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หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554) 

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

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คณะ / สาขาวิชา  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
 ภาษาอังกฤษ  Bachelor of  Arts Program  in  Thai  Language 
 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
 ชื่อเต็ม (ไทย)   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
 ชื่อย่อ (ไทย)  ศศ.บ.(ภาษาไทย) 
 ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   Bachelor of  Arts (Thai Language) 
 ชื่อย่อ (อังกฤษ)    B.A.(Thai Language) 
 

3. วิชาเอก 
 - 
 

4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  133  หน่วยกิต 
 

5. รูปแบบของหลักสูตร 
5.1 รูปแบบ 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี   4  ปี 
5.2 ภาษาที่ใช้ 

ภาษาไทย 
5.3 การรับเข้าศึกษา 

             รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี 
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     5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
จัดการเรียนการสอนโดยตรง 
ร่วมมือกับสถาบันอ่ืนได้แก่............................... 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
          ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 

                     ให้ปริญญามากกว่า 1 สาขา..............................  (ระบุ) 
 

6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 

 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554  เปิดสอนภาคเรียนที่ 1/2554   

 สภาวิชาการ เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ 2/2554  
วันที่ 23  พฤษภาคม 2554 
 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบในการน าเสนอหลักสูตรในการประชุม  ครั้งที่ 4/2554  
วันที่ 25  พฤษภาคม 2554    
 
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
 หลักสูตรมีความพร้อมเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  
สาขาวิชาภาษาไทย  ในปีการศึกษา 2556 
 
8.  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 

(1) นักเขียนบทภาพยนตร์/บทละคร/บทโทรทัศน์    
(2) นักเขียนคอลัมน์   
(3) นักเขียนสารคดี     
(4) นักข่าว   
(5) ผู้ประกาศข่าว    
(6) กองบรรณาธิการ     
(7) นักวิชาการ   
(8) นักหนังสือพิมพ์   
(9) นักพากย์   
(10) นักจัดรายการวิทยุ    
(11) เลขานุการ  
(12) อาจารย์  
   ฯลฯ  
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9.  ชื่อ  ต าแหน่ง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารย์รับผิดชอบหลักสูตร 

9.1 อาจารยผู้์รับผิดชอบหลักสูตร 
 

ที ่ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒ/ิสาขาวิชา สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีจบ 

1 *นางสาววิยุดา  ทิพย์วิเศษ 
 

อาจารย์ 
 

ศศ.ม.(จารึกภาษาตะวันออก) 
ค.บ.(ภาษาไทย)(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2547 
2544 

2 *นางสาวสุคนธ์ธา   พุ่มเมือง 
 

อาจารย์ 
 

ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2551 
2547 

3 นางสุธาทิพย์  สว่างผล 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 

ศศ.ม.(ภาษาและวรรณกรรมล้านนา)   
กศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วิทยาลัยวิชาการศึกษา
สงขลา 

2531 
2517 

4 นางเยาวลักษณ์    ใจวิสุทธิ์หรรษา 
 

อาจารย์   ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
 ค.บ.(นาฏศิลป์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

2544 
2522 

5 นางสาวอัจฉราวรรณ  รูปดี 
 

อาจารย์  ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
 ค.บ. (นาฏศิลป์) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

2544 
2525 

6 นายนันทิพัฒน์  เพ็งแดง 
 

อาจารย์ ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

2550 
2548 

 
 

 

 
หมายเหตุ  * หมายถึง ผูรั้บผิดชอบหลกัสูตร 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

11.  สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

 ประเทศไทยเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่ส าคัญหลายด้าน ซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศ
ทั้งท่ีเป็นโอกาสและข้อจ ากัดของการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นการพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องมีการเตรียม
ความพร้อมและรู้จักน าศักยภาพของประเทศที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ 
 ในขณะที่แนวโน้มการรวมกลุ่มของประเทศในอาเซียนเพ่ือสร้างความร่วมมือทางด้านการค้า
และการลงทุน ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และการรวมกลุ่มการค้าเสรีมีความเข้มแข็ง
และมีบทบาทชัดเจนมากข้ึน แนวโน้มที่เกิดขึน้ดังกล่าวเป็นทั้งภัยคุกคามเศรษฐกิจที่ประเทศไทยต้อง
เผชิญและปรับตัวไปตามกฎเกณฑ์ที่สลับซับซ้อนมากขึ้น  ขณะเดียวกันก็ท าให้ประเทศไทยสามารถ
ขยายโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดกติกาด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศ  
จึงเป็นโอกาสให้ประเทศไทยด าเนินนโยบายการค้าเชิงรุก และขยายตลาดการค้าส่งออก   
 ดังนั้นประเทศไทยจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนโดยเน้นการพัฒนา
ทักษะวิทยาการด้านต่างๆเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภายใต้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในระดับโลกและในประเทศส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้ง

ที่คาดว่าจะเป็นโอกาสและส่วนที่เป็นภัยคุกคาม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้แก่
คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไปเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมของประเทศไทย จึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคน  
เพราะคนเป็นทั้งเป้าหมายของการรับประโยชน์  และผลกระทบของการพัฒนา และเป็นกลไกช่วยให้
การพัฒนาไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ   โดยเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติอย่างสมดุล ระหว่างคุณธรรมและ
ความรู้   มีความสามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  มีความสามารถในการสื่อสาร และ 
เรียนรู้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนได้ เป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเหมาะสม   และมีระบบ
การศึกษาท่ีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโลกสมัยใหม่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
และความต้องการแรงงาน และความแตกต่างของสังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่น  

จากการเข้าสู่สังคมไร้พรมแดนภาษาไทยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากกฎ 
บัตรอาเซียนท าให้มีการเปิดเสรีภูมิภาคในด้านต่างๆ เช่น เขตการค้าเสรี การเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างภาษาไทย  นอกจากมรดกทางวัฒนธรรมแล้วเพ่ิมบทบาทในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารของ
คนไทยและประชาคมอาเซียน อีกด้วย   ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยเป็นอย่างดีก็
จะเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

     สภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แสดงให้เห็นถึงความต้องการก าลังคนที่มี
ศักยภาพด้านภาษาไทย เพราะภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ สาน
ความสัมพันธ์ให้เกิดความปรองดอง สามัคคี และสามารถใช้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย และพัฒนา
ต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ 
 ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย ให้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพภาษาไทยทั้งในด้านทักษะทางภาษา  ภาษา  และวรรณกรรม สามารถน าความรู้ภาษาไทยไป
สร้างสรรคภ์ูมิปัญญาท้องถิ่น ให้คงคุณค่าและความหมายของวัฒนธรรมไทยเป็นผู้ที่มีคุณธรรม
จริยธรรม มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  มีทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถพัฒนาตนให้อยู่ในสังคมได้
เป็นอย่างดี  และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศชาติ 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
 การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยนี้ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น
เสริมพลังปัญญาของแผ่นดิน สร้างสรรค์ศิลปวิทยา เพื่อช่วยให้คนในท้องถิ่นรู้เท่าทัน                      
การเปลี่ยนแปลง สามารถเลือกสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับตนเองและชุมชนท้องถิ่นเพราะหลักสูตร
ภาษาไทยได้จัดให้เรียนวิชาภาษาไทย โดยแบ่งเป็นวิชาบังคับและวิชาเลือก วิชาบังคับนั้นต้องเรียน
วิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น  วิวัฒนาการกวีนิพนธ์  ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร หลักการเขียน 
หลักการฟังและการพูด วรรณกรรมศึกษา ลักษณะภาษาไทย ประดิษฐการทางภาษา คติชนวิทยา              
การวิจัยทางภาษาไทย  สัมมนาภาษาไทย  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านทางวิชาการ และ
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเขียนทางวิชาการ นอกจากนี้หลักสูตรได้จัดวิชาเลือกให้ผู้เรียนได้เลือก
ตามความถนัดและความสนใจที่จะน าไปใช้ประกอบอาชีพ   
 

13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอื่นของสถาบัน 
13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น 

 หมวดศึกษาทั่วไป ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  กลุ่มวิชา
สังคมศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ีเปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  คณะวิทยาการจัดการ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเอกเลือก และกลุ่มวิชา
ปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด าเนินการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
ส่วนสหกิจศึกษาด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 กลุ่มวิชาเอกบังคับมี 2 รายวิชา คือวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านทางวิชาการและ
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเขียนทางวิชาการ ด าเนินการสอนโดยโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 



6 
 

 

    13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอื่นต้องมาเรียน 
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้ 

    13.3 การบริหารจัดการ 
โปรแกรมวิชาที่เก่ียวข้องกับกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป เป็นผู้รับผิดชอบจัดผู้สอน  

โปรแกรมวิชาภาษาไทย จัดอยู่ในกลุ่มผู้สอนของกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 3 รายวิชาและ 
เป็นวิชาเลือก ได้แก่  1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 1541002  ภาษาและการสื่อสารเพ่ือ
จุดประสงค์เฉพาะ  และ 1541003  ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น ก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชา
ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  
 จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียดของรายวิชาและรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพื่อเป็นมาตรฐานใน
การติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
 
 

หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร 
 

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสตูร 
 1.1 ปรัชญา และความส าคัญ 

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มี 
ความรู้และทักษะทางภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้มีคุณธรรมและจริยธรรม   
 สาขาวิชาภาษาไทยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพทางด้านภาษาไทยและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทย  มีความภาคภูมิใจและศรัทธาในวิชาชีพ  รับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพและมี
คุณธรรม  สามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานวิชาการ   
 1.2  วัตถุประสงค์ 

       1.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางภาษาและวรรณกรรมไทย 
        1.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางภาษาไทย และสามารถน าไปประกอบอาชีพ   ทั้ง
ภาครัฐบาล  เอกชน  และอาชีพอิสระที่ต้องอาศัยภาษาเป็นสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        1.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความส าคัญของภาษาและ
วรรณกรรมไทย  ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมของชาติ 
        1.2.4 เพ่ือส่งเสริมเจตคติทางภาษาไทย  ท าให้บัณฑิตมีโลกทัศน์กว้าง  มีความคิดรเิริ่ม
สร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถพัฒนาตนให้อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  และเป็นก าลังใน
การพัฒนาประเทศชาติ 

2. แผนพัฒนาปรับปรุง 
แผนการพัฒนา / 

เปลี่ยนแปลง 
กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

1.ปรับปรุงหลักสูตรตามความ
ต้องการก าลังคนของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

1.ส ารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 

1.แบบส ารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต 
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แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

2.ประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างผู้ใช้บัณฑิตกับ
โปรแกรมวิชา 
3.จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ภาคปฏิบัติ  นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานกับโปรแกรม
วิชา 
 

2.เอกสารการประชุม ได้แก่ 
หนังสือเชิญประชุม  แบบตอบ
รับการเข้าร่วมประชุม  
ก าหนดการประชุม   
รายงานการประชุม  
และสรุปรายงานการประชุม  
เป็นต้น 
3. ผลการเรียนและแฟ้มสะสม
งานของนักศึกษา 
4.บันทึกความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับโปรแกรมวิชา  

2.พัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยเน้นผู้เรียนป็น
ส าคัญ 

1.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2.ส่งเสริมนิสัยรักการศึกษา
ค้นคว้า เพ่ือหาค าตอบที่
นักศึกษาต้องการเรียนรู้ 
3.ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
ผู้อื่นได้ 
 

1.มคอ.3-7 
2.รายงานการประเมินตนเอง 
โดยผู้สอนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3.พัฒนาและส่งเสริมทักษะทาง
วิชาการแก่ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 

1. สนับสนุนการท าหนังสือ  
ต าราบทความ งานวิจัยหรือ
ผลงานทางวิชาการ  เพ่ือ
ต าแหน่งทางวิชาการ 
2.สนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิให้ถึง
ระดับปริญญาเอกตรงตาม
สาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่มี
ความสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ภาษาไทย 
3.สนับสนุนให้เข้าร่วมการ
ประชุมทางวิชาการ เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู้ในสาขาวิชา 
 
 

1.หนังสือ ต ารา บทความ 
งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ 
อย่างน้อย 1 ชื่อเรื่อง 
2. สัญญาเงินทุนสนับสนุนการ
เรียน 
3.หนังสือขออนุญาตไปราชการ   
สัญญายืมเงิน และเอกสาร
หลักฐานการยืมเงิน 
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แผนการพัฒนา / 
เปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 

4.พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 1.ให้นักศึกษาได้ฝึกงานใน
สถานที่ต่างๆ   
2.ฝึกให้นักศึกษาได้น าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในเวที
วิชาการ  เพื่อพัฒนานักศึกษา
ให้มีความสามารถทางวิชาการ
วิชาชีพ  มีสุขภาพดี   
รกัสิ่งแวดล้อมและ
ศิลปวัฒนธรรม 
 

1.แผนพัฒนานักศึกษาของ
สาขาวิชา  
2. จ านวนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

 
 
 

หมวดที ่3  ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 
 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบการศึกษา 

ใช้ระบบทวิภาค โดย 1  ปีการศึกษา  แบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ  
1  ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15  สัปดาห์ 

1.2  การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
มีภาคฤดูร้อน จ านวน 1 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 8 สัปดาห์ 
การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค 
-ไม่มี- 
 

2.   การด าเนินการหลักสูตร 
2.1 วัน - เวลาในด าเนินการเรียนการสอน 

ภาคการศึกษาที่  1 เดือนมิถุนายน - กันยายน 
ภาคการศึกษาที่  2  เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ 
ภาคฤดูร้อน           เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 

2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา  
2.2.1  ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
2.2.2  มีคุณสมบัติอ่ืนครบถ้วนตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เรื่องการรับ 

นักศึกษา 
 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
  วิธีคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์/ ระเบียบการสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับ               
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 2.3.1 นักศึกษาไม่แน่ใจต่อการตัดสินใจเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคตของตนเอง 

2.3.2 นักศึกษามีพ้ืนฐานความรู้ทางวิชาการ และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือ
การศึกษาค้นคว้าน้อย 

2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพือ่แก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและท ากิจกรรม 
 2.4.2 มอบหมายหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน ท าหน้าที่สอดส่อง ตักเตือนให้
ค าปรึกษาแนะน า และการติดตามการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที ่1 ที่อยู่ในความดูแลจากอาจารย์
ผู้สอน ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือสามารถเข้าพบและขอค าแนะน าได้ 
 2.4.3 จัดสอนเสริมในรายวิชาพ้ืนฐานดังกล่าวโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
คณะวิทยาศาสตร์ หรือคณะที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.4 จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษาทางด้านวิชาการให้มีความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง 
ภายใต้การดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา และจัดกิจกรรมสอนเสริม 
 

2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 
 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ชั้นปีที่ 1 40 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 2 - 40 40 40 40 
ชั้นปีที่ 3 - - 40 40 40 
ชั้นปีที่ 4 - - - 40 40 

รวม 40 80 120 160 160 
คาดว่าจะส าเร็จการศึกษา    40 40 

 

 
 

2.6 งบประมาณตามแผน 
รายละเอียดการประมาณการค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี(หน่วย : บาท) 
 

หมวดรายจ่าย 
ปีการศึกษา 

2554 2555 2556 2557 2558 
ค่าวัสดุ 10,600 212,000 424,000 636,000 848,000 
ค่าใช้สอย 74,200 148,400 296,800 445,200 593,600 
ค่าตอบแทน 31,800 63,600 127,200 190,800 25,440 

รวม 116,600 424,000 848,000 1,272,000 169,600 
 

(ไม่รวมเงินเดือนของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บุคลากร และงบประมาณด้านครุภัณฑ์  ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง) 
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2.7 ระบบการศึกษา 
      แบบชั้นเรียน  
       แบบทางไกลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก 
       แบบทางไกลผ่านสื่อแพร่ภาพและเสียงเป็นสื่อหลัก 
       แบบทางไกลอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อหลัก (E-learning) 
       แบบทางไกลทางอินเทอร์เน็ต 
       อ่ืนๆ (ระบุ) 
 

2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันอุดมศึกษา 
นักศึกษาท่ีเคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ สามารถ             

เทียบโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผล 
การเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550  
(ภาคผนวก ค) 
 

3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 
3.1 หลักสูตร 
 โครงสร้างหลักสูตรรวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  ไม่น้อยกว่า        133  หน่วยกิต 

  1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า   จ านวน       30  หน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร     จ านวน        12  หน่วยกิต 
2.กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์    จ านวน         6  หน่วยกิต 
3.กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์    จ านวน         6  หน่วยกิต 
4.กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  จ านวน         6  หน่วยกิต  

2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน   ไม่น้อยกว่า       97  หน่วยกิต 
 1.กลุ่มวิชาเอกบังคับ          39  หน่วยกิต 

2.กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า        51  หน่วยกิต 
3.กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   7  หน่วยกิต 

ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
   3.1 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
   -การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  จ านวน      2    หน่วยกิต 
   -การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย     จ านวน       5   หน่วยกิต 
   3.2 สหกิจศึกษา 
   -การเตรียมสหกิจศึกษา         จ านวน     1   หน่วยกิต 
   -สหกิจศึกษา           จ านวน     6   หน่วยกิต 

.  3.หมวดวิชาเลือกเสรี                       6   หน่วยกิต 
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3.1.3 รายวิชา    

ความหมายของเลขรหัสประจ าวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย
ประกอบด้วยเลข  7 หลัก มีความหมายดังนี้ 

  เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา (สาขาวิชาภาษาไทย คือ 154) 
  เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 

 
 

 

 
                                                                                 

ล าดับก่อนหลัง 
                                                                           
                                                                          ลักษณะเนื้อหา 
                                                                       
                                                                       ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
                                                          
                                                                หมวดวิชาและหมู่วิชา 
 
ชื่อรายวิชาทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  จ านวนหน่วยกิต (จ านวนชั่วโมงบรรยาย – 

จ านวนชั่วโมงปฏิบัติ – จ านวนศึกษาด้วยตนเอง)  โดยใช้อักษรย่อ คือ น(ท-ป-อ) น:  
จ านวนหน่วยกิต – ท: จ านวนชั่วโมงบรรยายหรือทฤษฎี – อ: จ านวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเอง 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 
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1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต    
     1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
 บังคับเรียน    6  หน่วยกิต 
  

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  

Fundamental  English 
3(3-0-6) 

1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
English for Communication 

3(3-0-6) 

เลือกเรียน  จากวิชาต่อไปนี้  ไม่เกิน  6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 

Thai  Language  Skills 
3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
 Language and Communication for Specifics Purposes 

3(3-0-6) 

1541003 ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น 
Language and Communication in Local Community 

3(3-0-6) 

1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Oral - Aural  Communication  in  Japanese Language 

3(3-0-6) 

1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Oral - Aural  Communication  in  Chinese Language 

3(3-0-6) 

1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Oral - Aural  Communication  in  Myanmar Language 

3(3-0-6) 

     
     1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  และ

ไม่เกิน   9 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน     

Human Behavior and Self Development 
3(3-0-6) 

1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ    
Critical Thinking Skills 

3(3-0-6) 

1511001 จริยธรรมกับมนุษย์       
Ethics and Human Being 

3(3-0-6) 

1511002   ความจริงของชีวิต       
Facts  of  Life 

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1521001   พุทธศาสน์                                                 

Buddhism 
3(3-0-6) 

1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า    
Information for Research  and  Study 

3(3-0-6) 

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์      
Aesthetics of Visual Art 

3(3-0-6) 

2051001   สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง     
Aesthetics of Drama 
 

3(3-0-6) 

2061001 สังคีตนิยม        
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

3561001 ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่     
Leadership   and  Contemporary  Management 

3(3-0-6) 

    
     1.3  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  

และไม่เกิน   9 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย       

Thai  Social  Economy 
3(3-0-6) 

2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ           
Social Equity and Peace 

3(3-0-6) 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม      
Civics  and   Social  Responsibility 

3(2-2-5) 

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก      
Thai and Global Society 

3(3-0-6) 

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม      
Human Being  Community and Environment 

3(3-0-6) 

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น      
Local Resource Management 

3(3-0-6) 

2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย   
Thai Politics and Governmen 

3(3-0-6) 

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป     3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
Introduction to Law 

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ      
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

3591001     เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน      
Economics in Daily Life 

3(3-0-6) 

3591002     เศรษฐกิจพอเพียง         
Sufficiency Economy 

3(3-0-6) 

 
 
 
 
     1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี    

ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  และไม่เกิน   9 หน่วยกิต 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพ่ือคุณภาพชีวิต      

Sports  and Recreation  for Quality  of  Life 
3(2-2-5) 

1161002   การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ         
Exercise for Health 

3(2-2-5) 

4001001   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา 
Science  and  Technology  for  Development 

3(3-0-6) 

4001002   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน    
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

4001003   การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ    
Conservation Environments and Natural Resources 

3(3-0-6) 

4091001   คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน       
Fundamental    Mathematics 

3(3-0-6) 

4091003   คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ    
Mathematics  and  Decision  Making 

3(3-0-6) 

4121001   การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา   
Computer Skills and Information  Technology  for Students 

3(2-2-5) 

4121002   การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์  
Word  Processing  and  Presentation 

3(2-2-5) 

4121004   ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล      
Skills of Spreadsheet and Data Management Applications 

3(2-2-5) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     

Website  Design  and  Development 
3(2-2-5) 

5001001   เกษตรในชีวิตประจ าวัน      
Agriculture  in  Daily  Life 

3(2-2-5) 

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน      
Technology  in  Daily Life 

3(3-0-6) 

5501002   เทคโนโลยีท้องถิ่น       
Local  Technology 

3(3-0-6) 

 
 
 
 

