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ฉบับปรับปรุง 
ประมวลรายวิชา (Course Syllabus) 

 
1. รหัสวิชา (Course Number) 
2. จำนวนหน่วยกิต (Course Credit) 
3. ชื่อวิชา (Course Title) 
4. คณะ/ภาควิชา (Faculty / Department) 
5. ภาคการศึกษา (ต้น/ปลาย/ฤดูร้อน)  Semester (First / Second / Summer) 
6. ปีการศึกษา (Academic Year) 
7. ชื่อผู้สอน (รายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน ระบุชื่ออาจารย์ผู้ร่วมสอนทุกคน) (Instructor / Academic Staff) 
8. เงื่อนไขรายวิชา (Condition) 

8.1 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  (Prerequisite) 
8.2 วิชาบังคับร่วม (Corequisite) 
8.3 วิชาควบ (Concurrent) 

9. สถานภาพของวิชา (วิชาบังคับ/วิชาเลือก)  Status (Required / Elective) 
10. ชื่อหลักสูตร (Curriculum) 
11. วิชาระดับ (Degree) 
12. จำนวนชั่วโมงท่ีสอน/สัปดาห์ (Hours / Week) 
13. เนื้อหารายวิชา (Course Description) 
14. ประมวลการเรียนรายวิชา (Course Outline) 

14.1 วัตถุประสงค์ทั่วไปและ/หรือวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Learning Objectives / Behavioral 
Objectives) 

14.2 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์ (Learning Contents) 
สัปดาห์ที่ เนื้อหา วิธีจัดการเรียนการสอน ผู้สอน หมายเหตุ 
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11     
12     
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16     
     

 
14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน (Method) 
 การบรรยาย (Lecture)                                         ชั่วโมง/ครั้ง/คาบ/ร้อยละ….. 
                                                                           (hour/time/period/percent) 
 การบรรยายเชิงอภิปราย (Lecture and discussion)     ชั่วโมง/ครั้ง/คาบ/ร้อยละ….. 
                                                                      (hour/time/period/percent) 
 การระดมสมอง และการอภิปรายกรณีศึกษา                  ชั่วโมง/ครั้ง/คาบ/ร้อยละ….. 
 เพื่อให้รู้จักการวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา                  (hour/time/period/percent) 
      (Brainstorming and discussion of case study so that  
      students learn to analyze and solve problems) 
 การสรุปประเด็นสำคัญ หรือการนำเสนอ                       ชั่วโมง/ครั้ง/คาบ/ร้อยละ…… 
 ผลของการสืบค้นหรือผลของงานที่ได้รับมอบหมาย         (hour/time/period/percent)               
      (Making a summary of the main points or presentation  
      of the results of researching or the assigned tasks)  
 อ่ืนๆ (Others) …………………………………………               ชั่วโมง/ครั้ง/คาบ/ร้อยละ….. 
      (hour/time/period/percent)  

14.4 สื่อการสอน (Media) 
 แผ่นใสและแผ่นทึบ (Transparencies and opaque sheets) 
 สื่อนำเสนอในรูปแบบ (Powerpoint media) 
 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ / เว็บไซต์ (Electronics and website media)  
 อ่ืนๆ (Others) ......................................................... 

14.5 การมอบหมายงาน ผ่านระบบเครือข่าย (Assigment through Network System) 
14.5.1 ข้อกำหนดวิธีการมอบหมายงาน และส่งงาน (Assigning and Submitting Method) 
14.5.2 ระบบจัดการการเรียนรู้ที่ใช้ (Learning Management System) 
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14.6 การวัดผลการเรียน (Evaluation) 
14.6.1 การประเมินความรู้ทางวิชาการ                ร้อยละ..... 
          (Assessment of academic knowledge)   (percent)   
14.6.2 การประเมินการทำงานหรือกิจกรรมในชั้นเรียน    ร้อยละ..... 
          (Assessment of work or classroom activities)        (percent)   
14.6.3 การประเมินผลงานที่ได้มอบหมาย     ร้อยละ..... 
          (Assessment of the assigned tasks)                      (percent)  
14.6.4 อ่ืนๆ (Others) ...................................................................  ร้อยละ..... 
                                                                                 (percent)   

15. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ (Reading List)  
15.1 หนังสือบังคับ (Required Text) 
15.2 หนังสืออ่านเพ่ิมเติม (Supplementary Texts) 
15.3 บทความวิจัย/บทความวิชาการ (ถ้ามี)  Research Articles / Academic Articles (If any) 
15.4 สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง (Electronic Media or Websites) 

16. การประเมินผลการสอน (Teacher Evaluation) โปรดระบุการดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้ 
16.1 การประเมินการสอน  ใช้รูปแบบใดจาก 12 รูปแบบของมหาวิทยาลัย หรือรูปแบบอื่น (กรณีท่ีใช้

