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5.3 การรับเขาศึกษาในหลักสูตร
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาตางชาติที่สื่อสารภาษาไทยไดเปนอยางดี และเขาเรียนระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
เปนหลักสูตรเฉพาะของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 หลักสูตรระดับปริญญาตรี หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 ปรับปรุงจาก
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 กําหนดใหใชหลักสูตรนี้ตั้งแตปการศึกษา 2558 (นักศึกษารหัส 58)
เปนตนไป
6.2 สภาวิ ช าการ เห็ น ชอบในการนํ า เสนอหลั ก สู ต รต อ สภามหาวิ ท ยาลั ย ในการประชุ ม
ครั้งที่ 2 / 2558 วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
6.3 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต อนุมัติหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 5 /2558 วันที่ 8 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2558
หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ใชสําหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีทุกหลักสูตร/สาขาวิชา ที่จัดการศึกษาเปนภาษาไทย ตั้งแตปการศึกษา 2558 เปนตนไป
7. การขอรับการประเมินเพื่อขอรับรองมาตรฐานหลักสูตร
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ ในปการศึกษา 2559
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
9. ชื่อ นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร/สาขาวิชาของมหาวิทยาลัยจากทุกคณะ และอาจารยพิเศษที่
มหาวิทยาลัยจะจางหรือเชิญเปนผูสอนตามความเหมาะสมและความจําเปน
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สถานการณ ห รื อ การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ที่ จํ าเปน ตอ งนํ ามาพิ จ ารณาในการวางแผน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ขึ้นอยูกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่11 (พ.ศ.2555 - 2559) ที่กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด และ
ความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการเขาสูประชาคมอาเซียนกอใหเกิดความจําเปน
ที่จะตองมีการบริหารจัดการความรูและการพัฒนาสังคมเขาสูสังคมแหงความรู สามารถสรางและใช
องคความรูทั้งที่มีอยูเดิมและจากการแสวงหาความรูใหมในการพัฒนาบุคลากรของประเทศ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันในระดับนานาชาติ
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยสงผลใหเกิดการลงทุน ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศเพิ่มมากขึ้นในทุกภาคสวน ดังจะสังเกตไดจากขอมูลทางสถิติของจํานวนโรงงาน
อุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการใหมและปริมาณเงินลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมที่ไดรับอนุญาต
ประกอบกิจการใหมภายในประเทศที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นมาตลอด ทําใหความตองการบุคลากรในสาขา
ชีพตางๆเพิ่มขึ้นตามลําดับ ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรศึกษาทั่วไปจึงมีความจําเปนอยางมาก ในการ
ผลิตบัณฑิตในสาขาตางๆใหมีความพรอมในการอยูรวมกันใหสังคมอยางมีความสุข
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมที่จําเปนในการวางแผนหลักสูตรได
คํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคม ซึ่งปจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขาสูสังคมผู
สูงอายุซึ่งเปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามตอประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาสมากขึ้นใน
การขยายตลาดสินคาเพื่อสุขภาพ และการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปญญาทองถิ่นและแพทย
พื้นบาน สถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุการศึกษาจึงมีสําคัญในการพัฒนา
ภูมิปญญาทองถิ่นของไทยและนํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคาทาง
เศรษฐกิจไดแตในอีกดาน ก็จะเปนภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสู
ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกวา ขณะเดียวกัน การใชอินเทอรเน็ตชวยในการแพรขยายของขอมูล
ขาวสารที่ไรพรมแดนทําใหการดูแลและปองกันเด็กและวัยรุนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปอยาง
ลําบากมากขึ้น ตลอดจนปญหาการกอการราย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหมๆ และการคายาเสพ
ติดในหลากหลายรูปแบบ บทบาทของสถาบันการศึกษา จึงจําเปนตองใหทั้งความรู ทักษะ คานิยม
คุณธรรมและจริยธรรมที่ถูกตองเพื่อใหเยาวชนมีความรอบรู มีทักษะการคิดดวยความรอบคอบ มีเหตุ
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มีผลอันจะเปน ภูมิคุมกันในตัว ที่ดี ใหพร อมเผชิญการเปลี่ย นแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในระดับครอบครัว
ชุมชน สังคม ประเทศชาติที่มีความเปนพหุวัฒนธรรมรวมกัน พรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงในระดับ
สากลไดอยางยั่งยืน
12. ผลกระทบจาก ขอ 11.1 และ 11.2 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของ
สถาบัน
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ไดประกาศเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.
2548 กําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาจัดรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปโดยมุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรอบรู
อยางกวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม เปนผูใฝรู
สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อสารความหมายได มีคุณธรรม ตระหนักใน
คุณคาของศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนําความรูไปใชใน
ชีวิตประจําวันและดํารงตนอยูในสังคมไดเปนอยางดี นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใช
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 (Thai Qualifications Framework
for Higher Education, TQF:HEd) ขึ้น เพื่อเปนกรอบมาตรฐานใหสถาบันอุดมศึกษาใชเปนแนวทาง
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให
สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และเพื่อประโยชนตอการรับรองมาตรฐานคุณวุฒิในระดับอุดมศึกษา
ขณะที่ เ ครื อ ข า ยการศึ ก ษาทั่ ว ไปแห ง ประเทศไทยได ก ล า วถึ ง หมวดศึ ก ษาทั่ ว ไปเป น หมวดวิ ช าที่
เสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความรูรอบ รูกวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอความเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมพรอมใหความชวยเหลือเพื่อนมนุษย และเปนพลเมืองที่มีคุณคา
ของสังคมไทยและสังคมโลก ทั้งนี้ สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนก
เป น รายวิ ช าหรื อ ลั ก ษณะบู ร ณาการ โดยผสมผสานเนื้ อ หาวิ ช าที่ ค รอบคลุ ม สาระของกลุ ม วิ ช า
สังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษา และกลุมวิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตร ในสัดสวนที่เหมาะสม
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของสถาบัน
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2547 ภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยคือ
แสวงหาความจริง เพื่อสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพื้นฐานภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและ
ภูมิปญญาสากล
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นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึงประสงคไว 4
ประการ คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีจิตสํานึกในความเปนไทย มี
ความรัก ความผูกพันตอทองถิ่น และมีความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทย 2) มีความรู ความสามารถ
ในวิ ช าการและวิ ชาชี พ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผ ล มีความสามารถในการ
ประยุกตทฤษฎี และหลักการสูการปฏิบัติ มีความสามารถในการศึกษาคนควา และเรียนรูดวยตนเอง
โดยมีความรูภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา และมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเปนอยาง
ดีพอควร 3) ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข เอื้อเฟอเผื่อแผ เห็นประโยชนของสวนรวมทั้งใน
สังคมไทย และสังคมโลก รูจักอนุรักษสิ่งแวดลอม ทํางานรวมกันเปนทีมไดดี มีความรับผิดชอบ ขยัน
อดทน พึ่งตนเองได มีความเปนผูนํา ตลอดจนอยูรวมในสังคมโลกได และ 4) มีสุขภาพดีทั้งกาย และ
จิตใจ และมีบุคลิกภาพที่ดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตตระหนักในการจัดการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับหลักการดังกลาว
ข า งต น จึ งได มี การปรั บ ปรุ งและพัฒ นาวิช าศึ กษาทั่ ว ไปขึ้ น ใหม เพื่อ ให ส อดคลอ งกั บ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย พ.ศ.2552 และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่เปดสอนโดยคณะ/ภาควิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิ ช าศึ กษาทั่ ว ไป กํา หนดให อ าจารย ป ระจํา ที่ สั ง กั ด คณะที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเปนผูสอน
13.2 รายวิชาในหลักสูตรที่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
01 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
02 กลุมวิชามนุษยศาสตร
03 กลุมวิชาสังคมศาสตร
04 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
รหัสวิชา
9901104
9904104
9902103
9901105
9903103

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)

6

9904105
9901206
9903204
9904206
9902204

การพัฒนาสุขภาวะแบบองครวม
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
อันดามันวิวรรธน
การคิดวิเคราะหเพื่อการแกไขปญหา
การจัดการแบบบูรณาการ

3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

13.3 การบริหารจัดการ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป กําหนดใหอาจารยประจําที่สังกัดคณะตางๆที่ไดรับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลัยเปนผูสอน โดยมีรองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลดานวิชาการเปนผูกํากับ
ดูแลและฝายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเปนผูประสานงาน
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน เปนหนวยงานสนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาดาน
วิชาการโดยการนําระบบเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใชในการดําเนินงานเพื่อความถูกตอง รวดเร็ว และ
ตอบสนองความตองการของผูรับบริการทุกระดับ
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป เปนหมวดวิชาที่เสริมสรางความเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความรูรอบ รู
กวาง เขาใจ และเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ ใสใจตอความ
เปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่ง พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ดําเนินชีวิตอยางมีคุณธรรมพรอมใหความ
ช ว ยเหลื อ เพื่ อ นมนุ ษ ย และเป น พลเมื อ งที่ มี คุ ณ ค า ของสั ง คมไทยและสั ง คมโลก ทั้ ง นี้
สถาบันอุดมศึกษาอาจจัดรายวิชาศึกษาทั่วไปในลักษณะจําแนกเปนรายวิชา หรือลักษณะบูรณาการ
โดยผสมผสานเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมสาระของกลุมวิชาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร ภาษาและกลุม
วิชาวิทยาศาสตรกับคณิตศาสตรในสัดสวนที่เหมาะสมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของวิชาศึกษาทั่วไป
โดยมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 30 หนวยกิต
1.2 ความสําคัญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตไดกําหนดคุณลักษณะของบัณฑิต ที่พึงประสงคไว 4 ประการ คือ
1) มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ มีจิตสํานึกในความเปนไทย มีความรัก ความ
ผูกพันตอทองถิ่น และมีความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมไทย 2) มีความรู ความสามารถในวิชาการและ
วิชาชีพ มีความสามารถในการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีความสามารถในการประยุกตทฤษฎี และ
หลั กการสู การปฏิ บั ติ มี ความสามารถในการศึก ษาคน คว า และเรีย นรูด ว ยตนเอง โดยมีความรู
ภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา และมีความสามารถในการใชคอมพิวเตอรเปนอยางดีพอควร
3) ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข เอื้อเฟอเผื่อแผ เห็นประโยชนของสวนรวมทั้งในสังคมไทย
และสังคมโลก รูจักอนุรักษสิ่งแวดลอม ทํางานรวมกันเปนทีมไดดี มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน
พึ่งตนเองได มีความเปนผูนํา ตลอดจนอยูรวมในสังคมโลกได และ 4) มีสุขภาพดีทั้งกาย และจิตใจ
และมีบุคลิกภาพที่ดี
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มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ตตระหนักในการจัดการศึกษา เพื่อใหส อดคลองกั บ หลั กการ
ดังกลาวขางตน จึงไดมีการปรับปรุงและพัฒนาวิชาศึกษาทั่วไปขึ้นใหม เพื่อใหสอดคลองกับตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงประเทศไทย พ.ศ.2552 และบริบทของสังคมที่เปลี่ยนแปลง
1.3 วัตถุประสงค
เมื่อนักศึกษาเรียนรายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปแลวจะมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
1.3.1 มี ความรู ความเข า ใจเกี่ย วกั บ ระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒ นธรรม ขนบธรรมเนีย ม
ประเพณี การเมือง การปกครองของไทย และความรูความเขาใจเพื่อนรวมโลก เพื่อการอยูรวมกัน
อยางสันติ
1.3.2 มี ความรู ค วามเข า ใจเกี่ย วกั บ หลั ก การคิด การวิเ คราะห การแก ป ญ หา และการ
ตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูล และขอเท็จจริงที่เปนวิทยาศาสตร และตามหลักธรรม การอนุรักษ
ดูแลและพัฒนาสิ่งแวดลอม และตระหนักถึงความเจริญกาวหนาและผลกระทบทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
1.3.3 มีทักษะการศึกษา คนควา และเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต การคิดอยาง
มีเหตุผล รูจักวิเคราะหแกปญหาตางๆ ได ตลอดจนมีทักษะดานภาษา และการใชสารสนเทศที่ติดตอ
สื่อความหมายกับผูอื่น และดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.3.4 มีเจตคติที่ดี และซาบซึ้งในคุณคาของสัจธรรม ความดี ความงาม และการดํารงตนให
มีคุณคาตอสังคม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ซาบซึ้งในศิลปะ
และสุนทรียภาพ ตระหนักในการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จภายใน ป 2558
แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
1. มีการประเมินผลการจัดการ
เรี ย นการสอนทุ ก รายวิ ช า ทุ ก
ภาค การศึ ก ษาและนํ า ผลการ
ประเมิ น มาใช ใ นการปรั บ ปรุ ง
และพัฒนาการจดการเรียนการ
สอน

กลยุทธ
- มีคณะบุคคลกํากับดูแลและ
ติดตามผลการจัดการเรียน
การสอนของคณาจารย
- สอบถามความคิดเห็นของนิสิต
บัณฑิตและผูใชบัณฑิต
- ติดตามประเมินหลักสูตรอยาง
ตอเนื่อง

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- รายงานผลการประเมิน
หลักสูตร
- ผลการเสนอความคิดเห็นของ
บัณฑิตและผูใชบัณฑิต
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แผนการพัฒนา/เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ

2. พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร - ดําเนินโครงการปรับปรุง
ทุก 5 ป
หลักสูตรตามเกณฑการรับรอง

หลักฐาน/ตัวบงชี้
- รายงานการปรับปรุงหลักสูตร
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการ และโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ใชระบบทวิภาค 1 ปการศึกษามี 2 ภาคเรียนปกติ ไดแก ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2
โดย 1 ภาคเรียนมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
มหาวิทยาลัยกําหนดระยะเวลาและจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงไดกับภาคเรียน
ปกติ
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน – เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1 เดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน
ภาคเรียนที่ 2 เดือนธันวาคม – เดือนเมษายน
ภาคฤดูรอน เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม
2.2 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
นักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ภู เ ก็ ต มี ป ญ หาด า นภาษาอั ง กฤษและการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพือ่ แกไขปญหา / ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
ทักษะดานภาษาอังกฤษ
ทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธในการดําเนินการแกไขปญหา
จัดอบรมเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษแกนักศึกษา
ชั้นปที่หนึ่งกอนเปดภาคการศึกษาตน
จัดอบรมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศแกนักศึกษาชั้นปที่
หนึ่งกอนเปดภาคการศึกษาตน
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03 กลุมวิชาสังคมศาสตร
04 กลุมวิชาคณิตศาสตร วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
3.1.3.4 ตําแหนงที่ 5 เปนชั้นปที่ศึกษา
3.1.3.5 ตําแหนงที่ 6 - 7 เปนลําดับวิชา
3.1.4 กลุมวิชา/รายวิชา จํานวนหนวยกิต
1. กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร ประกอบดวยรายวิชา
9901104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
9901206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
9901105 ภาษาไทยเพื่อการสือ่ สาร

หนวยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

2. กลุมวิชามนุษยศาสตร ประกอบดวยรายวิชา
9902103 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
9902204 การจัดการแบบบูรณาการ

3(2-2-5)
3(3-0-6)

3. กลุมวิชาสังคมศาสตร ประกอบดวยรายวิชา
9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาทีย่ ั่งยืน
9903204 อันดามันวิวรรธน

3(2-2-5)
3(3-0-6)

4. กลุมวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี ประกอบดวยรายวิชา
9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
3(2-2-5)
9904206 การคิดวิเคราะหเพื่อการแกไขปญหา
3(3-0-6)
9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองครวม
3(2-2-5)
รวม 30 หนวยกิต
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3.1.4 แผนการเรียน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

หนวยกิต

9901104
9904104

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู

3(2-2-5)
3(2-2-5)

9902103

พลเมืองไทยในสังคมพลวัต

3(2-2-5)

9901105
9903103
9904105
9901206

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
การพัฒนาสุขภาวะแบบองครวม
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)

9903204

อันดามันวิวรรธน

3(3-0-6)

9904206

การคิดวิเคราะหเพื่อการแกไขปญหา

3(3-0-6)

9902204

การจัดการแบบบูรณาการ

3(3-0-6)

ชั้นปที่ 1
ชั้นปที่ 2
ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2
คณะมนุษยฯ
คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะวิทยฯ
คณะครุฯ
คณะเทคโน
เกษตร

คณะวิทยฯคณะ
ครุฯคณะเทคโน
เกษตร

คณะมนุษยฯ
คณะวิทยาการ
จัดการ
คณะมนุษยฯ
คณะวิทยาการ
จัดการ

คณะวิทยฯ
คณะครุฯ
คณะเทคโน
เกษตร

คณะวิทยฯ
คณะครุฯ
คณะเทคโน
เกษตร

คณะมนุษยฯ
คณะวิทยาการ
จัดการ

3.1.5 คําอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
9901104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)

English for Communication
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั้งดานการฟง พูด อานและเขียน
การใชภาษาอังกฤษในสถานการณที่แตกตางกัน
Development of English communication skills - listening, speaking,
reading, and writing, the use of English in various situations.