2.  หมวดวิชาเฉพาะด้าน    ไม่น้อยกว่า 97   หน่วยกิต 
     2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ     39   หน่วยกิต 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น      
Introduction  to  Linguistics 

3(3-0-6) 

1541102 วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย      
Thai  Poetry  Evolution 

3(3-0-6) 

1541202 ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร     
Art  of  Language  for  Communication    

3(3-0-6) 

1541204 หลักการเขียน       
Principles  of  Writing 

3(3-0-6) 

1541205 หลักการฟังและการพูด      
Principles  of  Listening  and  Speaking 

3(3-0-6) 

1541401 วรรณกรรมศึกษา      
Literary  Study 

3(3-0-6) 

1542101 ลักษณะภาษาไทย      
Characteristics  of  Thai  Language 

3(3-0-6) 

1543203 ประดิษฐการทางภาษา     
Language  Invention 

3(3-0-6) 

1543408 คติชนวิทยา        
Folklore 

3(2-2-5) 

1544901 การวิจัยทางภาษาไทย       
Research  Methodology in Thai 

3(3-0-6) 

1544902 สัมมนาภาษาไทย        3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
Seminar  on  Thai  Language 

1552115 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านทางวิชาการ   
English  for  Academic  Reading  Development 

3(3-0-6) 

1552116      ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเขียนทางวิชาการ            3(3-0-6) 
        English  for  Academic  Writing  Development 
 
     2.2  วิชาเอกเลือก       ไม่น้อยกว่า  51  หน่วยกิต 
 เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้ 
 กลุ่มวิชาทักษะทางภาษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

1541201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและสืบค้น    
 Thai  for  Communication  and  Information  Retrieval 

3(3-0-6) 

1541203 ภาษาไทยธุรกิจ       
Usage  of  Thai  Language  in  Business 

3(3-0-6) 

1541208 การพูดเพ่ือสังคม      
Social  Speaking 

3(3-0-6) 

1541209 การเขียนเพ่ือการสื่อสาร              
Writing  for Communication 

3(3-0-6) 

1542201 การอ่านเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ            
Reading  for  Special  Purpose 

3(3-0-6) 

1542203 การเขียนเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ           
Writing  for  Special  Purpose  

3(3-0-6) 

1542204 ศิลปะการอ่านออกเสียง      
Reading  Technique 

3(3-0-6) 

1542206 การเขียนกวีนิพนธ์ไทย      
Thai  Writing Poetry 

3(3-0-6) 

1542207 การเขียนสารคดี       
Feature  Writing 

3(3-0-6) 

1542208 การอ่านตีความ                              
Reading  for  Interpretation 

3(3-0-6) 

1543204 การเขียนบทความ      
Article Writing 

3(3-0-6) 

1543211 การเขียนบท                                     
Script  Writing 

3(3-0-6) 

1543213 การแปล                                                3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
Translation  

1543214 การจัดท าหนังสือ      
Editorial Work  

3(2-2-5) 

1543215 การย่อความ                                        
Summary 
 

3(3-0-6) 

1543217 การอ่านเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม       
Reading  for  life  and  Society  Development 

3(3-0-6) 

1543220 การเขียนบันเทิงคดี      
Non-Fiction Writing 

3(3-0-6) 

1543601 การถ่ายทอดสาระภาษาไทย     
Propagation in Thai 

3(2-2-5) 

1544203 การแปรรูปวรรณกรรม      
Adaptation  of  Literary  Works 

3(3-0-6) 

1544204 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน   
Children  and  Adolescent  Book  Writing 

3(3-0-6) 

1544205 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     
Speaking  on  Broadcasting 

3(3-0-6) 

1544601 การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์   
Thai  Language  Presentation  by   Computer 

3(2-2-5) 

1544904 การศึกษาเอกเทศ                                     
Independent  Study 

3(3-0-6) 

1544905 สัมมนาร้อยแก้ว  ร้อยกรอง                     
Seminar  in  Thai  Prose  and  Poetry 

3(3-0-6) 

 
 กลุ่มวิชาทางภาษา 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

15441101 ค าและส านวนไทย               
Words  and  Idioms  in  Thai    

3(3-0-6) 

1541104 ภาษาบาลี                           
Pali   

3(3-0-6) 

1541105 ภาษาสันสกฤต                        
Sanskrit   

3(3-0-6) 

1541106 ภาษาเขมร         
Khmer   

3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1542105   นโยบายภาษาไทยมาตรฐาน                                

Thai  Standard Language  Policy 
3(3-0-6) 

1542301 อักษรไทย                                              
Thai  Alphabet 

3(3-0-6) 

1542106 วิวัฒนาการภาษาไทย             
Evolution of Thai Language  

3(3-0-6) 

1543101 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย        
Reading  and  Writing  Systems  in  Thai 

3(3-0-6) 

1543202 ภาษากับวัฒนธรรม       
Language  and  Culture 

3(3-0-6) 

1543103 ภาษาถ่ิน                                
Dialect 

3(3-0-6) 

1543105 ภาษาศาสตร์สังคม     
Sociolinguistics 

3(3-0-6) 

1543201 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย        
Pali  and  Sanskrit  in  Thai 

3(3-0-6) 

1543306 จารึกและเอกสารโบราณ                       
Paleography  and Ancient  Documentary 

3(3-0-6) 

1544103 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ        
Thai  for  Foreigners 

3(3-0-6) 

1544201 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย             
Foreign  Loanwords  in  Thai 
 

3(3-0-6) 

กลุ่มวิชาทางวรรณกรรม 
1541403 แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม    

Thoughts  from  Literature 
3(3-0-6) 

1542401 วรรณกรรมวิจารณ์                                            
Literary  Criticism 

3(3-0-6) 

1542402 วรรณคดีนิราศ                                      
Niras  Literature 

3(3-0-6) 

1542403 วรรณกรรมประวัติศาสตร์                 
Historical  Literature 

3(3-0-6) 

1542404 คีตวรรณกรรมศึกษา                            
A  Study  of  Thai  Songs 

3(3-0-6) 

1543402 วรรณคดีการละคร                                3(3-0-6) 
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รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
Dramatic  Literature 

1543404 วรรณกรรม สังคมและการเมือง         
Social  and  Political  Literature 

3(3-0-6) 

1543406 วรรณคดีมรดก       
Literal  Heritage 
 

3(3-0-6) 

1543407 วรรณกรรมท้องถิ่น                               
Local  Literature 

3(3-0-6) 

1543409 วรรณกรรมซีไรต์       
Literature  of  S.E.A  Write  Award              

3(3-0-6) 

1543424 วรรณกรรมแปล                                 
Translated   Literary  Works 

3(3-0-6) 

1543501 การจัดท าหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน    
Writing  Children  and  Adolescent 

3(2-2-5) 

1543503 ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย    
A  Study  of  Research  Work  in  Thai 

3(3-0-6) 

1544401 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา      
Literature  on  Thai  Customs and Religion 

3(3-0-6) 

1544402 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย       
Influence  of  Foreign  Literature  on  Thai  Literature 

3(3-0-6) 

1544903 สัมมนานักเขียนไทย                                
Seminar on  Thai  Writer 

3(3-0-6) 
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 2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 7 หน่วยกิต 
 ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
 

        แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 
1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย   

Preparation for Professional Internship in  Thai 
2(90) 

1544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย    
Professional Internship  in  Thai 
 

5(450) 

 แผนสหกิจศึกษา  
รหัสวิชา ชื่อวิชา น (ท-ป-อ) 

1544803 การเตรียมสหกิจศึกษา      
Cooperative Education Preparation   

1(45) 

1544804 สหกิจศึกษา      
Cooperative Education 

  6(540)
  

 
 
 
 
 
 
 
 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต 
        ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ  ในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  โดยไม่ซ้ า
กับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้วและต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียน โดยนับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตร 
 
 3.1.4   แผนการศึกษา   

             

    
ปีท่ี 1  ภาคการศึกษาที่ 1 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน  3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(3-0-6) 
1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
1541102 วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย  3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(3-0-6) 
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รวม 18 
 
 

ปีท่ี  1  ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1551002 ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(3-0-6) 
1541202 ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
1541401 วรรณกรรมศึกษา 3(3-0-6) 
1542101 ลักษณะภาษาไทย 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(3-0-6) 

รวม 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(3-0-6) 
1541205 หลักการฟังและการพูด 3(3-0-6) 
1543203 ประดิษฐการทางภาษา 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(3-0-6) 

รวม 21 
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ปีท่ี  2  ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(3-0-6) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(3-0-6) 
1541204 หลักการเขียน 3(3-0-6) 
1543408 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(3-0-6) 

รวม 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(3-0-6) 
1552115 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านทางวิชาการ 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(3-0-6) 

รวม 21 
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ปีท่ี  3  ภาคการศึกษาที่  2 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1544901 การวิจัยทางภาษาไทย 3(3-0-6) 
1552116 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเขียนทางวิชาการ 3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(2-2-5) 
xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(3-0-6) 
xxxxxxx วิชาเลือกเสรี  3(3-0-6) 

รวม 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปีท่ี  4  ภาคการศึกษาที่  1 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

1544902 สัมมนาภาษาไทย 3(3-0-6) 

xxxxxxx วิชาเอกเลือก  3(3-0-6) 

1544801 
 
 
1544803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาษาไทย   
หรือ 
การเตรียมสหกิจศึกษา 

2(90) 
 
 

1(45) 
รวม 7 - 8 
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ปีท่ี  4 ภาคการศึกษาที่  2 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

1544802 
 
1544804 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  
หรือ 
สหกิจศึกษา 

5(450) 
 
6(540) 

รวม 5 - 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา 
  ค าอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ก)  
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ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ 

3.2.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

 

 
ที ่

 
ชื่อ-นามสกุล 

 
ต าแหน่งวิชาการ 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

 
ปีที่จบ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห์ 

2554 2555 2556 2557 2558 
1 นางสาววิยุดา  ทิพย์วิเศษ อาจารย ์ ศศ.ม.(จารึกภาษาตะวันออก) 

ค.บ.(ภาษาไทย)(เกยีรตินยิมอันดับ 2) 
มหาวิทยาลยัศิลปากร 
สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2547 
2544 

12 12 12 12 12 

2 นางสาวสุคนธ์ธา   พุ่มเมือง 
 

อาจารย ์
 

ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2551 
2547 

12 12 12 12 12 

3 นางสุธาทิพย์  สว่างผล 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 

ศศ.ม.(ภาษาและวรรณกรรมล้านนา)   
กศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา 

2531 
2517 

12 12 12 12 12 

4 นายนันทิพัฒน์  เพ็งแดง 
 

อาจารย ์ ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
มหาวิทยาลยันเรศวร 

2550 
2548 

12 12 12 12 12 

5 นางเยาวลักษณ์    ใจวิสุทธิ์หรรษา 
 

อาจารย ์  ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
 ค.บ.(นาฏศิลป์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
วิทยาลัยครสูวนสุนันทา 

2544 
2522 

12 12 12 12 12 

6 นางสาวอัจฉราวรรณ  รปูด ี
 

อาจารย ์ ศศ.ม.(ภาษาไทย) 
 ค.บ. (นาฏศิลป์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 
วิทยาลัยครสูวนสุนันทา 

2544 
2525 

12 12 12 12 12 
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3.2.2  อาจารย์ประจ า 
 
ที ่

 
ชื่อ-นามสกุล 

 
ต าแหน่งวิชาการ 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

 
ปีที่จบ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห ์

2554 2555 2556 2557 2558 
1 นางสาววิยุดา  ทิพย์วิเศษ 

 

อาจารย ์

 

ศศ.ม.(จารึกภาษาตะวันออก) 

ค.บ.(ภาษาไทย)(เกยีรตินยิมอันดับ 2) 

มหาวิทยาลยัศิลปากร 

สถาบันราชภฏัก าแพงเพชร 

2547 

2544 

12 12 12 12 12 

2 นางสาวสุคนธ์ธา   พุ่มเมือง 

 

อาจารย ์

 

ศศ.ม.(ภาษาไทย) 

ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2551 

2547 

12 12 12 12 12 

3 นางสุธาทิพย์  สว่างผล 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์

 

ศศ.ม.(ภาษาและวรรณกรรมล้านนา)   

กศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

วิทยาลัยวิชาการศึกษาสงขลา 

2531 

2517 

12 12 12 12 12 

4 นายนันทิพัฒน์  เพ็งแดง 

 

อาจารย ์ ศศ.ม.(ภาษาไทย) 

ศศ.บ.(ภาษาไทย) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

2550 

2548 

12 12 12 12 12 

5 นางเยาวลักษณ์    ใจวิสุทธิ์หรรษา 

 

อาจารย ์  ศศ.ม.(ภาษาไทย) 

 ค.บ.(นาฏศิลป์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิทยาลัยครสูวนสุนันทา 

2544 

2522 

12 12 12 12 12 
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ที ่

 
ชื่อ-นามสกุล 

 
ต าแหน่งวิชาการ 

 
คุณวุฒิ/สาขาวิชา 

 
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา 

 
ปีที่จบ 

ภาระการสอน ชม./สัปดาห ์

6 นางสาวอัจฉราวรรณ  รปูด ี

 

อาจารย ์ ศศ.ม.(ภาษาไทย) 

 ค.บ. (นาฏศิลป์) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

วิทยาลัยครสูวนสุนันทา 

2544 

2525 

12 12 12 12 12 

7 นางสาวสุนทรี  ดวงทิพย ์
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ ค.ด.   อุดมศึกษา 
 
ค.ม.การสอนภาษาไทย 
 
นศ.บ. ประชาสมัพันธ์ 
 
กศ.บ. ภาษาไทย (เกียรตินยิมอันดบั 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 
มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
ประสานมิตร 

2543 
 
2526 
 
2534 
 
2520 

12 12 12 12 12 

 
 

 
      3.2.3 อาจารย์พิเศษ 
  - ไม่มี 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 
หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  หรือสหกิจศึกษาไว้ในหมวด

วิชาเฉพาะด้าน  กลุ่มวิชาปฏิบัติและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  หรือสหกิจศึกษา 
4.1  มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 

 4.1.1  มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านภาษาไทยจากสถานประกอบการ และตระหนักถึงความ
จ าเป็นในการเรียนรู้ทฤษฎีและการปฏิบัติจริงมากยิ่งขึ้น 
 4.1.2  บูรณาการความรู้ที่เรียนมาเพ่ือน าไปแก้ไขปัญหาในการท างาน  โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นเครื่องมือได้อย่างเหมาะสม 
 4.1.3  รู้บทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
 4.1.4  มีมนุษยสัมพันธ์  สามารถปรับตัวและท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี 
 4.1.5  มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เข้าใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเข้ากับสถาน
ประกอบการได้ 
 4.1.6  มีความกล้าในการแสดงออก และน าความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในงานได้ 
 4.1.7  มีสติ รู้จักพิจารณาปัญหา และแก้ไขปัญหาในการท างานได้อย่างมีเหตุผล 

4.2  ช่วงเวลา  
  ฝึกงานภาคสนามหรือสหกิจศึกษา  ก าหนดให้ฝึกภาคการศึกษาที่  2 ของปีการศึกษาที่ 4   

4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   
 รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษา หรือ 16 สัปดาห์  ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย จะต้องมีเวลาฝึกงาน ไม่
น้อยกว่า 450 ชั่วโมง 
 
5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย(ถ้ามี) 

ไม่มี 
 

หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 
 

1.การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 

1.รักษ์ภาษาไทย : มีความรู้และทักษะใน
การใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องเหมาะสมตาม
หลักเกณฑ์ 

1.นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม “โครงการพัฒนา 
  บุคลิกภาพการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร” 
2 นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม “โครงการวัน 
  ภาษาไทย” 
3.สนับสนุนให้นักศึกษาจัดตั้ง และด าเนินกิจกรรม 
  “ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม”  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
2.ใฝ่หาความรู้ : หมั่นศึกษาหาความรู้ให้ทัน
โลกทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 

1.นักศึกษาไปทัศนศึกษา เพื่อเพ่ิมพูนความรู้และ 
  ประสบการณ์ทางวิชาการ 
2.นักศึกษาเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าทาง 
  ภาษาไทย 
3.นักศึกษาอ่านหนังสือนอกเวลาตามที่ก าหนดแต่ละ 
  ชั้นปี  

3.เชิดชูวัฒนธรรม : มีระเบียบวินัยและ
ด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

1.สนับสนุนให้นักศึกษาจัดตั้ง และด าเนินกิจกรรมของ 
 “ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม”  
2.สนับสนุนให้นักศึกษาประกวดหรือแข่งขันทักษะทาง 
  ภาษาไทย 
3.นักศึกษาร่วมกิจกรรมในโครงการ 3D ได้แก่ ส่งเสริม  
  ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
  ประมุข (Democracy) 
  มีจิตส านึกและรังเกียจการซื้อสิทธิ์ขายเสียง 
  การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม (Decency) 
  ห่างไกลยาเสพติด (Drug) 
4.นักศึกษาร่วมกิจกรรมประเพณีของมหาวิทยาลัยและ 
  ท้องถิ่น 
5.นักศึกษาจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี 

4. จริยธรรมงามเลิศ : มีความประพฤติดี
งาม เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 

1.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันเปิดภาคเรียน  
2.ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เลือก 
  วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  ฝึก 
  ประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  หรือการเตรียม 
  สหกิจศึกษา และสหกิจศึกษา 
 

 
 

2.การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
2.1ผลการเรียนรู้ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  

 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
   - ให้ความส าคัญในวินัยการ
ตรงต่อเวลา  การส่งงานภายใน
เวลาที่ก าหนด  
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    - การขานชื่อ การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงาน
ตรงเวลา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
  1.2 มรีะเบียบวินัย อดทน 
ขยัน ซื่อสัตย์ 
  1.3 มีความเสียสละมีจิต
สาธารณะ เป็นแบบอย่างที่ดี  
มีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อ่ืน 
และเข้าใจโลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต 
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ 
ด าเนินชีวิตโดยพื้นฐานตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

     - เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
สังคม และแสดงถึงการมีเมตตา  
กรุณา  และความเสียสละ 
     - สอดแทรกความซื่อสัตย์
ต่อตนเอง  สังคม 
     - จัดกิจกรรมการพัฒนา
คณะ/ มหาวิทยาลัย/ ชุมชน 
     - เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง
ตามระเบียบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย   
 

     - พิจารณาจากผลการเข้า
ร่วมกิจกรรมของนักศึกษา 
     - สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 

2.  ด้านความรู้ 
     มีความรู้ในศาสตร์ สาขา
ต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาและการ
ด าเนินชีวิตในสังคม ดังต่อไปนี้ 
      2.1 คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
      2.2 เทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสาร 
      2.3 มนุษยศาสตร์ และ
สังคม ศาสตร์ 
      2.4 ภาษา 
 

2.  ด้านความรู้ 
     - ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดองค์ความรู้ 
     - มอบหมายให้ท ารายงาน 
     - จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษา     
ดูงาน 

2.  ด้านความรู้ 
     - การประเมินจากแบบ 
ทดสอบด้านทฤษฎี ส าหรับการ
ปฏิบัติประเมินจากผลงานและ
การปฏิบัติการ 
     - พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
     - ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1 สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ 
ประเมินข้อมูลจากหลักฐานและ
น าข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้ 

    3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์
ปัญหาที่ซับซ้อน และเสนอแนว
ทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    - ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ   
แก้ปัญหา (Problem Based   
Instruction) 
    - ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก 
สถานการณ์จริง 
     - มอบหมายงานที่ส่งเสริม     
การคิด  วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ 

 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
   - ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการ
แก้ปัญหา 
    - ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
    - ประเมินจากการทดสอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
     4.1 มีทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ได้แก่ ภาวะผู้น า
และการบริหาร การจัดการ 
ความเข้าใจ วัฒนธรรมและ
สังคมท่ีแตกต่าง ความสามารถ
ในการท างานและแก้ปัญหากลุ่ม
ได้ 
      4.2  มีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง ได้แก่ ความรับผิดชอบ
ต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การ
พัฒนาตนเองด้านอารมณ์ การ
พัฒนาตนเองด้านสังคม     
      4.3  มีความรับผิดชอบต่อ
สังคม ได้แก่ รักและภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่น สถาบัน 
 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 
    - ก าหนดการท างานกลุ่ม
โดยให้หมุนเวียนการเป็นผู้น า
และผู้รายงาน 
    - ให้ค าแนะน าในการเข้า
ร่วมกิจกรรมสโมสร  กิจกรรม
ของมหาวิทยาลัยฯ 
    - ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการ
ให้ความร่วมมือ 
    - มอบหมายงานให้
สัมภาษณ์บุคคลต่าง  ๆ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

      - ประเมินจากการรายงาน 
 หน้าชั้นเรียนโดยอาจารย์และ 
 นักศึกษา 
    - พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 

      - ประเมินผลจากแบบ 
 ประเมินตนเองและกิจกรรมกลุ่ม      
      - ประเมินจาการสังเกต 
 พฤติกรรม 
 

5.   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 มีทักษะในการคิด
วิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจใน
การด ารงชีวิต 
    5.2 มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และเลือก ใช้
รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ 
 
 

5.   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      - ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
      - มอบหมายงานค้นคว้า
องค์ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
       - การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอ
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
 

5.   ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      - ประเมินจากผลงานและ
การน าเสนอผลงาน 
       - สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

     5.3 มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ การ
สืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล 
ความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึง
รู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 

      - ฝึกการน าเสนองานโดย
เน้นความส าคัญของการใช้
ภาษา และบุคลิกภาพ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป  (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

 

รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                                   

1551001   ภาษาอังกฤษพื้นฐาน                

1551002   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร                 

1541001   ทักษะการใช้ภาษาไทย                

1541002   ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ                

1541003   ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น                

1561001   การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร                

1571001   การฟังและการพูดภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร                

1691001   การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร                

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                   
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

1001003  พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                

1001004  ทักษะกระบวนการคิดอย่างวิจารณญาณ                

1511001  จริยธรรมกับมนุษย์                

1511002  ความจริงของชีวิต                

1521001  พุทธศาสน์                                                                                   

1631001  สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001  สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                  

2051001  สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001  สังคีตนิยม                

3561001  ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่                

กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์                   

2501001   เศรษฐกิจสังคมไทย                

2501002   ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ                
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

2501003   พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม                

2521001   โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์                

2531001   สังคมไทยกับสังคมโลก                

2541001   มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม                

2541002   การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                

2551002   ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย                

2561001   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป                

3541001   การเป็นผู้ประกอบการ                

3591001   เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                

3591002   เศรษฐกิจพอเพียง                  

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และเทคโนโลยี                 

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต                

1161002  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                
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รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. คุณธรรม  
จริยธรรม 

2. ความรู้ 
3. ทักษะ

ทาง
ปัญญา 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง

ตัวเลข 
การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี 

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 5.3 

4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา                

4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน                

4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ                                  

4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                

4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                

4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา                

4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วย 
              คอมพิวเตอร์ 

               

4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการ 
              ข้อมูล           

               

4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                

5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน                

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                

5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น                
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2.2 ผลการเรียนรู้หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
1. คุณธรรม จริยธรรม 
   1.1 มีระเบียบวินัย อดทน 
ขยัน ซื่อสัตย์ และมีความ
รับผิดชอบ 
   1.2 มีความเสียสละ และจิต
สาธารณะ  
   1.3 ด าเนินชีวิต ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   1.4 มีภาวะผู้น าและผู้ตาม 
สามารถท างานเป็นทีม  
    1.5 มีความภาคภูมิใจใน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย   
    1.6 มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    - ชี้แจงเกณฑ์การให้คะแนน
ในแต่ละรายวิชา เช่น การเข้า
เรียนตรงต่อเวลา   
การส่งงานตามก าหนดเวลา   
ไม่ทุจริตในการสอบและ 
แต่งกายถูกต้องตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย   
    - จัดให้มีกิจกรรมเสริม
หลักสูตร และกิจกรรมชุมนุม
ภาษาไทย เพ่ือพัฒนา นักศึกษา
ให้มีความเสียสละ มีจิต
สาธารณะ สามารถท างานเป็น
ทีม มีภาวะผู้น าและผู้ตาม  โดย
ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
ก าหนดแผนการท างานและ
ด าเนินงานกลุ่มร่วมกัน 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    - ประเมินพฤติกรรม 
การเรียน เช่น การเข้าเรียนตรง
เวลา การมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
ในการท ากจิกรรมกลุ่ม   
การแต่งกายตามระเบียบของ
มหาวิทยาลัย  
     - ประเมินจากการร่วม
กิจกรรมของนักศึกษาในด้าน
ความมีระเบียบวินัย อดทน 
ขยัน ซื่อสัตย์  มีความ
รับผิดชอบ  ความเสียสละ  
มีจิตสาธารณะ สามารถท างาน
เป็นทีม มีภาวะผู้น าและผู้ตาม  
   
 
 
     

2.  ด้านความรู้ 
     2.1 มีความรู้และความ
เข้าใจ หลักการและทฤษฎีใน
เนื้อหาที่ศึกษา  
     2.2 มีความรู้ และทักษะใน
การใช้ภาษาไทยได้ถูกต้อง
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์   
     2.3 มีความรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้อง สามารถบูรณาการ
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ภาษาไทย 
 2.4  สามารถประยุกต์
ความรู้ความเข้าใจทาง
ภาษาไทย ไปใช้ในการประกอบ
อาชีพและการศึกษาในระดับสูง 
 

2.  ด้านความรู้ 
    - จัดการเรียนการสอนแบบ
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยเน้น
หลักการทางทฤษฎี และปฎิบัติ
ได้ในสภาพแวดล้อมจริง 
     - จัดกิจกรรมอบรม /
สัมมนา /ประชุม ทัศนศึกษา
เสริมความรู้ด้าน วิชาการแก่
นักศึกษา 
 
      

2.  ด้านความรู้ 
     - ประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนและการปฏิบัติ
ของนักศึกษา เช่น  การทดสอบ
ย่อย  การสอบกลางภาคเรียน
และปลายภาคเรียน  รายงาน
และการน าเสนอรายงาน 
      - ประเมินจากแฟ้มสะสม
งานของนักศึกษา 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่
หลากหลาย 
     3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล  และน า
ข้อสรุปมาใช้ประโยชน์ได้ 
    3.3 สามารถศึกษา  
วิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน และ
เสนอแนวทางแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม 
     

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    -    แนะแนววิธีการศึกษา     
วิธีการค้นคว้าหาข้อเท็จจริง  
การค้นคว้าหาข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่างๆ 

- สอนโดยการเชื่อมโยง 
เนื้อหาวิชากับสถานการณ์ /   
ปัญหา/ กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นใน 
สังคม เน้นให้นักศึกษาค้นคว้า 
และเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- มอบหมายงานที่ต้องใช้ 
ทักษะทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ 
 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
       ประเมินผลตามสภาพจริง
จากผลงาน  การปฏิบัติ เช่น 
การอภิปราย  การน าเสนอ
รายงานและการสอบข้อเขียน 
เช่น การสอบย่อย  สอบกลาง
ภาค  และสอบปลายภาค  
หลีกเลี่ยงข้อสอบที่เน้นความจ า 
เน้นข้อสอบแบบอัตนัย และ 
การประยุกต์ความรู้ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
     4.1 สามารถให้ 
ความช่วยเหลือและอ านวย 
ความสะดวกในการแก้ปัญหา
สถานการณ์ต่างๆ ของกลุ่ม 
และบทบาทของผู้ร่วมทีม
ท างาน 
      4.2 สามารถวางแผนและ
รับผิดชอบในการเรียนรู้และ
พัฒนาตนเอง  
      4.3 สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนได้
อย่างเหมาะสมกับบทบาท 
หน้าที่ และความรับผิดชอบ 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
       - มอบหมายงานกลุ่มให้ 
นักศึกษาทุกคนมีบทบาทหน้าที่
ในการท างานร่วมกัน  วางแผน
งาน  ด าเนินงาน  และสรุปงาน     
      - จัดให้นักศึกษามีส่วนร่วม
กิจกรรมระดับโปรแกรม ชุมนุม
คณะ  มหาวิทยาลัยและท้องถิ่น  
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 3D 
ได้แก่ ส่งเสริมระบอบ
ประชาธิปไตย  อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(Democracy)  มีจิตส านึก และ
รังเกียจ    การซื้อสิทธิ์ขายเสียง  
การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
(Decency) ห่างไกลยาเสพติด 
(Drug) 
 
 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 
     ประเมินจากพฤติกรรมการ
ท างานกลุ่มของนักศึกษา  และ
ประเมินความส าเร็จของงานที่
นักศึกษารับผิดชอบ 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     5.1 มีทกัษะในการคิด
วิเคราะห์ ใช้เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ใน 
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ
ในการด ารงชีวิต 
      5.2  มีทักษะในการ
ติดต่อสื่อสาร ทั้งการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และเลือกใช้รูปแบบ
การน าเสนอได้เหมาะสมทั้ง
ภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ 
     5.3  มีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การสืบค้น ค้นคว้าแหล่งข้อมูล  
ความรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตลอดถึง
รู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 
 

5.   ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     จัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน
หลักสูตร หรือเสริมหลักสูตร ให้
นักศึกษาได้วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
ทักษะการสื่อสาร และทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือแก้ปัญหาจากสถานการณ์
จ าลอง และสถานการณ์เสมือน
จริง ประกอบการอภิปรายหรือ 
การน าเสนอรายงานด้วยลาย
ลักษณ์  วาจา และใช้สื่อ
เทคโนโลยีประกอบการรายงาน
อย่างเหมาะสม 
               

5.   ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ประเมินความสามารถของ
นักศึกษา ในการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข ทักษะการสื่อสาร และ
ทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  (Curriculum mapping) 

 ความรับผิดชอบหลัก    ความรับผิดชอบรอง 
 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

กลุ่มวิชาเอกบังคับ  39   หน่วยกิต 
1531101  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                   
1541102  วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย                  
1541202  ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร                  
1541204  หลักการเขียน                   
1541205  หลักการฟังและการพูด                  
1541401  วรรณกรรมศึกษา                  
1542101  ลักษณะภาษาไทย                  
1543203  ประดิษฐการทางภาษา                   
1543408  คติชนวิทยา                  
1544901  การวิจัยทางภาษาไทย                   

1544902  สัมมนาภาษาไทย                   



41 
 

 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1552115  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่าน 
              ทางวิชาการ                

1552116  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา 
              การเขียนทางวิชาการ                

กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า   51  หน่วยกิต 
1541201  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและ  
              สืบค้น                   

1541203  ภาษาไทยธุรกิจ                  

1541208  การพูดเพ่ือสังคม                   

1541209  การเขียนเพ่ือการสื่อสาร                   

1542201  การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                   

1542203  การเขียนเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ                   

1542204  ศิลปะการอ่านออกเสียง                  
1542206  การเขียนกวีนิพนธ์ไทย                   
1542207  การเขียนสารคดี                   

1542208  การอ่านตีความ                   
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1543204  การเขียนบทความ                   

1543211  การเขียนบท                   

1543213  การแปล                

1543214  การจัดท าหนังสือ                   

1543215  การย่อความ                

1543217  การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม                 

1543220  การเขียนบันเทิงคดี                   

1543601  การถ่ายทอดสาระภาษาไทย                 

1544203  การแปรรูปวรรณกรรม                   

1544204  การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็ก 
              และเยาวชน                 

1544205  การพูดทางวิทยุกระจายเสียง 
              และวิทยุโทรทัศน์                  

1544601  การน าเสนอสารภาษาไทยด้วย 
              คอมพิวเตอร์               

1544904  การศึกษาเอกเทศ              
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1544905  สัมมนาร้อยแก้ว  ร้อยกรอง                   

1541101  ค าและส านวนไทย                

1541104  ภาษาบาลี                 

1541105  ภาษาสันสกฤต                 

1541106  ภาษาเขมร                 

1542105  นโยบายภาษาไทยมาตรฐาน                 

1542301  อักษรไทย                 

1542106  ววิัฒนาการภาษาไทย                  
1543101  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย                  

1543202  ภาษากับวัฒนธรรม                   

1543103  ภาษาถ่ิน                   

1543105  ภาษาศาสตร์สังคม                   
1543201  ภาษาบาลีและสันสกฤตใน  
             ภาษาไทย 

                  

1543306  จารึกและเอกสารโบราณ                   

1544103  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ                  
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1544201  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                   

1541403  แง่คิดจากวรรณคดีและ               
              วรรณกรรม 

                 

1542401  วรรณกรรมวิจารณ์                  

1542402  วรรณคดีนิราศ                   

1542403  วรรณกรรมประวัติศาสตร์                   

1542404  คีตวรรณกรรมศึกษา                   

1543402  วรรณคดีการละคร                   

1543404  วรรณกรรม สังคมและ 
              การเมือง                   

1543406  วรรณคดีมรดก                   

1543407  วรรณกรรมท้องถิ่น                  

1543409  วรรณกรรมซีไรต์                 

1543424  วรรณกรรมแปล                 

1543501  การจัดท าหนังสือส าหรับเด็กและ  
              เยาวชน               



45 
 

 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน 

 
 

1.คุณธรรม จริยธรรม 
 

2.ความรู้ 
3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1543503  ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและ 
              วรรณคดีไทย                 

1544401  วรรณคดีขนบประเพณีและ 
              ศาสนา                 

1544402  อิทธิพลของวรรณกรรม 
              ต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย 

                

1544903  สัมมนานักเขียนไทย                 

กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
1544801  การเตรียมฝึกประสบการณ์    
              วิชาชีพภาษาไทย  

                  

1544802  การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
              ภาษาไทย 

                  

1544803  การเตรียมสหกิจศึกษา                    

1544804  สหกิจศึกษา                   
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 
1.  กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 

 การประเมินผลการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย   
การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548 (ภาคผนวก ค) 
 
2.กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 2.1.1 ระดับรายวิชา 

          2.1.1.1 ในระดับวิชาการวัดและการประเมิลผลให้เป็นไปตาม ระบบการประเมินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  

          2.1.1.2 ผลการประเมินในแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้สอนต้องส่งโปรแกรมวิชาเพ่ือ 
คณะกรรมการประจ าโปรแกรมกลั่นกรองและเห็นชอบก่อนจึงจะน าเสนอต่อคณะและมหาวิทยาลัย 

2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 2.2.1 โปรแกรมวิชาได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบนักศึกษาที่ยื่นความประสงค์
ก่อนส าเร็จการศึกษาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาก่อนจบปีการศึกษา 
 2.2.2 นักศึกษาต้องน าเสนอผลการฝึกประสบการณ์หรือสหกิจศึกษาระดับโปรแกรมวิชา 
เพ่ือให้โปรแกรมวิชาอนุมัติและตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 

3.เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

  นักศึกษาท่ีมีสิทธิ์ได้รับปริญญา ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ดังต่อไปนี้  

   3.1.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   3.1.2 สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพ่ิม 

  3.1.2 ไดค้่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไมต่่ ากว่า 2.00 
   3.1.3 มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า  6 ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 
ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
 

หมวดที ่6 หลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์ 
1.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 

1) มีการจัดการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ มหาวิทยาลัย 
คณะ หรือหน่วยงานองค์กร 

2) มีการจัดอบรมเทคนิค/วิธีการสอน  กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดผลและประเมินผล 
ตลอดจนคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

3) แต่งตั้งอาจารย์พ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพื่อช่วยเหลือและให้ค าปรึกษา 
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2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

 1)จัดอบรม / สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน  
กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดผลและประเมินผล 
 2) สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 

2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพด้านต่าง ๆ 
 1)สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท า วิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรง
สาขา 

2)การอบรม  สัมมนา ศึกษาดูงานด้านวิชาการต่างๆ  
3)สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 
 

หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 
1.  การบริหารหลักสูตร 
      ระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตรมีดังนี้ 
      1.1  การเตรียมความพรอมกอนการเปดการเรียนการสอน  
  โปรแกรมวิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตรมอบหมายผูสอนเตรียมความพรอมในเรื่องอุปกรณ์   
การเรียนการสอน สื่อการสอน เอกสารประกอบการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ รวมทั้ง
การติดตามผลการเรียนการสอนและการจัดท ารายงาน 
      1.2 การติดตามการจัดการเรียนการสอน 
 โปรแกรมวิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดท าระบบสังเกตการณจัดการเรียนการสอน เพ่ือให
ทราบปญหา อุปสรรค และขีดความสามารถของผูสอน 
      1.3   เมือ่สิ้นสุดการเรียนการสอน โปรแกรมวิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตร/สถาบันจัดท าระบบ      
การประเมินผล  ผูสอน โดยผเูรียน ผูสอนประเมินการสอนของตนเอง และผูสอนประเมินผลรายวิชา 
      1.4  เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา โปรแกรมวิชา/ผูรับผิดชอบหลักสูตร ติดตามผลการประเมิน
คุณภาพการสอน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 
      1.5  เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตละปผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดท ารางรายงานผล                      
การด าเนินงานหลักสูตรประจ าปซึ่งประกอบดวยผลการประเมินคุณภาพการสอน รายงานรายวิชา  
ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา เสนอตอโปรแกรมวิชา/คณบด ี
      1.6  หัวหนาโปรแกรมวิชารวมกับอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจัดประชุมอาจารยประจ า
หลักสูตรวิเคราะหผลการด าเนินงานหลักสูตรประจ าปและใชขอมูลเพ่ือการปรับปรุงกลยุทธการสอน
ทักษะของอาจารยผูสอนในการใชกลยุทธการสอน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีสงผลกระทบตอคุณ
ภาพของหลักสูตร และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานหลักสูตรเสนอคณบดี 
      1.7  เมื่อครบรอบ 4  ปี โปรแกรมวิชาแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิประเมินผลการด าเนินงานหลักสูตร 
โดยประเมินจากการเยี่ยมชม รางรายงานผลการด าเนินงานหลักสูตร และจัดประเมินคุณภาพ
หลักสูตรโดยนักศึกษาชั้นปสุดทายกอนส าเร็จการศึกษา และผูใชบัณฑิต 
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      1.8 แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ที่มีจ านวนและคุณสมบัติตามหลักเกณฑของสกอ. 
เพ่ือใหมีการปรับปรุงหลักสูตรอยางนอยทุก 5 ปี โดยน าความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิบัณฑิตใหม ผูใช
บัณฑิต การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบตอลักษณะที่พึงประสงคของบัณฑิตมา
ประกอบการพิจารณา 

 
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 

2.1 การบริหารงบประมาณ 
 มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆอย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม 
 สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญของโปรแกรมวิชาภาษาไทย มีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือ
จัดการเรียนการสอน ดังนี้ 

2.2.1 อาคารสถานที่เรียน 
  อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 
          2.2.2 อุปกรณ์การสอน 
 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่แล้ว 
1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์           55  เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา            6  เครื่อง 
3 เครื่องรับโทรทัศน์            4  เครื่อง 
4 เครื่องเล่นวีดีทัศน์            4  เครื่อง 
5 เครื่องฉายภาพสามมิติ           15  เครื่อง 
6 จอรับภาพ           15  จอ 

  

 2.2.3 ห้องสมุด 
           หนังสือ  ต าราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับกลุ่มวิชา 

2.2.3.1 หนังสือ วารสาร  ซีดี รอม 
 

ประเภททรัพยากร กลุ่มวิชา 
 

จ านวน 
หน่วย 

หนังสือ/ต ารา 
ทักษะทางภาษา 50 เล่ม 
ภาษา 50 เล่ม 
วรรณกรม 50 เล่ม 

วารสาร ทักษะภาษา  ภาษา และ วรรณกรรม 20 เล่ม 
ซีดี รอม ทักษะภาษา  ภาษา และ วรรณกรรม 50 แผ่น 

 



49 
 

 

    2.2.3.2  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   (1)  ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text) 

        (1.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
           - Springer Link 

  - Publicly accessible e-Book 
  - Netlibrary ebooks 
  - Kluwer Online eBooks 

        (1.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
                    - Dissertation Full text 
    - DCMS  
    - Proquest 
   (1.3) เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์ของสมาชิก ThaiLIS 

-Digital Collection 
   (2) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 

        (2.1) Pro Quest Digital Dissertations 
        (2.2) ACM Digital Dissertations 
        (2.3) Lexis.com 
        (2.4) H.W. Wilson 
        (2.5) ISI Web of Science 
 

2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
    โปรแกรมวิชาภาษาไทย  จะด าเนินการจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพ่ิมเติม ดังนี้ 

 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่ต้องการเพิ่ม 
1 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 10  เครื่อง 
2 เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา  2  เครื่อง 
3 เครื่องรับโทรทัศน์  2  เครื่อง 
4 เครื่องเล่นวีดีทัศน์  2  เครื่อง 
5 เครื่องฉายภาพสามมิติ  5  เครื่อง 
6 จอรับภาพ           5  จอ 

 

2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร 
   2.4.1 มีการส ารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจ าทุกปีการศึกษาจาก
ผู้สอนและผู้เรียน 
   2.4.2 ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ เพ่ือการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
   2.4.3 สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียน
สามารถใช้บริหารได้ 

http://proquest.umi.com/login/ipauto
http://dcms.thailis.or.th/index.php?option=com_wrapper&Itemid=43
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3. การบริหารคณาจารย์ 

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 การรับอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระบบสากล คือ มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป และตรงตาม
สาขาวิชาหรือเป็นไปตามความเห็นชอบของมหาวิทยาลัย และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอน
ระดับอุดมศึกษามาก่อน 
 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
 จัดให้มีระบบประเมินผลโดยอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรแหล่งฝึกงานและด าเนินการ
ประเมินผลทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา ตามระบบของมหาวิทยาลัยเพื่อให้อาจารย์ได้รับทราบและ
ปรับปรุงการเรียนการสอน  มีการประชุมหารือในระดับโปรแกรมวิชาเกี่ยวกับหลักสูตรและก่อน 
การเปิดภาคการศึกษา และการเรียนการสอนเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาทุกปี  อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรเสนอข้อมูลการทบทวนหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือจัดท าร่าง  การปรับปรุง
หลักสูตร 
 
 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 เพ่ือความสัมฤทธิ์สูงสุดของการเรียนการสอนในบางรายวิชาอาจเชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
เพ่ือเป็นการสร้างแรงผลักดันให้นักศึกษาและสร้างเครือข่าย  โดยการกลั่นกรองจากคณาจารย์ใน
โปรแกรมวิชา  แล้วเสนอให้มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ  
 
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

4.1 การก าหนดคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  บุคลากรสายสนับสนุนให้มีคุณวุฒิตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 4.2 การเพิ่มทักษะความรู้เพื่อการปฏิบัติงาน 
 อบรมและศึกษาดูงานด้านงานวิชาการ  ท าการศึกษาคว้าและวิจัย  ศึกษาต่อในระดับคุณวุฒิ
ที่สูงขึ้น และด ารงต าแหน่งทางวิชาการทุกคนและมีระดับที่สูงขึ้น 
 
5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
 5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ีนๆ แก่นักศึกษา 

