
 

 
  ประมวลรายวิชา                                       
Course Syllabus 

 
1. รหัสวิชา  XXXX XXX      
2. ชื่อวิชาภาษาไทย   
3. ชื่อวิชาภาษาอังกฤษ   
4. ชื่อยอภาษาอังกฤษ  หากไมมีใหระบ:ุ ไมมี 
5. ระดับวิชา   เปนรายวิชาระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท/ปริญญาเอก 
6. จํานวนหนวยกิต  จํานวนหนวยกิต(บรรยาย X ชั่วโมง/ปฏบิัติการ X ชั่วโมง/ศึกษาดวย 
                                ตนเอง X ชั่วโมง) 
7. สังกัดวิชา  ภาคงานสอน/ภาควิชา/กลุมวิชา คณะ/หลักสูตร 
8. สังเขปวิชา (Course description) 
 การเขียนคําอธิบายรายวิชาภาษาไทย ใหวิเคราะหเน้ือหาเพ่ือกําหนดหัวขอการสอนโดยเขียน
เปน Concept/ Key word/ นามวลี ใหกระชับ เชื่อมโยงตามลําดับ ไมตองเขียนแสดงกระบวนการ วิธีการ 
ขั้นตอน ไมตองขึ้นตนรูปประโยคดวยคําวา ศึกษา.......หรือ เปนวิชาที่วาดวย...........หรือ ใหนักศึกษา
.........   เขียนใหสอดคลองกันทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยไมจําเปนตองแปลคําตอคํา การเขียน
คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษ ใหขึ้นตนอักษรแรกของคําอธิบายรายวิชาดวยตวัพิมพใหญ  เขียนเปน 
Concept/ Key word/ Noun Phrase  เม่ือจบคําอธิบายรายวิชาไมตองใสเครื่องหมายมหัพภาค (.)  การ
ใชเครื่องหมายวรรคตอนใหใชใหถูกตองตามที่ราชบัณฑิตยสถานกําหนด 
 การนับเวลาเรียน ในระบบทวิภาคตามหลักสากล 1 ปการศึกษามี 2 ภาคเรียน  1 ภาคเรียนมี 18 
สัปดาห แบงเปน การสอบกลางภาค/ปลายภาค 1 สัปดาห  วันหยุด/กิจกรรม 1 สัปดาห เวลาในการเรียน 
16 สัปดาห  
 
9. เงื่อนไขรายวิชา  (Prerequisite) 
 รายวิชาทีต่องเรียนมากอน   :  รหัสวิชาและชื่อวชิา หากไมมี ระบุวา “ไมมี” 
 รายวิชาทีต่องเรียนควบคูกนั :  รหัสวิชาและชื่อวชิา หากไมมี ระบุวา “ไมมี” 
 เง่ือนไขพิเศษ            :  กรณีระบุเง่ือนไขพิเศษในการเรียนรายวิชาเพิ่มเตมิ 
10. ประเภทวิชา  เปนรายวิชา.............ในหมวดวิชา…………กลุม………   
11. ภาคการศึกษา/ปการศึกษาที่เปดสอน ภาคการศึกษา………..ปการศึกษา 25……….. 
12. อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา/ผูสอนและภาระงานสอน  
 
 
 



 

  

ตําแหนงทางวิชาการ
ชื่อ-นามสกุล 

คุณวุฒิ 
(ตรีโทเอก) 

สาขาวิชาที่
สําเร็จการศกึษา 

ผลงานทางวชิาการ 

1. ผศ./รศ./
ศ……………หรือ 

2. นาย/นาง/
นางสาว….. 
กรณียังไมมี
ตําแหนง 

       ทางวิชาการ 
 

ตร ี
โท 
เอก  

สาขาวิชา 
สาขาวิชา 
สาขาวิชา 

ระบุชื่อผลงาน เชน
งานวิจัยเรื่อง 
บทความเรื่อง 
ใหระบุผลงานในตําแหนง
อาจารยไมใชผลงาน
ระหวางเรียนเพื่อขอรับ
ปริญญา 
 
 

       สถานทีต่ิดตออาจารย  : หอง                                   โทร.xxxx  E-mail……………. 
13. วัตถุประสงคเชิงพฤตกิรรม (Behavioral Objective) 
 เม่ือนักศึกษาเรียนรายวิชานีแ้ลว นักศึกษาจะเกิดการเรียนรูในดานตาง ๆ ไดแก 

ดานพุทธิพิสัย ไดแก ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห การ
ประเมินคา   

ดานจิตพิสัย ไดแก การรับรูหรือการเอาใจใส การตอบสนอง การเห็นคุณคา การจัดระบบหรือ
การสรางความเชื่อ การสรางนิสัยหรือคานิยม  

