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รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
รหัสวิชา GEN๐๒๐๑ รายวิชา การใชภาษาไทย
สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔
หมวดที่ ๑ ขอมูลทั่วไป

๑. รหัสและชือ่ รายวิชา
ภาษาไทย
การใชภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
Thai Usage
๒. จำนวนหนวยกิต
๓ หนวยกิต ๓ (๓-๐-๓)
๓. หลักสูตรและประเภทของรายวิชา
๓.๑ หลักสูตร
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒
๓.๒ ประเภทของรายวิชา
กลุมวิชาภาษา หมวดวิชาบังคับ
๔. อาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชาและอาจารยผสู อน
๔.๑ อาจารยผูบริหารรายวิชา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๔.๒ อาจารยผูสอน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์
๕. สถานที่ตดิ ตอ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส หอง ๓๔๑๒
๖. ภาคการศึกษา / ชั้นปทเี่ รียน
๖.๑ ภาคการศึกษาที่ ภาคเรียนที่ ๒ ปการศึกษา ๒๕๖๔
๖.๒ จำนวนผูเรียนที่รับได
๒๕ คน
๗. รายวิชาทีต่ องเรียนมากอน (Pre-requisite) (ถามี) ไมมี
๘. รายวิชาทีต่ องเรียนพรอมกัน (Co-requisites) (ถามี) ไมมี
๙. สถานที่เรียน ผานทางออนไลนและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑๐.วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครัง้ ลาสุด วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

หมวดที่ ๒ จุดมุงหมายและวัตถุประสงค

๑. จุดมุงหมายของรายวิชา
๑. เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ และสามารถอธิบายถึงความหมาย ความสำคัญของทักษะ
การใชภาษาไทยดานการพูด การฟง การอาน และการเขียนได
๒. เพื่อใหนักศึกษาสามารถอธิบายหลักภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได
๓. เพื่อใหนักศึกษาสามารถนำความรูเกี่ยวกับทักษะการใชภาษาไทยไปใชสื่อสารและนำเสนอผลงาน ไดเหมาะสม
๔. เพื่อใหนักศึกษาสามารถวิเคราะหการใชภาษาไทยที่เหมาะสมกับกาลเทศะและมารยาททางสังคมได
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เนื้อหา
๒. วัตถุประสงคในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อปรับเทคโนโลยีประกอบการเรียนการสอนใหมีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ

๑. คำอธิบายรายวิชา
ทักษะการใชภาษาไทยดานการพูด การฟง การอาน และการเขียนตามหลักไวยากรณ เพื่อการสื่อสารและการ
นำเสนอผลงาน การใชภาษาไทยใหเหมาะสมกับกาลเทศะและมารยาททางสังคม
Thai language usage based on grammar for speaking, listening, speaking, reading and writing for
communication and presentation, appropriate Thai usage in variety of situation and social manners
๒. จำนวนชั่วโมงที่ใชตอภาคการศึกษา
บรรยาย
(ชั่วโมง)

สอนเสริม
(ชั่วโมง)

๓ ชั่วโมง/ สัปดาห

ตามความตองการของ
นักศึกษาเฉพาะราย

การฝกปฏิบัต/ิ งาน
ภาคสนาม/การฝกงาน
(ชั่วโมง)
-

การศึกษาดวยตนเอง
(ชั่วโมง)
๖ ชั่วโมง/ สัปดาห

๓. จำนวนชั่วโมงตอสัปดาหที่อาจารยใหคำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแกนักศึกษาเปนรายบุคคล
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ อัจฉริยะประสิทธิ์
ปรึกษาดวยตนเองที่หองพักอาจารยผูสอน หอง ๓๕๔๗ ชัน้ ๔ อาคาร ๓๕
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ควรนัดกอน) หรือทางอีเมล Jiraporn.ad@ssru.ac.th

