHอม พลังงานกับชีวิต สารเคมีในชีวิตประจําวัน
กรณีศึกษาป_ญหาสิ่งแวดลHอมในป_จจุบัน
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00-000-041-002

วิทยาศาสตร1และเทคโนโลยีสมัยใหม
3(3-0-6)
Science and Modern Technology
วิชาบังคับกอน : เวลาศึกษา : 54 ชั่วโมง เรียนตลอด 18 สัปดาหR
ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต7อสัปดาหR ปฏิบัติ - ชั่วโมงต7อสัปดาหR และ
นักศึกษาจะตHองใชHเวลาศึกษาคHนควHานอกเวลาเรียน 6 ชั่วโมงต7อสัปดาหR
จุดมุงหมายรายวิชา
1. รูHความเปGนมาของวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี
2. เขHาใจกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกตR
3. เขHาใจเทคโนโลยีสมัยใหม7อื่นๆ
4. เขHาใจแนวโนHมและผลกระทบของพัฒนาการทางเทคโนโลยีต7อการ
ดํารงชีวิต
5. มีเจตคติที่ดีต7อวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยีสมัยใหม7
คําอธิบายรายวิชา
กระบวนการพัฒนาวิทยาศาสตรRและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารประยุกตR และเทคโนโลยีสมัยใหม7อื่นๆ แนวโนHมและผลกระทบของการ
พัฒนาเทคโนโลยีต7อชีวิตและสังคม
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00-000-041-003

วิทยาศาสตร1เพื่อสุขภาพ
3(3-0-6)
Science for Health
วิชาบังคับกอน : เวลาศึกษา : 54 ชั่วโมง เรียนตลอด 18 สัปดาหR
ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต7อสัปดาหR ปฏิบัติ - ชั่วโมงต7อสัปดาหR และ
นักศึกษาจะตHองใชHเวลาศึกษาคHนควHานอกเวลาเรียน 6 ชั่วโมงต7อสัปดาหR
จุดมุงหมายรายวิชา
1. เขHาใจการทํางานของระบบต7าง ๆ ในร7างกาย และการเจริญเติบโต
2. เขHาใจเกี่ยวกับอาหาร เครื่องสําอาง และสารพิษที่มีผลต7อสุขภาพ
3. เขHาใจเกี่ยวกับการระบาดและการปgองกันโรคที่มีผลกระทบต7อสังคม
4. ประยุกตRใชHยา พืชสมุนไพรในชีวิตประจําวัน และการดูแลรักษาสุขภาพ
ดHวยตนเองไดH
5. นําความรูHวิทยาศาสตรRไปใชHในชีวิตประจําวันรวมถึงใหHความรูHกับ
บุคคลอื่น
6. เห็นความสําคัญของวิทยาศาสตรRเพื่อสุขภาพ
คําอธิบายรายวิชา
ร7า งกายของมนุ ษ ยR แ ละการเจริ ญ เติ บ โต ระบบอวั ย วะ อาหาร เครื่ อ งสํ า อาง
สารพิ ษ การระบาดและการปg อ งกั น โรคที่ มี ผ ลกระทบต7 อ สั ง คม การใชH ย า
พื ช สมุ น ไพรในชี วิ ต ประจํ า วั น การดู แ ลสุ ข ภาพตนเองและใหH ค วามรูH ท าง
วิทยาศาสตรRสู7บุคคลอื่น
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00-000-042-001

คณิตศาสตร1และสถิติที่ใช9ในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Mathematics and Statistics for Daily Life
วิชาบังคับกอน : เวลาศึกษา : 54 ชั่วโมง เรียนตลอด 18 สัปดาหR
ทฤษฎี 3 ชั่วโมงต7อสัปดาหR ปฏิบัติ - ชั่วโมงต7อสัปดาหR และ
นักศึกษาจะตHองใชHเวลาศึกษาคHนควHานอกเวลาเรียน 6 ชั่วโมงต7อสัปดาหR
จุดมุงหมายรายวิชา
1. เขHาใจกระบวนการแกHป_ญหาโดยใชHคณิตศาสตรRและสถิติ
2. เขHาใจวิธีตรวจสอบการใชHเหตุผลและความสมเหตุสมผลทางคณิตศาสตรR
3. เขHาใจวิธีแกHป_ญหาคณิตศาสตรRกับงานในชีวิตประจําวัน
4. วิเคราะหRความสัมพันธRระหว7างสถิติกับการแกHป_ญหาในชีวิตประจําวัน
5. มีเจตคติที่ดีต7อการใชHคณิตศาสตรRและสถิติในชีวิตประจําวัน
คําอธิบายรายวิชา
กระบวนการแกH ป_ ญ หาโดยใชH ค ณิ ต ศาสตรR แ ละสถิ ติ การใชH เหตุ ผ ลและความ
สมเหตุสมผลทางคณิตศาสตรRกับงานในชีวิตประจําวัน สถิติกับการแกHป_ญหาใน
ชีวิตประจําวัน เพื่อการดํารงชีวิตอย7างสมดุล