14

9901206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ

3(2-2-5)

English for Presentation
การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับชาวตางชาติในบริบ ท
ทองถิ่น การนําเสนอขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับประเทศไทยและทองถิ่น การพัฒนาบุคลิกภาพในการ
สื่อสารและนําเสนอ การตอบคําถามของนักทองเที่ยว
Development of English language skills with tourists in the local
context. Presentation of general information about Thailand and Phuket.
Improvement of students' personality in presentation and communication.
9901105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication

3(3-0-6)

การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยทั้งการฟง การพูด การอาน และการเขียน ให
สามารถสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การยอความ การเขียนสรุป วิเคราะห
และสังเคราะห การคนควา การเขียนรายงานทางวิชาการและการอางอิง
Development of Thai language skills to communicate effectively.
Reading for main ideas and summarizing what students have read. Analyzing and
synthesizing reading passages. Academic writing for reports and referencing.
9902103 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
Thai Citizens in Dynamic Society

3(2-2-5)

หลักปรัชญา หลักคําสอน หลักการดําเนินชีวิตตามแนวทางของศาสนา ปญหา
และการแกปญหาชีวิต ลักษณะที่ดีของการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกในสังคมพลวัต การมี
สวนรวมในการนําเสนอแนวทางแกปญหาในสังคมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
Principles and doctrines of different religions. Characteristics of
good citizens in both Thai society and dynamic society. Social problems and
participation in solving problems ethically.
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9902204 การจัดการแบบบูรณาการ
Integrated Management

3(3-0-6)

แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการยุคใหม การจัดการตนเอง
การจัดการการเงิน การเจรจาตอรอง การจัดการความขัดแยง ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม การ
จัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม และธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยง
และภัยพิบัติ และการจัดการขามวัฒนธรรม
Concepts and principles of management in various areas: modern
management strategies, self management, financial management, negotiation,
conflict management, leadership development, team working, CSR (Corporate Social
Responsibility) , disaster risk management, , and cross-cultural management.
9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy for Sustainable Development

3(2-2-5)

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน การนอมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมาประยุ ก ต ใ ช ใ นการวิ เ คราะห วางแผน และพั ฒ นาตนเอง องค ก ร ชุ ม ชน
สิ่งแวดลอมและสังคมเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
Concepts and principles of 'Sufficiency Economy' and 'Sustainable
Development'. Application of the self – sufficiency economy to analyze and plan for
self-development. Development of organization, environment, and society towards
sustainable development.
9903204 อันดามันวิวรรธน
The Andaman Evolution

3(3-0-6)

สังคมและวัฒนธรรมไทยและโลกในภาวะโลกาภิวัตนโดยเนนกลุมจังหวัดชายฝงอันดา
มั น ในมิ ติทางภู มิศาสตร ประวั ติ ศาสตร เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคมและวัฒ นธรรม
ความคิด ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม ดนตรี การละเลน ภูมิปญญาทองถิ่น ลักษณะสถาปตยกรรม
การแตงกาย และอาหาร เพื่อการอยูรวมกันอยางมีดุลยภาพ
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Thai and global socio-culture in the context of globalization, focusing
on Thailand’s Andaman Coastal Provinces in various aspects: geography, history,
economy, politics and socio - culture. Socio-cultural activities in the Andaman
Coastal Provinces: ideas, beliefs, festivals, music, art performances, local wisdom,
local attire, Sino – Portuguese architecture, local cuisine in order to live together in
diversity and harmony.
9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for Learning

3(2-2-5)

หลั ก การและกระบวนการเรี ย นรู การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง การใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษา คนควาและแสวงหาความรู การสืบคนขอมูล และการนําเสนอ การรูเทา
ทัน สารสนเทศ สื่ อและเทคโนโลยี กฎหมาย จริย ธรรมและความปลอดภัย ในการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
Principles, processes of learning and self-directed studying. The use of
information technology for research, information seeking, and presentation.
Information, media, and digital literacy. Laws, ethics, and security in information
technology use.
9904206 การคิดวิเคราะหเพื่อการแกไขปญหา
Analytical Thinking for Problem Solving

3(3-0-6)

การคิด วิเคราะห และสังเคราะหอยางเปนระบบ การใชเหตุผลในการตัดสินใจ
ปญหาและการแกไขปญหาในชีวิตประจําวัน
Thinking, analyzing, and synthesizing systematically. Reasoning skills use
for decision making and problem solving in daily life.
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9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองครวม
Holistic Health Development

3(2-2-5)

แนวคิดของการสรางเสริมสุขภาวะแบบองครวม การสรางเสริมสุขภาวะดานกาย จิตใจ
สังคม การดูแลตนเองใหมีสุขภาวะที่ดี การบริหารกายและจิต กิจกรรมนันทนาการ การออกกําลัง
กาย โภชนาการเพื่อสุขภาพ และการใชชีวิตอยางเหมาะสม
Concepts of holistic health and wellness. Students’ physical, mental and
social wellness promotion. Fitness-promoting exercises, recreational activities,
physical exertion, good nutrition, and appropriate life skills.
3.2 ชื่อ ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
3.2.2 อาจารยประจํา

เปนไปตามคําสั่งแตงตั้งอาจารยผูสอน ประจํารายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในแตละภาคเรียน
3.2.3 อาจารยพิเศษ (ถามี)

เปนไปตามคําสั่งแตงตั้งอาจารยผูสอน ประจํารายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปในแตละภาคเรียน
4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกประสบการณวิชาชีพหรือสหกิจศึกษา)
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
-

4.2 ชวงเวลาการฝกประสบการณภาคสนาม
-

4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
-
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5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.1 คําอธิบายโดยยอ

5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู

5.3 ชวงเวลาการทําโครงงานหรืองานวิจัย
5.4 จํานวนหนวยกิต

5.5 การเตรียมการ
5.6 กระบวนการประเมินผล
-
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรูและกลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ

รับผิดชอบตอตนเอง ตอผูอื่น ตอหนวยงาน
และตอสังคมและสามารถดํารงชีวิตอยางมี
คุณคา

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

- ทุกรายวิชากําหนดใหนักศึกษาไดฝกใหมีความ
รับผิดชอบโดยจัดใหมีกระบวนการทํางานเปน
กลุ ม ตลอดจนให ทุ ก คนมี ส ว นร ว มในการ
นํ า เสนอรายงาน เพื่ อ เป น การฝ ก ให นิ สิ ต ได
สรางภาวะผูนําและการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนักศึกษา
หมุ น เวี ย นกั น เป น หั ว หน า ในการดํ า เนิ น
กิจกรรม เพื่อฝกใหนักศึกษามีความรับผิดชอบ
- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขา
เรียนตรงเวลา เขาเรียนอยางสม่ําเสมอ การมี
ส ว นร ว มในชั้ น เรี ย นเสริ ม ความกล า ในการ
แสดงความคิดเห็น
- อาจารยผูสอนไดสอดแทรกแนวคิดและแนว
ปฏิบัติดานความรับผิดชอบที่นักศึกษาสามารถ
นําสูการดําเนินชีวิตและเปดโอกาสใหนักศึกษา
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
รอบรูทั้งในศาสตรที่เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต - จั ดอบรมเพื่อพั ฒ นาทักษะดา นเทคโนโลยี
ในสังคมและมีความสามารถในการคิด พูด และ สารสนเทศ
- เข า รั บ การทดสอบทั ก ษะด า นเทคโนโลยี
ทํา โดยการวิเคราะหอยางเปนระบบ
สารสนเทศของสํ า นั ก คอมพิ ว เตอร เ พื่ อ สํ า เร็ จ
การศึกษา
- จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เช น การสืบ ค น จากห องสมุ ด จาก
ฐานขอมูลตาง ๆ
การจัดการเรียนแบบ E - learning
- เขาคายฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษ
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

- กิจกรรมชมรมภาษาอังกฤษ
- อบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ
ทุ ก รายวิ ช าได ฝ ก ให นั ก ศึ ก ษาได ฝ ก
กระบวนการคิดวิเคราะหจากสถานการณรอบตัว
และเชื่อมโยงสูการดําเนินชีวิตในสังคม
- ทุกรายวิชาไดจัดใหนักศึกษาไดนําเสนอ
ผลงานอยางเปนระบบทั้งรายบุคคลและรายกลุม
มีคุณธรรม จริ ยธรรม ใฝรู และสู งาน สามารถ - มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเข า
ค ร อ ง ต น อ ยู ใ น สั ง ค ม ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ที่ มี สั ง คม เทคนิ ค การเจรจาสื่ อ สาร การมี ม นุ ษ ย
พระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุ ข ได อ ย า ง มี สัมพัน ธที่ดี และการวางตัว ในการทํางานในทุก
ความสุข
รายวิชา
- มีกิจกรรมการปฐมนิเทศ การดูแลระหวางเรียน
และปจฉิมนิเทศ
- มีกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาดานคุณธรรม
จริยธรรม บุคลิกภาพของคนในสังคมไทย ที่จัดให
นิสิตไดเขารวมทุกคน
- มีกติกาที่จะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขา
เรีย นตรงเวลา เข าเรีย นอย างสม่ํ าเสมอ การมี
สวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาในการแสดง
ความคิดเห็น
- มีการสงเสริมพฤติกรรมประชาธิปไตยทั้งในและ
นอกชั้นเรียน
มีประสบการณเชิงปฏิบัติ สามารถนํา
- ฝกใหนักศึกษาไดมีความรูพื้นฐานเพื่อเขาสูการ
ความรูไปใชในการประกอบอาชีพได
ประกอบอาชี พในสาขาต าง ๆ ไดแ ก การสรา ง
มนุษยสัมพันธ การสื่อสาร การคิดเชิงระบบ และ
อยางเหมาะสม
การตั ด สิ น ใจ บนพื้ น ฐานของความถู ก ต อ ง
สมเหตุสมผล
- ฝ ก ให นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถทางด า น
เทคโนโลยีที่
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คุณลักษณะพิเศษ

กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา

สอดคล องกั บ การประกอบอาชี พ ตา ง ๆ ในยุ ค
ปจจุบัน

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน (หมวดวิชาศึกษาทั่วไป)
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรม เชน คุณธรรมค้ําจุนโลก ธรรมคุมครองโลก การดําเนินชีวิตบน
พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
2) ความมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีความเสียสละ ความเอื้ออาทรและมีจิตสาธารณะ
4) ตระหนักคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่มีหัวใจประชาธิปไตย และสํานึกในความ
เปนไทย
2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) สอนและ/หรื อ จั ด กิ จ กรรมโดยสอดแทรกเนื้ อ หาคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รวมทั้ ง
สอดแทรกการมีจิตสาธารณะ สรางความตระหนักคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองและสํานึกในความ
เปนไทย
2) ชี้ แ จงและส ง เสริ ม ให ผู เ รี ย นมี ค วามเคารพในกฎ ระเบี ย บ หรื อ ข อ บั ง คั บ ของ
มหาวิทยาลัย เชน การเขาชั้นเรียน การตรงเวลา การแตงกายตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และยกยองชื่นชมผูที่มีความเสียสละหรือใหรางวัลตามโอกาสที่เหมาะสม
3) มอบหมายใหผูเรียนทํางานเปนกลุม ฝกความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
1) ประเมินจากพฤติกรรมของผูเรียน เชน การเขาชั้นเรียนตรงเวลา สงงานตรงเวลา
และครบถ ว น การร ว มกิ จ กรรมในชั้ น เรี ย นอย า งผู มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ การเป น แบบอย า งที่ ดี
การชวยเหลือผูอื่น เปนตน
2) สังเกตจากพฤติกรรมของผูเรียนในการปฏิบัติตามกฎและระเบียบขอบังคับตางๆ
ของมหาวิทยาลัย
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3) ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
2.1.2 ความรู
2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
1) มีความรอบรู และความเขาใจในสาระสําคัญของเนื้อหาวิชาอยางกวางขวาง
2) สามารถบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษาใหสอดรับดานสิ่งแวดลอม สังคม เศรษฐกิจ
ดวยวิธีการเชิงระบบหรือเชื่อมโยงกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3) มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูในวิชาที่ศึกษา
4) มีโลกทัศนกวางไกล เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ
2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานความรู
1) จัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะบรรยาย อภิปราย โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ เนนการ
จั ด กิ จ กรรมในลั ก ษณะบู ร ณาการความรู แ ละประสบการณ เ ดิ ม ของผู เ รี ย นเข า กั บ ความรู แ ละ
ประสบการณใหมในรายวิชาที่สอน
2) สอนโดยเน น บู ร ณาการความรู ในวิช าที่ศึ ก ษาให ส อดรั บ ด านสิ่ งแวดล อม สัง คม
เศรษฐกิจ ดวยวิธีการเชิงระบบหรือเชื่อมโยงกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3) ศึกษาดูงานหรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะ
เรื่อง
4) มอบหมายใหผูเรียนทําการศึกษา คนควาองคความรู และวิทยาการใหมๆ และ/หรือ
วิจัยเพื่อตอยอดองคความรู
2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
1) ทดสอบยอย สอบกลางภาคการศึกษาและปลายภาคการศึกษา
2) ประเมินจากการอภิปราย แลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน
3) ประเมินจากการฝกปฏิบัติ
4) ประเมินจากงานที่มอบหมาย
5) ประเมินจากการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
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2.1.3 ทักษะทางปญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) มีทักษะการคิดแบบองครวม
2) มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3) สามารถประยุกตใชความรูในการปองกันและแกปญหา
2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยกระบวนการคิดเชื่อมโยงความสัมพันธของ
สิ่งตางๆ ในเชิงเหตุผล รวมทั้งเชื่อมโยงกระบวนการคิดแบบตางๆ เชน อภิปรายกลุม ฝกแกปญหา
เปนกลุม จัดสถานการณจําลองใหผูเรียนฝกตัดสินใจ เปนตน เพื่อแกไขปญหาไดอยางรอบดานและมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งจัดกิจกรรมใหผูเรียนเกิดทักษะการคิดพัฒนาใหเกิดเปนปญญา โดยการคิดจาก
Discerning Cognitive สู Respecting (Affective) สู Engaging (Active) สู Transforming ผลของ
การคิด คือ การเปลี่ยนแปลงตนเอง
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนสงเสริมใหผูเรียนสามารถเลือกวิธีคิดพิจารณาที่
เหมาะสมตอประเด็นปญหาหนึ่งๆ ดวยการคิดวิเคราะห สังเคราะห แสดงการประเมินขอมูลใหเห็นถึง
ความน า เชื่ อ ถื อ และข อ สรุ ป อั น นํ า ไปสู ก ารตั ด สิ น ใจที่ ถู ก ต อ งเหมาะสม และแก ป ญ หาได อ ย า ง
สรางสรรค
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนดวยประสบการณตรง เชน ศึกษานอกสถานที่
การสัมภาษณ พูดคุยกับผูมีประสบการณแลวสรุปเปนสาระความรู แนวคิด ขอคิดที่สามารถนํามา
ประยุกตใชในการปองกันและแกปญหาชีวิตประจําวันได
4) มอบหมายงานใหผูเรียนทําการศึกษา แสวงหาขอมูลความรูจากแหลงและ
วิธีการที่หลากหลายทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา
2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
1) ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรมทางปญญาของผูเรียนตั้งแต ขั้นสังเกต ตั้ง
คําถาม สืบคน คิดวิเคราะห สังเคราะหและประเมินคา ตามลําดับ
2) ประเมินดวยการสรางสถานการณจําลอง แลวใหผูเรียนฝกตัดสินใจแกปญหา
อยางมีเหตุมีผล โดยผูสอนและผูเรียนรวมกันประเมินผลงานนั้น
3) ประเมินจากงานที่มอบหมายและการนําเสนอผลงานหนาชั้นเรียน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
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2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถ
ในการรับผิดชอบ
1) มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุม โดยพัฒนาทักษะการรับรูความรูสึกของ
ผูอื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณและสังคม รวมทั้งปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนไดอยาง
เหมาะสม
2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ
ของกลุม
3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเอง
4) มีสํานึกสาธารณะ และเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
2.1.4.2 กลยุ ท ธ ก ารสอนที่ ใ ช ใ นการพัฒ นาการเรี ยนรู ด า นทั ก ษะความสั ม พั น ธ
ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนผานประสบการณตรงจากการทํางานเปนคู หรือเปน
กลุม เพื่อฝกความรับผิดชอบ ฝกทักษะความเปนผูนําและผูตามที่ดี มีทักษะการสรางมนุษยสัมพันธ
การปรับตัวและยอมรับความแตกตางของคนในสังคม
2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนแตละคนไดมีปฏิสัมพันธรวมกัน
เรียนรู และชวยกันวิเคราะหปญหา เชน ทํางานกลุม การแสดงบทบาทสมมุติรวมกัน การวิเคราะห
สถานการณเพื่อแกปญหา เปนตน
3) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใหผูเรียนไดตระหนักถึงความสําคัญและเห็นคุณคา
ของการแบงปน ดูแล เอาใจใส รักษาสมบัติตางๆ ที่เปนของสวนรวม และไมนํามาเปนของสวนตน
4) สอดแทรกเนื้อหา/จัดกิจกรรมการเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคม
โลก ทําใหผูเรียนมีวิสัยทัศนกวางไกล เขาใจและยอมรับความเปลี่ยนแปลงของสังคม และวิทยาการ
ตางๆ พรอมปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมตามสถานภาพและบทบาททางสังคมในชวงเวลาที่เหมาะสม
2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ
1) สังเกตพฤติกรรมและการแสดงออกของผูเรียนขณะทํากิจกรรมกลุม
2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานของกลุม
3) ประเมินความรับผิดชอบจากงานที่มอบหมาย
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2.1.5 ทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตร และสถิติไปใชในการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน ในการพัฒนาปญญาความรู ดาน
ตางๆ และใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร สืบคนขอมูล คัดกรอง รวบรวม วิเคราะห และนําเสนอ
ขอคนพบไดอยางเหมาะสม
3) ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชในการพัฒนาการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สอนหลักคณิตศาสตร สถิติและ/หรือการวิเคราะหเชิงปริมาณที่สามารถนําไปใชใน
การดําเนินชีวิตและปฏิบัติงานได
2) จัดกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนไดมีโอกาสสืบคนขอมูลดวยเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสมและไดขอมูลที่ทันสมัย ตรงกับวัตถุประสงคที่ตองการ
3) สอนโดยเนนใหผูเรียนใชภาษาไทยและ/หรือภาษาตางประเทศในการรับ-สงสารได
ถูกตองตามหลักไวยากรณทั้งรูปแบบการฟง พูด อาน และเขียน รวมถึงเลือกใชรูปแบบการนําเสนอ
ที่เหมาะสมสําหรับกลุมบุคคลที่แตกตางกัน
2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะในการวิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สังเกตพฤติกรรมการใชเทคโนโลยีระหวางรวมกิจกรรมการเรียนรูในชั้นเรียน หรือ
ขณะรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
2) ประเมินจากการนําเสนอผลงานเปนรูปเลม และ/หรือการนําเสนอผลงานหนาชั้น
เรียน
3) ประเมินความสามารถในการสืบคนขอมูลออนไลน และการอางอิงแหลงที่มาได
อยางถูกตอง
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3. แผนที่ แ สดงการกระจายความรั บ ผิ ด ชอบมาตรฐานผลการเรี ยนรู จ ากหลั กสู ต รสู ร ายวิ ช า
(Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
3.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
1) มีคุณธรรม จริยธรรม เชน คุณธรรมค้ําจุนโลก ธรรมคุมครองโลก การดําเนิน
ชีวิตบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
2) ความมีระเบียบวินัยและรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
3) มีความเสียสละ ความเอื้ออาทรและมีจิตสาธารณะ
4) ตระหนักคุณธรรมจริยธรรมของพลเมืองที่มีหัวใจประชาธิปไตย และสํานึกใน
ความเปนไทย
3.1.2 ความรู
1) มีความรอบรู และความเขาใจในสาระสําคัญของเนื้อหาวิชาอยางกวางขวาง
2) สามารถบูรณาการความรูในวิชาที่ศึกษาใหสอดรับดานสิ่งแวดลอม สังคม
เศรษฐกิจ ดวยวิธีการเชิงระบบหรือเชื่อมโยงกับความรูในศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
3) มีความเขาใจเกี่ยวกับความกาวหนาของความรูในวิชาที่ศึกษา
4)
มี โ ลกทั ศ น ก ว า งไกล เข า ใจและเห็ น คุ ณ ค า ของตนเอง ผู อื่ น สั ง คม
ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
3.1.3 ทักษะทางปญญา
1) มีทักษะการคิดแบบองครวม
2) มีทักษะในการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
3) สามารถประยุกตใชความรูในการปองกันและแกปญหา
3.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
1) มีสวนชวยและเอื้อตอการแกปญหาในกลุม โดยพัฒนาทักษะการรับรูความรูสึกของ
ผูอื่น มุมมองเชิงบวก วุฒิภาวะทางอารมณและสังคม รวมทั้งปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนไดอยาง
เหมาะสม
2) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะหปญหาไดอยางเหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและ
ของกลุม
3) มีความรับผิดชอบในการเรียนรูอยางตอเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเอง
4) มีสํานึกสาธารณะ และเปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทยและสังคมโลก
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3.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
1) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตร และสถิติไปใชในการดําเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
2) สามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน ในการพัฒนาปญญาความรู ดาน
ตางๆ และใชเทคโนโลยีในการติดตอสื่อสาร สืบคนขอมูล คัดกรอง รวบรวม วิเคราะห และนําเสนอ
ขอคนพบไดอยางเหมาะสม
3) ใชภาษาในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
 ความรับผิดชอบหลัก  ความรับผิดชอบรอง

รหัสวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3. ทักษะทางปญญา

รายวิชาศึกษาทั่วไป
(ใหม)

1

2

3

4

1

2

9901104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร



9901206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ







9901105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร



3

4

1

3

1

2

3

4

1

2











  



 

9902103 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต

     



 

9902204 การจัดการแบบบูรณาการ

 

 



   



9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน



 

  

  



9903204 อันดามันวิวรรธน
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4. ทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5. ทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข
การสื่อสาร การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

  

 





 






 





  





 

  

9904206 การคิดวิเคราะหเพื่อการแกไขปญหา

 

 

    



 

   

9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองครวม




9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู




3
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ ในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผลและการสํา เร็ จการศึกษาใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย ราชภัฏ ภูเก็ต วาดว ย
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 (ภาคผนวก ก)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนิสิตยังไมสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบในระดับรายวิชามีการประเมินการสอนของผูสอนโดยนักศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภูเก็ตจัดใหมีการประเมินผานระบบทะเบียนออนไลน และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 โดยคณะกรรมการ (เปนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานใน
หมวดที่ 7 ขอที่ 7) การทวนสอบในระดับหลักสูตร มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการทวน
สอบมาตรฐานผลการเรี ย นรู ข องนั กศึ ก ษาและมี การประเมิ น ระดั บ ความพึ งพอใจของนิ สิต ชั้ น ป
สุดทาย/บัณฑิตที่มีตอคุณภาพหลักสูตร (เปนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานใน หมวดที่ 7 ขอที่ 7)
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษาหลังสําเร็จการศึกษาเพื่อนํามาใชปรับปรุง
กระบวนการการเรียนการสอนและหลักสูตร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตร ใชการประเมิน
ดังตอไปนี้
1) มีระบบประกันคุณภาพภายใน เพื่อใชในการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของ
นักศึกษา
2) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม (เปนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานใน
หมวดที่ 7 ขอที่ 7)
3) รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทํา/ประกอบอาชีพอิสระใน 6 เดือน/1 ปภายหลังสําเร็จ
การศึกษา (เปนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานใน หมวดที่ 7 ขอที่ 7)
4) รอยละของนักศึกษาที่สอบไดใบประกอบวิชาชีพจากการสอบ (เปนตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานในหมวดที่ 7 ขอที่ 7)
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
(ภาคผนวก ก)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม

1.1 การเตรียมการในระดับมหาวิทยาลัย
1.1.1 อาจารยใหมทุกคนตองเขารับการปฐมนิเทศอาจารยใหม
1.1.2 อาจารยใหมทุกคนตองไดรับการฝกอบรมตามโครงการสมรรถนะการสอนของ
อาจารยมหาวิทยาลัยทักษิณ
1.2 การเตรียมการของอาจารยที่สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.2.1 การปฐมนิเทศอาจารยดานบทบาทและความรับผิดชอบตอผลการเรียนรูของนิสิตใน
รายวิชา
1.2.2 ชี้แจงวัตถุประสงค และเปาหมายของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มอบเอกสารที่เกี่ยวของ
เชน คูมือศึกษาทั่วไป คูมือการพัฒนาหลักสูตร คูมือประกันคุณภาพการศึกษา กฎระเบียบ
ตาง ๆ
1.2.3 อบรมเทคนิคการสอน การใชสื่อ การวัดประเมินผล การวิเคราะหผูเรียน การวิจัย
เพื่อพัฒนาการสอน การจัดทํารายละเอียดรายวิชาและแผนการสอน
1.2.4 ประเมินการสอน
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกคณาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล

การอบรมเทคนิคการสอน การวัดและประเมินผล การวิจัยในชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่นๆ

การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพอื่น ๆ เชน การวิจัย การทําผลงานทางวิชาการ การนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การศึกษาตอ การอบรมระยะสั้น การศึกษาดูงาน การไปประชุม อบรม สัมมนา
เพื่อพัฒนาวิชาชีพอาจารย
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
1.1 มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร ไดแก มีคณะบุคคลรับผิดชอบหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป
1.2 มีการประชุมเตรียมความพรอมกอนเปดการเรียนการสอนในแตละภาคเรียน
1.3 มีการมอบหมายหนาที่ในการจัดทํารายละเอียดวิชา การรายงานผลรายวิชา
1.4 มี การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนิสิตทุกปการศึกษาไมนอยกวารอยละ 60 ของ
รายวิชา
1.5 มีการประเมินผลการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโดยนิสิตทุกภาคการศึกษา และนําผลการ
ประเมินมาพัฒนา ปรับปรุงหมวดวิชา การจัดการเรียนการสอน และการนําเสนอวิธีการสอน
ในรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
2.1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการบริหารงบประมาณ การแสวงหารายได การ
จัดหาครุภัณฑ
2.1.2 มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณประจําปเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการ
สอนโสตทัศนูปกรณ และวัสดุครุภัณฑคอมพิวเตอรอื่น ๆ อยางเพียงพอตอความ
ตองการ
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปมีการใชทรัพยากรทั้งในสวนกลางของมหาวิทยาลัยและการใชรวมกับ
ทรัพยากรของคณะที่มีอยู
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
2.3.1 มีการวางแผน จัดหา และติดตามการใชทรัพยากรการเรียนการสอน
2.3.2 อาจารยผูสอนและผูเรียนเสนอรายชื่อหนังสือ สื่อ และตํารา
2.3.3 จัดสรรงบประมาณ
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2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร ประเมินความเพียงพอจากผูสอน ผูเรียน และ
บุคลากรที่เกี่ยวของ
3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
อาจารยป ระจําตองมีคุณวุฒิตรงกับอัตราที่ตั้งไวและเปนไปตามระเบีย บและหลักเกณฑของ
มหาวิทยาลัย โดยกําหนดใหมีการสอบคัดเลือกอาจารยใหม ดังนี้
(1) สอบขอเขียน
(2) สอบสอนหรือเสนอผลงานทางวิชาการ
(3) สอบสัมภาษณ (สําหรับผูที่สอบผานขอเขียน)
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและผูสอนจะตองประชุมรวมกันในการวางแผน
จัดการเรียนการสอน ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูล
เพื่ อเตรี ย มไว สํ า หรั บ การปรั บ ปรุ งหลั กสู ตร ตลอดจนปรึ กษาหารือ หาแนวทางที่ จ ะทํ าให บ รรลุ
เปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตั้งคณาจารยพิเศษ
การแตงตั้งคณาจารยที่สอนบางเวลาและอาจารยพิเศษ จะคํานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ และ
ความรูความสามารถในรายวิชาที่จะแตงตั้ง
4. การบริหารบุคลากร สนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีการกํ า หนดคุ ณสมบัติบุ คลากรใหตรงตามภาระหนาที่ที่ตองรับ ผิดชอบ โดยคณะกรรมการ
คัดเลือกบุคลากร กอนรับเขาทํางาน และตองผานการสอบแขงขันที่ประกอบไปดวยการสอบขอเขียน
และการสอบสัมภาษณ โดยขอสอบใหความสําคัญตอความสามารถในการปฏิบัติงานตามตําแหนง
และเจตคติตองาน
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบัติงาน
มีการสงเสริมใหบุคลากรเขารับการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานตาม
ตําแหนงหนาที่
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5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่นๆ แกนักศึกษา
ในภาคเรียนแรกที่เขาศึกษา มหาวิทยาลัยจัดใหมีการปฐมนิเทศนิสิตใหมเพื่อจัดใหนิสิตไดพบ
อาจารยที่ปรึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
นิสิตทําคํารองผานอาจารยที่ปรึกษาและเสนอตามลําดับขั้นถึงผูมีอํานาจในการตัดสินใจในแต
ละคํารอง
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
6.1 มีการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทุกปเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงหลักสูตร
6.2 มีการสํารวจการไดงานทําของบัณฑิตทุกป
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หมวดที่ 8 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
1.1.1 กําหนดใหคณาจารยเขียนประมวลรายวิชาที่สอน
1.1.2 ประชุมรวมของคณาจารยผูสอนในหลักสูตรเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอ
คําแนะนําหรือขอเสนอแนะของอาจารยที่มีความรูในการใชกลยุทธการสอน
1.1.3 สอบถามนักศึกษาถึงประสิทธิผลของการเรียนรูจากวิธีที่ใช โดยใชแบบสอบถาม หรือ
การสนทนากับกลุมนักศึกษาระหวางภาคการศึกษาโดยอาจารยผูสอน
1.1.4 ประเมินการเรียนรูของนักศึกษา จากพฤติกรรมการแสดงออก การทํากิจกรรมและผล
การสอน
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา
1.2.2 อาจารยผูสอนทําการสํารวจเพื่อประเมินประสิทธิภาพการสอน โดยแจกแบบประเมิน
ใหกับนักศึกษาในแตละรายวิชากอนสิ้นภาคการศึกษา เพื่อใชเปนผลปอนกลับในการ
ปรับปรุงการสอนรายวิชาของตน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 โดยนักศึกษาปจจุบันและบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในหลักสูตร
ประเมินการสอนจากนักศึกษา โดยมีคณะบุคคลเปนผูรับผิดชอบในการติดตามขอมูล
2.2 โดยผูที่มีสวนเกี่ยวของ
ประเมินโดยใชแบบประเมินความพึงพอใจผูใชบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ประเมินคุณภาพการศึกษาประจําป ตามตัวบงชี้ ในหมวดที่ 7 ขอ 7 โดยคณะกรรมการประเมิน
ที่ไดรับการแตงตั้ง
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตร และแผนกลยุทธการสอน
การรวบรวมขอมูลในขอ 2 ทั้งในภาพรวมและในแตละรายวิชาจะทําใหทราบปญหาของการ
บริหารหมวดศึกษาทั่วไป กรณีที่ทราบปญหาสามารถที่จะดําเนินการปรับปรุงรายวิชานั้นๆ ไดทันทีที่
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พบปญหา สําหรับการปรับปรุงทั้งฉบับนั้นจะกระทําทุกๆ 5 ป เพื่อใหหลักสูตรทันสมัยและสอดคลอง
กับความตองการของผูใชบัณฑิต
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก
* ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
* ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. 2548
* ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวาดวยการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนักศึกษาภาค
ปกติ พ.ศ. 2548
* ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวาดวย การโอนผลการเรียน และการยกเวนการ
เรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๕๐
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘
-------------------------------