หมวดที่ ๔ การพัฒนาผลการเรียนรูของนักศึกษา
๑. คุณธรรม จริยธรรม
๑.๑ คุณธรรม จริยธรรมที่ตอ งพัฒนา
 (๑.๑) ใชดุลยพินิจ คานิยม ความมีเหตุผล และเขาใจกฎเกณฑทางสังคมในการดำเนินชีวิต
 (๑.๒) วินัย มีความรับผิดชอบ ซื้อสัตย สุจริต เสียสละ
 (๑.๓) ดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
 (๑.๔) ตระหนักและสำนึกในความเปนไทย
๑.๒ วิธีการสอน
(๑) การบรรยายประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบฝกหัดรวมกันผานทางออนไลน
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(๒) การยกตั วอย างสถานการณ เพื่ อฝ ก วินั ย มีค วามรับ ผิ ดชอบ ซื่อ สั ตย สุ จริต เสี ยสละ ให ผู เรีย นรวม
กิจกรรม
(๓) ผูเรียนศึกษาดวยตนเองในระบบ e-Learning ตามกำหนดเวลา
๑.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนและทำแบบฝกหัดในระบบ e-Learning
(๒) สอบวัดความรู
๒. ความรู
๒.๑ ความรูทตี่ องพัฒนา
 (๒.๑) มีความรอบรูอยางกวางขวาง มีโลกทัศนกวางไกล และสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต
 (๒.๒) มีความรู เขาใจตอการเปลี่ยนแปลงสถานการณในปจจุบัน
 (๒.๓) มีความรู เขาใจและเห็นคุณคาของตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และธรรมชาติ
๒.๒ วิธีการสอน
(๑) การบรรยายพรอมยกตัวอยางประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกสผานทางออนไลน
(๒) การฝกปฏิบัติทักษะทางภาษาไทยในชั้นเรียน และทำกิจกรรมในระบบ e-Learning หลังฟงการบรรยาย
กลุมใหญ
(๓) การทำแบบฝกหัดและการนำเสนอผลงานในชั้นเรียน
๒.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การทำแบบฝกหัดในระบบ e-Learning
(๒) การสอบวัดความรู
(๓) การทำกิจกรรม แบบฝกหัด และแบบทดสอบรวมกันในชั้นเรียน
๓. ทักษะทางปญญา
๓.๑ ทักษะทางปญญาที่ตองพัฒนา
 (๓.๑) มีทักษะการแสวงหาความรูตลอดชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง
 (๓.๒) มีทักษะการคิดแบบองครวม
๓.๒ วิธีการสอน
(๑) การบรรยายประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกสและทำกิจกรรมทายบทผานทางออนไลน
(๒) การสาธิตการวิเคราะหวิจารณหนาชั้นเรียน และฝกปฏิบัติพรอมกัน
(๓) ผูเรียนศึกษาคนควาดวยตนเองจากแหลงขอมูลสารสนเทศและจากบทเรียน e-Learning
๓.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การทำกิจกรรมบทเรียน e-Learning ภายในระยะเวลาที่กำหนด
(๒) การสอบวัดความรู
(๓) การทำใบงาน
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๔. ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
๔.๑ ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบที่ตองพัฒนา
 (๔.๑) มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ
 (๔.๒) มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห
 (๔.๓) มีภาวะผูนำและสามารถทำงานรวมกับผูอื่นได
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายการทำกิจกรรมทายบทประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกสและตัวอยางของจริงผานทางออนไลน
(๒) ผูเรียนแบงกลุมและฝกปฏิบัติทักษะทางภาษาไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด ผูสอนใหขอมูลยอนกลับ
เปนรายกลุม
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) ประเมินจากกิจกรรมที่ผเู รียนไดรับมอบหมาย
(๒) ความสามารถในการนำความรูไปประยุกตใชการทำกิจกรรมทีผ่ ูเรียนไดรับมอบหมาย
๕. ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
๕.๑ ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ งพัฒนา
 (๕.๑) มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
 (๕.๒) ใชภาษาการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ
 (๕.๓) ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทาทัน
๔.๒ วิธีการสอน
(๑) บรรยายประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกสและทำแบบฝกหัดหรือแบบทดสอบผานทางออนไลน
(๒) การแสดงบทบาทสมมติในการสื่อสารดวยทักษะภาษาไทย
(๓) การศึกษาหาความรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
๔.๓ วิธีการประเมินผล
(๑) การทำแบบทดสอบหลังฟงการบรรยาย
(๒) การทำแบบฝกหัดและแบบสังเกตพฤติกรรมการมีสวนรวมในกิจกรรม