5.1.1 มหาวิทยาลัยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ส าหรับท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและให้
ค าปรึกษาเพื่อให้นักศึกษาผ่านการพัฒนาด้านต่างๆ  ทั้งทักษะทางวิชาการและวิชาชีพ คุณธรรม 
จริยธรรม และผ่านกระบวนการของหลักสูตร รวมทั้งส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด    

5.1.2 มีกระบวนการสนับสนุนนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรม / โครงการพัฒนานักศึกษา 
5.1.3 จัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุนกู้ยืม 
5.1.4  ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
5.1.5 จัดระบบสารสนเทศในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 
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5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 

 กรณีท่ีนักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใด สามารถที่จะยื่นบันทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอน เพ่ือขอดูหลักฐานการประเมินของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ 
 
6.ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
 6.1  จัดการส ารวจความตองการของตลาดแรงงาน และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตกอน       
การพัฒนา หรือปรับปรุงหลักสูตร 
 6.2  ประมาณการความตองการแรงงานประจ าปจากภาวะการไดงานท าของบัณฑิต และรายงาน
ผลการส ารวจความตองการแรงงานของหนวยงานราชการ และหนวยงานภาคธุรกิจที่เกี่ยวของ 
 6.3  มีแผนการจัดการส ารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเมื่อครบรอบหลักสูตร เพ่ือใชเปน       
ขอมูลในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งตอไป 
 6.4  แนวทางการประเมินประสิทธิผลของบัณฑิต พิจารณาจากปจจัยความตองการของ
ตลาดแรงงานดังนี้     
    1)  ภาษาตางประเทศ 
       2)  การใชระบบ IT  
    3)  พฤติกรรมในการท างานและวินัยการท างาน 
     4)  บุคลิกภาพในการท างาน   
    5)  ความรูเชิงวิชาชีพ และการแกปญหาเฉพาะหนา 
    6)  ความสามารถในการเรียนรูและศักยภาพในการตัดสินใจ 
     7)  มนุษยสัมพันธการท างานเปนทีม และการเปนผูน า   
     8)  การสื่อความกับผูอ่ืน   

        9)  ความคิดสรางสรรค 
  กลมุตัวอยางที่ใชในการประเมินเปนผูใชบัณฑิตในสถานประกอบการต่างๆ ชวงเวลาของ 
การประเมิน  2 ปี หลังจากรับบัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทย เขาไปท างานแลว 
 

7.ตัวบ่งช้ีผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators) 
 

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(1) อาจารย์ประจ าหลักสตูรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ

วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
 

X X X X X 

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคณุวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี 

X X X X X 

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการเปิดสอนในแต่ละ
ภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3 ปีที่ 4 ปีที่ 5 
(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ

ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 
30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

X X X X X 

(5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสดุปีการศึกษา 

X X X X X 

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถา้มี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่
เปิดสอนในแตล่ะปีการศึกษา 

X X X X X 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื 
การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว 

 X X X X 

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน 
การจัดการเรยีนการสอน  

X X X X X 

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพฒันาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง        

X X X X X 

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ไดร้ับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

X X X X X 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี่อคุณภาพ
หลักสตูร น้อยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

   X X 

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหมเ่ฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเตม็ 5.0 

    X 

(13)   จ านวนนักศึกษาท่ีจบหลักสตูรตามระยะเวลาที่ก าหนด ไว้ในหลักสูตร 
         อย่างน้อย ร้อยละ 80 

   X  

(14)   จ านวนนักศึกษาท่ีมีความรูค้วามสามารถดา้นคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 
        ร้อยละ 80 

  X X  

 
หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 

1 1.1  ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 

1.1.2  ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆโดยการสังเกตของผู้สอน
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
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1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
1.2.1  การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ

ประมวลผล                                                                                     
1.2.2  การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ

รายวิชา 
 

2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม               
2.1  การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (Stakeholders)  ได้แก่  ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า 

ผู้ใช้บัณฑิต ผู้ประกอบการ  
2.2   การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา 
2.3  การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) 

ภายหลังส าเร็จการศึกษาทุก 5 ปี 
 
3. การประเมินผลการด าเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร  

มีการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงานที่ระบุใน
หมวดที ่7 ข้อ 7  โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพท่ีได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  

 
4.  การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  

4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงาน
รายวิชาเสนอประธานโปรแกรม  

4.2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 ข้อ7 จาก
การประเมินคุณภาพภายใน 

4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผล 
การด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป  
 
 



 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ก 
ค ำอธิบำยรำยวิชำ 
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ค าอธิบายรายวิชา 
 

(1)หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1.  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

1541001    ทักษะการใช้ภาษาไทย      3(3-0-6) 
  Thai  Language  Skills 
  ศึกษำหลักกำร  รูปแบบ  และวิธีกำรใช้ภำษำในบริบทต่ำงๆจำกทรัพยำกร
สำรสนเทศ  ฝึกปฏิบัติกำรคิดวิเครำะห์  กำรสังเครำะห์  กำรจับประเด็น และกำรสรุปสำระส ำคัญ  
โดยน ำเสนอผลกำรศึกษำด้วยวำจำและลำยลักษณ์ 
 
1541002   ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ   3(3-0-6) 

Language and Communication for Specifics Purposes 
ศึกษำหลักกำรและวิธีกำรใช้ภำษำและกำรสื่อสำร เพ่ือให้บรรลุตำมจุดประสงค์    

ฝึกปฏิบัติกำรพูดและกำรเขียน และประเมินกำรพูดและกำรเขียน 
 
1541003  ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น            3(3-0-6) 
  Language and Communication in Local Community 
  ศึกษำหลักกำรและบทบำทของกำรใช้ภำษำเพ่ือกำรสื่อสำรจำกบริบทต่ำง ๆ ใน
ท้องถิ่น   ฝึกกำรเก็บข้อมูล  วิเครำะห์  และสังเครำะห์ข้อมูล 
 
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน      3(3-0-6) 
  Fundamental English 
  ศึกษำกำรเขียนประโยคเบื้องต้นตำมหลักไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษท่ีถูกต้อง  ฝึกทักษะ
กำรอ่ำนและฟังบทควำมภำษำอังกฤษสั้น ๆ และฝึกทักษะกำรพูดภำษำอังกฤษให้สอดคล้องกับ
สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 
 
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     3(3-0-6) 
  English for Communication 
  ศึกษำโครงสร้ำงประโยคในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ตำมหลักไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ ฝึก
ทักษะกำรสื่อสำรเพ่ือให้สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงถูกต้องและมีควำมมั่นใจในกำรใช้ภำษำอังกฤษใน
ชีวิตประจ ำวัน  
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1561001 การฟังและการพูดภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร                 3(3-0-6) 
  Oral - Aural Communication in Japanese Language 
  ศึกษำควำมหมำยของค ำศัพท์ และส ำนวนภำษำญี่ปุ่นในบทสนทนำเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ ำวัน   ฝึกกำรฟัง กำรเล่ำเรื่องและอธิบำยด้วยค ำ   ค ำศัพท์ และส ำนวนภำษำญี่ปุ่นในบท
สนทนำเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ ำวัน  กำรอธิบำยอย่ำงง่ำยในชีวิตประจ ำวัน  เพื่อสำมำรถใช้ภำษำญี่ปุ่น
ได้คล่องแคล่วในสถำนกำรณ์จริง       
 
1571001 การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
  Oral - Aural Communication in Chinese Language 
   ศึกษำควำมหมำยของค ำศัพท์ และส ำนวนภำษำจีนในบทสนทนำเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ ำวัน   ฝึกกำรฟัง กำรเล่ำเรื่องและอธิบำยด้วยค ำ   ค ำศัพท์ และส ำนวนภำษำจีนในบท
สนทนำเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ ำวัน  กำรอธิบำยอย่ำงง่ำยในชีวิตประจ ำวัน  เพ่ือสำมำรถใช้ภำษำจีน
ได้คล่องแคล่วในสถำนกำรณ์จริง       
 
1691001 การฟังและการพูดภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร                  3(3-0-6) 
  Oral - Aural Communication in Myanmar Language 
  ศึกษำควำมหมำยของค ำศัพท์ และส ำนวนภำษำพม่ำในบทสนทนำเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ ำวัน   ฝึกกำรฟัง กำรเล่ำเรื่องและอธิบำยด้วยค ำ  ค ำศัพท์ และส ำนวนภำษำพม่ำในบท
สนทนำเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ ำวัน  กำรอธิบำยอย่ำงง่ำยในชีวิตประจ ำวัน  เพ่ือสำมำรถใช้ภำษำพม่ำ
ได้คล่องแคล่วในสถำนกำรณ์จริง    

 
2.   กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน         3(3-0-6) 
  Human Behavior and Self Development 
  ศึกษำเข้ำใจเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์  วิธีกำรศึกษำพฤติกรรม  ปัจจัยพ้ืนฐำนของ
พฤติกรรมได้แก่  ปัจจัยทำงชีววิทยำ  ปัจจัยทำงสังคมวิทยำ  ปัจจัยทำงจิตวิทยำ  องค์ประกอบของ
พฤติกรรม เช่น  เชำวน์ปัญญำ   กำรจ ำกำรคิด  ควำมเชื่อ  เจตคติ  อำรมณ์  ควำมเฉลียวฉลำดทำง
อำรมณ์  กำรเข้ำใจตนเองและกำรพัฒนำตนเอง  มนุษย์สัมพันธ์  กำรท ำงำนเป็นทีม  เพ่ือกำรท ำงำน
ร่วมกันและกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงเป็นสุข   
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1001004 ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ     3(3-0-6) 
  Critical Thinking Skills 
  ศึกษำกระบวนกำรคิดของมนุษย์ ฝึกกระบวนกำรคิดแบบต่ำง ๆ อำทิ กำรคิด
วิเครำะห์และกำรใช้เหตุผล กำรตัดสินใจ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ กำรคิดแบบนิรนัย กำรคิดแบบอุปนัย 
กำรคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  กำรแก้ปัญหำ   กำรสื่อควำมคิด กำรใช้ควำมคิดในชีวิตประจ ำวัน 
 
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์      3 (3-0-6) 
  Ethics and Human Being 
  ศึกษำวิเครำะห์ควำมหมำยของจริยธรรมและมนุษย์ ควำมส ำคัญของจริยธรรมต่อ
มนุษย์  ทฤษฎีทำงจริยธรรม  หลักจริยธรรมที่ส ำคัญทำงปรัชญำและศำสนำส ำหรับมนุษย์  
กำรประยุกต์ใช้หลักจริยธรรมเพื่อพัฒนำคุณภำพชีวิต  ส่วนบุคคลและสังคม 
 
1511002  ความจริงของชีวิต       3(3-0-6) 
  Facts of Life 
   ศึกษำควำมหมำยชีวิต ชีวิตมนุษย์ กำรด ำรงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน กำรน ำเอำ
ควำมจริงและหลักศำสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในกำรแก้ปัญหำและพัฒนำชีวิตและสังคม  คุณธรรม
จริยธรรมตำมหลักศำสนธรรมชีวิตที่มีสันติสุขและสังคมที่มีสันติภำพ 
 
1521001 พุทธศาสน์        3(3-0-6) 
  Buddhism 
  ศึกษำประวัติ องค์ประกอบต่ำงๆ และลักษณะส ำคัญของพระพุทธศำสนำ หลักธรรม
ส ำคัญต่ำงๆ ของพระพุทธศำสนำ เช่น หลักเบญจขันธ์ ไตรลักษณ์ ปฏิจจสมุปบำท  กรรม  อริยสัจ 
ไตรสิกขำ เป็นต้น พระพุทธศำสนำกับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศำสนำ เน้นกำรปฏิบัติ ใน
ชีวิตประจ ำวัน กำรพัฒนำตนและกำรพัฒนำสังคม 
 
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า              3(3-0-6) 
  Information for Research  and  Study 
   ศึกษำควำมหมำย ควำมส ำคัญ บทบำทของสำรสนเทศ มำตรฐำนกำรรู้สำรสนเทศ 
และแหล่งสำรสนเทศประเภทต่ำงๆ ทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรจัดระบบทรัพยำกรสำรสนเทศ แหล่ง
สำรสนเทศอ้ำงอิง เครื่องมือสืบค้นทรัพยำกรสำรสนเทศ กำรเข้ำถึงสำรสนเทศ กำรอ้ำงอิง และ 
กำรน ำเสนอผลกำรศึกษำค้นคว้ำ 
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2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Art 
  ศึกษำเรื่องสุนทรียภำพที่เกี่ยวกับควำมประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชำติ 
สิ่งแวดล้อม  ที่เป็นแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงผลงำนทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม  ประติมำกรรม  
สถำปัตยกรรม  พร้อมทั้งรับรู้องค์ประกอบควำมงำม  หลักกำรจัดภำพ  ทฤษฎีกำรถ่ำยทอดของงำน
ทัศนศิลป์ไทย  จนเกิดคุณค่ำของงำนทัศนศิลป์ด้ำนควำมงำมและเรื่องรำว  โดยผ่ำนขั้นตอน 
กำรเรียนรู้ในหลักกำรดูงำนทัศนศิลป์เบื้องต้น  และน ำไปสู่ กำรวิจำรณ์ผลงำนทัศนศิลป์ตำมหลัก
วิชำกำร 
 
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง               3 (3-0-6) 
  Aesthetics of Drama 
  ศึกษำและจ ำแนกข้อแตกต่ำงในศำสตร์ของควำมงำม ควำมหมำยของสุนทรียภำพ
ทำงศิลปะกำรแสดง องค์ประกอบของศิลปะกำรแสดงทำงนำฏศิลป์ไทย นำฏศิลป์สำกลควำมส ำคัญ
ของ กำรรับรู้ ศำสตร์ต่ำง ๆ ของศิลปะกำรแสดง 
 
2061001 สังคีตนิยม       3 (3-0-6) 
  Music Appreciation 
  ศึกษำองค์ประกอบพื้นฐำนของดนตรีกำรผสมดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก  
คีตลักษณ์ ที่พบเห็นทั่วไปคีตกวีที่ส ำคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับกำรยกย่องบำงบทประวัติดนตรีที่
ควรทรำบ 
 
3561001    ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่                    3 (3-0-6) 
  Leadership  and  Contemporary  Management 
  ศึกษำเกี่ยวกับผู้น ำและภำวะผู้น ำ คุณลักษณะและบทบำทหน้ำที่ ที่จะมีส่วนช่วยใน
กำรเสริมสร้ำงคุณภำพงำน บทบำทและเทคนิคของผู้น ำในกำรท ำงำนเป็นทีม แนวทำงและเทคนิค  
กำรประยุกต์ใช้วิธีกำรจัดกำรสมัยใหม่ เช่น กำรจัดกำรควำมรู้ กำรจัดกำรคุณภำพ กำรจัดกำรที่
รับผิดชอบต่อสังคม และกำรจัดกำรเปลี่ยนแปลง เป็นต้น รวมทั้งเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพ่ีอใช้ใน 
กำรจัดกำรองค์กำร เช่น กำรวำงแผน กำรตัดสินใจ และกำรควบคุม เป็นต้น ให้สอดคล้องกับ
สภำวกำรณ์ในปัจจุบัน 
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3.  กลุ่มวิชาวิชาสังคมศาสตร์ 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

2501001 เศรษฐกิจสังคมไทย        3(3-0-6) 
  Thai  Social  Economy 
  ศึกษำผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำต่อเศรษฐกิจสังคมไทยในอดีต
แนวคิดเบื้องต้นของเศรษฐศำสตร์ทำงเลือก  แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและเหตุผลของกำรน ำแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงมำใช้ในสังคมไทยโดยเฉพำะกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษำของกลุ่มผลิตภัณฑ์
ท้องถิ่น 
 
2501002 ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ              3 (3-0-6) 
  Social Equity and Peace 
  ศึกษำกระบวนทัศน์ทฤษฎีหลักทำงสังคมและกำรวิเครำะห์เชิงวิพำกษ์โครงสร้ำงและ
ชนชั้นทำงสังคมควำมเท่ำเทียมทำงโอกำสและควำมส ำเร็จควำมเหลื่อมล้ ำและควำมขัดแย้งทำงสังคม
กระบวนกำรท ำให้เป็นคนชำยขอบควำมยำกจนและสวัสดิกำรสังคมกำรกระจำยอ ำนำจกำรมีส่วนร่วม
และกำรเพ่ิมพลังให้ประชำชนเอ็นจีโอกลุ่มประชำสังคมและขบวนกำรทำงสังคมเพ่ือกำรสร้ำงสรรค์
ควำมเป็นธรรมทำงสังคมและสันติภำพ 
 

2501003 พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม       3 (2-2-5) 
  Civics  and   Social  Responsibility 
  ศึกษำโดยกำรจัดกิจกรรม  ที่เกี่ยวกับควำมส ำคัญของควำมเป็นพลเมืองดีในระบอบ
ประชำธิปไตยกำรมีคุณธรรม จริยธรรม กำรมีจิตอำสำและจิตสำธำรณะ  กำรด ำเนินชีวิตที่ท ำ
ประโยชน์และมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม กำรมีจิตส ำนึกรักประเทศชำติ 
 
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์        3 (3-0-6) 
  Globalization and Localization  
  ศึกษำแนวคิด ทฤษฏีกระแสหลัก กระแสรอง หรือกระแสทำงเลือก ควำมส ำคัญและ
ควำมสัมพันธ์ของกำรศึกษำท้องถิ่นกับโลกำภิวัตน์   ศึกษำท้องถิ่นในมิติทำงสภำพภูมิศำสตร์ 
ประวัติศำสตร์ ควำมเป็นชุมชน กำรเมืองกำรปกครอง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในลักษณะ  
สหวิทยำกำร  ศึกษำกระบวนกำรโลกำภิวัตน์ ควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง เทคโนโลยี และ
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงระหว่ำงปัจเจกบุคคล ชุมชนท้องถิ่น 
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2531001 สังคมไทยกับสังคมโลก       3 (3-0-6) 
  Thai and Global Society 
  ศึกษำประเทศไทยด้ำนกำยภำพ และศักยภำพ โอกำสและอุปสรรคในกำรพัฒนำ
ประเทศ   ลักษณะทั่วไปของวิถีไทย   กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย โครงสร้ำงทำงสังคม วัฒนธรรม 
ประเพณี เศรษฐกิจ กำรเมืองกำรปกครองของประเทศ ตลอดทั้งสภำพปัญหำสังคมและภูมิปัญญำไทย 
ศึกษำสังคมโลก ควำมเป็นโลกำภิวัตน์ กำรจัดระเบียบโลกในด้ำนสังคม เศรษฐกิจ  กำรเมือง  และ
กำรปกครอง  โดยเน้นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยและสังคมโลก 

 
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม        3(3-0-6) 
  Human Being  Community and Environment 
  ศึกษำระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน สิ่งแวดล้อม ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงมนุษย์ ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม ประชำกรของมนุษย์และควำมสัมพันธ์ทำงพ้ืนที่ ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
ผลกระทบที่เกิดจำกกิจกรรมของมนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้ำนกำรใช้พลังงำน ด้ำนกำรเกษตร พร้อม
แนวทำงกำรแก้ปัญหำจริยศำสตร์สิ่งแวดล้อมและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3 (3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ศึกษำเกี่ยวกับทรัพยำกรท้องถิ่น กำรจัดกำรแบบบูรณำกำรเชิงระบบ โดยมุ่งใช้ 
มำตรกำรทำงสังคม เศรษฐศำสตร์ นิติศำสตร์  ธรรมำภิบำล ภูมิปัญญำท้องถิ่น กำรมีส่วนร่วม หลัก
ควำมพอเพียง และเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ เพ่ือเน้นควำมเป็นชุมชนและควำมยั่งยืน 
 
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย             3(3-0-6) 
  Thai Politics and Government 
  ศึกษำควำมรู้พ้ืนฐำนและวิวัฒนำกำรกำรเมืองกำรปกครองของไทย ระเบียบกำร
บริหำรรำชกำรแผ่นดิน สถำบันทำงกำรเมืองรัฐธรรมนูญและองค์กรตำมรัฐธรรมนูญแนวคิดเกี่ยวกับ
กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย  อันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุขกำรเมืองกำรปกครองของ
ไทยภำยหลังสมัยใหม่ ตลอดจนปัญหำและแนวโน้มของกำรเมืองกำรปกครองของไทยในอนำคต  
 
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป        3(3-0-6) 
  Introduction to Law 
  ศึกษำควำมรู้พ้ืนฐำนทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมำย ที่มำ ลักษณะ และชนิดต่ำง ๆ ของ
กฎหมำย กำรใช้และกำรยกเลิกกฎหมำย หลักท่ัวไปของกฎหมำยแพ่งและอำญำ 
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3541001   การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6) 
  Entrepreneurship 
  ศึกษำหลักกำรและแนวคิดในกำรเป็นผู้ประกอบกำร ได้แก่ กำรจัดกำร กำรบัญชี 
กำรเงิน กำรบริหำรบุคลำกรกำรบริหำรส ำนักงำน กำรตลำด ส่วนประสมทำงกำรตลำด กำรวิเครำะห์
และเลือกตลำดเป้ำหมำยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลทำงกำรตลำด ตลอดจนกำรหำวิธีกำรควบคุมทำง 
กำรตลำด ในฐำนะที่เป็นผู้ประกอบกำรที่ยึดหลักธรรมำภิบำลและจริยธรรม กำรประเมินตนเอง
ส ำหรับกำรเป็นผู้ประกอบกำร 
 