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัย
จึงตราขอบังคับวาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี ไวดังนี้

หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๔๘”
ขอ ๒ ใหใชขอบังคับนี้สําหรับนักศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ซึ่งเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๔๙ เปนตนไป
ขอ ๓ บรรดาความในระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งหรือประกาศอื่นใดทีม่ ีอยูกอนขอบังคับนี้ ซึ่งมีขอความที่
ขัดหรือแยงกับความในขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”

หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

“นักศึกษา”

หมายความวา นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา อาจารยที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งแตงตัง้ ให
เปนที่ปรึกษาของนักศึกษา
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หมวดที่ ๒
การรับนักศึกษา
ขอ ๕

ขอ ๖

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
๕.๑ ผูที่เขาเรียนระดับปริญญาตรีหลักสูตร ๔ ป และ ๕ ปตองสําเร็จการศึกษาชั้น
มัธยมศึกษา ตอนปลาย หรือเทียบเทา และผูที่เขาเรียนระดับปริญญาตรีที่
หลักสูตรตอเนื่องตองสําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือเปนผู
ที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเขาศึกษาไดเปนกรณีพิเศษ
๕.๒

ไมเปนคนวิกลจริต และเปนผูไมมีโรคติดตออยางรายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ
และโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางตอการศึกษา

๕.๓

ไมเปนผูที่มีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง

๕.๔

มีคุณสมบัติครบถวนตามประกาศมหาวิทยาลัย วาดวยการรับนักศึกษา
เขาศึกษาในมหาวิทยาลัย

วิธีการเขาเปนนักศึกษา
๖.๑
การคัดเลือกที่ดําเนินการโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
๖.๒

วิธีอื่น ๆ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยจะเปนผูกําหนด

หมวดที่ ๓
ระบบการจัดการศึกษา และหลักสูตรการศึกษา
ขอ ๗

ระบบการจัดการศึกษาใชระบบทวิภาค โดย ๑ ปการศึกษาแบงออกเปน ๒ ภาคการศึกษาปกติ
มีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา ๑๕ สัปดาห หากมีความจําเปนที่จะเปดการศึกษาภาคฤดูรอนให
กําหนดระยะเวลา และจํานวนหนวยกิต โดยมีสัดสวนเทียบเคียงกันไดกับภาคการศึกษาปกติ

ขอ ๘

การคิดหนวยกิต
๘.๑ รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใชเวลาบรรยาย หรืออภิปรายปญหาไมนอยกวา ๑๕
ชั่วโมงตอภาคการศึกษาปกติ ใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
๘.๒

รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใชเวลาฝกหรือทดลองไมนอยกวา ๓๐ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
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๘.๓

การฝกงานหรือการฝกภาคสนามที่ใชเวลาฝกไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคการศึกษา
ปกติใหมีคาเทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค

๘.๔

ขอ ๙

ขอ ๑๐

การทําโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมาย ที่ใชเวลาทํา
โครงงานหรือกิจกรรมนั้น ๆ ไมนอยกวา ๔๕ ชั่วโมงตอภาคเรียนปกติ ใหมีคา
เทากับ ๑ หนวยกิตระบบทวิภาค
จํานวนหนวยกิตและระยะเวลาการศึกษา
๙.๑

หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๒๐ หนวยกิต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๘ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
และไมเกิน ๑๒ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

๙.๒

หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๑๕๐ หนวยกิต
ใชเวลาศึกษาไมเกิน ๑๐ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
และไมเกิน ๑๕ ปการศึกษา สําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

๙.๓

หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๗๘ หนวยกิต
ใชเวลาการศึกษาไมเกิน ๔ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา
และไมเกิน ๖ ปการศึกษาสําหรับการลงทะเบียนเรียนไมเต็มเวลา

โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเฉพาะ และหมวดวิชา
เลือกเสรี โดยมีสัดสวนจํานวนหนวยกิตของแตละหมวดวิชาดังนี้
๑๐.๑ หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป หมายถึง วิชาที่มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูอยาง
กวางขวาง มีโลกทัศนที่กวางไกล มีความเขาใจธรรมชาติ ตนเอง ผูอื่น และสังคม
เปนผูใฝรู สามารถคิดอยางมีเหตุผล สามารถใชภาษาในการติดตอสื่อความหมาย
ไดดี มีคุณธรรม ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทย และประชาคม
นานาชาติ สามารถนําความรูไปใชในการดํารงชีวิตและดํารงตนอยูในสังคมได
เปนอยางดี โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต
๑๐.๒ หมวดวิชาเฉพาะ หมายถึง วิชาแกน วิชาเฉพาะดาน วิชาพื้นฐานวิชาชีพ และ
วิชาชีพ ที่มุงหมายใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจ และปฏิบัติงานได โดยใหมี
จํานวนหนวยกิตรวมดังนี้
๑๐.๒.๑ หลักสูตรปริญญาตรี (๔ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
รวมไมนอยกวา ๘๔ หนวยกิต
๑๐.๒.๒ หลักสูตรปริญญาตรี (๕ ป) ใหมีจํานวนหนวยกิต หมวดวิชาเฉพาะ
รวมไมนอยกวา ๑๑๔ หนวยกิต
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๑๐.๒.๓ หลักสูตรปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิต
หมวดวิชาเฉพาะรวมไมนอยกวา ๔๒ หนวยกิต
๑๐.๓ หมวดวิชาเลือกเสรี หมายถึง วิชาที่มุงใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจตามที่
ตนเองถนัดหรือสนใจ โดยเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนรายวิชาใด ๆ ใน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา ๖ หนวยกิต

หมวดที่ ๔
การลงทะเบียนวิชาเรียน
ขอ ๑๑ มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการลงทะเบียนเรียน และชําระเงินคาธรรมเนียมในแตละภาคการศึกษา
ตามวันเวลาและสถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใชอัตราตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วาดวยการเก็บเงินธรรมเนียมการศึกษา และการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๘
การลงทะเบียนจะสมบูรณไดก็ตอเมื่อนักศึกษาชําระเงินเรียบรอยแลว ซึ่งนักศึกษาจะตองชําระเงิน
ลงทะเบียนใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วันนับตั้งแตวันเปดภาคเรียน และหากพนกําหนดการลงทะเบียน
การเรียนในภาคเรียนนั้นจะนับเปนโมฆะ นักศึกษาตองยื่นคํารองเพื่อรักษาสภาพนักศึกษา
ขอ ๑๒ เพื่อใหการเรียนของนักศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยกําหนดใหนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียน ดังนี้
๑๒.๑ นักศึกษาเรียนเต็มเวลา ลงทะเบียนเรียนไดไมเกินภาคเรียนละ ๒๒ หนวยกิต
ในภาคเรียนที่ไมมีรายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพ หากชวงเวลาใดลงทะเบียน
รายวิชาฝกประสบการณวิชาชีพไมอนุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาอื่น
๑๒.๒ นักศึกษาเรียนไมเต็มเวลา ลงทะเบียนเรียนไดไมเกินภาคเรียนละ ๙ หนวยกิต
ขอ ๑๓ การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูรอน กําหนดใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๙ หนวยกิต
การจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วาดวยการจัด
การศึกษาในภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ.๒๕๔๘
ขอ ๑๔ การขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน นักศึกษาจะตองกระทําใหเสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วันนับตั้งแตวันเปด
ภาคเรียน การขอเพิ่มรายวิชาเรียนจํานวนหนวยกิตเมื่อรวมแลวตองไมเกินจํานวนหนวยกิตตามที่
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มหาวิทยาลัยกําหนดใหลงทะเบียนในแตละภาคเรียน โดยที่ตารางเรียนและตารางสอบของรายวิชา
ที่ลงทะเบียนทั้งหมดจะตองไมซ้ําซอนกัน
ขอ ๑๕ การขอยกเลิกวิชาเรียนทําไดหลังจากพนกําหนดการขอเพิ่ม-ถอนรายวิชาแลว และตองดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นอยางชาที่สุด ๒ สัปดาหกอนกําหนดวันเริ่มสอบปลายภาค หรือตามที่มหาวิทยาลัย
กําหนด
ขอ ๑๖ การรักษาสภาพการเปนนักศึกษา นักศึกษาทุกคนตองรักษาสภาพการเปนนักศึกษา โดยการชําระ
เงินคาบํารุงมหาวิทยาลัย กรณีที่นักศึกษาลาพักการเรียน หรือถูกสั่งพักการเรียน ตองชําระเงิน
คาบํารุงมหาวิทยาลัยใหเสร็จสิ้นกอนวันเริ่มสอบปลายภาค
ขอ ๑๗ การขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา นักศึกษาที่พนสภาพการเปนนักศึกษาเนื่องจากสาเหตุที่ไมได
ชําระเงินคาบํารุงมหาวิทยาลัย สามารถยื่นคํารองขอคืนสภาพการเปนนักศึกษาได
ขอ ๑๘ ในการลงทะเบียนเรียน การเพิ่มถอนวิชาเรียน การยกเลิกวิชาเรียน การลาพักการเรียน การรักษา
สภาพการเปนนักศึกษา และการขอคืนสภาพการเปนนักศึกษา ตองไดรับความเห็นชอบจาก
อาจารยที่ปรึกษากอน

หมวดที่ ๕
การวัดผล และประเมินผล
ขอ ๑๙ การวัดผลและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา และปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๘

หมวดที่ ๖
การยายโอนนักศึกษา
ขอ ๒๐ มหาวิทยาลัยสามารถรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น การรับโอนนักศึกษาจากสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นใหเปนไปตามระเบียบที่วาดวยการโอนผลการเรียนและยกเวนรายวิชาเรียนของสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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ขอ ๒๑ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง หรือ
ระเบียบปฏิบัติ ใหเปนไปตามขอบังคับนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาจากการใช
ขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายศิวะ แสงมณี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------------------------โดยที่ เ ป นการเห็ น สมควรให มี ข อบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏว าด วยการประเมิ นผลการศึ กษาที่ ใ ช ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเก็ต
ฉะนั้นอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีมติใหขอบังคับไว
ดังนี้
ขอ ๑

ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวาดวย การประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญา และปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ. ๒๕๔๘”

ขอ ๒

บรรดาขอบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งอื่นใด ซึ่งขัดแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนีแ้ ทน

ขอ ๓

ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
“สภามหาวิทยาลัย”
“สภาวิชาการ”
“อนุกรรมการวิชาการ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากสภาวิชาการ ใหทาํ
หนาที่ดานวิชาการของมหาวิทยาลัย
และขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับนับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป

ขอ ๔

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

ให ผู สอนประเมิ นผลทุ กรายวิช าที่ มีก ารเรี ย นการสอนในแต ล ะภาคเรี ยน การวัดผลตอ งทํ าตลอด
ภาคเรียน โดยวิธี ตาง ๆ กัน เชน การสอบยอย การรายงาน การทํางานกลุม การสอบกลางภาคเรียน
และใหมีการสอบปลายภาคเรียน โดยคิดคะแนนเก็บระหวางภาคใหอยูระหวางรอยละ ๒๐ ถึงรอยละ
๘๐ เวนแตรายวิชาที่สภาวิชาการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบ ใหประเมินในลักษณะอื่น
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ขอ ๕

นักศึกษาจะตองสอบปลายภาคเรียน และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคเรียนตองอยูในเกณฑตอไปนี้
๕.๑ เวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๕.๒ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๘๐ แตไมต่ํากวารอยละ ๖๐ ใหอยูใน
ดุลยพินิจของอาจารยผูสอนรายวิชานั้น ๆ
๕.๓ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดนอยกวารอยละ ๖๐ จะไมมีสิทธิสอบในรายวิชานั้น เวนแต
อนุกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยเห็นชอบใหผอนผันเพราะมีเหตุผลอันควร
๕.๔ ผูไมมีสิทธิสอบปลายภาคเรียนตาม ๕.๒ และ ๕.๓ ใหผูสอนใหผลการเรียนเปน “E”

ขอ ๖ ผู มี สิ ท ธิ ส อบแต ข าดสอบปลายภาคเรี ย น จะได รั บ การประเมิ น ผลการเรี ย นเป น M (Missed
examination) ไวกอน นักศึกษาที่ขาดสอบปลายภาคเรียนมีสิทธิยื่นคํารองขอสอบรายวิชาที่ขาดสอบตอ
นายทะเบียนภายใน ๓๐วัน หลังจากเปดภาคเรียนถัดไป และการพิจารณาใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
หรือผูที่ไดรับมอบหมาย
๖.๑ ในกรณีที่อนุญาตใหสอบ นักศึกษาตองสอบใหเสร็จสิ้นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดภายใน
ภาคเรียนที่ยื่นคํารอง
๖.๒ ในกรณีที่ไมอนุญาตใหสอบหรืออนุญาตใหสอบแลวนักศึกษาไมมาสอบ หรือนักศึกษาไมมา
ติดตอขอยื่นคํารองขอสอบตามกําหนด หรือมหาวิทยาลัยไมไดรับผลการเปลี่ยนแปลงเกรด
จากผูสอนเมื่อสิ้นภาคเรียนถัดไป ใหนายทะเบียนเปลี่ยนผลการเรียนเปน “E”
ขอ ๗

ใหมีการประเมินผลการเรียนในรายวิชาตาง ๆ ตามหลักสูตร เปน ๒ ระบบ ดังนี้
๗.๑ ระบบคาระดับคะแนน แบงเปน ๘ ระดับ
ระดับคะแนน ความหมายของผลการเรียน
A
ดีเยี่ยม
+
B
ดีมาก
B
ดี
C+
ดีพอใช
C
พอใช
+
D
ออน
D
ออนมาก
E
ตก