ดานทักษะพิสยั ไดแก การปฏิบัติหรือการกระทําซึ่งนําความรูสูการปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ    
โดยใชคํากริยาที่สามารถแสดงและวัดพฤติกรรมได เชน สามารถจําแนก ระบุ อธิบาย สรุป ฯลฯ 

   
14. คุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ึงประสงคทีต่องการสอดแทรกในรายวิชา 
 ใหเลือกจากคณุลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย,สกอ.กรอบมาตรฐานวิชาชีพ หรือ
อ่ืน ๆ  ไดแก  

คุณสมบัติที่พึงประสงคของ สกอ. 
มีความรอบรูในวิชาการทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบตั ิ มีความสามารถในการคิดและ

วิเคราะหอยางเปนระบบ   เปนผูมีคุณธรรม  จริยธรรม สามารถครองตัวอยูไดในสังคมไดอยาง
เต็มภาคภูมิ   เปนผูมีความรูในศาสตรที่เก่ียวของกับการดํารงชวีิตในสงัคมปจจุบัน ไดแก มี
ความรูพื้นฐานดานคอมพิวเตอรเพียงพอที่จะใชงานได  มีความสามารถในการเลนดนตรีได
อยางนอย 1 ชนิด หรือมีความสามารถในเชิงศลิปะและวรรณกรรม  มีความสามารถในการกีฬา
อยางนอย 1 ชนิดกีฬา มีความสามารถทางภาษาตางประเทศอยางนอย 1 ภาษา  เปนผูมีความ
รับผิดชอบตอสังคม และดํารงชวีิตดวยความเหมาะสม    

 



 

 
 
คุณสมบัติที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย 

 เพ่ือใหทุกคณะใชเปนเกณฑและเปาหมายในการดําเนินงานดานหลักสูตร การจดักระบวนการ
เรียนการสอน และกิจกรรมนอกหลักสูตร เพ่ือพัฒนานักศึกษาใหเปนบัณฑิตที่เปนคนเกง คนดี และมี
ความสุข ซ่ึงประกอบดวย  

1. ความฉลาดและความสามารถในการเรียนรูความจริง   ไดแก 
1.1 ฉันทะและความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต 
1.2 ความสามารถเชิงตวัเลข 
1.3 ความสามารถในการวิเคราะหอยางเปนระบบ 
1.4 ความสามารถในการสื่อสาร(การพูด การเขียน ทั้งภาษาไทย ภาษาตางประเทศ และ

คอมพิวเตอร) 
1.5 ความสามารถในการมองไปขางหนาและการตัดสินใจ 
1.6 ความสามารถในการคิดริเริม่สรางสรรค 
1.7 ความสามารถดานดนตรี ศิลปะและวรรณกรรม 
1.8 ความสามารถดานกีฬา นันทนาการ 

2. ความฉลาดทางอารมณ ไดแก 
2.1 มีสติรูตวัรูหนาที่ 
2.2 เห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
2.3 มีความพอและพอดี 
2.4 ขยัน อดทน อดกลั้น 
2.5 ซ่ือสัตย กตัญู เที่ยงธรรม 
2.6 มีความมุงม่ันที่จะทําใหสําเร็จ 
2.7 มีนํ้าใจ เห็นแกประโยชนสวนรวม 
2.8 สุภาพ ออนนอมถอมตน 
2.9 รูจักกาละเทศะ 
2.10ใจกวาง รับฟงความคดิเห็นที่แตกตางได 

 
15. กิจกรรมการเรียนรูและสื่อการเรียนรู 

15.1  ใหกําหนดรูปแบบการสอน เชน บรรยาย/ปฏิบัตกิาร (รูปแบบการสอนในภาคผนวก) 
15.2 สื่อการสอน  ใหระบุสือ่ เทคโนโลยี นวัตกรรมหรอืแหลงการเรยีนรู 
15.3 อ่ืน ๆ    

 
16. รายชื่อตํารา หนังสือ แหลงคนควาอางอิงเพิ่มเติม  (เขียนตามแบบการเขียนบรรณานุกรม) 



 

 
17. กิจกรรมและการวัดผลประเมินผล 

17.1 ใชการประเมินแบบ letter grade (A, B+, B, C+, C, D+, D, F) ใหสอดคลองกับขอบังคับ
มหาวิทยาลัย) 

17.2 กิจกรรมยอยระหวางเรียน   ….% 
17.3 รายงาน     ….% 
17.4 สอบกลางภาค    ….% 
17.5 สอบปลายภาค    ….% 
 

18. รายวิชานี้ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ 
 ในการประชุมครั้งที่                  เม่ือวันที่                          พ.ศ.  
 
 
       ลงชื่อ…………………………………. 
       คณบดีคณะ…………………………. 
 