หมวดที่ ๕ แผนการสอนและการประเมินผล
๑. แผนการสอน
ครั้งที่

๑

เนื้อหา

- แนะนำรายวิชา (มคอ.3)
- อธิบายความรูเ บื้องตน
เกี่ยวกับภาษาและการ
สื่อสาร

รูปแบบการ โปรแกรม/
การจัดการเนื้อหา
เรียนการ วิธีการสอน
สอน
Online Google
บรรยาย อภิปราย
meet,
Power Point
Moodle
แบบทดสอบกอนเรียน

การวัดผล

ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชัน้ เรียน
สังเกตการมีสวนรวม
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- บทที่ ๑ ความรู พื้ น ฐาน
เกี่ ย วกั บ ภ าษ ากั บ ก าร
สื่อสาร
- บทที่ ๒ หลักการใชภาษา
เพือ่ การสื่อสาร

Online

Google
meet ,
Moodle

บรรยาย อภิปราย
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
Power Point
ลงชือ่ ออกจากชัน้ เรียน
เอกสารประกอบการสอน สังเกต

Online

๖

- บทที่ ๓ การฟง

Online

Google
Meet ,
Moodle
Google
Meet ,
Moodle

๗

- บทที่ ๔ การพูด

Online

Google
Meet,
Moodle

บรรยาย อภิปราย
Power Point
เอกสารประกอบการสอน
บรรยาย อภิปราย
Power Point
เอกสารประกอบการสอน
ทดสอบการฟง
บรรยาย อภิปราย
Power Point
เอกสารประกอบการสอน
ทดสอบการพูด

๘

สอบกลางภาค

Online/
On Site
Online/
on site

Google
Meet
Google
Meet,
Moodle
Google
Meet,
Moodle
Google
Meet ,
Moodle

ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชัน้ เรียน
บรรยาย อภิปราย
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
Power Point
ลงชื่อออกจากชัน้ เรียน
เอกสารประกอบการสอน สังเกต
บรรยาย อภิปราย
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
Power Point
ลงชื่อออกจากชัน้ เรียน
เอกสารประกอบการสอน สังเกต
บรรยาย อภิปราย
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
Power Point
ลงชื่อออกจากชัน้ เรียน
เอกสารประกอบการสอน สังเกต

๒-๓

๔-๕

๙-๑๐ - การอาน

ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชัน้ เรียน
สังเกต
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชัน้ เรียน
สังเกต
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชัน้ เรียน
สังเกต

๑๑๑๒

- การเขียน

Online/
on site

๑๓๑๔

- บทที่ ๗ ศิลปะการ
นำเสนอผลงาน

Online/
on site

๑๕

- บทที่ ๘ มารยาทในการ
ใชภาษาไทย

Online/
on site

Google
Meet ,
Moodle

บรรยาย อภิปราย
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
Power Point
ลงชือ่ ออกจากชัน้ เรียน
เอกสารประกอบการสอน สังเกต

๑๖

- นำเสนองาน (กลุม)

Online/
on site

๑๗

สอบปลายภาค

Online/
On Site

Google
Meet ,
Moodle
Google
Meet

บรรยาย อภิปราย
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
Power Point
ลงชือ่ ออกจากชัน้ เรียน
เอกสารประกอบการสอน สังเกต
ลงชื่อเขาชั้นเรียน
ลงชื่อออกจากชัน้ เรียน
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หมายเหตุ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนอาจปรับเปลี่ยนไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสถานการณการแพร
ระบาดของโควิด-๑๙
๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู
ผลการเรียนรู