คาระดับคะแนน
๔.๐
๓.๕
๓.๐
๒.๕
๒.๐
๑.๕
๑.๐
๐.๐
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ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่เรียนตามหลักสูตร คาระดับคะแนนที่ถือวาสอบไดตองไมตา่ํ กวา “D”
ถานักศึกษาไดคาระดับคะแนนในรายวิชาบังคับเรียนต่ํากวา “D” ตองลงทะเบียนและเรียนใหมจนกวาจะสอบได
กรณีวิชาเลือก ถาไดคาระดับคะแนนต่ํากวา “D” สามารถเลือกเรียนวิชาอื่นแทนการเรียนซ้ําได สวนการประเมิน
รายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ และรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ ถาไดคาระดับคะแนนต่ํากวา “C”
ถือวาสอบตก นักศึกษาจะตองลงทะเบียนและเรียนใหม ถาไดรับการประเมินต่ํากวา “C” เปนครั้งที่สองถือวา
หมดสภาพการเปนนักศึกษา
๗.๒ ระบบไมมีคาระดับคะแนน กําหนดสัญลักษณการประเมินดังนี้
ผลการศึกษา
ระดับการประเมิน
ผานดีเยี่ยม
PD (Pass with Distinction)
ผาน
P (Pass)
ไมผาน
F (Fail)
ระบบนี้ใชสําหรับการประเมินรายวิชาที่หลักสูตรบังคับใหเรียนเพิม่ ตามขอกําหนดเฉพาะและรายวิชา
ที่สภามหาวิทยาลัยกําหนดใหเรียนเพิ่ม
รายวิชาที่ไดผลประเมิน “F” นักศึกษาตองลงทะเบียนและเรียนใหม จนกวาจะสอบได
ขอ ๘

สัญลักษณอื่น มีดังนี้
Au (Audit) ใชสําหรับการลงทะเบียนเพื่อรวมฟง โดยไมนับหนวยกิต และผูเรียนจะตองเขา
รวมเรียนและปฏิบัติงานตามเกณฑที่ผูสอนกําหนด หากไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่
กําหนดไดใหถือวาผูเรียนขอยกเลิก ซึ่งจะไดรับอักษร “W” แทน
W (Withdraw) ใชสําหรับการบันทึกในกรณีตอไปนี้ คือ
๑. หลังจากไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชานั้นกอนกําหนดสอบปลายภาคไมนอยกวา ๒
สัปดาห หรือ
๒. รายวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนเพื่อรวมฟงแตไมสามารถปฏิบัติตามเกณฑที่
กําหนดไดให ถือวาผูเรียนขอยกเลิก
๓. ไดรับอนุมัติใหถอนรายวิชาเรียนในกรณีที่นักศึกษาลาพักการศึกษา หรือนักศึกษา
ถูกสั่งใหพักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนนั้นแลว
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I (Incomplete) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่นักศึกษายังทํางานไม
เสร็จเมื่อสิ้น ภาคเรียน นักศึกษาที่ได “I” ตองดําเนินการขอรับการประเมินจากผูสอน
เพื่อเปลี่ยนระดับคะแนนใหเสร็จสิ้นในภาคเรียนถัดไป หากนักศึกษาไมดําเนินการให
ผูสอนพิจารณาผลงานที่คางอยูเปนศูนย และประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู
แลว หากผูสอนไมสงผลการประเมิน เมื่อสิ้นภาคเรียนถัดไปการเปลี่ยนแปลงผลการเรียน
ใหอยูในดุลยพินิจของอนุกรรมการวิชาการ
M (Missed examination) ใชสําหรับบันทึกการประเมินที่ไมสมบูรณในรายวิชาที่นักศึกษา
ขาดสอบ ปลายภาคเรียน
ขอ ๙

รายวิชาที่ไดรับการยกเวนการเรียนตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเวนการเรียนใหไดผลการประเมินเปน
“P”

ขอ ๑๐ นักศึกษาที่เขาศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะลงทะเบียนเรียนรายวิชาซ้ํากับ
รายวิชาที่ศึกษามาแลวในระดับอนุปริญญาไมได หากลงทะเบียนซ้ําใหเวนการนับหนวยกิตเพื่อพิจารณา
วิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยู
ขอ ๑๑ การหาคาระดับคะแนนเฉลี่ย
คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาคและคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคิดเปนเลขทศนิยม ๒ ตําแหนง โดย
ไมปดเศษ
๑๑.๑ คาระดับคะแนนเฉลี่ยประจําภาค ใหคิดเฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลตาม ๗.๑
เทานั้น โดยเอาผลคูณของหนวยกิตกับคาระดับคะแนนของแตละวิชาที่ประเมินใน
ภาคเรียนนั้นมารวมกัน แลวหารดวยผลรวมของหนวยกิตของรายวิชาดังกลาว ยกเวน
รายวิชาที่ยังมีผลการเรียน “I และ M” อยูไมนํา หนวยกิตมารวมเปนตัวหารเฉลี่ย เมื่อไดผล
การประเมินที่เปลี่ยนจาก “I และ M” แลวจึงนํามาคิดในภาคเรียนที่เปลี่ยนเรียบรอย
แลวนั้น
๑๑.๒ คาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหคิดเฉพาะรายวิชาที่มีการประเมินผลตาม ๗.๑ เทานั้น โดย
เอาผลคู ณ ของหน ว ยกิ ต กั บ ค า ระดั บ คะแนนของทุ ก รายวิ ช าที่ ป ระเมิ น ผลและ
ลงทะเบียนเรียนมาแลวทั้งหมดรวมกัน แลวหารดวยผลรวมของหนวยกิตของรายวิชา
ทั้งหมดดังกลาว ยกเวนรายวิชาที่ยังมีผล การเรียน “I และ M” ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ
๑๑.๑
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๑๑.๓ ในกรณีที่สอบตกและตองเรียนซ้ํา ใหนับรวมทั้งหนวยกิตที่สอบตกและเรียนซ้ําเพื่อใช
เปนตัวหาร
๑๑.๔ กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนวิชาซ้ํากับรายวิชาที่สอบไดแลว หรือรายวิชาที่ระบุไวใน
หลักสูตรที่เทียบเทา ใหนับหนวยกิตและคาระดับคะแนนเฉพาะรายวิชาที่ลงทะเบียน
ครั้งแรกเทานั้น
ขอ ๑๒ การพิจารณาการเรียนครบตามหลักสูตร มีเกณฑดังตอไปนี้
๑๒.๑ การเรี ยนครบตามหลั ก สู ตรนั้ น หน ว ยกิ ตที่เ รี ย นต อ งไมน อ ยกว า ขั้ น ต่ํา ของเกณฑ ที่
กําหนดไวในหลักสูตรและมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตอาจกําหนดใหเรียนเกินกวาเกณฑ
ขั้นต่ําได ทั้งนี้ตองไมเกิน ๕ หนวยกิต และตองไดรับการเห็นชอบจากสภาวิชาการของ
มหาวิทยาลัย
๑๒.๒ การนับหนวยกิตเพื่อตรวจสอบวานักศึกษาไดเรียนครบตามหลักสูตรแลว ใหนับเฉพาะ
หนวยกิตของรายวิชาที่สอบไดเทานั้น
ขอ ๑๓ ผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ตองมีคุณสมบัติครบถวนทุกขอ ดังนี้
๑๓.๑ มีความประพฤติดี
๑๓.๒ สอบไดในรายวิชาตางๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
๑๓.๓ ไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา ๒.๐๐
๑๓.๔ มีเ วลาเรียนไมต่ํากวา ๔ ภาคเรี ยนปกติ ในกรณีที่ เรี ยนหลั กสู ตร ๒ ป ไมต่ํากวา ๗
ภาคเรียนปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป และไมต่ํากวา ๙ ภาคเรียนปกติ ในกรณีที่
เรียนหลักสูตร ๕ ป
๑๓.๕ มีสภาพเปนนักศึกษาไมเกิน ๘ ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๒ ป
ไมเกิน ๑๖ ภาคเรี ยนปกติติดตอ กันในกรณีที่เรี ยนหลั กสูตร ๔ ป และไมเ กิน ๒๐
ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ป
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมต่ํากวา ๖ ภาคเรียน กรณีที่เรียนหลักสูตร
๒ ป ไมต่ํากวา ๑๒ ภาคเรียน กรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป และไมต่ํากวา ๑๕ ภาคเรียน
กรณี ที่เ รียนหลั กสู ตร ๕ ป และมีส ภาพการเปน นัก ศึกษาไมเ กิน ๕ ป กรณี ที่เ รียน
หลักสูตร ๒ ป ไมเกิน ๙ ป กรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป และไมเกิน ๑๑ ป กรณีที่เรียน
หลักสูตร ๕ ป
\
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ขอ ๑๔ การพนสภาพการเปนนักศึกษา
นักศึกษาภาคปกติ จะพนสภาพการเปนนักศึกษา เมื่ออยูในเกณฑขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๑๔.๑ ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๖๐ เมื่อสิ้นภาคเรียนปกติ ภาคที่ ๒
นับตั้งแตเริ่มเขาเรียน ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” สามารถคิดคาระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมได ทั้งนี้โดยไมนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหาร
๑๔.๒ ผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ ในภาคเรียนปกติ ที่ ๔ ที่ ๖
ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ และที่ ๑๘ นั บตั้ งแต เริ่ มเข าเรี ยน ในกรณี มี ผล
การเรียน “I และ M” ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ๑๔.๑
๑๔.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แตยังไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมต่ํากวา ๑.๘๐ ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ ๑๔.๑
๑๔.๔ มีสภาพเปนนักศึกษาของการศึกษาปกติครบ ๘ ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีที่
เรียนหลักสูตร ๒ ป ครบ ๑๖ ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป
และครบ ๒๐ ภาคเรียนปกติติดตอกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ป และขาดคุณสมบัติ
ตามขอ ๑๓.๒ และ ๑๓.๓ ในการเปนผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
๑๔.๕ นักศึกษาไมผานรายวิชาการเตรียมการฝกประสบการณวิชาชีพ และการฝกประสบการณ
วิชาชีพเปน ครั้งที่ ๒
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ การพนสภาพการเปนนักศึกษา เมื่อผลการประเมินไดคะแนนเฉลี่ยสะสม
ต่ํากวา ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๔ นับตั้งแตเขาเรียนกรณีเรียนหลักสูตร ๒ ป เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๗
นับตั้งแตเขาเรียน กรณีเรียนหลักสูตร ๔ ป และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ ๙ นับตั้งแตเขาเรียนกรณีเรียน
หลักสูตร ๕ ป หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกําหนด แตยังไดคาระดับ คะแนน
เฉลี่ยสะสมต่ํากวา ๑.๘๐ ในกรณีมีผลการเรียน “I และ M” สามารถคิดคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมได
ทั้งนี้โดยไมนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหาร และนักศึกษาที่มีสภาพการเปนนักศึกษาครบ ๕ ป กรณีที่
เรียนหลักสูตร ๒ ป ครบ ๙ ป กรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ป และครบ ๑๑ ป กรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ป
แลวยังขาดคุณสมบัติตามขอ ๑๓.๒ และ ๑๓.๓ ในการเปนผูที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ขอ ๑๕ เมื่อนักศึกษาเรียนไดจํานวนหนวยกิตครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว และไดคาระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมตั้งแต ๑.๘๐ แตไมถึง ๒.๐๐ ใหเลือกเรียนรายวิชาเพิ่มเติมเพื่อทําคาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ใหถึง ๒.๐๐ ทั้งนี้ตองอยูในระยะเวลาที่กําหนดตามขอ ๑๓.๕ หรือตามระยะเวลาที่กําหนดสภาพ
การเปนนักศึกษาของการจัดการศึกษาภาคพิเศษนั้น ๆ
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ขอ ๑๖ นักศึกษาที่ทุจริตหรือรวมทุจริตในการสอบรายวิชาใดใหนักศึกษาผูนั้นไดรับผลการเรียน “E” ในรายวิชานั้น
และมหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแกกรณี
ขอ ๑๗ ผูที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะไดรับเกียรตินิยมตองมีคณ
ุ สมบัติดังนี้
๑๗.๑ สอบไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากระดับอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
หรือ ประกาศนีย บัต รอื่ นใดที่ เทีย บเทา ไมน อยกว า ๓.๖๐ และเรีย นครบตาม
หลักสูตรไดคาระดับคะแนนเฉลี่ยจากการศึกษาในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๖๐
จะได รั บ เกี ยรติ นิ ยมอั นดั บหนึ่ ง และได คาระดั บคะแนนเฉลี่ ยจากสถาบั นเดิ มและ
มหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๓.๒๕ แตไมถึง ๓.๖๐ จะไดรับเกียรตินิยมอันดับสอง
๑๗.๒ สอบไดในรายวิชาใด ๆ ไมต่ํากวา C ตามระบบคาระดับคะแนน หรือไมได F ตามระบบ
ไมมีคาระดับคะแนน
๑๗.๓ นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไมเกิน ๔ ภาคเรียนปกติสําหรับหลักสูตร ๒ ป และ
ไมเกิน ๘ ภาคเรียนปกติสําหรับหลักสูตร ๔ ป และ ๑๐ ภาคเรียนปกติสําหรับ
หลักสูตร ๕ ป
นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมเกิน ๘ ภาคเรียนสําหรับหลักสูตร ๒ ป และไมเกิน
๑๔ ภาคเรียนสําหรับหลักสูตร ๔ ป และ ๑๗ ภาคเรียนปกติสําหรับหลักสูตร ๕ ป
ขอ ๑๘ ให ส ภาวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณาเสนอการให ป ริ ญ ญา ประกาศนี ย บั ตรบั ณ ฑิ ตชั้ น สู ง
ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ตอสภามหาวิทยาลัย

ขอ ๑๙ ให อธิ การบดี เป นผูรั กษาการให เปนไปตามข อบั งคับนี้และเป นผู ชี้ ขาดในกรณี เกิ ดปญหาจากการใช
ขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายศิวะ แสงมณี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วาดวยการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๘
------------------------------เพื่อใหการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห ง พระราชบัญ ญัติม หาวิท ยาลัย ราชภัฏภูเ ก็ต พ.ศ. ๒๕๔๗ และขอ บัง คั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงวาง
ระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑

ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วาดวยการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนสําหรับ
นักศึกษาภาคปกติ พ.ศ. ๒๕๔๘”

ขอ ๒

บรรดาระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือขอบังคับอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน

ขอ ๓

ในระเบียบนี้
“ภาคฤดูรอน” หมายความวา ชวงเวลาในการจัดการเรียนการสอนในระหวางเวลาการปดภาคปลาย
ของปการศึกษาเกาจนถึงเวลาการเปดภาคตนของปการศึกษาใหม
“นักศึ กษาภาคปกติ ” หมายความว า นั กศึ ก ษาที่ มี โปรแกรมการเรี ยนในวั น ราชการตามปกติ
ตั้งแตวันจันทร ถึงวันศุกร ในภาคเรียนที่ ๑ และภาคเรียนที่
๒ ของแตละป
“อาจารยที่ปรึกษา” หมายความวา บุคคลที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง ใหทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา ดูแล
สนั บ สนุ น ทางด า นวิ ช าการ วิ ธี ก ารเรี ย น ควบคุ ม โปรแกรม
การเรียนของนักศึกษาภาคปกติ
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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และใหใชระเบียบนี้ นับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศใชระเบียบนี้
ขอ ๔

การลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอ นของนักศึกษาภาคปกติ ไมนับเปนภาคเรียนปกติตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตวาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘

ขอ ๕

เวลาการจัดการศึกษาไมควรนอยกวา ๘ ชั่วโมงตอสัปดาห โดยใหจัดเวลาการเรียนการสอนเปนสองเทา
ของภาคเรียนปกติในกรณีที่มีความจําเปนตองจัดเวลาการเรียนการสอนนอยกวา ๘ สัปดาห แตไมต่ํากวา
๖ สัปดาห จะตองจัดใหมีชั่วโมงเรียนไมต่ํากวาอัตรา ๑๕ ชั่วโมงตอหนึ่งหนวยกิต