3591001 เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6) 
  Economics in Daily Life 
  แนวคิดและหลักกำรเบื้องต้น ของระบบเศรษฐกิจ กำรด ำเนินกิจกรรมทำงเศรษฐกิจ
ของสังคม  เช่น  กลไกรำคำ กำรวำงแผนกำรใช้ทรัพยำกร บทบำทของภำครัฐและเอกชนในทำง
เศรษฐกิจ ศึกษำระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงและกำรน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน กำรจัดท ำ
บัญชีครัวเรือนเพ่ือเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและเพ่ือเป็นพ้ืนฐำนในกำรวิเครำะห์ปรำกฏกำรณ์ทำง
เศรษฐกิจ ในชีวิตประจ ำวันภำยใต้กระแสกำรเปลี่ยนแปลงทำงสังคม  
 
3591002 เศรษฐกิจพอเพียง        3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy 
  ศึกษำหลักแนวคิดทฤษฏีของระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในประเทศไทยโดยแสดงให้
เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและสถำบันที่มีต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจ  ปัญหำของสังคม และ
เศรษฐกิจตำมแนวคิดระบบทุนนิยมที่ผ่ำนมำ ศึกษำปรัชญำ แนวคิด ทฤษฏีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฏี
ใหม่และวิธีกำรน ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมระดับบุคคล ชุมชน ประเทศชำติเพ่ือน ำไปสู่กำรพัฒนำที่
ยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกัน  กำรวิเครำะห์ควำมส ำเร็จของกรณีศึกษำที่มีกำรน้อมน ำแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้กับเหตุกำรณ์จริง 

 
4.   กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

1161001   กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต    3(2-2-5) 
  Sports  and Recreation  for Quality  of  Life 
  ศึกษำควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นของกำรเล่นกีฬำและกำรเข้ำร่วมกิจกรรม
นันทนำกำรต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต ขอบข่ำยของกิจกรรมกีฬำและนันทนำกำร คุณค่ำของกิจกรรม
กีฬำและนันทนำกำรต่อร่ำงกำย จิตใจ อำรมณ์และสังคม กำรประเมินสุขภำพของตนเอง  กำรเลือก
รูปแบบของกิจกรรม กีฬำและนันทนำกำร ฝึกทักษะเบื้องต้นในกำรเล่นกีฬำ กำรจัดกิจกรรมทำง
นันทนำกำร  
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1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ     3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ศึกษำควำมหมำย ขอบข่ำยจุดมุ่งหมำยและคุณประโยชน์ของกำรออกก ำลังกำย
หลักกำรและขั้นตอนของกำรออกก ำลังกำยเพ่ือสุขภำพกำรออกก ำลังกำยเพ่ือพัฒนำสมรรถภำพ ทำง
กำยด้ำนต่ำง ๆกำรเลือกกิจกรรมกำรออกก ำลังกำยให้สอดคล้องกับเพศและวัย กำรประเมินผล 
กำรออกก ำลังกำย 
 
4001001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา   3(3-0-6) 
  Science  and  Technology  for  Development 
  ศึกษำองค์ประกอบ กระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ ควำมหมำยและ
วิธีกำรของวิทยำศำสตร์ ควำมหมำยของเทคโนโลยี ภูมิปัญญำทำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของ
ท้องถิ่นและของไทยควำมก้ำวหน้ำวิทยำกำร  วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีของไทยและนำนำประเทศ  
ควำมส ำคัญและบทบำททำงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ในกำรพัฒนำท้องถิ่น  สังคมและประเทศบน
พ้ืนฐำนของระบบเศรษฐกิจพอเพียง  
 
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน   3(3-0-6) 
  Science and Technology for Daily Life 
  ศึกษำองค์ประกอบกระบวนกำรแสวงหำควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์  สำรเคมีใน
ชีวิตประจ ำวัน สมุนไพร  ควำมรู้พื้นฐำนทำงพันธุ์ศำสตร์ พลังงำนที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน เทคโนโลยีใน
ชีวิตประจ ำวัน เทคโนโลยีกำรสื่อสำร และทักษะกำรพัฒนำคุณภำพและสุขภำพจิต 
 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ            3(3-0-6) 
  Conservation Environments and Natural Resources 
  ศึกษำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ  ควำมส ำคัญของสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติต่อมนุษย์และระบบสิ่งแวดล้อม  กำรอนุรักษ์รวมถึงสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ ปัญหำและผลกระทบตลอดจนแนวทำงแก้ไขที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมในประเทศ
ไทยและโลก 
 
4091001 คณิตศาสตร์พื้นฐาน      3(3-0-6) 
  Fundamental    Mathematics 
  ศึกษำธรรมชำติและโครงสร้ำงของคณิตศำสตร์  กำรให้เหตุผล  เซต  ควำมสัมพันธ์
และฟังก์ชัน  ระบบเลขฐำน  จ ำนวนจริง 
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4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6) 
  Mathematics  and  Decision  Making 
  ศึกษำเกี่ยวกับตรรกศำสตร์และกำรให้เหตุผล  ระเบียบวิธีทำงสถิติ  กำรวัดแนวโน้ม
เข้ำสู่ส่วนกลำง  กำรวัดกำรกระจำย  ควำมน่ำจะเป็นและทฤษฎีกำรตัดสินใจเบื้องต้น  ก ำหนดกำรเชิง
เส้น  ฝึกปฏิบัติกำรใช้โปรแกรมส ำเร็จรูปทำงด้ำนสถิติและกำรตัดสินใจ 
 
4121001 การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา              3(2-2-5) 
  Computer Skills  and  Information  Technology   for Students 
  ศึกษำกำรใช้งำนระบบปฏิบัติกำรเบื้องต้นส ำหรับจัดกำรแฟ้มข้อมูลกำรใช้งำน
โปรแกรมอรรถประโยชน์เบื้องต้น  กำรใช้งำนอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น  
 
4121002 การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วยคอมพิวเตอร์     3(2-2-5)  
  Word  Processing  and  Presentation 
  ศึกษำกำรใช้งำนโปรแกรมด้ำนกำรประมวลผลค ำ เพ่ือจัดเก็บแฟ้มข้อมูลเอกสำรและ
เรียกแฟ้มข้อมูลมำแก้ไขกำรก ำหนดรูปแบบเอกสำร กำรสร้ำงตำรำงกำรค้นหำและกำรเปลี่ยนแปลง
ข้อควำมค ำสั่งพิเศษในกำรสั่งพิมพ์กำรสร้ำงจดหมำยเวียน กำรประยุกต์ในงำนพิมพ์เอกสำรต่ำง ๆ  
กำรน ำเสนองำนด้วยโปรแกรมด้ำนกำรน ำเสนอผลงำน  จัดท ำในรูปแบบข้อควำมและสื่อประสม  เช่น  
กำรแทรกและตกแต่งข้อควำม กำรแทรกและตกแต่งรูปภำพ/รูปวำด กำรแทรกแผนผังองค์กรและ
แผนภูมิ กำรแทรกเสียงและภำพเคลื่อนไหว   กำรเชื่อมโยง  กำรใส่ลักษณะพิเศษให้กับวัตถุและแผ่น
งำนน ำเสนอ 
 
4121004 ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล             3(2-2-5) 
  Skills of Spreadsheet and Data Management Applications 
  ศึกษำกำรท ำงำนด้วยโปรแกรมกระดำนค ำนวณ  กำรใช้สมุดงำน ตกแต่งแผ่นงำน
และสมุดงำน เทคนิคกำรจัดรูปแบบแผ่นงำน แทรกรูปภำพ  แผนผังและวัตถุอ่ืนๆ วำดภำพและ
ปรับแต่งรำยละเอียดของวัตถุ เทคนิคแผนภูมิ กำรค ำนวณโดยใช้สูตร กำรใช้งำนฟังก์ชันต่ำง ๆ เช่น 
ฟังก์ชัน ด้ำนกำรตรวจสอบเงื่อนไข ฟังก์ชันทำงสถิติ ฟังก์ชันจัดกำรข้อมูล และฟังก์ชันอ่ืนๆ เพ่ือ
สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในงำนต่ำง ๆ 
 
4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์               3(2-2-5) 
  Website  Design  and  Development 
  ศึกษำเครื่องมือและวิธีกำรในกำรออกแบบและพัฒนำเว็บไซต์  โดยใช้โปรแกรม
ส ำเร็จรูป   เรียนรู้กำรน ำไปประยุกต์ใช้กับระบบงำนขององค์กร กำรสร้ำงและออกแบบเว็บเพจ โดย
ใช้โปรแกรมส ำเร็จรูป 
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5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน                3(2-2-5) 
  Agriculture  in  Daily  Life 
  ศึกษำวิวัฒนำกำร และควำมส ำคัญของกำรเกษตร ระบบกำรเกษตรที่เหมำะสม  
กำรผลิตพืช  กำรผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  กำรเกษตรตำมแนวพระรำชด ำริ ผลผลิตของกำรเกษตร
และผลิตภัณฑ์ปลอดภัยปัจจัยสภำพแวดล้อมต่อกำรผลิตทำงกำรเกษตร  กำรใช้วัสดุเหลือใช้ทำง
กำรเกษตร ผลกระทบจำกกำรประกอบกำรเกษตร 

 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Technology  in  Daily Life 
  ศึกษำกำรปฏิบัติงำนช่ำงเบื้องต้น รวมทั้งกำรติดตั้ง กำรใช้  กำรบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมเบื้องต้น  เช่น  กำรออกแบบ   กำรติดตั้งหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในบ้ำน หรือ 
กำรซ่อมแซมเครื่องใช้ในส ำนักงำนท่ัวไป 
 
5501002 เทคโนโลยีท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local  Technology 
  ศึกษำเกี่ยวกับเทคโนโลยี ภำยในชุมชนท้องถิ่น โดยกำรร่วมมือของท้องถิ่น  เพ่ือ
พัฒนำและแก้ปัญหำของชุมชนด้วยองค์ควำมรู้  ยอมรับและคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของท้องถิ่น รวมถึง 
กำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำด้ำนเทคโนโลยี ภำยใต้บริบทและสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม 
 
(2)หมวดวิชาเฉพาะด้าน 

ค าอธิบายรายวิชา 
 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
 

1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
  Introduction  to  Linguistics  
  ควำมหมำยของวิชำภำษำศำสตร์  สำขำต่ำง ๆ ของวิชำภำษำศำสตร์  ลักษณะของ
ภำษำ  สัญลักษณ์ของเสียงตำมระบบสำกล  ระบบเสียง  ระบบค ำและระบบประโยค  กำรวิเครำะห์
ภำษำตำมทฤษฎีภำษำศำสตร์ 
 
1541101 ค าและส านวนไทย      3(3-0-6) 

Words  and  Idioms  in  Thai    
  ลักษณะและท่ีมำของถ้อยค ำส ำนวน  โวหำร  ค ำพังเพย  ภำษิต  ควำมหมำย   
และกำรน ำไปใช้ 
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1541102 วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย               3(3-0-6) 
  Thai  Poetry  Evolution 
  วิวัฒนำกำรกวีนิพนธ์ไทยในด้ำนรูปแบบ กลวิธี  ลีลำ  ภำษำ  แนวคิด เนื้อหำ และ
บทบำทของกวีนิพนธ์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน 
 
1541104 ภาษาบาลี       3(3-0-6) 

Pali   
  ไวยำกรณ์บำลี  ระบบเสียง  ระบบค ำ  กำรสร้ำงศัพท์  กิตก์ สมำส  ตัทธิต  กำรสนธิ  
ชนิดของค ำ  กำรแจกรูปกริยำ  นำม  ระบบประโยค  กำรแต่งประโยค  และกำรแปลภำษำบำลี 
 
1541105 ภาษาสันสกฤต                 3(3-0-6) 

Sanskrit   
  ไวยำกรณ์สันสกฤต  ตัวอักษร  ระบบเสียง  ระบบค ำ  กำรสร้ำงศัพท์ กิตก์  สมำส  
ตัทธิต  กำรสนธิ  ชนิดของค ำ  กำรแจกรูปกริยำ  นำม  ระบบประโยค  กำรแต่งประโยค  และ 
กำรแปลภำษำสันสกฤต 
 
1541106 ภาษาเขมร                       3(3-0-6) 

Khmer   
  โครงสร้ำงของภำษำเขมร  ระบบเสียง  ระบบค ำ  ระบบประโยค ตัวอักษร   
และอักขระ  วิธีกำรอ่ำน  กำรเขียน  และกำรแปลภำษำเขมร 
 
1541201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น    3(3-0-6) 
  Thai  for  Communication  and  Information  Retrieval 
  ควำมส ำคัญของภำษำไทยในฐำนะเป็นเครื่องมือสื่อสำรและกำรสืบค้นสำรจำก
ทรัพยำกรสำรสนเทศ  กำรสรุป  กำรตีควำม  กำรขยำยควำม  และกำรน ำเสนอ ฝึกปฏิบัติกำรสืบค้น
สำรโดยเน้นกระบวนกำรทักษะสัมพันธ์ทำงภำษำ 
 
1541202 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร              3(3-0-6) 
  Art  of  Language  for  Communication     
  หลักกำรสื่อสำร  ลักษณะและศิลปะของกำรใช้ภำษำไทยเพ่ือกำรสื่อสำร ฝึกปฏิบัติ
เพ่ือกำรพัฒนำทักษะกำรรับสำรและกำรส่งสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
1541203 ภาษาไทยธุรกิจ                3(3-0-6) 
  Usage  of  Thai  Language  in  Business 
  กำรใช้ภำษำ  ส ำนวนและถ้อยค ำในกำรติดต่อทำงธุรกิจ ศึกษำหลักกำรและ 
ฝึกปฏิบัติกำรใช้ภำษำไทยธุรกิจ   
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1541204 หลักการเขียน       3(3-0-6) 
  Principles  of  Writing 
  หลักเกณฑ์กำรเขียน  รูปแบบและกลวิธีกำรเขียนเพ่ือสื่อสำรควำมคิดได้ถูกต้องตรง
วัตถุประสงค์   ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนำทักษะกำรเขียน 
 
1541205 หลักการฟังและการพูด              3(3-0-6) 
  Principles  of  Listening  and  Speaking 
  หลักกำรฟังและกำรพูด  โดยเน้นให้เห็นควำมสัมพันธ์ระหว่ำงทักษะทั้งสอง   
ฝึกปฏิบัติกำรฟังและกำรพูดโดยเน้นควำมสัมพันธ์ของทักษะทำงภำษำ 
 
1541208 การพูดเพื่อสังคม      3(3-0-6) 

Social  Speaking 
  หลักกำรและเทคนิคกำรพูดที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และบริบททำงสังคม   
ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนำทักษะกำรพูด 
 
1541209 การเขียนเพื่อการสื่อสาร              3(3-0-6) 

Writing for Communication 
  รูปแบบกำรเขียนเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจ ำวัน และเพ่ือจุดประสงค์เฉพำะ   
ฝึกปฏิบัติกำรเขียนเพ่ือกำรสื่อสำร 
 
1541401 วรรณกรรมศึกษา       3(3-0-6) 

Thai  Literary  Works 
  ควำมรู้เกี่ยวกับวรรณกรรม  วิวัฒนำกำรของวรรณกรรมสุโขทัยถึงปัจจุบัน 
ด้ำนรูปแบบ  เนื้อหำ  กำรแสดงควำมคิด  และจินตนำกำร ควำมสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับ
ศิลปวัฒนธรรม 
 
1541403 แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม     3(3-0-6) 

Thoughts  from  Literature 
  กลวิธีกำรแสดงแนวควำมคิดจำกวรรณคดีและวรรณกรรม อิทธิพลของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่มีต่อสังคม  อิทธิพลของสังคมที่มีต่อวรรณคดีและวรรณกรรม 
 
1542101 ลักษณะภาษาไทย       3(3-0-6) 

Characteristics  of  Thai  Language 
  ลักษณะและองค์ประกอบของภำษำไทยได้แก่  เสียง  ค ำ  ประโยค  และ
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงองค์ประกอบเหล่ำนั้น  เน้นกำรใช้ภำษำไทยในปัจจุบัน 
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1542105   นโยบายภาษาไทยมาตรฐาน             3(3-0-6) 
  Thai  Standard Language Policy 
  พัฒนำกำรของนโยบำยรัฐบำลเกี่ยวกับกำรศึกษำภำษำไทย กำรท ำนุบ ำรุงภำษำ  
มำตรฐำน  หลักกำรวิธีกำรบัญญัติศัพท์  และกำรสร้ำงมำตรฐำนภำษำไทย 
 
1542106 วิวัฒนาการภาษาไทย      3(3-0-6) 
  Evolution of Thai Language 
  ลักษณะและวิวัฒนำกำรของภำษำตระกูลไทย  วิวัฒนำกำรของอักษรและภำษำไทย  
ตั้งแต่สุโขทัยจนถึงปัจจุบัน 
 
1542201 การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 

Reading  for  Special  Purpose 
  หลักกำรอ่ำนเพ่ือวิเครำะห์  วินิจสำร  วิจำรณ์และประเมินค่ำ   ฝึกอ่ำนสำรจำก
สื่อมวลชนและวรรณกรรม  
 
1542203 การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ             3(3-0-6) 

Writing  For  Special  Purpose 
  หลักกำรและรูปแบบกำรเขียนโฆษณำประชำสัมพันธ์ กำรเขียนในหน้ำหนังสือพิมพ์  
ฝึกปฏิบัติกำรเขียนตำมควำมถนัดและควำมสนใจ 
 
1542204 ศิลปะการอ่านออกเสียง              3(3-0-6) 
  Reading  Technique 
  ฐำนกรณ์กำรเกิดเสียง กำรเปล่งเสียงที่ถูกตำมอักขรวิธี หลักและศิลปะกำรอ่ำน 
ร้อยแก้วและร้อยกรอง  ฝึกปฏิบัติกำรอ่ำนร้อยแก้วและร้อยกรอง 
 
1542206 การเขียนกวีนิพนธ์ไทย      3(3-0-6) 
  Thai  Writing  Poetry 
  รูปแบบและหลักกำรประพันธ์กวีนิพนธ์ไทยแต่ละประเภท    แบบแผนกวีนิพนธ์ 
ในปัจจุบัน    ฝึกปฏิบัติกำรเขียนกวีนิพนธ์ 
 
1542207 การเขียนสารคดี                3(3-0-6) 

Feature  Writing 
  หลักกำร  และกลวิธีกำรเขียนสำรคดีแต่ละประเภท  ฝึกกำรเขียนสำรคดี 
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1542208 การอ่านตีความ                3(3-0-6) 

Reading  for  Interpretation 
  ควำมหมำย  หลักกำร  และกระบวนกำรอ่ำนเพ่ือกำรตีควำม  ฝึกอ่ำนตีควำม
วรรณกรรมร้อยแก้วและร้อยกรอง 
 
1542301 อักษรไทย       3(3-0-6) 

Thai  Alphabet 
  ที่มำของอักษรไทย  วิวัฒนำกำรของตัวอักษรไทยตั้งแต่สมัยพ่อขุนรำมค ำแหง  
จนถึงปัจจุบัน   ฝึกอ่ำนและเขียน  ศึกษำลักษณะอักษรไทยในท้องถิ่นและเปรียบเทียบกับอักษรไทย
ปัจจุบัน 
 
1542401 วรรณกรรมวิจารณ์      3(3-0-6)  

Literary  Criticism 
  ทฤษฎีกำรวิจำรณ์วรรณกรรม  ศึกษำบทวิจำรณ์วรรณกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน  
ฝึกเขียนบทวิจำรณ์วรรณกรรมท้ังประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 
 
1542402 วรรณคดีนิราศ                3(3-0-6) 
  Niras  Literature 
  ควำมหมำยและลักษณะวรรณคดีนิรำศ  ศึกษำในด้ำนจุดประสงคก์ำรแต่ง 
เนื้อหำ  ธรรมเนียมหรือขนบ ลีลำกำรเขียน  และแรงบันดำลใจให้กวีสร้ำงสรรค์วรรณคดีนิรำศ   
 
1542403 วรรณกรรมประวัติศาสตร์                 3(3-0-6) 

Historical  Literature 
  ลักษณะ  ควำมมุ่งหมำยและสำเหตุที่เกิดวรรณกรรมประวัติศำสตร์ กลวิธีกำรเสนอ
เรื่อง ลักษณะค ำประพันธ์ และกำรใช้ภำษำ  วิเครำะห์เปรียบเทียบกับเหตุกำรณ์ทำงประวัติศำสตร์ ใน
ด้ำนบุคคล ภำพสะท้อนและคุณค่ำของวรรณกรรม 
 
1542404 คีตวรรณกรรมศึกษา                     3(3-0-6) 

A  Study  of  Thai  Songs 
  รูปแบบ และลักษณะของวรรณกรรมเพลงไทย  วิเครำะห์กลวิธีกำรแต่ง  เนื้อหำ
ควำมคิดท่ีสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม ตำมบริบทของควำมนิยม 
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1543101 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย             3(3-0-6) 
Reading  and  Writing  Systems  in  Thai 

  หลักเกณฑ์ต่ำง ๆ  ในกำรอ่ำนและเขียนค ำไทย    ฝึกกำรอ่ำนและกำรเขียน  เก็บ
รวบรวมค ำที่มักเขียนหรืออ่ำนผิดเพ้ียนไปจำกกฎเกณฑ์  วิเครำะห์ อภิปรำยและสรุปผล เพ่ือน ำไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ ำวัน 
 
1543103 ภาษาถิ่น                                         3(3-0-6) 

Dialect 
  ควำมหมำยของภำษำถิ่น  กำรจ ำแนกภำษำไทยถิ่นในประเทศไทย  ควำมแตกต่ำง
ของภำษำไทยถิ่นในด้ำนเสียง  ค ำ  ประโยค  ควำมหมำย  ฝึกเก็บข้อมูลและวิเครำะห์ภำษำไทยถิ่น   
 