รูปแบบอื่นกรุณาส่งให้ส่วนประกันคุณภาพด้วย) (Which of the 12 types of teacher 
evaluation provided by the University is used in your class? If another form is used, 
please submit the form to The Quality Assurance Division) 

16.2 การปรับปรุงจากผลการประเมินการสอนครั้งที่ผ่านมา (ระบุว่าได้ดำเนินการในเรื่องใดบ้าง เช่น 
ปรับปรุงเนื้อหา สื่อการสอน วิธีการสอน เป็นต้น) (Changes made in accordance with the 
previous evaluation e.g. adjustments in content, teaching media, teaching method) 

16.3 การอภิปรายหรือการวิเคราะห์ที่เสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ระบุว่าได้ดำเนินการคุณลักษณะด้านใด ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนด 

  คุณลักษณะ 4 ด้าน ได้แก่ สติปัญญาและวิชาการ  ทักษะและวิชาชีพ  คุณธรรม  และสังคม) 
   (Discussion or analysis which creates desirable qualifications of Chulalongkorn   
   University graduates (specifying what aspect(s) required by the University which has   
   been achieved.  The four required aspects include intellect and academic 
knowledge, skills and professional knowledge, ethics, and social responsibility) 
 
 
 
 

http://www.academic.chula.ac.th/thaiver/Download/General/Pages_8.pdf
http://www.academic.chula.ac.th/thaiver/Download/คุณลักษณะบัณฑิต.pdf
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17. ความสอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของศูนย์การศึกษาทั่วไปแบบใหม่ 7 ทักษะ (เลือก 1 ผลลัพธ์ที่

สอดคล้องมากที่สุด) 
❑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่1 ความเป็นผู้นำในระดับสากล 
❑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่2 ร่วมสร้างสรรค์สังคมแห่งการเรียนรู้ 
❑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่3 เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก 
❑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่4 เข้าใจที่มาของความเป็นไทยและประยุกต์ให้เข้ากับบริบทพหุวัฒนธรรม 
❑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่5 การพัฒนาอย่างยังยืน 
❑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่6 สร้างสรรค์นวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ 
❑ ผลลัพธ์การเรียนรู้ที ่7 มีสุขภาวะที่ด ี

18. เนื้อหารายวิชามีความสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) หรือไม่ 
❑ สอดคล้อง 
❑ ไม่สอดคล้อง 

19. ความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 17 เป้าหมาย  
(โปรดเลือดเป้าหมายที่สอดคล้องมีที่สุด 3 เป้าหมาย) 
ลำดับที่........ ❑ เป้าหมายที่ 1: ขจัดความยากจน 
ลำดับที่........ ❑ เป้าหมายที่ 2: ยุติความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหารและยกระดับโภชนาการสำหรับ 
                       ทุกคนในทุกวัย 
ลำดับที่........ ❑ เป้าหมายที่ 3: สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมสวัสดิภาพสำหรับ 
                     ทุกคนในทุกวัย 
ลำดับที่........ ❑ เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ 
                     เท่าเทียมและสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
      
ลำดับที่........ ❑ เป้าหมายที่ 5: บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรี 
                     และเด็กหญิง 
ลำดับที่........ ❑ เป้าหมายที่ 6: สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัยสำหรับทุกคนและมี 
                     การบริหารจัดการที่ยั่งยืน 
ลำดับที่........ ❑ เป้าหมายที่ 7: สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนใน 
                     ราคาที่ย่อมเยา 
ลำดับที่........ ❑ เป้าหมายที่ 8: ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้าง 
                     งานเต็มที่ มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน 
ลำดับที่........ ❑ เป้าหมายที่ 9: สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม 
                     ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 
ลำดับที่........ ❑ เป้าหมายที่ 10: ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
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ลำดับที่........ ❑ เป้าหมายที่ 11: ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความครอบคลุม ปลอดภัย มี 
                     ภูมิต้านทานและยั่งยืน 
ลำดับที่........ ❑ เป้าหมายที่ 12: สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน 
ลำดับที่........ ❑ เป้าหมายที่ 13: เร่งต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดข้ึน 
ลำดับที่........ ❑ เป้าหมายที่ 14: อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเล 
                     อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ลำดับที่........ ❑ เป้าหมายที่ 15: ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการ 
                     ป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและ 
                     ฟ้ืนสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 
ลำดับที่........ ❑ เป้าหมายที่ 16: ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ทุกคน 
                     เข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 
ลำดับที่........ ❑ เป้าหมายที่ 17: เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟ้ืนฟูสภาพหุ้นส่วน 
                     ความร่วมมือระดับโลกสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 
 