ขอ ๖

การเปดสอนรายวิชาใดในภาคฤดูรอน ใหมหาวิทยาลัยเปนผูกําหนดโดยการอนุมัติของอธิการบดี
นักศึกษาภาคปกติจะลงทะเบียนเรียนวิชาใด ตองไดรับความเห็นชอบจากอาจารยที่ปรึกษากอน

ขอ ๗

นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนตามรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือลงทะเบียน
เรียนรวมกับนักศึกษาภาคอื่นก็ได

ขอ ๘

การรับจ ายเงินในการสอนภาคฤดูรอน ใหใช ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภั ฏภูเก็ต วาดวยการรั บ
จายเงินในการจัดการศึกษาปวงชน โครงการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลทั่วไป

ขอ ๙

ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่เกิดปญหาจาก
การใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

(นายศิวะ แสงมณี)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วาดวย การโอนผลการเรียน และการยกเวนการเรียนรายวิชา
พ.ศ. ๒๕๕๐
-------------------โดยที่เปนการเห็นสมควรใหมีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วาดวย การโอนผลการเรียนและการ
ยกเวนการเรียนรายวิชา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.
๒๕๔๗ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๕ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึง
ออกระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วาดวยการโอนผลการเรียนและการยกเวน
การเรียนรายวิชา พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๒ ใหใชระเบียบนี้กับนักศึกษาที่กําลังศึกษาหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพัฒนาหรือปรับปรุง
ขึ้นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘ ตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา ระเบียบ คําสั่ง ประกาศ หรือขอบังคับอื่นใดในสวนที่ขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใช
ระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“สภาวิชาการ” หมายความวา สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“นักศึกษา” หมายความวา ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
“การโอนผลการเรียน” หมายความวา การนําหนวยกิตและคาระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึก ษาจากหลั กสู ตรมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏภูเ ก็ ต และให ความหมายรวมถึ งหลั กสู ตรของสถาบั น ราชภัฏและ
สถาบันอุดมศึกษา อื่น ๆ มาใช โดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเวนการเรียนรายวิชา” หมายความวา การนําหนวยกิตของรายวิชาในหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และใหหมายความรวมถึงการนําเนื้อหาวิชาของรายวิชาจากหลักสูตรของหลักสูตรของ
สถาบันราชภัฏและสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่ไดศึกษามาแลว รวมทั้งการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย มาใชโดยไมตองศึกษารายวิชานั้นอีก
“หนวยกิตยกเวนจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความวา หนวย
กิตที่ไดจากการทดสอบมาตรฐาน (Credits from Standardized Test) หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่ไมใช
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การทดสอบมาตรฐาน (Credits from Exam) หนวยกิตที่ไดจากการเขาอบรม (Credits from Training) และ
หนวยกิตที่ไดจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน (Credits from Portfolio)
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความวา สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรไมต่ํา
กวาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง และใหสภาวิชาการตัดสินชี้ขาดในกรณีที่เปน
สถาบันการศึกษาในตางประเทศ
ขอ ๕ รายวิชาที่จะนํามาโอนผลการเรียน หรือยกเวนการเรียนรายวิชาตองเปนวิชาที่สอบได หรือเคยศึกษา
ฝกอบรม หรือมีประสบการณตรงมาแลวไมเกิน ๑๐ ป นับถึงวันเขาศึกษา โดยเริ่มนับจากวันสําเร็จการศึกษา
หรือภาคเรียนสุดท ายที่ มีผลการเรียนหรื อวันสุดท ายที่ ศึกษาฝกอบรม หรือมี ประสบการณ นับ จนถึ งวัน ที่เข า
รายงานตัวเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ขอ ๖ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ขอโอนผลการเรียน ไดแก ผูที่มีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ผูที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย แตยังไมสําเร็จการศึกษาและพนสภาพการเปนนักศึกษา
แลวกลับเขามาศึกษาในระดับเดิมอีก ทั้งนี้ ตองไมถูกสั่งใหออกจากมหาวิทยาลัยหรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นเนื่องจาก
ความประพฤติเสียหาย หรือตามขอบังคับสภามหาวิทยาลัย วาดวยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริ ญ ญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข อ ที่ ๑๔ (ยกเว น ข อ ๑๔.๔) และให อ นุ โ ลมใช นั ย นี้ กั บ ผู ที่ เ คยศึ ก ษาใน
สถาบันอุดมศึกษาอื่น แตยังไมสําเร็จการศึกษาและพนสภาพการเปนนักศึกษาแลวเชนกัน
(๒) ผูที่ยังไมสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น กลับเขามาศึกษา
ในระดับเดิมอีก
(๓) ผูที่ขอยายสถานศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่นมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย
(๔) ผูที่เปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติ มาเปนนักศึกษาที่ศึกษา
นอกวันทําการปกติ หรือเปลี่ยนสภาพจากนักศึกษาที่ศึกษานอกวันทําการปกติเปนนักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวัน
ทําการปกติ
ขอ ๗ เงื่อนไขในการโอนผลการเรียน
(๑) รายวิชาที่นํามาขอโอนผลการเรียนตองอยูในระดับเดียวกับหลักสูตรที่ผูขอโอนกําลัง
ศึกษาอยู หรือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรที่ผูขอโอนกําลังศึกษาอยู
(๒) การโอนผลการเรียนตองโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่ปรากฏในใบรายงานผลการเรียน
และไมจํากัดจํานวนหนวยกิตที่ขอโอน
(๓) การโอนผลการเรียนทําไดเพียงครั้งเดียวภายในภาคเรียนแรกที่เขาศึกษาจากผลการเรียน
จากหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งเทานั้น
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ขอ ๘ การนับจํานวนภาคเรียนของผูที่ไดรับการโอนผลการเรียนใหถือเกณฑดังนี้
(๑) นักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันทําการปกติใหนับจํานวนหนวยกิตไมเกิน ๒๒ หนวยกิต
เปน ๑ ภาคเรียน เศษที่เกินใหนับเปน ๑ ภาคเรียน และหนวยกิตการฝกประสบการณวิชาชีพเต็มรูปใหนับเปน
๑ ภาคเรียน
(๒) นักศึกษาที่ศึกษานอกวันทําการปกติ ใหนับจํานวนหนวยกิตไมเกิน ๑๒ หนวยกิต เปน
๑ ภาคเรียน เศษที่เกินใหนับเปน ๑ ภาคเรียน ในกรณีที่เดิมเปนนักศึกษาที่ศึกษาเต็มเวลาในวันปกติ ใหนับเวลา
ตามภาคเรียนเดิม และใหนับเฉพาะภาคเรียนที่ไดลงทะเบียนเรียน และมีผลการเรียนเทานั้น
(๓) นักศึกษาตามขอ ๖ (๓) ใหนับเวลาตามภาคเรียนเดิม และนับตอเนื่อง
ขอ ๙ นักศึกษาที่มีสิทธิ์ไดรับการยกเวนการเรียน ไดแก ผูมีคุณสมบัติขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ผูที่สําเร็จการศึกษา หรือผูที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๒) ผูที่ผานการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือ
หลักสูตรสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๓) ผูที่ผานศึกษาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย
ขอ ๑๐ เงื่อนไขการยกเวนการเรียนรายวิชา
(๑) ตองเปนรายวิชาที่ไดรับคะแนนไมต่ํากวา “C” หรือ “P” หรือคะแนนอื่นที่มีคาเทียบเทา
(๒) การยกเวนหนวยกิตจากแบบทดสอบมาตรฐาน เมื่อเทียบกับรายวิชาในระบบตองคํานึงวา
ระดับผลจากการทดสอบนั้น มีผลประเมินไมต่ํากวาระดับ ๒.๐๐ หรือ “ผาน”
(๓) การยกเวนหนวยกิตจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐาน ใหพิจารณาระดับ
มาตรฐานของสถาบันที่ออกขอทดสอบ และใหประเมินความยากงายของขอทดสอบ ผลการสอบประเมินไมต่ํา
กวาระดับ ๒.๐๐ หรือ “ผาน” เมื่อเทียบกับรายวิชาที่ขอยกเวนในระบบ
(๔) การยกเวนหนวยกิตจากการอบรมตองคํานึงวาการอบรมนั้นเปนหลักสูตรการอบรมที่มี
มาตรฐานในการจัด มีการประเมินผลและผูขอเทียบมีผลการทดสอบในระดับ ๒.๐๐ หรือ “ผาน” รวมทั้งจํานวน
ชั่วโมงที่จัดในการอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของจํานวนชั่วโมงที่จัดสอนในระบบของรายวิชาที่ขอเทียบ
ยกเวน
(๕) การยกเวนหนวยกิตจากการเทียบประสบการณการทํางานตองคํานึงถึงความรูที่ได
จากประสบการณเปนหลักและสัมพันธกับรายวิชาที่ขอยกเวนในระบบ
(๖) ผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีมาแลว และเขาศึกษาในระดับอนุปริญญา หรือ
ปริญญาตรีในอีกโปรแกรมวิชาหนึ่ง ใหยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึ กษาทั่วไปทั้งหมด โดยไมนํ า
เงื่อนไขตามขอ ๕ และ ขอ ๑๐ (๑) มาพิจารณา
(๗) ผูสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญา หลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๘
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และเขาศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีตอเนื่อง จะไดรับยกเวนการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด โดยไม
นําเงื่อนไขตามขอ ๕ และ ขอ ๑๐ (๑) มาพิจารณา
(๘) ผูสําเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหลักสูตรกอนป พ.ศ. ๒๕๔๘ หรือหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบเทา ใหมหาวิทยาลัยทําการวิเคราะหวาหลักสูตรนั้น กําหนดใหเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปมาแลวเท าใด ทําการเปรียบเทียบยกเวน โดยความเห็นชอบของสภา
วิชาการ แลวจึงใหศึกษาหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปที่เหลือจนครบ
(๙) จํานวนหนวยกิตที่ไดรับการยกเวนรวมแลวตองไมเกินสองในสามของหนวยกิตรวมขั้นต่ํา
สําหรับหลักสูตรที่กําลังศึกษาอยูและเมื่อไดรับการยกเวนแลวตองมีเวลาศึกษาอยูในมหาวิทยาลัยไมนอยกวา ๑ ป
การศึกษาสําหรับการยกเวนหนวยกิตรายวิชาที่ไดจากการศึกษาจากนอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัย
ใหเทียบยกเวนในกลุมวิชาเฉพาะเอกบังคับไดไมเกินหนึ่งในสามของจํานวนหนวยกิตรวมของกลุมวิชาเฉพาะเอก
บังคับ
(๑๐) การยกเวนผลการเรียนทําไดเพียงครั้งเดียวภายในภาคเรียนแรกที่เขาศึกษา
(๑๑) หนวยกิตรายวิชาที่ไดรับการยกเวน ถาเปนการยกเวนจากการศึกษาในระบบใหบันทึก
ไวในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใชอักษรยอ “P” ในชองระดับคะแนน หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบ
มาตรฐานใหลงผลเปน “CS” หนวยกิตที่ไดจากการทดสอบที่ไมใชการทดสอบมาตรฐานใหลงผลเปน “CE”
หนวยกิตที่ไดจากการ เขาอบรมใหลงผลเปน “CT” หนวยกิตที่ไดจากการเสนอแฟมสะสมผลงาน ใหลงผลเปน
“CP” สําหรับผูที่ไดรับการยกเวนการเรียนตามขอ ๑๐(๖) หรือ ๑๐(๗) ใหนับหนวยกิตหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปรวมใน
เกณฑการสําเร็จการศึกษา โดยไมตองบันทึกผลการเรียนเปนรายวิชา
ขอ ๑๑ รายวิชาที่มีรหัสวิชาตางกันหรือตางสถาบันอุดมศึกษา ใหพิจารณาเปรียบเทียบเนื้อหาสาระ และ
ความยากงายตามคําอธิบายรายวิชา ซึ่งตองตรงกันไมนอยกวาสามในสี่ และจํานวนหนวยกิตวิชาที่จะโอนหรือ
ยกเวนควรไมนอยกวาจํานวนหนวยกิตของวิชาที่รับโอนหรือยกเวน โดยเทียบตามหนวยกิตระบบทวิภาคเปนหลัก แลว
ใหผานการอนุมัติของสภาวิชาการเปนรายวิชา
ขอ ๑๒ สํ าหรั บการยกเว นหน วยกิตรายวิ ชาของผู ศึกษาจากนอกระบบ และ/หรื อการศึ กษาตามอั ธยาศั ย
ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการชุดหนึ่ง ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธาน คณบดี
ทุกคณะเปนกรรมการ และผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเปนกรรมการและเลขานุการ
มีหนาที่บริหารการเทียบยกเวนหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาใน
ระบบ รวมทั้งแตงตั้งกรรมการพิจารณาผลงานรายวิชา ซึ่งมีจํานวนไมนอยกวา ๓ คน ในการเทียบยกเวนตอหนึ่ง
รายวิชาหรือหนึ่งกลุมวิชา กรรมการพิจารณาผลงานรายวิชาตองเปนผูมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่มีการเทียบ
ยกเวนหนวยกิต เมื่อประเมินผลงานจากหลักฐานแลว สรุปผลเพื่อเสนอตอคณะกรรมการดําเนินงานซึ่งจะนําผล
เสนอตอสภาวิชาการเพื่อขออนุมัติ
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ขอ ๑๓ การโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียนรายวิชาตามระเบียบนี้ ตองชําระคาธรรมเนียมตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย วาดวย การเก็บเงินคาธรรมเนียมการโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน
รายวิชาที่ประกาศใชอยูในวันที่ยื่นคํารองขอโอนผลการเรียนและการยกเวนการเรียน
ขอ ๑๔ การโอนผลการเรียนและการยกเวนผลการเรียนของนักศึกษารายคน ใหอธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือ
ผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูลงนามอนุมัติ
ขอ ๑๕ ผูไดรับการโอนผลการเรียนไมเสียสิทธิ์ที่จะไดรับปริญญาเกียรตินิยม แตผูไดรับการยกเวนผล
การเรียนจะไมมีสิทธิ์ไดรับปริญญาเกียรตินิยม
ขอ ๑๖ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบียบนี้ และเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีเกิดปญหาจาก
การใชระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

(นายพิศิษฐ วรอุไร)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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ภาคผนวก ข
สรุปการวิพากษหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558
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สรุปการวิพากษหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558
วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558 ณ หองประชุมปกผีเสื้อ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
การวิ พาษ ห ลั กสู ตรมี จํา นวนผูเขารว มทั้งสิ้น 98 คน ประกอบไปด ว ย คณะกรรมการพั ฒ นา
และปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ตัวแทนคณาจารยจากหลักสูตรปริญญาตรีที่เปดสอนอยูใน
ปจจุบันจํานวน 45 หลักสูตร อาทิเชน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (เชน สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร ภาษาอังกฤษ เปนต น) หลักสูตรบริห ารธุรกิจ บัณฑิต (เช น การบริห ารทรัพยากรมนุษย
การตลาด ธุรกิจโรงแรม เปนตน) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (เชน สาขาวิชาสังคมศึกษา พลศึกษา
คณิตศาสตร เปนตน) นอกจากนี้ยังมีผูใชบัณฑิต (ภาครัฐ และภาคเอกชน) ศิษยเกา และศิษย
ป จ จุ บั น ซึ่ ง การวิ พ ากษ ห ลั ก สู ต ร
วิ ช าศึ ก ษาทั่ว ไป ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.2558 ได เ ชิ ญ
ผูทรงคุณวุฒิมาเปนวิทยากรรวมวิพากษจํานวน 4 ทาน คือ
1. ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ ดํารงตําแหนงเลขาธิการเครือขายการศึกษาทั่วไปแหงประเทศ
ไทย และเปนหัวหนาสํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
2. อาจารยวรงค ถาวระ คณะทํางานเครือขายฯ ดํารงตําแหนงเปนอาจารยสาขาวิชาค
รุ ศ าสตร ค อมพิ ว เตอรแ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะครุ ศ าสตร อุ ต สาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
3. ผศ.ดร.มนัสนันท หัตถศักดิ์ คณะทํางานเครือขายฯ สังกัดภาควิชาจิตวิทยาการศึกษา
และการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
4. ผศ.กิติภูมิ มีประดิษฐ กรรมการผูทรงคุณวุฒิเครือขายฯ และเปนผูอํานวยการสํานัก
วิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ทั้งนี้ขอเสนอแนะจากการวิพากษหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558 มีดังนี้
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หัวขอ
1. ชื่อหลักสูตร