1543105 ภาษาศาสตร์สังคม      3(3-0-6) 

Sociolinguistics 
  ควำมหมำยของภำษำศำสตร์สังคม  ขอบเขตของภำษำศำสตร์สังคม  หลักกำร
ส ำคัญในภำษำศำสตร์กับปัจจัยทำงสังคม  ศึกษำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับปัจจัยทำงสังคม 
วิเครำะห์ภำษำของชุมชนที่มีสภำพสังคมแตกต่ำงกัน  และศึกษำควำมเปลี่ยนแปลงของภำษำในชุมชน 
 
1543201 ภาษาบาลีและสันสกฤตไทยในภาษาไทย            3(3-0-6) 

Pali  and  Sanskrit  in  Thai 
  ประวัติควำมเป็นมำของภำษำบำลีและสันสกฤต  เปรียบเทียบลักษณะของภำษำ
บำลีและสันสกฤตกับภำษำไทย กำรน ำค ำภำษำบำลีและสันสฤตมำใช้ในภำษำไทย  อิทธิพลของภำษำ
บำลีและสันสกฤตท่ีมีต่อภำษำไทย 
 
1543202 ภาษากับวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
  Language  and  Culture 
  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับวัฒนธรรมในด้ำนวัฒนธรรมกำรใช้ภำษำ  ภำษำที่
สะท้อนวิถีชีวิต  ค่ำนิยม  และควำมเชื่อของคนในสังคม  ฝึกวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงภำษำกับ
วัฒนธรรม  และพัฒนำทักษะกำรใช้ภำษำให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
 
1543203 ประดิษฐการทางภาษา      3(3-0-6) 
  Language  Invention 
  ควำมหมำยและประเภทของประดิษฐกำร  วิเครำะห์กำรใช้ประดิษฐกำรทำงภำษำที่
ผู้แต่งสร้ำงสรรค์ในสำรแต่ละประเภท อิทธิพลของประดิษฐกำรทำงภำษำที่มีต่อสังคม  ฝึกวิเครำะห์
ประดิษฐกำรทำงภำษำจำกสื่อประเภทต่ำง ๆ  และสร้ำงสรรค์ประดิษฐกำรทำงภำษำ 
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1543204 การเขียนบทความ      3(3-0-6) 
Article Writing 

  หลักกำรและกลวิธีกำรเขียนบทควำมแต่ละประเภท  ฝึกปฏิบัติกำรเขียนบทควำม 
 
1543211 การเขียนบท                                 3(3-0-6) 

Script  Writing 
  ควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับงำนวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ด้ำนกำรออกอำกำศ   
ศึกษำบทวิทยุและโทรทัศน์  กำรเขียนบทและเสนอผลงำนเพื่อกำรเผยแพร่ 
 
1543213 การแปล                                           3(3-0-6) 

Translation   
  หลักเกณฑ์  ข้อควรค ำนึงในกำรแปล  กลวิธีในกำรแปล   และถอดควำมจำกภำษำ
หนึ่งเป็นอีกภำษำหนึ่ง 
 
1543214 การจัดท าหนังสือ      3(2-2-5) 

Editorial Work 
  แนวคิด  เนื้อหำ  รูปแบบของหนังสือ  กระบวนกำรจัดท ำหนังสือ   ปัจจัยที่
ก ำหนดกำรท ำงำน  กฎหมำยเกี่ยวกับกำรพิมพ์  บทบำทหน้ำที่และจรรยำบรรณของบรรณำธิกำร 
ฝึกวิเครำะห์  สังเครำะห์  เพื่อก ำหนดแนวคิดกำรจัดท ำหนังสือ  และฝึกปฏิบัติจัดท ำหนังสือ 
 
1543215 การย่อความ                                     3(3-0-6) 

Summary 
  กำรจับใจควำมส ำคัญจำกกำรฟังและกำรอ่ำน    ควำมส ำคัญและเทคนิคกำรเขียน
ย่อควำมรูปแบบต่ำง ๆ  ฝึกปฏิบัติกำรเขียนย่อควำม 
 
1543217 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม              3(3-0-6) 

Reading  for  life  and  Society  Development 
  หลักและวิธีกำรอ่ำนเพ่ือพัฒนำคุณภำพชีวิต  กำรอ่ำนงำนเขียนที่ส่งเสริมควำมคิด
และอุดมคติในกำรเป็นพลเมืองที่ดี  มีมโนทัศน์และจิตส ำนึกที่สร้ำงสรรค์คุณค่ำของชีวิตเพ่ือพัฒนำ
สังคม   อ่ำนงำนเขียนทัง้ร้อยแก้วและร้อยกรอง 
 
1543220 การเขียนบันเทิงคดี      3(3-0-6) 

 Non-Fiction Writing 
                         หลักกำรเขียนบันเทิงคดีแต่ละประเภท  ในด้ำนองค์ประกอบ  กำรใช้ภำษำ  กลวิธี
กำรน ำเสนอและฝึกปฏิบัติกำรเขียนตำมควำมสนใจและควำมถนัด 
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1543306 จารึกและเอกสารโบราณ                  3(3-0-6) 
Paleography  and Ancient  Documentary 

  เอกสำรโบรำณยุคต่ำง ๆ ของไทย  ตั้งแต่สมัยโบรำณจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์  ศึกษำ
ในด้ำนที่มำ  ลักษณะอักษร  อักขรวิธี  วิวัฒนำกำรของตัวอักษร  วัสดุที่ใช้ในกำรเขียน     ตลอดจน
กำรอ่ำนเอกสำรโบรำณ  กำรคัดลอก  กำรเก็บรักษำอย่ำงถูกวิธี   
 
1543402 วรรณคดีการละคร                           3(3-0-6) 

Dramatic  Literature 
  ควำมหมำย  ก ำเนิดวรรณคดีกำรละคร   ลักษณะของวรรณคดีกำรละครแต่ละ
ประเภท  พัฒนำกำรของละครกับศิลปะสำขำอ่ืน  คุณค่ำของวรรณคดีกำรละคร  
 
1543404 วรรณกรรมสังคมและการเมือง     3(3-0-6) 

Social  and  Political Literature 
  ควำมหมำยและองค์ประกอบของสังคมและกำรเมือง   ลักษณะของวรรณกรรมทำง
สังคมและกำรเมือง  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงวรรณกรรมกับสังคมและกำรเมือง  วิเครำะห์เปรียบเทียบ
ลักษณะของสังคมและกำรเมืองที่ปรำกฏในวรรณกรรม 
 
1543406 วรรณคดีมรดก       3(3-0-6) 

Literal  Heritage 
  ศึกษำวรรณคดีเอกของไทยแต่ละสมัย ในด้ำนผู้แต่ง  ควำมมุ่งหมำย  รูปแบบแนวคิด  
ลักษณะเด่นและคุณค่ำ   วิเครำะห์วรรณคดีเอกในสมัยต่ำง ๆ 
 
1543407 วรรณกรรมท้องถิ่น                       3(3-0-6) 

Local  Literature 
  ควำมหมำย  ประเภท  ลักษณะร่วม  และลักษณะเฉพำะของวรรณกรรมท้องถิ่น 
ศึกษำวรรณกรรมท้องถิ่นที่ส ำคัญ  ควำมส ำคัญระหว่ำงวรรณกรรมท้องถิ่นกับวรรณกรรมแบบฉบับ  
ฝึกอ่ำนและวิเครำะห์วรรณกรรมท้องถิ่น 
 
1543408 คติชนวิทยา       3(2-2-5) 
  Folklore 
  ควำมหมำย  ประวัติควำมเป็นมำ  ประเภทของคติชนวิทยำ  ทฤษฎีทำงคติชนวิทยำ  
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคติชนกับศำสตร์แขนงอ่ืน ๆ  วิธีกำรรวบรวมข้อมูล  กำรจ ำแนก  และ 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล  ศึกษำภูมิปัญญำไทยเปรียบเทียบภูมิปัญญำท้องถิ่นและกำรผสมผสำนกับ 
ภูมิปัญญำสำกล   ฝึกปฏิบัติกำรเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเครำะห์  และน ำเสนอผลกำรศึกษำ 
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1543409 วรรณกรรมซีไรต์               3(3-0-6) 
  Literature  of  S.E.A  Write  Award 
  ควำมเป็นมำของรำงวัลซีไรต์  ผลงำนวรรณกรรมไทยที่ได้รับรำงวัลในด้ำน  ผู้แต่ง  
รูปแบบ  กลวิธีกำรน ำเสนอ  ภำษำ  เนื้อหำ  แนวคิด  วิเครำะห์สภำพและแนวโน้มของกำรสร้ำง
วรรณกรรมซีไรต์ 
 
1543424 วรรณกรรมแปล                                3(3-0-6) 

Translated Literary  Works 
  ศึกษำวรรณกรรมแปลจำกต่ำงประเทศที่มีเนื้อหำ  แนวคิด  และกลวิธีกำรแต่งซึ่ง
สะท้อนคุณค่ำต่อชีวิตและกำรสร้ำงสรรค์วรรณกรรมไทย 
 
1543501 การจัดท าหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน            3(2-2-5) 
  Writing  Children  and  Adolescent 
  ควำมหมำย  จุดมุ่งหมำย  ประเภทและพัฒนำกำรของหนังสือส ำหรับเด็กและ
เยำวชน  หลักกำรสร้ำงหนังสือส ำหรับเด็กและเยำวชน  กำรวิเครำะห์และประเมินค่ำหนังสือส ำหรับ
เด็ก  ฝึกท ำหนังสือส ำหรับเด็กและเยำวชน 
 
1543503 ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย    3(3-0-6) 
  A  Study  of  Research  Work  in  Thai 
  ศึกษำระเบียบวิธีวิจัยและผลงำนค้นคว้ำวิจัย  รวมทั้งวิธีกำรที่ใช้กับงำนนั้น  กำรน ำ
ผลหรือข้อเสนอแนะจำกงำนวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกำรสอนและพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ในรูปแบบต่ำง ๆ 
ให้ศึกษำงำนวิจัยในสำขำวรรณคดี  หลักภำษำและกำรใช้ภำษำ 
 
1543601 การถ่ายทอดสาระภาษาไทย     3(2-2-5) 
  Propagation in Thai 
  กระบวนกำรจัดประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  สื่อ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับสำระ
ภำษำไทย  ฝึกปฏิบัติกำรจัดกำรเรียนรู้ และถ่ำยทอดสำระภำษำไทย 
 
1544103 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ     3(3-0-6) 

Thai  for  Foreigners 
  วิเครำะห์ปัญหำของโครงสร้ำงภำษำไทยที่มีผลต่อควำมเข้ำใจของชำวต่ำงประเทศ  
ในเรื่องกำรออกเสียง  กำรใช้ค ำ  กำรใช้ประโยคกำรสื่อควำมหมำยและแนวทำงกำรแก้ปัญหำ   
กำรสื่อสำรในบริบทของสังคม 
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1544201 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย          3(3-0-6) 

Foreign  Loanwords  in  Thai 
  ประวัติกำรติดต่อกับชนชำติต่ำงๆ  สำเหตุที่ไทยรับค ำภำษำต่ำงประเทศมำใช้  
ลักษณะของภำษำต่ำงประเทศท่ีเข้ำมำในภำษำไทย   
 
1544203 การแปรรูปวรรณกรรม      3(3-0-6) 
  Adaptation  of  Literary  Works 
  รูปแบบ  หลักกำรสร้ำงวรรณกรรมประเภทต่ำง ๆ  และหลักกำรแปรรูปวรรณกรรม
จำกรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง  รวมทั้งศึกษำกฎหมำยที่เก่ียวกับทรัพย์สินทำงปัญญำ   
ฝึกปฏิบัติกำรแปรรูปวรรณกรรมเน้นด้ำนเทคนิคกำรเขียนและควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
 
1544204 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน   3(3-0-6) 
  Children  and  Adolescent  Book  Writing 
  ลักษณะและรูปแบบวรรณกรรมส ำหรับเด็กและเยำวชน   ศึกษำหลักกำรเขียน  
วรรณกรรมบันเทิงและสำรคดีส ำหรับเด็กและเยำวชน   ฝึกเขียนวรรณกรรมส ำหรับเด็กและเยำวชน 
 
1544205 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   3(3-0-6) 

Speaking  on  Broadcasting  
  หลักกำรและวิธีกำรพูดทำงวิทยุกระจำยเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐำนะโฆษก  พิธีกร 
ผู้จัดรำยกำร  กำรอ่ำนตำมบท  กำรอ่ำนข่ำว  ตลอดจนกำรบรรยำยทำงวิทยุกระจำยเสียงและวิ ทยุ
โทรศัพท์   
 
1544401 วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา    3(3-0-6) 

Literature  on  Thai  Customs 
  ลักษณะทั่วไปของวรรณคดีขนบประเพณีและศำสนำ  วรรณศิลป์  ปรัชญำ   
ควำมเชื่อที่ปรำกฏในวรรณคดีขนบประเพณีและศำสนำ  ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมเชื่อ  ศำสนำ   
พิธีกรรมกับวรรณคดี   
 
1544402 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย        3(3-0-6) 
 Influence  of  Foreign  Literature  on  Thai  Literature 
  ศึกษำอิทธิพลของวรรณกรรมต่ำงประเทศที่ส ำคัญทั้งตะวันออกและตะวันตกที่มี
วรรณกรรมไทยตั้งแต่โบรำณถึงปัจจุบันในด้ำนเนื้อหำ  แนวคิด  ภำษำ  และรูปแบบ 
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1544601 การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์      3(2-2-5) 
  Thai  Language  Presentation  by   Computer 
  โปรแกรมส ำเร็จรูปที่ใช้ในกำรวิเครำะห์สำร และน ำเสนอสำรภำษำไทย  ภำษำที่ใช้
ในกำรน ำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์  กำรจัดท ำบทเพ่ือกำรน ำเสนอ  ฝึกปฏิบัติกำรวิเครำะห์สำรที่เป็น
ลักษณะข้อควำม  สถิติ และแผนภูมิ  ฝึกสร้ำงสื่อประสมเพื่อกำรน ำเสนอสำรภำษำไทย   
กำรประเมินผลเพ่ือกำรปรับปรุงแก้ไข 
 
1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย           2(90) 

Preparation  for  Professional  Internship  in  Thai  
 รำยวิชำบังคับก่อน : 1544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย                     5(450) 
  จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของนักศึกษำก่อนออกฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพใน
ด้ำนกำรเรียนรู้  ลักษณะ และโอกำสของกำรประกอบอำชีพ  กำรพัฒนำนักศึกษำให้มีควำมรู้ ทักษะ 
เจตคติ  แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมำะสมกับวิชำชีพ  โดยเน้นที่ทักษะขั้นพ้ืนฐำน และระดับสูง  
ภำคปฏิบัติในงำนและกิจกรรมส ำหรับฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ 
หรือ 
1544803 การเตรียมสหกิจศึกษา                     1(45) 
  Cooperative Education Preparation  
  หลักกำร  ควำมส ำคัญ และประโยชน์ที่นักศึกษำได้รับจำกสหกิจศึกษำ  ทักษะและ
เทคนิคกำรสมัครงำนและกำรสัมภำษณ์  ควำมรู้พ้ืนฐำนในกำรปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำร  
ควำมรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมำยแรงงำนและระบบบริหำรคุณภำพงำน คุณภำพในสถำนประกอบกำร  
จริยธรรมในวิชำชีพเฉพำะสำขำวิชำ  แนวทำงกำรจัดท ำโครงกำร  กำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน   
กำรเขียนรำยงำนโครงกำร และกำรน ำเสนอผลงำนโครงกำร 
 
1544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย        5(450) 

Professional  Internship  in  Thai     
ฝึกงำนในหน่วยงำนรัฐบำล  รัฐวิสำหกิจ  หรือธุรกิจเอกชน  โดยน ำควำมรู้ 

ภำษำไทยทั้งภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติที่ได้ศึกษำไปใช้ในสถำนกำรณ์จริง 
หรือ   
1544804 สหกิจศึกษา           6(540) 
  Cooperative Education 
  รำยวิชำบังคับก่อน : 1544803 การเตรียมสหกิจศึกษา         1(45) 
  กำรปฏิบัติงำนด้ำนภำษำไทยในสถำนประกอบกำรเสมือนเป็นพนักงำนของสถำน
ประกอบกำรในต ำแหน่งที่มีภำระงำนสอดคล้องกับสำขำวิชำ และเหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ มี
หน้ำที่รับผิดชอบแน่นอน  มีผู้นิเทศงำน กำรติดตำม และกำรประเมินผลอย่ำงเป็นระบบ 
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1544901 การวิจัยทางภาษาไทย                3(3-0-6) 
Research  Work  in  Thai 

  วิธีและรูปแบบกำรวิจัยทำงภำษำไทย  กำรเลือกหัวข้อ    และกำรเขียน 
เค้ำโครงกำรวิจัย  กำรก ำหนดวัตถุประสงค์และกรอบควำมคิด  วิธีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลต่ำง ๆ   
กำรจ ำแนก  วิเครำะห์และกำรตีควำม  ข้อมูล  กำรเขียนรำยงำนกำรวิจัย 
 
1544902 สัมมนาภาษาไทย                3(3-0-6) 

Seminar  on  Thai  Language 
  ควำมรู้พ้ืนฐำนเกี่ยวกับกระบวนกำรศึกษำค้นคว้ำและวิธีกำรจัดสัมมนำ วิเครำะห์
ปัญหำและปรำกฏกำรณ์ในกำรใช้ภำษำไทยในแหล่งข้อมูลต่ำงๆ สรุปผลกำรศึกษำและน ำเสนอผล
กำรศึกษำในกำรประชุมสัมมนำ 
 
1544903 สัมมนานักเขียนไทย                 3(3-0-6) 

Seminar on  Thai  Writer 
  ศึกษำงำนของนักเขียนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน  ในด้ำนแนวควำมคิดและกลวิธี
กำรเขียนของนักเขียนและน ำเสนอผลกำรศึกษำในกำรประชุมสัมมนำ 
 
1544904 การศึกษาเอกเทศ                 3(3-0-6) 

Independent  Study 
                        เลือกศึกษำเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจในขอบข่ำยของวิชำภำษำไทย และน ำเสนอใน
รูปแบบภำคนิพนธ์หรือสำรนิพนธ์ 
 
1544905 สัมมนาร้อยแก้ว  ร้อยกรอง     3(3-0-6) 

Seminar in Thai  Prose and Poetry 
  ศึกษำค้นคว้ำงำนเขียนร้อยแก้ว  และร้อยกรองที่มีคุณค่ำในด้ำนสุนทรียภำพ
พัฒนำกำรทำงแนวคิดและกลวิธีในกำรสร้ำงสรรค์งำนเขียน  น ำเสนอผลกำรศึกษำด้วยกำรสัมมนำ  
 
1552115 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านทางวิชาการ   3(3-0-6) 
  English  for  Academic  Reading  Development 
  ฝึกอ่ำนข้อควำมภำษำอังกฤษทำงวิชำกำร  ได้แก่ รำยงำน  บทคัดย่อ  บทควำม  
และต ำรำ  เพื่อประโยชน์ในกำรศึกษำหรือใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
 
1552116 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขียนทางวิชาการ   3(3-0-6) 
  English  for  Academic  Writing  Development 

  ฝึกเขียนภำษำอังกฤษในรูปแบบรำยงำนวิชำกำร  ได้แก่ รำยงำน  บทคัดย่อ  เน้น
กำรเรียนโดยใช้สถำนกำรณ์จ ำลอง  ฝึกกำรแปลที่จ ำเป็นในสำขำวิชำ 
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1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา      3(2-2-5)  
Educational  Measurement  and  Evaluation        

ศึกษำหลักกำรและเทคนิคกำรวัดและประเมินผลทำงกำรศึกษำ กำรสร้ำงและกำรใช้เครื่องมือวัดผล
และประเมินผลกำรศึกษำ กำรวัดและประเมินตำมสภำพจริงและน ำผลกำรประเมินไปใช้ในกำร
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้และหลักสูตร กำรประเมินจำกแฟ้มสะสมงำน กำรประเมินภำคปฏิบัติและ
ประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม ศึกษำระเบียบกำรประเมินผลกำรเรียนของกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 
วิเครำะห์ปัญหำและแก้ปัญหำกำรวัดและประเมินผลในโรงเรียน ฝึกปฏิบัติกำรวำงแผนกำรประเมินผล
กำรเรียนรู้ตำมสภำพจริง กำรสร้ำงแบบทดสอบชนิดต่ำงๆ กำรวิเครำะห์คุณภำพของแบบทดสอบ 
กำรแปลควำมหมำยของคะแนนจำกกำรสอบ   
 
1043002 การวิจัยทางการศึกษา        3(2-2-5)  

Educational Research 
ศึกษำทฤษฎีและกระบวนทัศน์กำรวิจัยรูปแบบกำรวิจัย กำรออกแบบกำรวิจัย 

กระบวนกำรวิจัย สถิติเพ่ือกำรวิจัย กำรวิจัยเชิงปฏิบัติกำร กำรเสนอโครงร่ำงกำรวิจัย ฝึกปฏิบัติกำร
วิจัย เขียนรำยงำนกำรวิจัยและประเมินงำนวิจัย  น ำเสนอผลงำนวิจัย  ศึกษำค้นคว้ำงำนวิจัยในกำร
พัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ ใช้กระบวนกำรวิจัยในกำรแก้ปัญหำ  กำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนและท ำวิจัยเพื่อพัฒนำกำรเรียนกำรสอนและพัฒนำผู้เรียน   
 
1052001 จิตวิทยาส าหรับครู       3(3-0-6)   