วิธีการประเมินผลการเรียนรู

๑.๒, ๒.๑, ๒.๓, ๓.๑,
๓.๓, ๔.๑, ๔.๒, ๕.๓

สอบวัดความรูก ลางภาคทางออนไลน
สอบวัดความรูปลายภาคทางออนไลน

๑.๒,๔.๑
๑.๑-๑.๒, ๒.๑-๒.๓,
๓.๑-๓.๓,
๑.๒, ๒.๑, ๒.๓, ๓.๑,
๓.๓, ๔.๑, ๔.๒, ๕.๓

การมีสวนรวมในชั้นเรียน
ทำแบบฝกหัดและแบบทดสอบ
รายงาน

สัปดาหที่ประเมิน
๘
๑๗

สัดสวน
ของการประเมินผล
๒๕ %
๒๕ %

ตลอดภาคเรียน

๑๐

๑-๗ และ ๙-๑๖

๒๐%

๑

๒๐%

หมวดที่ ๖ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
๑. ตำราและเอกสารหลัก
๑) เอกสารประกอบวิชา การใชภาษาไทย สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรูอิเล็กทรอนิกส
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๒. เอกสารและขอมูลสำคัญ
๑) กิตมิ า สุรสนธิ. (๒๕๔๑). ความรูทางการสื่อสาร.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
๒) ขวัญฤดี อัตวาวุฒิชัย (ม.ป.ป.) “การอบรมวิธีการตอบขอสอบแบบอัตนัย.” โครงการเสริมทักษะ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.
๓) ฉัตรวรุณ ตันนะรัตน. (๒๕๒๙). หลักวาทการ. กรุงเทพมหานคร : การศาสนา.
๔) ธิ ด า โมสิ ก รั ต น . (๒๕๓๘). การพั ฒ นาสมรรถภาพในการฟ ง . เอกสารประกอบการสอนชุ ด วิ ช า
การใชภาษาไทย หนวยที่ ๑ – ๘. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๕) นิพนธ ศศิธร. ( ๒๕๒๔). หลักการพูดตอชุมนุมชน. (พิมพครั้งที่ ๓). กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช.
๖) ปรีชา ชางขวัญยืน . (๒๕๓๖). ภาษาไทยธุรกิจระดับอุดมศึกษา . กรุงเทพฯ : สรางสรรค วิชาการ. ภาควิชา
ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร . (๒๕๔๙) ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร (พิมพครั้งที่ ๓). ปทุมธานี : สำนักพิมพมหาวิทยาลัย
รังสิต.
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๗) ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. (๒๕๔๐). ภาษากับการสื่อสาร.นครปฐม :
โรงพิมพมหาวิทยาลัยศิลปากร.
๘) วิรัช ลภิรตั นกุล. (๒๕๔๓). วาทนิเทศและวาทศิลป : หลักทฤษฎีและวิธปี ฏิบัติยคุ สหัสวรรษใหม.
กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
๙) สวนิต ยมาภัย. (๒๕๒๖). ความคิดกับภาษา. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๑๐) สุพรรณี วราทร. (๒๕๔๕). การอานอยางมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณ มหาวิทยาลัย.
๑๑) สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. (๒๕๓๔). เอกสารการสอนชุดการใชภาษาไทย หนวยที่ ๑-๘
(ฉบับปรับปรุง). นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๓. เอกสารและขอมูลแนะนำ
๑) จันทิมา พรมโชติกุล. (๒๕๒๙). การเขียนขอสอบวิชาภาษาไทย. สำนักงานทดสอบทางการศึกษาและ จิตวิทยา
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร.
๒) ประภัสสร ภัทรนาวิก. (๒๕๔๕). การเขียนเอกสารสำนักงาน. ภารกิจการผลิตเอกสารและตำรากลุมงาน
สงเสริมและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา.
๓) ปรีชา ชางขวัญยืนและคณะ. (๒๕๓๒). การใชเหตุผล. กรุงเทพฯ : โอเดียน สโตร.
๔) ปรียา หิรัญประดิษฐ. เรือเอกหญิง. (๒๕๓๓). ภาษาไทย ๖ (การเขียนสำหรับครู) หนวยที่ ๙ – ๑๕
สาขาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
๕) โปรแกรมวิชาภาษาไทย. (๒๕๔๙). ศิลปะการใชภาษาไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.
๖) โปรแกรมวิชาภาษาไทยและโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตรและสารนิเทศศาสตร. (๒๕๔๔).
ภาษาไทยเพือ่ การสือ่ สารและการสืบคน. (พิมพครั้งที่ ๓). กรุงเทพฯ: พัฒนาศึกษา.
๗) พูลสุข เอกไทยเจริญ. (๒๕๕๑). การเขียนรายงานการคนควา. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน.
๘) ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๖). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : นานมีบุคส
พับลิเคชั่นส.
๙) วัฒนะ บุญจับ. (๒๕๔๑). ศาสตรแหงการใชภาษา. กรุงเทพฯ: โรงพิมพมิตรสยาม.
๑๐) วิจิตร อาวะกุล. (๒๕๓๔). เพื่อการพูด การฟง และการประชุมทีด่ ี. (พิมพครั้งที่ ๓). กรุงเทพมหานคร :
ไทยวัฒนาพานิช.