(สําหรับเจาหนาที่งานพัฒนาหลักสูตร) 
19. หลักสูตรนี้ผานการอนุมัติจากคณะกรรมการวชิาการของสภามหาวิทยาลัย และ 
     สภามหาวิทยาลยั  
 19.1 คณะกรรมการวิชาการของสภามหาวิทยาลยั ในการประชุมครัง้ที่               วันที่                              

19.3 สภามหาวิทยาลยั ในการประชุมครัง้ที่         วันที่   
19.4 ขอมูลและความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

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

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

.................................................................................................................................    
 
      ลงชื่อ................................................... 
       (......................................) 
            ผูตรวจสอบ/งานพัฒนาหลักสูตร                             

 
 



 

โครงแผนการสอน 
รหัส..............ชื่อวิชา....................................................................x(x-x-x) 

 
สัปดาหที่ เร่ือง/หัวขอ จํานวนชัว่โมง 

บรรยาย ปฏิบัติการ ศึกษาดวย
ตนเอง 

1 ใหนํา Concept /หัวขอจากคําอธิบายรายวิชา
มาจัดทําเปนแผนการสอน ใหสอดคลอง 
ตอเน่ืองใหครบถวนตามที่กาํหนดให
คําอธิบายรายวิชา 

   

2     
3     
4     
5     
6     
7     
8     
9     
10     
11     
12     
13     
14     
15     
16     

รวมจํานวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา    

หมายเหตุ 
การนับเวลาเรียน ในระบบทวิภาคตามหลักสากล 1 ปการศึกษามี 2 ภาคเรียน  1 ภาคเรียนมี 18 สัปดาห 

แบงเปน การสอบกลางภาค/ปลายภาค 1 สัปดาห  วันหยุด/กิจกรรม 1 สัปดาห เวลาในการเรียน 16 สัปดาห  

• ชั่วโมงบรรยาย 1 ชั่วโมง/สัปดาห เทากับ 1 หนวยกิต 

• ชั่วโมงปฏิบัติการ 2 ชั่วโมง/สัปดาหเทากับ 1 หนวยกิต 

• ชั่วโมงการฝกงาน/ฝกภารสนาม/โครงงาน/คนควาอิสระที่ใชเวลาไมนอยกวา 45 ชั่วโมงเทากับ 1 หนวยกิต 

• จํานวนชั่วโมงศึกษาดวยตนเองไมควรคิดเกิน 2 เทาของจํานวนหนวยกิตของรายวิชา และใหกําหนดเพื่อ
สงเสริมการศึกษาคนควาดวยตนเอง และคํานึงถึงการใชเวลาอื่นๆ ของนักศึกษาในภาพรวมดวย   



 

แผนการสอน   
รหัส             ชื่อวิชา ภาษาไทย   (English)  X(X-X-X) 

    

สัปดาหท่ี/เร่ือง 

วัตถุประสงคเฉพาะ 
    และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค 

(1) 

สาระ/เนื้อหา
การเรียนรู
ตาม (1) 

 
  

(2) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู 
(ระบุรูปแบบการ

สอน : SCL  การ

สอดแทรก
คุณธรรม การใช  

E-Learning) 
(3) 

ส่ือการ
เรียนรู 

 
 

(4) 

จํานวน
ชั่วโมง 

 
 

(5) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 
 

(6) 

สัปดาหท่ี 1 
เร่ือง
............................................... 
วัตถุประสงคเฉพาะ
............................... 
เขียนใหครอบคลุมทั้งดานพุทธิ
พิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย ไดแก 
1. ดานพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain) เปนพฤติกรรม
ความสามารถดานการเรียนรูใน
เน้ือหาวิชาตาง ๆ หรือพฤติกรรม
ที่เกี่ยวของกับการคิด ไดแก 
ความจํา ความเขาใจ การ
นําไปใช การวิเคราะห การ
สังเคราะห การประเมินคา 
(ระดับอุดมศึกษาจะใชการ
วิเคราะหข้ึนไป) 

2. ดานจิตพิสัย (Affective 
Domain) เปนพฤติกรรมดาน
ความรูสึก เปนลักษณะทางจิตใจ 
นิสัยของผูเรียน ไดแก การรับรู
หรือการเอาใจใส การตอบสนอง 
การเห็นคุณคา การจัดระบบหรือ
การสรางความเชื่อ การสรางนิสัย
หรือสรางคานิยม 
3. ดานทักษะพิสัย 

(Psychomotor Domain) 
เปนพฤติกรรมดานการปฏิบัติ
หรือการกระทําซึ่งนําความรูสูการ
ปฏิบัติจนเกิดความชํานาญ  
คุณสมบัติท่ีพึงประสงค (หาก

หัวขอที่

สอน……. 
กําหนดหัวขอ
ตามคําอธิบาย
รายวิชาให
ครบถวนแยก
เปนสัปดาห 
 
 