ใหระบุคําอธิบายรายวิชาตามลําดับขอ 19.5 รายวิชา เพิ่มเติม ใหครบ

30
ตัวอยาง
xx-xxx-xxx-xxx

ฝQกงาน...............................
4(0-40-0)
On the job training
วิชาบังคับกอน : เวลาศึกษา : 320 ชั่วโมง ตลอดภาคการศึกษา
ทฤษฎี - ชั่วโมงต7อสัปดาหR ปฏิบัติ 40 ชั่วโมงต7อสัปดาหR และ
นักศึกษาตHองใชHเวลาศึกษาคHนควHานอกเวลาเรียน - ชั่วโมงต7อสัปดาหR
จุดมุงหมายรายวิชา
1. เพื่อใหHรูHและเขHาใจขั้นตอนและกระบวนการปฏิบัติงานอาชีพอย7างเปGนระบบ
2. เพื่อใหHควบคุมงาน ตรวจสอบงาน ติดตามและประเมินผล การจัดการ
วิชาชีพในระดับเทคนิค
3. เพื่อใหHนําความรูH ทักษะและประสบการณRไปประยุกตRใชHในการ
ปฏิบัติงานอาชีพ
4. เพื่อใหHมีเจตคติที่ดีต7อการปฏิบัติงานอาชีพ และมีกิจนิสัยในการทํางาน
ดHวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม ความคิดสรHางสรรคR และ
สามารถทํางานร7วมกับผูHอื่น
คําอธิบายรายวิชา
การปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับลักษณะของงานในสาขาวิชาชีพ ไม7นHอยกว7า
320 ชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา ในสถานประกอบการ สถานประกอบอาชีพ
อิ ส ระหรื อ แหล7 ง วิ ท ยาการ ใหH เ กิ ด ความชํ า นาญดH า นการควบคุ ม งาน
ตรวจสอบ ติดตามประเมินผล การจัดการวิชาชีพในระดับเทคนิค โดยผ7าน
ความเห็นชอบร7วมกันของผูHรับผิดชอบการฝXกงานในสาขาวิชานั้นๆ ลายงาน
ผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาการฝXกงาน
หมายเหตุ การวัดและประเมินผลการศึกษา ใหHระดับคะแนนตัวอักษร
ต7อไปนี้
พ.จ. หรือ S หมายถึง พอใจ (Satisfactory)
ม.จ. หรือ U หมายถึง ไม7พอใจ (Unsatisfactory)
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ตัวอยาง
xx-xxx-xxx-xxx

โครงการ...............................
4(1-9-5)
Project
วิชาบังคับกอน : เวลาศึกษา : 180 ชั่วโมง เรียนตลอด 18 สัปดาหR
ทฤษฎี 1 ชั่วโมงต7 อสัปดาหR ปฏิ บัติ 9 ชั่วโมงต7อสัป ดาหR และ
นักศึกษาตHองใชHเวลาศึกษาคHนควHานอกเวลาเรียน 5 ชั่วโมงต7อสัปดาหR
จุดมุงหมายรายวิชา
1. เพื่อใหHรูHและเขHาใจขั้นตอน กระบวนการพัฒนางานอาชีพทางดHาน........
อย7างเปGนระบบ
2. เพื่อใหHวางแผน ดําเนินงาน และแกHไขป_ญหาในการดําเนินงานตาม
หลักการและกระบวนการ
3. เพื่อใหHนําความรูH ทักษะและประสบการณRไปประยุกตRใชHในงานอาชีพ
ทางดHาน........
4. เพื่อใหHมีเจตคติที่ดีต7อการศึกษาคHนควHาเพื่อพัฒนางานอาชีพทางดHาน........
และมีกิจนิสัยในการทํางานดHวยความรับผิดชอบ มีวินัย คุณธรรม
จริยธรรม ความคิดสรHางสรรคR และสามารถทํางานร7วมกับผูHอื่น
คําอธิบายรายวิชา
บู ร ณาการความรูH ทั ก ษะและประสบการณR เ พื่ อ วางแผนพั ฒ นางานใน
สาขาวิชา............ ดHวยกระบวนการทดลอง สํารวจ ประดิษฐRคิดคHน หรือการ
ปฏิบัติงานเชิงระบบ การเลือกหัวขHอโครงการ การศึกษาคHนควHาขHอมูลและ
เอกสารอHางอิง การเขียนโครงการ การดําเนินงานโครงการ การเก็บรวบรวม
ขHอมูล วิเคราะหRและแปลผล การสรุปผลการดําเนินงานและจัดทํารายงาน
การนําเสนอผลงาน การใชHสื่ออิเล็กทรอนิกสRประกอบการนําเสนอผลงานของ
การโครงการ
หมายเหตุ ใหH นั กศึ ก ษาจั ด ทํ าโครงการเปG น รายบุ ค คลหรื อกลุ7 มตามความ
เหมาะสม และดําเนินการใหHแลHวเสร็จในระยะเวลาที่กําหนด