Psychology  for  Teachers 
ศึกษำจิตวิทยำพ้ืนฐำนที่ เกี่ยวข้องกับพัฒนำกำรมนุษย์  จิตวิทยำกำรศึกษำ  

จิตวิทยำกำรแนะแนวและให้ค ำปรึกษำ  กำรจัดบริกำรแนะแนวในสถำนศึกษำ กำรให้ค ำปรึกษำ และ
กำรช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น  อิทธิพลของพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อกำรเรียนรู้ 
ทฤษฎีกำรเรียนรู้และกำรประยุกต์ใช้  ปัจจัยที่ส่งผลต่อกำรเรียนรู้  กำรจัดสภำพแวดล้อมที่สนับสนุน
ให้เกิดกำรเรียนรู้ที่มีประสิทธิภำพและสำมำรถส่งเสริมควำมถนัดและควำมสนใจของผู้เรียน    
 
1063002 การบริหารจัดการในสถานศึกษา     3(3-0-6) 

Administration  in  School 
ศึกษำ  หลักกำร  แนวคิดและทฤษฎีกำรบริหำรจัดกำรในสถำนศึกษำ  ภำวะผู้น ำ

ทำงกำรศึกษำ กำรคิดอย่ำงเป็นระบบ กำรเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กร  มนุษย์สัมพันธ์ในองค์กำร กำร
ติดต่อสื่อสำร กำรท ำงำนเป็นทีม  กำรบริหำรกำรเปลี่ยนแปลงและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ กำรบริหำร
จัดกำรในชั้นเรียน กำรจัดเทคโนโลยีสำรสนเทศในสถำนศึกษำและกำรน ำนวัตกรรมใหม่ๆ  มำใช้ใน
กำรบริหำรจัดกำร  กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กำรจัดระบบสำรสนเทศเพ่ือกำรบริหำรจัดกำร  
กำรศึกษำเพ่ือพัฒนำชุมชน   
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

1.ชื่อ
หลักสูตร 

ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Arts Program in Thai  Language 
 

ภาษาไทย         ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  Bachelor of  Arts Program  in  Thai Language 

คงเดิม 

2.ชื่อ
ปริญญา
และ
สาขาวิชา 

ชื่อเต็ม ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาไทย)  
 ภาษาอังกฤษ Bachelor of  Arts (Thai Language) 
ชื่อย่อ ภาษาไทย ศศ.บ.  (ภาษาไทย)  
 ภาษาอังกฤษ B.A.(Thai Language) 
 

ชื่อเต็ม (ไทย)   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
ชื่อย่อ (ไทย)                ศศ.บ.(ภาษาไทย) 
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)   Bachelor of  Arts (Thai Language) 
ชื่อย่อ (อังกฤษ)    B. A.(Thai Language) 
 

คงเดิม 

3.ปรัชญา
ของ
หลักสูตร 

          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่
มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีความรู้และทักษะทางภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งให้มีคุณธรรมและจริยธรรม   
 
 

            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่
มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีความรู้และทักษะทางภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมทั้งให้มีคุณธรรมและจริยธรรม   
            สาขาวิชาภาษาไทยมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีศักยภาพทางด้าน
ภาษาไทยและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย  มีความภาคภูมิใจและศรัทธาใน
วิชาชีพ  รับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม  สามารถน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานวิชาการ   
  
 
 

ปรับปรุงปรัชญา
ใหมเ่พื่อให้
สอดคล้องกบั
พนัธกิจของ
สถาบนั 
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4.วัตถุประ 
สงค์ของ
หลักสูตร 

         1. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางภาษาและ
วรรณกรรมไทย 
        2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางภาษาไทย  และสามารถน าไป
ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐบาล  เอกชน  และอาชีพอิสระ  ที่ต้องอาศัย
ภาษาเป็นสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
         3. เพ่ือผลิตบัณฑิตท่ีมีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของภาษาและวรรณกรรมไทย  ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมของชาติ 
        4. เพ่ือส่งเสริมเจตคติทางภาษาไทย  ท าให้บัณฑิตมีโลกทัศน์กว้าง  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถพัฒนาตนให้
อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศชาติ 
 

  1. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความเข้าใจอย่างลึกซ้ึงทางภาษาและ
วรรณกรรมไทย 
   2. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีทักษะทางภาษาไทย และสามารถน าไป
ประกอบอาชีพ   ทั้งภาครัฐบาล  เอกชน  และอาชีพอิสระที่ต้องอาศัย
ภาษาเป็นสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของภาษาและวรรณกรรมไทย  ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมของชาติ 
  4. เพ่ือส่งเสริมเจตคติทางภาษาไทย  ท าให้บัณฑิตมีโลกทัศน์กว้าง  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมและจริยธรรม  สามารถพัฒนาตนให้
อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  และเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศชาติ 
 

คงเดิม 

5.จ านวน
หน่วยกิต 
ตลอด
หลักสูตร 

1. ปริญญาตรี 4 ปี   เรียนไม่น้อยกว่า          125   หน่วยกิต 
    แบบเอกเดี่ยว  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
                                                        ไม่น้อยกว่า 125 หน่วยกิต 
    แบบเอก-โท   จ านวนหนว่ยกิตรวมตลอดหลักสูตร 
                                                        ไม่น้อยกว่า  125 หน่วยกิต 
    แบบวิชาโทส าหรับสาขาวชิาอ่ืน  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร                                                    
                                                        ไม่น้อยกว่า    30 หน่วยกิต 

1. ปริญญาตรี 4 ปี                  เรียนไม่น้อยกว่า          133   หน่วยกิต 
 
     

1.เพ่ิมหน่วยกิต    
2.ไม่เปิดสอน
แบบเอกเดี่ยว 
แบบเอก-โท 
และแบบวิชาโท
ส าหรับ
สาขาวิชาอ่ืน   
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ปรับปรุง 
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6.โครงสร้าง
หลักสูตร 

2. ปริญญาตรี 4 ปี 
   2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                   34    หน่วยกิต 
   2.2 หมวดวิชาเฉพาะ               ไม่น้อยกว่า             85    หน่วยกิต 
       2.2.1 วิชาเอก   
              2.2.1.1 แบบเอกเดี่ยว    ไม่น้อยกว่า            78   หน่วยกิต 
                   (1)  วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน                  15   หน่วยกิต 
                   (2)  วิชาเอกบังคับ                            24   หน่วยกิต 
                   (3)  วิชาเอกเลือก     ไมน่้อยกว่า           39   หน่วยกิต                           
              2.2.1.2 แบบเอก-โท                                78   หน่วยกิต 
                   (1)  วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน                   15   หน่วยกิต 
                   (2)  วิชาเอกบังคับ                              15   หน่วยกิต 
                   (3)  วิชาเอกเลือกไม่น้อยกว่า                 24   หน่วยกิต 
                   (4) วิชาโทสาขาอ่ืน     ไม่น้อยกว่า           24   หน่วยกิต 
      2.2.2 วิชาโทส าหรับสาขาวิชาอ่ืน  ไม่น้อยกว่า           30  หน่วยกิต 
                   (1)  วิชาพ้ืนฐานเฉพาะด้าน                   15   หน่วยกิต 
                   (2)  วิชาเอกบังคับ                               6   หน่วยกิต 
                   (3)  วิชาเอกเลือก        ไม่น้อยกว่า          9   หน่วยกิต 
      2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                      6   หน่วยกิต 
 
 
 

2. ปริญญาตรี 4 ปี 
   2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     ไม่น้อยกว่า                  30   หน่วยกิต 
   2.2 หมวดวิชาเฉพาะด้าน      ไม่น้อยกว่า                  97   หน่วยกิต 
           2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                              39    หนว่ยกิต 
           2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า                51   หน่วยกิต 
           2.2.3 กลุ่มวิชาปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
                  หรือสหกิจศึกษา                                 7   หน่วยกิต 
   2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี                                        6   หน่วยกิต 

1.ปรับปรุงรายวิชา
ในหมวดวิชาศึกษา
ทั่วไป ตามเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ
ก าแพงเพชร   
2.ปรับปรุงรายวิชา
ในหมวดวิชา
เฉพาะด้านตาม
ความเหมาะสม  
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7.รายวิชา
ในหมวด
วิชาศึกษา
ทั่วไป 

1. จ านวนหน่วยกิต     34  หน่วยกิต 
2. จ านวนกลุ่มวิชา  จัดเป็น  5  กลุ่มวิชา ดังนี้                                    
    2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   
                                                     ไม่น้อยกว่า    9    หน่วยกิต                                                              
1)  กลุ่มที่ 1  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่เกิน  3   หน่วยกิต  
       1541001       ทักษะการรับสารภาษาไทย              3 (2-2-5)  
       1541002       ทักษะการส่งสารภาษาไทย              3 (2-2-5)  
       1541003       การสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ       3(2-2-5)  
       1541004       ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น         3(2-2-5)  
 
2)  กลุ่มที่ 2  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่เกิน  6  หน่วยกิต  
       1551001        ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 1             2 (2-0-4) 
       1551002        ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 2             2 (2-0-4)             
       1551003        ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 1     2 (1-2-3)      
       1551004        ทักษะการฟัง- การพูดภาษาอังกฤษ 2    2 (1-2-3)                                 
       1551005        ภาษาอังกฤษปฏบัิติการ               2 (1-2-3)  
       2. 2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้   
                                                      ไม่น้อยกว่า   8  หน่วยกิต 
     1) กลุ่มที่ 1  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
       1511001           จรยิธรรมกับมนุษย์               2 (2-0-4)  
       1511002           ความจริงของชีวิต                         2 (2-0-4)  
       1521001           พุทธศาสน์                2 (2-0-4)  

1. จ านวนหน่วยกิต                              ไม่น้อยกว่า    30    หนว่ยกิต 
2. จ านวนกลุ่มวิชา  จัดเป็น  4  กลุ่มวิชา ดังนี้ 
    2.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   
                                                       ไม่น้อยกว่า    6    หน่วยกิต                                                              
    บังคับเรียน    6  หน่วยกิต 
     1551001      ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                               3(3-0-6) 
     1551002      ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร                      3(3-0-6) 
    เลือกเรียน    จากวิชาต่อไปนี้ 
     1541001     ทักษะการใช้ภาษาไทย                             3(3-0-6) 
     1541002     ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
     1541003     ภาษาและการสื่อสารในท้องถิ่น                3(3-0-6) 
     1561001     การฟังและการพูดภาษาญ่ีปุ่นเพ่ือการสือ่สาร   3(3-0-6) 
     1571001    การฟังและการพูดภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
     1691001    การฟังและการพูดภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร     3(3-0-6) 

2.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้   
                            ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  และไม่เกิน  9 หน่วยกิต 
     1001003    พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน                 3(3-0-6) 
     1001004    ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ        3(3-0-6)                                                                         
     1511001    จริยธรรมกับมนุษย์                                   3(3-0-6) 
     1511002    ความจริงของชีวิต                                    3(3-0-6) 
     1521001    พุทธศาสน์                                             3(3-0-6)                                                            
     1631001    สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า         3(3-0-6)  
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     2) กลุ่มที่ 2  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
        2011001         สนุทรียภาพทางทัศนศิลป์               2 (2-0-4)   
        2051001        สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง           2 (2-0-4) 
        2061001        สงัคีตนยิม                          2 (2-0-4)         

3) กลุ่มที่ 3  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต 
       1001001         ภาวะผู้น าและการจัดการยุคใหม่         2 (2-0-4)  
       1001002         การคิดวเิคราะห์ การค้นคว้าและการใช้เหตุผล             
                                                                            2 (2-0-4)    
       1001003        พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน          2 (2-0-4) 
      4)  กลุ่มที่ 4  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต
  
       1631001       สารสนเทศและการศึกษาค้นคว้า            2 (1-2-3)  
       1631002       การศึกษาค้นคว้าและการเขียนบทนิพนธ์  2 (1-2-3) 
       1631003       ความรู้พื้นฐานทางสารสนเทศศาสตร์    2 (1-2-3) 
       1631004       เทคโนโลยีสารสนเทศในส านักงาน         2 (1-2-3)  
       1631005      เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาค้นคว้า 2 (1-2-3)  
 
2.3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้     
                                                  ไม่น้อยกว่า    6  หน่วยกิต 
1)  กลุ่มที่ 1 ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า  2  หน่วยกิต  

2531001       วิถีไทย                                    2 (2-0-4) 
2531002       วิถีโลก                                            2 (2-0-4)  

            2011001     สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์                 3(3-0-6) 
            2051001     สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง            3(3-0-6) 
            2061001     สงัคีตนยิม                            3(3-0-6) 
            3561001     ภาวะผู้น าและการจัดการสมัยใหม่         3(3-0-6) 
     2.3.  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้     
                            ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต  และไม่เกิน  9 หน่วยกิต 

2501001     เศรษฐกิจสังคมไทย                 3(3-0-6) 
2501002     ความเป็นธรรมทางสังคมและสันติภาพ    3 (3-0-6)

 2501003     พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม       3 (2-2-5) 
2521001     โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์                3(3-0-6) 
2531001     สังคมไทยกับสังคมโลก                3(3-0-6) 

          2541001     มนุษย์ ชุมชน  และสิ่งแวดล้อม               3(3-0-6) 
2541002    การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น                3(3-0-6) 

          2551002     ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย             
                                                                             3(3-0-6) 
          2561001   ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป       3(3-0-6)
 3541001   การเป็นผู้ประกอบการ                          3(3-0-6) 
 3591001    เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                3(3-0-6) 
 3591002    เศรษฐกิจพอเพียง                          3(3-0-6) 
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2531003       ครอบครัวและสังคม                2 (2-0-4)  
2541001       มนุษย์  ชุมชนและสิ่งแวดล้อม               2 (2-0-4)  
2561001       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป       2 (2-0-4)  

2)  กลุ่มที่ 2   ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า  2 หน่วยกิต        
 2501002      เศรษฐกิจพอเพียง                         2 (2-0-4)  
2521001       ท้องถิ่นศึกษา                                   2 (2-0-4)  
2551001       การปกครองส่วนท้องถิ่นไทย                  2 (2-0-4)  
3541001       การเป็นผู้ประกอบการ                         2 (2-0-4)  
3591001       เศรษฐกิจในชีวิตประจ าวัน                     2 (2-0-4)  

 
2.4.  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  ให้เลือกเรียนรายวิชา 
                                               ต่อไปนี้   ไม่น้อยกว่า  9 หน่วยกิต 

1)  กลุ่มที่ 1  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่เกิน  6  หน่วยกิต 
4121001  เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์พื้นฐาน  3 (2-2-5) 
4121002  คอมพิวเตอร์และการประยุกต์ใช้งาน     3 (2-2-5) 
4121003  การพัฒนาระบบสารสนเทศบนระบบเครือข่าย  3 (2-2-5)  
4121004  คอมพิวเตอร์และสื่อประสม                 3 (2-2-5)  
2)  กลุ่มที่ 2  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่เกิน  6  หน่วยกิต 
4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน      2 (2-0-4)  
4091002  คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     2 (1-2-3)  
4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ               2 (1-2-3) 
 

     2.4.  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ให้เลือก            
   เรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่น้อยกว่า  6  หน่วยกิต และไม่เกิน  9 หน่วยกิต 

1161001  กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต               3(2-2-5) 
1161002  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ                 3(2-2-5) 
4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา         3(3-0-6) 
4001002  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                                                                               
 4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   3(3-0-6)                                                                               
4091001  คณิตศาสตร์พื้นฐาน                           3(3-0-6) 
4091003  คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ                          3(3-0-6) 
4121001  การใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีส าหรับนักศึกษา 
                                                                         3(2-2-5) 
4121002  การประมวลผลค าและการน าเสนอผลงานด้วย  
             คอมพิวเตอร์                                            3(2-2-5) 
4121004  ทักษะการใช้โปรแกรมกระดานค านวณและจัดการข้อมูล   
                                                                        3(2-2-5) 
4121005  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์                 3(2-2-5) 
5001001  เกษตรในชีวิตประจ าวัน                           3(2-2-5) 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน                3(3-0-6) 
5501002  เทคโนโลยีท้องถิ่น                                     3(3-0-6) 
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3)  กลุ่มที่ 3  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้  ไม่เกิน  6  หน่วยกิต                                     
4001001  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนา    2 (2-0-4)  
4001002  วิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิตประจ าวัน     2 (2-0-4)  
4001003  การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 2 (2-0-4)  
4001004  พืชพรรณเพ่ือชีวิต                 2 (2-0-4)  

2.5.  กลุ่มวิชาพลศึกษาและนันทนาการ  ให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้   
                                                       ไม่น้อยกว่า 2  หน่วยกิต
  

1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต    2 (1-2-3)  
1161002  การออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ    2 (1-2-3)  
1161003  การลีลาศเพ่ือสุขภาพ              2 (1-2-3)  
1161004  กีฬาศึกษา                         2 (1-2-3) 

 

 
 
 
 

8.ค าอธิบาย
รายวิชา    
หมวดวิชา
เฉพาะเป็น
หมวดวิชา
เฉพาะด้าน 

1531101     ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                              3(3-0-6) 
                 Introduction  to  Linguistics  
      ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์  สาขาต่าง ๆ  ของวิชา
ภาษาศาสตร์ลักษณะของภาษา  สัญลักษณ์ของเสียงตามระบบสากล  
ระบบเสียง  ระบบค าและระบบประโยค  การวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎี
ภาษาศาสตร์ 
 
 
 

 
 

คงเดิม 
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1541101      ค าและส านวนไทย                         3(3-0-6) 
                  Words  and  Idioms  in  Thai    
        ลักษณะและท่ีมาของถ้อยค าส านวน  โวหาร  ค าพังเพย  
ภาษิต  ความหมาย และการน าไปใช้ 
 

 คงเดิม 

1541102     วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย              3(3-0-6) 
        Thai  Poetry  Development 
         ศึกษาวิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทยในด้านรูปแบบ กลวิธี ลีลา  
ภาษา  แนวคิดและเนื้อหา  โดยเน้นลักษณะที่เป็นขนบและประดิษฐการ
ทางวรรณศิลป์  ตลอดจนสถานภาพและบทบาทของงานกวีนิพนธ์ไทย
สมัยใหม่ 
 

 1541102      วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย                 3(3-0-6) 
          Thai  Poetry  Evolution 
                    ววิัฒนาการกวีนิพนธ์ไทยในด้านรูปแบบ กลวิธี ลีลา  
ภาษา แนวคิด เนื้อหา และบทบาทของกวีนิพนธ์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึง
ปัจจุบัน 

แก้ไขชื่อวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา 

1541103      ภาษาเขมรในภาษาไทย              3(3-0-6) 
                  Khmer  in  Thai 
        เปรียบเทียบภาษาเขียนและระบบเสียงระหว่างภาษาไทย
กับภาษาเขมร  การสร้างค าในภาษาเขมร  วิธีการรับค าภาษาเขมรเข้ามา
ใช้ในภาษาไทย  การกลายเสียงและการกลายความหมาย การน าภาษา
เขมรมาใช้ในวรรณคดี  ราชาศัพท์และในชีวิตประจ าวัน  หลักการสังเกต
ค าภาษาเขมรในภาษาไทย 
 
 
 

- ตัดรายวิชา 
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 2541104     ภาษาบาลี 1                                        3(3-0-6) 
                 Pali  1   

      ไวยากรณ์บาลี  ระบบเสียง  ระบบค า  การสร้างศัพท์  กิตก์ 
สมาส ตัทธิต  การสนธิ  ชนิดของค า  การแจกรูปกริยา  นาม  ระบบ
ประโยค  การแต่งประโยค  และการแปลภาษาบาลี 
 

1541104     ภาษาบาลี                                              3(3-0-6) 
                 Pali  

     ไวยากรณ์บาลี  ระบบเสียง  ระบบค า  การสร้างศัพท์  กิตก์  
สมาส ตัทธิต  การสนธิ  ชนิดของค า  การแจกรูปกริยา  นาม  ระบบ
ประโยค  การแต่งประโยค  และการแปลภาษาบาลี 
    

แก้ไขรหัสและ
ชื่อรายวิชา 

 1541105    ภาษาสันสกฤต 1                   3(3-0-6) 
                Sanskrit  1 
      ไวยากรณ์สันสกฤต  ตัวอักษร  ระบบเสียง  ระบบค า       
การสร้างศัพท์ กิตก์  สมาส  ตัทธิต  การสนธิ  ชนิดของค า  การแจกรูป
กริยา  นาม  ระบบประโยค  การแต่งประโยค และการแปลภาษาสันสกฤต 
 

1541105     ภาษาสันสกฤต                      3(3-0-6) 
                  Sanskrit   
                   ไวยากรณ์สันสกฤต  ตัวอักษร  ระบบเสียง  ระบบค า     
การสร้างศัพท์ กติก์  สมาส  ตัทธิต  การสนธิ  ชนิดของค า  การแจกรูป
กริยา นาม ระบบประโยค การแต่งประโยค และการแปลภาษาสันสกฤต 

แก้ไขชื่อรายวิชา 

 1541106      ภาษาเขมร  1                               3(3-0-6) 
                  Khmer  1 
       โครงสร้างของภาษาเขมร ระบบเสียง ระบบค า ระบบ
ประโยค ตัวอักษร และอักขระ วิธีการอ่าน การเขียน  และการแปลภาษา
เขมร 
 

1541106       ภาษาเขมร                                         3(3-0-6) 
                    Khmer  
                     โครงสร้างของภาษาเขมร  ระบบเสียง ระบบค า ระบบ
ประโยค ตัวอักษร และอักขระ วิธีการอ่าน  การเขียน  และการแปลภาษา
เขมร 
 
 
 
 
 