ขอเสนอแนะ
เหมาะสม

2. ชื่อปริญญา

เหมาะสม

3. วัตถุประสงค

เหมาะสม

4. โครงสรางหลักสูตร

เหมาะสม

5. รายวิชาและเนื้อหา

จากการวิพ ากษหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบั บ
ปรับปรุง พ.ศ.2558 ผูเขารวมไดใหขอเสนอแนะใน
การพัฒนา/การปรับปรุงในแตละรายวิชา ดังนี้
คํา อธิ บายรายวิ ช าควรใส รายละเอี ย ดในแต ละ
ทั ก ษะ เพื่ อ ให ส อดคล อ งกั บ ชื่ อ รายวิ ช าและ
เนื้ อ หาวิ ช าควรพั ฒ นาให ผู เ รี ย นมี ทั ก ษะการใช
ภาษาอังกฤษดานการฟง พูด อานและเขียน ไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตรวจสอบชื่อวิชามีความซ้ําซอนกับวิชาเอกการ
ทองเที่ยวหรือไม รวมทั้งควรใสรายละเอียดเกี่ยวกับ
สิ่งที่นัก ศึกษาต องศึกษาทั้ง 4 ทักษะ ไดแก การฟ ง
การพูด การอานและการเขียน รวมทั้งควรพัฒนาให
ผูเรียนใชภาษาอังกฤษบูรณาการกับศาสตรอื่นๆ ได
ชื่อวิชาควรเติมคําวา “ทั่วไป” หลังชื่อรายวิชา
เดิ ม รวมทั้ ง ควรให ผู เ รี ย นได ต ระหนั ก ถึ ง การฝ ก
ทักษะการใชภาษาไทยทั้งการฟง การพู ด การอา น
และการเขี ย น เพื่ อ สามารถสื่ อ สารได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
คําอธิบายรายวิชาควรเนนในเรื่องจริยธรรม เพื่อ
เป น กรอบคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมในการดํ า เนิ น ชี วิ ต
ขณะเดี ย วกั น ควรเน น การเป น หน า ที่ พ ลเมื อ งที่ ดี
เพื่ อ ให ผู เ รี ย นได ประพฤติ ต นในกรอบของสิ ท ธิ
เสรีภาพและหนาที่ของการเปนพลเมืองดี ซึ่งจะชวย
ใหสังคมมีความมั่นคง ปลอดภัยและสงบสุข

9901104

3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวัน

9901105
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยวทองถิ่น

9901106
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทั่วไป

3(3-0-6)

9902203
จริยธรรมและหนาที่พลเมือง

3(3-0-6)

9902302
การจัดการแบบบูรณาการ

3(3-0-6)

การปรับเปลีย่ นจากขอเสนอแนะ

คณะกรรมการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
หลั ก สู ต ร ได ป รั บ เปลี่ ย นตามข อ เสนอแนะ
โดยปรับรายวิชาและเนื้อหา ดังนี้
คณะกรรมการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร ดําเนินการปรับรายวิชาและเนื้อหา
ตามขอเสนอแนะ

คณะกรรมการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร ดําเนินการปรับรายวิชาและเนื้อหา
ตามขอเสนอแนะ

คณะกรรมการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร ดําเนินการปรับรายวิชาและเนื้อหา
ตามขอเสนอแนะ

คณะกรรมการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร ดําเนินการปรับรายวิชาและเนื้อหา
ตามขอเสนอแนะ

จากเดิมชื่อรายวิชาศิลปะการจัดการ ยุคใหม
คณะกรรมการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ทําใหผูเรี ยนสั บสนในรายวิ ชา (เนนดา นศิลปะหรื อ หลักสูตร ดําเนินการปรับรายวิชาและเนื้อหา
ดานการจัดการ) ดังนั้นควรเปลี่ยนชื่อใหมเปน "การ ตามขอเสนอแนะ
จัดการแบบบู รณาการ" คํา อธิ บ ายรายวิ ช ามี ความ
ครอบคลุม แตควรเพิ่มในเรื่องการบริหารหรือการ
จัดการตนเอง
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หัวขอ
9903201
เศรษฐกิจพอเพียง

ขอเสนอแนะ

การปรับเปลีย่ นจากขอเสนอแนะ

3(2-2-5)

คํา อธิ บ ายรายวิ ช าควรให ผูเ รี ย นได ศึ ก ษาและ
คณะกรรมการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
เปรี ย บเที ย บในเรื่ อ งระบบเศรษฐกิ จ โลก ระบบ หลักสูตร ดําเนินการปรับรายวิชาและเนื้อหา
เศรษฐกิ จ ไทย และระบบเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ตามขอเสนอแนะ
ขณะเดียวกันการจัดการเรียนการสอนควรใหผูเรียน
ได นํา หลั กเศรษฐกิ จพอเพี ยงไปปฏิ บัติเปนรูป ธรรม
และรวมทั้งสามารถประยุกตใช สามารถประยุกตใช
ในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน

9903203
3(3-0-6)
สังคมและวัฒนธรรมแหงอันดามัน

รายวิชาเดิม "สังคมวิวรรธน" จากการศึกษาแลว
คณะกรรมการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ความหมายดูกวางเกินไป ควรเปลี่ยนเปน "สังคมและ หลักสูตร ดําเนินการปรับรายวิชาและเนื้อหา
วัฒนธรรมแหงอันดามัน" เนนการศึกษาบริบทสังคม ตามขอเสนอแนะ
และวัฒนธรรมของกลุมจังหวัดภาคใตฝง
อัน
ดามั น ในมิ ติ ต า งๆ เพื่ อ ให ผู เ รี ย น เข าใจและเห็ น
คุ ณค าของตนเอง ผู อื่ น สั งคม ศิ ลปวั ฒนธรรม และ
สํานึกความเปนไทย

9904103
3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู

คําอธิบายรายวิชาควรเพิ่มในเรื่องจริยธรรมและ
คณะกรรมการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ความปลอดภั ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เนื่ อ งจาก หลักสูตร ดําเนินการปรับรายวิชาและเนื้อหา
ป จ จุ บั น มี ก ารขโมยข อ มู ล ทางอิ น เตอร เ น็ ต การ ตามขอเสนอแนะ
เผยแพร ข อ มู ล ผู อื่ น โดยไม ไ ด รั บ อนุ ญ าต เป น ต น
ขณะเดี ย วกั นควรเน น ให ผูเรี ย นสามารถนํ า ความรู
เทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกตใชกับรายวิชาอื่นๆ

9904201
การคิดวิเคราะห การเรียนรูและ
การแกปญ
 หา

3(3-0-6)

รายวิ ช าการคิ ด วิ เคราะห การเรี ย นรู และการ
คณะกรรมการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
แก ป ญ หา ควรเน น การจั ด การเรี ย น การสอนให หลักสูตร ดําเนินการปรับรายวิชาและเนื้อหา
ผูเรียนไดฝกรูปแบบการคิด ที่หลากหลาย เนื่องจาก ตามขอเสนอแนะ
การแกปญหาในเรื่องหนึ่งๆ ไมสามารถใชวิธีการคิด
แบบเดี ย วได ดั งนั้ น ควรใช ก รณี ศึก ษาฝ ก ให ผูเรี ย น
ใชรูปแบบการคิดที่หลากหลายในการแกปญหาตางๆ
ในชีวิตประจําวัน

9904304
หลักการดูแลสุขภาพและการออก
กําลังกาย

3(2-2-5)

คําอธิบายรายวิชาควรเพิ่มในเรื่องของกิจกรรม
คณะกรรมการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง
ทางกายเพื่ อ สุ ข ภาพและการชะลอวั ย กิ จ กรรม หลักสูตร ดําเนินการปรับรายวิชาและเนื้อหา
นันทนาการ ทักษะในการใชชีวิต ทั้งนี้เพื่อเปนการ ตามขอเสนอแนะ
กระตุ น ให ผู เ รี ย นเกิ ด ความสนใจในรายวิ ช าและ
ประยุกตใชได
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ภาคผนวก ค
รายงานการวิจัย
ไมมี
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ภาคผนวก ง
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558
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คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ที่ 684/2558
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.2558

ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มีนโยบายใหดําเนินการ พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรตางๆ ให
เปน ไปตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ ทั้งนี้ หลักสูตรวิช าศึกษาทั่ว ไป พ.ศ.
2553 ใชสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร/สาขาวิชา ตั้งแตปการศึกษา 2553 ไดครบ
วาระหลักสูตร 5 ป ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ จึง
แตงตั้งบุคคลที่มีรายชื่อดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต พ.ศ.2558
1. กรรมการอํานวยการ ประกอบดวย
1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ประธานกรรมการ
1.2 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองประธานกรรมการ
1.3 คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
1.4 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
1.5 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
1.6 คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
1.7 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
1.8 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะครุศาสตร
กรรมการ
1.9 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
กรรมการ
1.10 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
1.11 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
1.12 รองคณบดีฝายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
1.13 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
กรรมการ
1.14 นายเฉลิมพร วรพันธกิจ
กรรมการและเลขานุการ
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1.15 นางพวงทิพย
1.16 นางเครือมาส
1.17 นางสาววิภาพร
1.18 นางนุสรา
1.19 นางสาวมลธิญา
1.20 นางสาวอัจฉรา
1.21 นางสาวกรกนก

รักแตงาม
ทองฤทธิ์
กุลตัน
โชคเกื้อ
ขนาดผล
อังศุภนิช
เรืองวิทยานนท

กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ
กรรมการและผูชวยเลขานุการ

2. กรรมการกลั่นกรองหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประกอบดวย
2.1 ผศ.ดรุณี
บุณยอุดมศาสตร
ประธานกรรมการ
2.2 นายเฉลิมพร
วรพันธกิจ
กรรมการ
2.3 นางสาวอัมพา เจนไพร
กรรมการ
2.4 นางสาวศุภิกา นิรัติศัย
กรรมการ
2.5 นางสาวพรรณวดี กิตติอุดมรัตน
กรรมการ
2.6 นายปณณวิชญ ผสมทรัพย
กรรมการ
2.7 นางสาวกรกนก เรืองวิทยานนท
กรรมการและเลขานุการ
 คณะกรรมการกลั่นกรองรายวิชาทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
2.8 นายมานพ
ชาชิโย
ประธานกรรมการ
2.9 ดร.พิเชษฎ
จุลรอด
กรรมการ
2.10 นายอดิศักดิ์ จันทรมิน
กรรมการ
 คณะกรรมการกลั่นกรองรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
2.11 นายมานพ
ชาชิโย
ประธานกรรมการ
2.12 นางจุฬารัตน เสงี่ยม
กรรมการ
2.13 นางปรีดา
สุวรรณจันทร
กรรมการ
2.14 นางสาวพัชราภรณ คชินทร
กรรมการ
2.15 นายสุริยา
ทองคํา
กรรมการ
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 คณะกรรมการกลั่นกรองรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
และรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวสําหรับวิชาชีพ
2.16 ผศ.ธวัชชัย
ทุมทอง
ประธานกรรมการ
2.17 นางสาวอัมพา เจนไพร
กรรมการ
2.18 นางสาวศุภิกา นิรัติศัย
กรรมการ
2.19 นายปณณวิชญ ผสมทรัพย
กรรมการ
 คณะกรรมการกลั่นกรองรายวิชาการคิดวิเคราะห การเรียนรูและการแกปญหา
2.20 นายรังสรรค พลสมัคร
ประธานกรรมการ
2.21 ดร.บัณฑิตย อันยงค
กรรมการ
2.22 นายวันชัย
ทัพพะปุรณะ
กรรมการ
2.23 ดร.ป.ปทมา เหมมาชูเกียรติกุล
กรรมการ
2.24 นางสาวประไพพิมพ สุรเชษฐคมสัน
กรรมการ
2.25 นายอนุวัตร จิรวัฒนพาณิช
กรรมการ
2.26 นางสาวฐิตติมา ธัญญานิติ
กรรมการ
2.27 ผศ.รัตนา
นฤภัทร
กรรมการ
 คณะกรรมการกลั่นกรองรายวิชาสุขภาพแบบองครวม
2.28 นายรังสรรค พลสมัคร
ประธานกรรมการ
2.29 นายวิสุทธิ์
จึ่งสกุล
กรรมการ
 คณะกรรมการกลั่นกรองรายวิชาเศรษฐกิจพอเพียง
2.30 นายสุเทพ
มุงคุณ
ประธานกรรมการ
2.31 นางกมลพร บุญญา
กรรมการ
2.32 นายแนบ
สินทอง
กรรมการ
2.33 นายอัครวัฒน จิตหาญ
กรรมการ
 คณะกรรมการกลั่นกรองรายวิชาสังคมวิวรรธน
2.34 นายสุเทพ
มุงคุณ
ประธานกรรมการ
2.35 นายนพรัตน นุสสธรรม
กรรมการ
2.36 นายทฤษฎา ชาญยนตร
กรรมการ
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 คณะกรรมการกลั่นกรองรายวิชาความจริงและความงามของชีวิต
2.37 ผศ.นพดล
จันระวัง
ประธานกรรมการ
2.38 ดร.ราชรถ
ปญญาบุญ
กรรมการ
2.39 นายกฤต
เกษตรวัฒนผล
กรรมการ
2.40 นายวรากร
อังศุมาลี
กรรมการ
2.41 นางสาวพรพิมล เตียมวัง
กรรมการ
2.42 คุณอนามัย
อภัยโส
กรรมการ
2.43 นายวิกรม
กรุงแกว
กรรมการ
2.44 นายกิตติกร วิบูลยศรี
กรรมการ
2.45 นายคารว
พยุงพันธ
กรรมการ
 คณะกรรมการกลั่นกรองรายวิชาศิลปะการจัดการยุคใหม
2.46 ผศ.นพดล
จันระวัง
ประธานกรรมการ
2.47 นางสาวพรรณวดี กิตติอุดมรัตน
กรรมการ
2.48 นางสาวกมลวรรณ กิตติอุดมรัตน
กรรมการ
2.49 ผศ. จิรวัฒน ทิพยรส
กรรมการ
2.50 ผศ.ดร. วิษณุ ภูมิพานิช
กรรมการ
2.51 นายเอกพล วงศเสรี
กรรมการ
3. กรรมการฝายสนับสนุน
3.1 นางพวงทิพย รักแตงาม
3.2 นางเครือมาส ทองฤทธิ์
3.3 นางสาววิภาพร กุลตัน
3.4 นางนุสรา
โชคเกื้อ
3.5 นางสาวมลธิญา ขนาดผล
3.6 นางสาวสุภาภรณ แทนคลิ้ง
3.7 นางนนธิรา
บุญศิริ
3.8 นางธนกร
อรรถธรรม
3.9 นางสาวภัชรีย นวลศรี
3.10 นางสาววิชชุตา ขาวพรอม
3.11 นางสาวศิริพร ชลธี