สามารถแยกรายวิชาได โดยกําหนดหน%วยกิตรวมกันไดไม%นอยกว%า 4 หน%วยกิต
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20. การประกันคุณภาพหลักสูตร
หลักสูตรกําหนดระบบประกันคุณภาพของหลักสูตรในประเด็น 4 ประเด็น คือ
20.1 คุณภาพของผูHสําเร็จการศึกษา
มี ก ารประเมิ น มาตรฐานวิ ช าชี พ ตามสาขาวิ ช า การประเมิ น ตามคุ ณ ลั ก ษณะที่
พึงประสงคR สมรรถนะหลัก สมรรถนะทั่ วไป และสมรรถนะวิช าชีพ เช7น ผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย น
ผลการประเมิน มาตรฐานวิช าชีพ ตามเกณฑR สํานั กงานคณะกรรมการการอาชี วศึ กษา หรือเกณฑR
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานกําหนด
20.2 การบริหารหลักสูตร
เปGนการบริหารจัดการของสาขาวิชาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ
ที่มุ7งพัฒนาและบริหารหลักสูตรใหHมีความทันสมัย ยืดหยุ7นและสอดคลHองกับความตHองการของผูHเรียน
ทําใหHผูHเรียนสามารถเรียนรูHและนําความรูHไปพัฒนาตนเองใหHประสบความสําเร็จไดH เช7น การพัฒนา
หลักสูตรฐานสมรรถนะ การบริหารจัดการในการใชHหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การประเมิน
หลักสูตรเพื่อปรับปรุง การจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลการใชHหลักสูตร
20.3 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
มีอุปกรณRการเรียนการสอนที่หลากหลาย มีความพรHอมทางดHานบุคลากร งบประมาณ
วัสดุ ครุภัณฑR อุปกรณR การสอน สื่อการสอน เทคโนโลยีที่ทันสมัย อาคารเรียน แหล7งเรียนรูH สถาน
ประกอบการที่เหมาะสมสําหรับการฝXกงานในสาขาวิชา หHองสมุดและสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
20.4 ความตHองการกําลังคนของตลาดแรงงาน
สาขาวิช าไดH ศึกษาถึงความตH องการของสถานประกอบการ ความร7 วมมื อกั บ สถาน
ประกอบการ ความตHองการกําลังคนของตลาดแรงงานในประเทศ และต7างประเทศ การสํารวจความ
พึงพอใจของสถานประกอบการดHานคุณภาพของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชา
ภาวะการไดHงานทํา หรือการศึกษาต7อในระดับที่สูงขึ้น
21. การพัฒนาหลักสูตร
มีการพัฒนาหลักสูตรหรือการปรับปรุงหลักสูตรใหHทันสมัย โดยจัดใหHมีการประเมินดHาน
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษาอย7างต7อเนื่อง เพื่อพัฒนาหลักสูตร อย7างนHอยทุกๆ 5 ปE
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ภาคผนวก
ก ขHอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว7าดHวยการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตร............. พ.ศ. ........
ข วช.05 ผลงานทางวิชาการ ประสบการณRสอนของอาจารยRประจําหลักสูตร
ค วช.07 ตารางเปรียบเทียบขHอแตกต7างระหว7างหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรปรับปรุง
(กรณีปรับปรุงหลักสูตร)
ง วช.08 ตารางเปรียบเทียบหลักสูตร กับมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ...........
จ คําสั่งแต7งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร คณะกรรมการวิพากษRหลักสูตร
และ วช.03 สรุปขHอคิดเห็นและขHอเสนอแนะจากการวิพากษRร7างหลักสูตร
ฉ รายงานการวิเคราะหRความตHองการหลักสูตรของตลาดแรงงาน
(กรณีหลักสูตรใหม7) ควรรายงานเป@นขอมูลเชิงสถิติ
วช.06 รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรในรอบ 5 ปEยHอนหลัง
(กรณีหลักสูตรปรับปรุง)
ช มติคณะกรรมการประจําคณะ และหรือมติคณะกรรมการประจําวิทยาเขต
ซ มติสภาวิชาการ
ฌ มติสภามหาวิทยาลัย

หรือแนบเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเพิ่มเติม