หมวดที่ ๗ การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของรายวิชา
๑. กลยุทธการประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
ประเมินโดยการใชแบบสอบถามผานทางเว็บไซตระบบทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย
๒. กลยุทธการประเมินการสอน
ประเมินโดยการใชแบบสอบถามผานทางเว็บไซตระบบทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย
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๓. การปรับปรุงการสอน
ปรับปรุงการสอนโดยการพัฒนาสื่อ เนื้อหาใหมีความทันสมัย
๔. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ผูสอนทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ผลการเรียนรูของนักศึกษา จากผลการเรียนและการประเมินการ
สอนโดยนักศึกษา
๕. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา
อาจมีการทบทวนประสิทธิผลของรายวิชา โดยพิจารณาจากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษา หลังการทบทวน
ประสิทธิผลของรายวิชาอาจารยผูสอนนำเสนอแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา เพื่อใชในการสอนครั้งตอไปใหมีคุณภาพ
ยิ่งขึ้น
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รายวิชา

กลุมวิชาภาษา
GEN๐๒๐๑ การใชภาษาไทย







4.2 เปนพลเมืองที่มีคุณคาของสังคมไทย
และสังคมโลก
4.3 มีภาวะผูนำและสามารถทำงาน
รวมกับผูอื่นได
5.1 มีทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข
5.2 ใชภาษาในการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ

3. ดานทักษะ
ทางปญญา
4. ดานทักษะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ









5.3 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศอยางรูเทา
ทัน

4.1 มีจิตอาสาและสำนึกสาธารณะ



3.2 มีทักษะการคิดแบบองครวม

2. ดานความรู

3.1 มีทักษะการแสวงหาความรูตลอด
ชีวิต เพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

2.3 มีความรู เขาใจและเห็นคุณคาของ
ตนเอง ผูอื่น สังคม ศิลปวัฒนธรรม และ
ธรรมชาติ

2.2 มีความรู เขาใจตอการเปลี่ยนแปลง
สถานการณในปจจุบัน

1.คุณธรรม
และจริยธรรม

2.1 มีความรอบรูอยางกวางขวาง
มีโลกทัศนกวางไกล และสามารถเรียนรูได
ตลอดชีวิต

1.3 ดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง
1.4 ตระหนักและสำนึกในความเปนไทย

1.2 มีวินัย ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย
สุจริต เสียสละ และอดทน

คุณลักษณะบัณฑิต

1.1 ใชดุลยพินิจ คานิยม ความมีเหตุผล
และเขาใจกฎเกณฑทางสังคมในการดำเนิน
ชีวิต
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา (Curriculum Mapping)
ตามที่ปรากฏในรายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) มคอ. ๒
5. ดานทักษะการ
วิเคราะหเชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ



ความรับผิดชอบในแตละดานสามารถเพิ่มลดจำนวนไดตามความรับผิดชอบ
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