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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3.12 นางสาวอัจฉรา อังศุภนิช
3.13 นางจรัสศรี
กิจธารากุล
3.14 นางสาวกรกนก เรืองวิทยานนท

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

โดยคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต พ.ศ.2558 มีหนาที่ในการกลั่นกรองหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และดําเนินการพัฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร ก อ นนํ า เสนอต อ คณะกรรมการสภาวิ ช าการของมหาวิ ท ยาลั ย ในกรณี ที่ เ บิ ก
คาตอบแทนการปฏิบัติงานได ใหเบิกจากงบประมาณของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สํานักสงเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน
สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม 2558

(ผศ.ดรุณี บุณยอุดมศาสตร)
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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ภาคผนวก จ
การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558

70

การเปรียบเทียบโครงสรางหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. เปรียบเทียบวัตถุประสงคของหลักสูตรเดิมและหลักสูตรปรับปรุงใหม
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2553)

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558)

(1) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี การเมือง การปกครองของไทย และความรูความ
เขาใจเพื่อนรวมโลก เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
(2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห การแกปญหา
และการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูล และขอเท็จจริงที่เปนวิทยาศาสตร
และตามหลักธรรม การอนุรักษ ดูแลและพัฒนาสิ่งแวดลอม และตระหนัก
ถึงความเจริญกาวหนาและผลกระทบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(3) มีทักษะการศึกษา คนควา และเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต
การคิดอยางมีเหตุผล รูจกั วิเคราะหแกปญ
 หาตางๆ ได ตลอดจนมีทกั ษะ
ดานภาษา และการใชสารสนเทศที่ติดตอสื่อความหมายกับผูอื่น และ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีเจตคติที่ดี และซาบซึ้งในคุณคาของสัจธรรม ความดี ความงาม และ
การดํารงตนใหมีคุณคาตอสังคม มีคานิยมที่พึงประสงค มีคุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบ ซาบซึ้งในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามวิถีชวี ิตแบบประชาธิปไตย

(1) มี ค วามรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ ระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียม ประเพณี การเมือง การปกครองของไทย และความรูความ
เขาใจเพื่อนรวมโลก เพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
(2) มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการคิด การวิเคราะห การแกปญหา
และการตัดสินใจบนพื้นฐานของขอมูล และขอเท็จจริงที่เปนวิทยาศาสตร
และตามหลักธรรม การอนุรักษ ดูแลและพัฒนาสิ่งแวดลอม และตระหนัก
ถึงความเจริญกาวหนาและผลกระทบทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(3) มีทักษะการศึกษา คนควา และเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูตลอดชีวิต
การคิดอยางมีเหตุผล รูจักวิเคราะหแกปญหาตางๆ ได ตลอดจนมีทักษะ
ด า นภาษา และการใช ส ารสนเทศที่ ติดต อ สื่ อ ความหมายกั บ ผู อื่ น และ
ดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
(4) มีเจตคติที่ดี และซาบซึ้งในคุณคาของสัจธรรม ความดี ความงาม และ
การดํ า รงตนให มี คุ ณ ค า ต อ สั ง คม มี ค า นิ ย มที่ พึ ง ประสงค มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบ ซาบซึ้งในศิลปะและสุนทรียภาพ ตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

2. ตารางเปรียบเทียบหลักสูตรเดิม พ.ศ.2553 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2553)
รายละเอียดโครงสรางของหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
9 หนวยกิต
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558)
รายละเอียดโครงสรางของหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
30 หนวยกิต
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
9 หนวยกิต
1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
6 หนวยกิต
1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร
6 หนวยกิต
1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
9 หนวยกิต
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

3. ตารางเปรียบเทียบรายวิชาตามหลักสูตรเดิม พ.ศ.2553 กับ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2553)
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร
9901101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558)
30 หนวยกิต

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

30 หนวยกิต

9 หนวยกิต

1.1 กลุมวิชาภาษาและการสื่อสาร

9 หนวยกิต

3(2-2-5)

9901104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2553)
9901202 ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสําหรับวิชาชีพ
9901103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร
9902202 ความจริงและความงามของชีวิต
9902301 ศิลปะการจัดการยุคใหม

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

6 หนวยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร

6 หนวยกิต

9903201 เศรษฐกิจพอเพียง
9903202 สังคมวิวรรธน

3(2-2-5)
3(3-0-6)

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
9904102 ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
9904201การคิดวิเคราะห การเรียนรู และการแกปญหา
9904303 สุขภาพแบบองครวม

9 หนวยกิต
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

9901206 ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
9901105 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

3(2-2-5)
3(3-0-6)

1.2 กลุมวิชามนุษยศาสตร

6 หนวยกิต

9902103 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
9902204 การจัดการแบบบูรณาการ

3(3-2-6)
3(3-0-6)

1.3 กลุมวิชาสังคมศาสตร

6 หนวยกิต

9903103 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
9903204 อันดามันวิวรรธน

1.4 กลุมวิชาวิทยาศาสตร
คณิตศาสตรและเทคโนโลยี

3(2-2-5)
3(3-0-6)

9 หนวยกิต

9904104 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
9904206 การคิดวิเคราะหเพื่อการแกไขปญหา
9904105 การพัฒนาสุขภาวะแบบองครวม

4. ตารางเปรียบเทียบคําอธิบายรายวิชาตามหลักสูตรเดิม พ.ศ.2553 กับหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2558
หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2553)
9901101
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทั่วไป
English for General Communication

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558)
3(2-2-5)

9901104
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
English for Communication

3(2-2-5)

ฝก ทัก ษะการสื่อสารระดับพื้นฐานโดยใชภาษาพูดตามรูปแบบ การพั ฒนาทัก ษะภาษาอัง กฤษเพื่อ การสื่อ สารทั้ ง ดา น
ประโยคพื้ นฐานในภาษาอัง กฤษบอกลัก ษณะ ทิศทาง และให การฟ ง พู ด อ า นและเขี ย น การใช ภ าษาอั ง กฤษใน
ขอ มูล การอ านสิ่ง พิ มพ สํ านวน ทบทวนโครงสร า งไวยากรณ สถานการณที่แตกตางกัน
เขียนประโยคไดถูกตอง เขียนบทสรุปเรื่องที่อาน การซักถาม

9901202
3(2-2-5)
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมตัวสําหรับวิชาชีพ
English for Professional Communication

9901206
ภาษาอังกฤษเพื่อการนําเสนอ
English for Presentation

3(2-2-5)

ฝกทักษะการสื่อสารระดับกาวหนาและทบทวนการสรางประโยค
อธิบายแสดงความคิดเห็นดวยขอความมากกวาหนึ่งประโยค การ
อานเพื่อ แปลและจับ ใจความ การกรอกแบบฟอรม การเขีย น
ประวัติตนเอง และการเขียนจดหมาย

การพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับ
ชาวต า งชาติ ใ นบริ บ ทท อ งถิ่ น การนํ า เสนอข อ มู ล
เบื้องตนเกี่ยวกับประเทศไทยและทองถิ่น การพัฒนา
บุคลิกภาพในการสื่อสารและนําเสนอ การตอบคําถาม
ของนักทองเทีย่ ว

3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2553)
9901103
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558)
3(3-0-6)

ศึกษาหลักการเบื้องตนในการสื่อสารภาษาไทย ฝกทักษะการใช
ภาษาทั้ ง การฟ ง การพู ด การอา น และการเขีย น ใหส ามารถ
สื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถนําความรู ความคิดที่
ไดรับมาพัฒนาตนเองอยางสรางสรรค

9902202
ความจริงและความงามของชีวิต

3(3-0-6)

9901105
3(3-0-6)
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Thai Language for Communication
การพัฒนาทักษะการใชภาษาไทยทั้งการฟง การพูด การ
อ า น และการเขี ย น ให ส ามารถสื่ อ สารได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ การอานจับใจความ การยอความ การ
เขี ย นสรุป วิ เ คราะห แ ละสั ง เคราะห การคน คว า การ
เขียนรายงานทางวิชาการและการอางอิง

9902103

3(3-2-6)

พลเมืองไทยในสังคมพลวัต

Meaning and Aesthetics of Life

Thai Citizens in Dynamic Society

ศึก ษาปรัชญาเกี่ย วกับความจริง หลัก คําสอนทางศาสนา และ
ความเข า ใจระหว า งศาสนา ความงามและคุ ณ ค า ของชี วิ ต ที่
เกี่ยวกับการดํารงชีวิต การสัมผัสความงาม รวมถึงความงามใน
ธรรมชาติ การแสดงออกทางอารมณ ความหลากหลายทางศิลปะ
และวัฒนธรรม เพื่อการนําไปประยุกตใชในการดําเนินชีวิตอยาง
มีสันติสุข และสันติภาพ
9902301
3(3-0-6)
ศิลปะการจัดการยุคใหม
Art of Modern Management

หลั ก ปรั ช ญา หลั ก คํ า สอน หลัก การดํ าเนิ นชี วิ ตตาม
แนวทางของศาสนา ป ญ หาและการแก ป ญ หาชี วิ ต
ลักษณะที่ดีของการเปนพลเมืองไทยและพลเมืองโลกใน
สั ง คมพลวั ต การมี ส ว นร ว มในการนํ า เสนอแนวทาง
แกปญหาในสังคมอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม

แนวคิ ด และหลั ก การจั ด การ แนวคิ ด การจั ด การยุ ค ใหม การ
จัดการความเสี่ย ง การจัดการภายใตสถานการณพิบัติภัย การ
เจรจาตอรอง การจัดการความขัดแยง ทักษะปฏิสัมพันธและการ
สรางทีมงาน จิตวิทยาและแรงจูงใจในการทํางาน การสรางภาวะ
ผูนํา การบริหารจัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบตอสังคม การ
ประยุกตใชเครื่องมือการจัดการสมัยใหมมาใชในชีวิตประจําวัน
9903201
3(2-2-5)
เศรษฐกิจพอเพียง
Sufficiency Economy

แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการ
ยุคใหม การจัดการตนเอง การจัดการการเงิน การเจรจา
ต อ รอง การจั ด การความขั ด แย ง ภาวะผู นํ า การ
ทํางานเปนทีม การจัดการบนพื้นฐานความรับผิดชอบตอ
สั ง คมและสิ่ ง แวดล อ ม และธรรมาภิ บ าล การจั ด การ
ความเสี่ยงและภัยพิบัติ และการจัดการขามวัฒนธรรม
9903103
3(2-2-5)
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency Economy for Sustainable
Development

9902204

3(3-0-6)

การจัดการแบบบูรณาการ

Integrated Management

ศึ ก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ และปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งและการพั ฒ นาที่
พอเพีย ง การประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงในการ ยั่ ง ยื น การน อ มนํ า หลั ก ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2553)
หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558)
ดําเนินชีวิต การพัฒนาชุมชน การพัฒนาสังคม และการพัฒนา ประยุกตใชในการวิเคราะห วางแผน และพัฒนาตนเอง
เศรษฐกิ จ เพื่ อ การพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น กรณี ศึ ก ษาการประยุ ก ต ใ ช องค ก ร ชุ ม ชน สิ่ ง แวดล อ มและสั ง คมเพื่ อ นํ า ไปสู ก าร
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อใหผูเรียนเขาใจและเขาถึงการ พัฒนาทีย่ ั่งยืน
ดํ า รงชี วิ ต ในวิ ถี ข องปราชญ ผู มี จิ ต ที่ เ ป ย มด ว ยปรั ช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
9903202
สังคมวิวรรธน
Social Evolution

3(3-0-6)

9903204
อันดามันวิวรรธน
The Andaman Evolution

3(3-0-6)

ศึกษาวิวัฒนาการและความเปนมาของสังคมโลก และสังคมไทย
การรวมกลุ ม ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม โดยเน น กลุ ม อาเซี ย น
กระบวนการถายทอดและการแลกเปลี่ย นทางดานวัฒนธรรม
ปญหาสังคมโลกและสังคมไทย ซึ่งมีอิทธิพลตอสภาพทางสังคม
เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง และสิ่งแวดลอมในยุคปจจุบัน
เพื่อ การเรียนรูแ ละปรับตัว อันนําไปสูสัง คมแหงดุลยภาพและ
ยั่งยืน
9904102
3(2-2-5)
ทักษะการเรียนรูสารสนเทศ
Information Learning Skills

สังคมและวัฒนธรรมไทยและโลกในภาวะโลกาภิวัตนโดย
เนนกลุ มจังหวัดชายฝงอัน ดามัน ในมิติ ทางภูมิ ศาสตร
ประวัติศาสตร เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม
และวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ ประเพณี พิธีกรรม
ดนตรี การละเล น ภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น ลั ก ษณะ
สถาปตยกรรม การแตง กาย และอาหาร เพื่อ การอยู
รวมกันอยางมีดุลยภาพ
9904104
3(2-2-5)
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู
Information Technology for Learning

ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ สารสนเทศที่ มี ผ ลกระทบต อ ชี วิ ต สั ง คม การ
แสวงหาความรู การสืบคน การจัดการขอมูล และการประเมิน
คุณคาของสารสนเทศ การวิเคราะหและสังเคราะหสารสนเทศ
การเรีย บเรี ยงและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตางๆ รวมถึง
การสื่อสารขอมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร จริยธรรมและ
ความปลอดภัยในการใชสารสนเทศในสังคมยุคปจจุบัน

หลักการและกระบวนการเรียนรู การเรียนรูดวยตนเอง
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา คนควาและ
แสวงหาความรู การสื บ ค น ข อ มู ล และการนํ า เสนอ
การรูเทาทันสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี กฎหมาย
จริ ย ธรรมและความปลอดภั ย ในการใช เ ทคโนโลยี
สารสนเทศ
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หลักสูตรเดิม (พ.ศ.2553)
9904201
การคิดวิเคราะห การเรียนรูและการแกปญหา
Logical Thinking for Decision Making

หลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.2558)
3(3-0-6)

9904206
3(3-0-6)
การคิดวิเคราะหเพื่อการแกไขปญหา
Analytical Thinking for Problem Solving

คิดวิเคราะห และสังเคราะหอยางเปนระบบ การนําเหตุผล เชิง การคิด วิเคราะห และสังเคราะหอยางเปนระบบ การ
ตรรกะมาใชใ นการตัดสินใจการพัฒนาและการแกปญ หาดา น ใชเหตุผลในการตัดสินใจ ปญหาและการแกไขปญหาใน
ตางๆ ในชี วิต ประจํ าวั น เพื่ อใหผู เรี ย นสามารถยืน หยั ดอยูใ น ชีวิตประจําวัน
สังคมอยางรูทัน รูเทาและรูนํา

9904303
สุขภาพแบบองครวม
Holistic Health

3(3-0-6)

ศึก ษาความหมาย ความสํ า คั ญ และแนวคิ ด ของสุ ข ภาพแบบ
องครวม การสรางเสริมสุขภาพของผูเรียน ดานกาย จิตใจ สังคม
และป ญ ญา และการดู แ ลตนเอง ให มี สุ ข ภาวะที่ ดี เช น การ
บริหารกายและจิต โภชนาการเพื่อสุขภาพ การรูเทาทันสื่อ และ
ทักษะชีวิต เปนตน

9904105
การพัฒนาสุขภาวะแบบองครวม
Holistic Health Development

3(2-2-5)

แนวคิดของการสรางเสริมสุขภาวะแบบองครวม การ
สรางเสริม สุขภาวะดา นกาย จิต ใจ สังคม การดูแ ล
ตนเองให มี สุ ข ภาวะที่ ดี การบริ ห ารกายและจิ ต
กิจ กรรมนันทนาการ การออกกําลังกาย โภชนาการ
เพื่อสุขภาพ และการใชชีวิตอยางเหมาะสม
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