กําหนดรูปแบบ
วิธีการสอน ให
สอดคลองกับ 
(1)และ(2)  
เลือกใชรูปแบบ
และวิธีการสอน
ตามเอกสารที่แนบ
โดยใหเนนผูเรียน
เปนสําคัญ  และจัด
กระบวนการเรียนรู
ที่คํานึงความ
แตกตางเฉพาะตัว
ของนักศึกษา 
ไดแก ใหมีสวน
รวมในกิจกรรมการ
เรียนรูใหมากที่สุด 
เชน เปดโอกาสให
ศึกษาคนควาวิจัย 
เลือกศึกษา ฝก
ปฏิบัติการ สัมมนา 
การใชส่ือ
เทคโนโลยีตาง ๆ 
เปนตน 
 

 
 
 
 
 
 
 

กําหนดสื่อให
สอดคลองกับ 
(3) เชน 
ภาพนิ่ง 
ภาพยนตร 
วิดีทัศน 
สไลด รูปปน 
ของจริง ฯลฯ 

กําหนด
ชั่วโมงให
เหมาะสม
กับ(3) 

กําหนดการวัด
และประเมินผลให
สอดคลองกับ (1), 
(2), (3) 
ตัวอยางการ
ประเมินแนวใหม 
1.งานที่ใหปฏิบัติ
ตามสภาพจริง 
2.สถานการณ
จําลอง 
3.แฟมสะสมงาน 
4.การเขียนบันทึก 
5.โครงการกลุม 
6.นิทรรศการ 
7.การสังเกต 
8.การสัมภาษณ 
9.การนําเสนอ
งาน 
10.การฝกตีความ 
11.คําถามอัตนัย 
12.แบบทดสอบ
วัดดานการปฏิบัติ 
13.การประเมิน
ตนเอง 
14.การประเมิน
โดยเพื่อน 
ฯลฯ 
เนนการใชวิธีการ
วัดหลากหลาย
ตามเนื้อหาและ
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผูเรียน ผล



 

สัปดาหท่ี/เร่ือง 

วัตถุประสงคเฉพาะ 
    และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค 

(1) 

สาระ/เนื้อหา
การเรียนรู
ตาม (1) 

 
  

(2) 

วิธีสอนและ
กิจกรรมการ

เรียนรู 
(ระบุรูปแบบการ

สอน : SCL  การ

สอดแทรก
คุณธรรม การใช  

E-Learning) 
(3) 

ส่ือการ
เรียนรู 

 
 

(4) 

จํานวน
ชั่วโมง 

 
 

(5) 

วิธีการวัดและ
ประเมินผล 

 
 

(6) 

ไมมีระบุคําวา ไมกําหนด) ไดแก 
1.ความฉลาดและความสามารถ
ในการเรียนรูความจริง   ไดแก 
ฉันทะและความสามารถในการ
เรียนรูดวยตนเองตลอดชีวิต  
ความสามารถเชิงตัวเลข การ
วิเคราะหอยางเปนระบบ  การ
ส่ือสาร(การพูด การเขียน ทั้ง
ภาษาไทย และภาษา 
ตางประเทศ และคอมพิวเตอร 
การมองไปขางหนาและการ
ตัดสินใจ การคิดริเร่ิมสรางสรรค 
ความสามารถดานดนตรี ศิลปะ
และวรรณกรรม กีฬา 
นันทนาการ 
2.ความฉลาดทางอารมณ ไดแก 
มีสติรูตัวรูหนาที่  เห็นอกเห็นใจ
ผูอื่น มีความพอและพอดี ขยัน 
อดทน อดกลั้น ซ่ือสัตย กตัญู 
เที่ยงธรรม มีความมุงม่ันที่จะทํา
ใหสําเร็จมีนํ้าใจ เห็นแกประโยชน
สวนรวม 
สุภาพ ออนนอมถอมตนรูจัก
กาละเทศะ 
ใจกวาง รับฟงความคิดเห็นที่
แตกตางได 

การประเมินตอง
สะทอนใหเห็น
ความกาวหนา
ของผูเรียน 

คําแนะนํา  1.   ใหกําหนดวัตถุประสงคเฉพาะและคุณลักษณะที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย    พรอมทั้ง
ออกแบบกระบวนการเรียนรูโดยระบุรูปแบบการสอน  การใชส่ือ   เวลา   
                    การวัดและประเมินผลใหสัมพันธสอดคลองกันอยางเปนระบบ   วัตถุประสงคการศึกษาเขียน
ใหครอบคลุมทั้งดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย  

2. เขียนแผนการจัดการเรียนรูเปนรายชั่วโมง/รายคาบ/สัปดาห 
3. จํานวนชั่วโมงที่ใช 1 ชั่วโมงเทากับ 1 คาบ ในการปฏิบัติจริงใชเวลา 50 นาที สําหรับยาย

หองเรียน   
 