แก้ไขชื่อรายวิชา 
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 1541201     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น     3(3-0-6) 
Thai  for  Communication  and  Information  Retrieval 
      ศึกษาให้เห็นความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือ
สื่อสารและการสืบค้นสารต่าง ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  การสรุป  
การตีความ  การขยายความ  และการน าเสนอ  และการสืบค้นจากสารที่
เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวันโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 
 

 1541201     ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น      3(3-0-6) 
  Thai  for  Communication  and  Information  Retrieval 
                  ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารและ
การสืบค้นสาร จากทรัพยากรสารสนเทศ  การสรุป  การตีความ  การขยาย
ความ  และการน าเสนอ ฝึกปฏิบัติการสืบค้นสารโดยเน้นกระบวนการ
ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1541202    ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร              3(2-2-5) 
                Art  of  Language  for  Communication     
     ศึกษาหลักการสื่อสาร  ลักษณะและศิลปะของการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    ฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาทักษะการรับสารและ
การส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

1541202     ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
                Art  of  Language  for  Communication     
      ศึกษาหลักการสื่อสาร  ลักษณะและศิลปะของการใช้
ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร    ฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาทักษะการรับสารและ
การส่งสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

แก้ไขจ านวน
ชั่วโมงจาก             
3(2-2-5) เป็น    
3(3-0-6) 
 

 1541203    ภาษาไทยธุรกิจ                         3(3-0-6) 
                Usage  of  Thai  Language  in  Business 
      การใช้ภาษา  ส านวนและค าพูดที่เหมาะสมในการ
ติดต่อสื่อสารทางธุรกิจตามกาลเทศะ  บุคคล  และเครื่องมือสื่อสาร     
การจดข้อความตามค าสั่ง  การกรอกแบบฟอร์ม  การสัมภาษณ์  การเขียน
อ านวยพร  การเขียนข่าวแจก  (Press  Release)  การประชุมชี้แจง
ข้อเท็จจริง  การประชุมแถลงข่าว  การเขียนข้อความโฆษณา            
และประชาสัมพันธ์การเขียนและการอ่านเอกสารเผยแพร่ทางธุรกิจ  เสนอ
รายงานผลงานวิชาการ  การเขียนและการเสนอรายงานผลการประชุม  

1541203       ภาษาไทยธุรกิจ                         3(3-0-6) 
                   Usage  of  Thai  Language  in  Business 
                    การใช้ภาษา  ส านวนและถ้อยค าในการติดต่อทางธุรกิจ 
ศึกษาหลักการและฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาไทยธุรกิจ   

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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รายงานผลการวิจัย  รายงานปกติ  รายงานความก้าวหน้า 
และรายงานอ่ืน ๆ  ที่ใช้ในวงการธุรกิจ 

 1541204    หลักการเขียน       3(3-0-6) 
       Principles  of  Writing 
      ศึกษาหลักเกณฑ์การเขียน  การเขียนค าตามอักขรวิธี  
รูปแบบและกลวิธีการเขียนเพื่อสื่อสารความคิดได้ถูกต้องตรงวัตถุประสงค์
ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน 
 

  1541204    หลักการเขียน       3(3-0-6) 
          Principles  of  Writing 
                    หลักเกณฑ์การเขียน  รูปแบบและกลวิธีการเขียนเพื่อ
สื่อสารความคิดได้ถูกต้องตรงวัตถุประสงค์   ฝึกปฏิบัติเพ่ือพัฒนาทักษะ  
การเขียน 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1541205    หลักการฟังและการพูด               3(3-0-6) 
       Principles  of  Listening  and  Speaking 
       ศึกษาการฟังและการพูด  โดยเน้นให้เห็นความสัมพันธ์
ระหว่างทักษะทั้งสองฝึกปฏิบัติการฟังและการพูดโดยเน้นความสัมพันธ์
ของทักษะทางภาษา 
 

 1541205    หลักการฟังและการพูด                3(3-0-6) 
       Principles  of  Listening  and  Speaking 
              หลักการฟังและการพูด  โดยเน้นให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง
ทักษะทั้งสอง   ฝึกปฏิบัติการฟังและการพูดโดยเน้นความสัมพันธ์ของ
ทักษะทางภาษา  

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1541207      การอ่านวิเคราะห์และตีบท     3(3-0-6) 
                 Analytical   and Oral Interpretation  Reading 
      ศึกษาหลักการอ่านวิเคราะห์และตีบท  ศึกษาองค์ประกอบ
ของวรรณกรรม  ความมุ่งหมายของผู้แต่ง รูปแบบ เนื้อหา ภาษา และวิธี
น าเสนอฝึกอ่านวิเคราะห์และตีบทวรรณกรรม 
 
 
 

- ตัดรายวิชา 
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 1541208     การพูดเพื่อสังคม                        3(3-0-6) 
                 Social  Speaking 
       หลักการและเทคนิคการพูดเพ่ือสังคม ได้แก่ การพูดติดต่อ
ธุรกิจ การพูดจูงใจ การพูดในฐานะเป็นโฆษก พิธีกร การประชาสัมพันธ์  
การออกค าสั่ง  การปราศรัย  สุนทรพจน์  โอวาท   การกล่าวสดุดี กล่าวไว้
อาลัย กล่าวเปิดงาน การกล่าวต้อนรับ กล่าวขอบคุณ กล่าวอวยพร   
กลา่วมอบสิ่งของ  และกล่าวแนะน า 

1541208        การพูดเพื่อสังคม                         3(3-0-6) 
                    Social  Speaking             
                     หลักการและเทคนิคการพูดที่สอดคล้องจุดประสงค์กับ
บริบททางสังคม  ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1541209      การเขียนเพื่อการสื่อสาร                       3(3-0-6) 
                  Writing  Communication 
        ศึกษารูปแบบการเขียนเพ่ือการสื่อสาร  ลักษณะต่าง ๆ  ที่
ใช้ในชีวิตประจ าวัน  ฝึกการเขียนเพ่ือการสื่อสารอย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการในโอกาสต่าง ๆ  การเขียนจดหมายและการเขียนเพื่อบันทึก
รูปแบบต่าง ๆ  การเขียนค าตอบ  ค าถาม  ในแบบทดสอบ  การเขียนเพื่อ
ชี้แจงข้อเท็จจริง  การเขียนเพ่ือแสดงความคิดเห็น  การเขียนเพื่อโน้มน้าว
จูงใจ  การเขียนเอกสิทธิ์และสัญญาต่าง ๆ  ตามกฎหมายที่มีอยู่ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1541209 การเขียนเพื่อการสื่อสาร                3(3-0-6) 
                   Writing  for Communication 
                    รูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และเพ่ือ
จุดประสงค์เฉพาะ  ฝึกปฏิบัติการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 

แก้ไขชื่อรายวิชา 
และค าอธิบาย
รายวิชา 

 1541210       การอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ            3(3-0-6) 
                   Efficiency  Reading 
                   ศึกษาหลักการอ่านอย่างมีประสิทธิภาพ  การอ่านเร็ว  
การอ่านอย่างมีวิจารณญาณ  รูปแบบเทคนิคการอ่านที่เอ้ือให้เกิดการอ่าน
อย่างมีประสิทธิภาพฝึกอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ  โดยเลือกใช้รูปแบบ
และเทคนิคการอ่านให้เหมาะสม 

- ตัดรายวิชา 
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 1541401        วรรณกรรมศึกษา      3(3-0-6) 
                   Thai  Literary  Works 
          ศึกษาความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรม  วิวัฒนาการของ
วรรณกรรมสุโขทัยถึงปัจจุบันด้านรูปแบบ  เนื้อหา  การแสดงความคิด  
และจินตนาการของคนไทยแต่ละสมัย  ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับ
ศิลปวัฒนธรรมฝึกศึกษา  วิเคราะห์  และสังเคราะห์วรรณกรรม 

1541401        วรรณกรรมศึกษา              3(3-0-6) 
                    Thai  Literary  Works 
                     ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรม  วิวัฒนาการของวรรณกรรม
สุโขทัยถึงปัจจุบันด้านรูปแบบ  เนื้อหา  การแสดงความคิด และจินตนาการ    
ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับศิลปวัฒนธรรม 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1541403     แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม     3(3-0-6) 
                  Thoughts  from  Literature 
         ศึกษาวรรณกรรมและวรรณคดีบางตอนที่มีแนวต่าง ๆกัน  
ศึกษาด้านปรัชญา ความคิด ภาษา และอรรถรส  ตลอดจนกลวิธีการ
แสดงออกของแนวความคิดนั้น ๆ สังเกตอิทธิพลของสังคมที่มีต่อ
วรรณกรรม  หรืออิทธิพลของวรรณกรรมที่มีต่อสังคม แง่คิดที่ได้รับจาก
วรรณคดีและวรรณกรรมในด้านต่าง ๆ  เช่น  ด้านสังคม การเมือง  
วัฒนธรรม  ปรัชญา  ศาสนา  ฯลฯ 
 

  1541403    แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม      3(3-0-6) 
                  Thoughts  from  Literature 
                  กลวิธีการแสดงแนวความคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม 
อิทธิพลของวรรณคดีและวรรณกรรมที่มีต่อสังคม  อิทธิพลของสังคมที่มีต่อ
วรรณคดีและวรรณกรรม   

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1541404  วรรณกรรมสุโขทัย               3(3-0-6) 
                    Sukhothai  Literature 
           วรรณกรรมสมัยสุโขทัย  ลักษณะและคุณค่าของ
วรรณกรรมทั้งในส่วนที่เป็นสากล  ส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ  และใน
ฐานะที่เป็นการแสดงออกซ่ึงอัจฉริยภาพส่วนบุคคล  อิทธิพลทางสังคมที่มี
ต่อวรรณกรรมสมันนี้และอิทธิพลของวรรณกรรมสุโขทัยที่มีต่อวรรณกรรม
สมัยต่อม 

- ตัดรายวิชา 
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 1541405  วรรณกรรมอยุธยา                       3(3-0-6) 
Ayudthya  Literature 

  วรรณกรรมสมัยอยุธยา  ลักษณะและคุณค่าทาง
วรรณกรรมทั้งในส่วนที่เป็นสากล  ในส่วนที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ     
และในฐานะที่เป็นการแสดงออกซ่ึงอัจฉริยะภาพส่วนบุคคล  อิทธิพลทาง
สังคมท่ีมีต่อวรรณกรรมความเปลี่ยนแปลงทางวรรณกรรมสมัยอยุธยา  
และอิทธิพลที่มีต่อวรรณกรรมสมัยต่อมา 
 

- ตัดรายวิชา 

 1542101         ลักษณะภาษาไทย                              3(3-0-6)
         Characteristics  of  Thai  Language 
          ศึกษาลักษณะและองค์ประกอบของภาษาไทยได้แก่ เสียง  
ค า ประโยค และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น เน้นการใช้
ภาษาไทย 
ในปัจจุบัน 
 

1542101       ลักษณะภาษาไทย                                3(3-0-6)
         Characteristics  of  Thai  Language           
                   ลักษณะและองค์ประกอบของภาษาไทยได้แก่ เสียง ค า  
ประโยค และความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น  เน้นการใช้
ภาษาไทยในปัจจุบัน 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1542102      ภาษาบาลี  2                                       3(3-0-6) 
                  Pali  2 
        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  1541104  ภาษาบาลี 1 
         การแต่งประโยคและการแปลในระดับที่สูงขึ้นจากภาษา
บาลี  1 
 
 

- ตัดรายวิชา 
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 1542103     ภาษาสันสกฤต  2                         3(3-0-6) 
                 Sanskrit  2 
    รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  1541105  ภาษาสันสกฤต  1 
     การแต่งประโยค  และการแปลในระดับท่ีสูงขึ้น  จากภาษา
สันสกฤต  1 
 

- ตัดรายวิชา 

 1542104      ภาษาเขมร  2                                    3(3-0-6) 
                  Khmer  2 
        รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  1541106  ภาษาเขมร  1 
        ภาษาเขมรในชีวิตประจ าวัน  การใช้ภาษาเขมรในด้าน  ฟัง  
พูด อ่าน เขียน เพื่อการน าไปใช้ 
 

- ตัดรายวิชา 

 1542105      พัฒนาการของภาษาไทย                         3(3-0-6) 
         Development  of  Thai  Language 
         ศึกษาพัฒนาการของนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษา
ภาษา  ความสัมพันธ์ของพัฒนาการทางสังคมกับพัฒนาการของภาษา  
การท านุบ ารุงภาษา  มาตรฐาน  หลักการและวิธีการบัญญัติศัพท์       
และการสร้างมาตรฐานทางภาษาของหน่วยทางภาษาของหน่วยงานต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง  ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการอนุรักษ์  และพัฒนาภาษาไทย  
ศัพท์บัญญัติในแขนงวิชาต่าง ๆ  ที่น ามาใช้ในระบบการศึกษา 
 
 

1542105      นโยบายภาษาไทยมาตรฐาน                       3(3-0-6) 
                  Thai  Standard Language  Policy 
                   พัฒนาการของนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษาภาษาไทย 
การท านุบ ารุงภาษามาตรฐาน หลักการ วิธีการบัญญัติศัพท์ และการสร้าง
มาตรฐานภาษาไทย 
 
 

แก้ไขชื่อรายวิชา 
และค าอธิบาย
รายวิชา 
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  1542106      วิวัฒนาการภาษาไทย                               3(3-0-6) 
                  Evolution of Thai Language 
                  ลักษณะและวิวัฒนาของภาษาตระกูลไทย  วิวัฒนาการของ
อักษรและภาษาไทย  ตั้งแต่สุโขทัยจนถึงปัจจุบัน 
 

ขอเปิดรายวิชา
ใหม่ 

 1542201     การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
                 Reading  for  Special  Purpose 
       วิธีต่าง ๆ ในการอ่านเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ ได้แก่ การอ่าน
อย่าง  ผ่าน ๆ  ในการอ่านข่าวและคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์รายวัน  
นิตยสาร วารสาร และวรรณกรรมต่าง ๆ เพ่ือประเทืองสติปัญญาและ
ความคิด  การอ่านเพ่ือน าความรู้ไปใช้  การอ่านเพื่อวิเคราะห์ วินิจสาร  
วิจารณ์และประเมินค่างานประพันธ์ชนิดต่าง ๆ การอ่านเพ่ือจับใจความ
ส าคัญ  วิเคราะห์เปรียบเทียบหาอัตลักษณ์ของผู้ประพันธ์ 
 

1542201  การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ      3(3-0-6) 
                     Reading  for  Special  Purpose 
                      หลักการอ่านเพื่อวิเคราะห์  วินิจสาร วิจารณ์และ
ประเมินค่า ฝึกอ่านสารจากสื่อมวลชนและวรรณกรรม  
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1544203  การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ             3(3-0-6) 
Writing  For  Special  Purpose 

  วิธีต่าง ๆ ในการเขียนเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ ได้แก่    
การเขียนแสดงความรู้  อธิบายวิธีการท างานหรือประกอบสิ่งของ บอก
ทิศทาง อธิบายความรู้เฉพาะวิชา การจดบันทึกข้อความที่มีผู้ส่งไว้ให้บอก
แก่ผู้อื่น การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนจูงใจ การเขียนโฆษณา  
ประชาสัมพันธ์ และโฆษณาชวนเชื่อ บันทึกของทางราชการ   
หนังสือราชการ  การเขียนทางธุรกิจ  การดัดแปลงข้อความให้ยาวหรือสั้น

1542203  การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ               3(3-0-6) 
           หลักการและรูปแบบการเขียนโฆษณาประชาสัมพันธ์      
การเขียนในหน้าหนังสือพิมพ์  ฝึกปฏิบัติการเขียนตามความถนัด        
และความสนใจ 
 

แก้ไขรหัส
รายวิชาและ
ค าอธิบาย
รายวิชา 
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เพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ  การเขียนบทวิทยุ  บทโทรทัศน์  ฯลฯ  เน้นการฝึก
ปฏิบัติ  มีผลงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ  1  ครั้ง  ประเมินผลงานเขียนตลอด
ภาคเรียน 
 

 1542204  ศิลปะการอ่านออกเสียง      3(3-0-6) 
  Reading  Technique 
  ศึกษาฐานกรณ์การเกิดเสียง การเปล่งเสียงที่ถูกตาม
อักขรวิธี หลักและศิลปะการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง  การถ่ายทอด
ความหมาย  อารมณ์  ความรู้สึกได้เหมาะสมกับสารฝึกอ่าน  ร้อยแก้วและ
ร้อยกรองประเภทต่างๆ 
 

 1542204  ศิลปะการอ่านออกเสียง       3(3-0-6) 
  Reading  Technique 
                    ฐานกรณ์การเกิดเสียง  การเปล่งเสียงที่ถูกตามอักขรวิธี         
หลักและศิลปะการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง         
                   ฝึกปฏิบัติการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1542206 การเขียนกวีนิพนธ์ไทย                      3(3-0-6) 
  Thai  Versification 
  ศึกษารูปแบบและหลักการประพันธ์กวีนิพนธ์ไทยแต่ละ
ประเภท  ศึกษาแบบแผนบทกวีนิพนธ์ในปัจจุบันประเภทต่าง ๆ ฝึกการ
เขียนกวีนิพนธ์ประเภทต่าง ๆ 

1542206 การเขียนกวีนิพนธ์ไทย                       3(3-0-6) 
           Thai  Writing Poetry 
                    รูปแบบและหลักการประพันธ์กวีนิพนธ์ไทยแต่ละประเภท  
แบบแผนกวีนิพนธ์ในปัจจุบัน  ฝึกปฏิบัติการเขียนกวีนิพนธ์ 

แก้ไขชื่อวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา 

 1542207  การเขียนสารคดี       3(3-0-6) 
Feature  Writing 

  ศึกษาหลักการ และกลวิธีการเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ  
โดยเน้นการเลือกเรื่องการสร้างแนวคิด  การรวบรวมและคัดเลือกข้อมูล  
การวางโครงเรื่อง  การน าเสนอ   ฝึกการเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ 
 

1542207  การเขียนสารคดี        3(3-0-6) 
                    Feature  Writing  
      หลักการ และกลวิธีการเขียนสารคดีแต่ละประเภท  ฝึกการเขียน 
สารคด ี

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 



 

 

142 

หัวข้อการ
ปรับปรุง 
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 1542208  การอ่านเพื่ออุดมคติ                           3(3-0-6) 
Reading  for  Opinions 

  ศึกษาความหมาย และความส าคัญของอุดมคติ การอ่าน
งานเขียนที่ก่อให้เกิดมโนทัศน์และส านึกที่ดีงาม การวิเคราะห์สาระจาก
การอ่านเพ่ือให้เกิดปัญญา เกิดการแสวงหา เห็นคุณค่าจากยิ่งที่อ่าน    
และน าไปใช้สร้างสรรค์สิ่งดีงามยึดถือเป็นเป้าหมายแห่งวิถีชีวิตของตน   
ฝึกวิเคราะห์สาระส าคัญจากงานเขียนที่เน้นให้เกิดมโนทัศน์และส านึกที่ดี
งาม 

 
- 

ตัดรายวิชา 

 1542209        การเขียนหัสคดี               3(3-0-6) 
Humouristic  Writing   

  ศึกษาความหมายและประเภทของหัสคดี  หลักการสร้าง
อารมณ์ในวัฒนธรรมอารมณ์ขันของไทยจากวรรณกรรมลายลักษณ์  
และวรรณกรรมมุขปาฐะ  กลวิธีการสร้างเรื่อง  การใช้รูปแบบการใช้ 
อวัจนภาษาและวัจนภาษาสื่ออารมณ์ฝึกเขียนหัสคดีประเภทต่าง ๆ 

- ตัดรายวิชา 

 1542210  การพูดในที่ชุมชน                             3(3-0-6) 
Speech  for  Public 

  การพูดในชีวิตประจ าวัน  ความมุ่งหมายของการพูด  
และหลักการฝึก  การสร้างบุคลิกภาพ  การใช้เสียง  ความมั่นใจ  ตลอดจน
ลีลาการด าเนินเรื่อง  และการใช้ภาษา  การพูดอธิบาย  พรรณนาและเล่า
เรื่องในสภาวะและจุดมุ่งหมายที่ก าหนดขึ้นการใช้จิตวิทยาเพ่ือจูงใจผู้ฟัง
รูปแบบต่าง ๆ  ของการพูดในที่ชุมชน  และการฝึกปฏิบัติการสื่อสารให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ด้วยการพูดอย่างสัมฤทธิผล 

- ตัดรายวิชา 
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 1542301 อักษรไทย                                        3(3-0-6) 
Thai  Alphabet 

  ศึกษาที่มาของอักษรไทย วิวัฒนาการของตัวอักษรไทย
ตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามค าแหง  จนถึงปัจจุบัน โดยฝึกอ่านและเขียนได้  
ศึกษาลักษณะอักษรไทยในท้องถิ่นและเปรียบเทียบกับอักษรไทยปัจจุบัน 

 1542301 อักษรไทย                                        3(3-0-6) 
Thai  Alphabet 

                   ที่มาของอักษรไทย  วิวัฒนาการของตัวอักษรไทยตั้งแต่
สมัยพ่อขุนรามค าแหง  จนถึงปัจจุบัน  ฝึกอ่านและเขียน ศึกษาลักษณะ
อักษรไทยในท้องถิ่นและเปรียบเทียบกับอักษรไทยปัจจุบัน   
  

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1542302      อักษรไทย  1                                    3(3-0-6) 
                  Thai  Alphabet  1 
         ประวัติและวิวัฒนาการอักษรไทย รวมทั้งอักษรแบบต่าง ๆ  
ที่ปรากฏในประเทศไทย  เช่น  อักษรมอญ  อักษรขอม  การปริวรรตเป็น
อักษรไทยปัจจุบัน 
 

- ตัดรายวิชา 

 1542303  อักษรไทย  2                                3(3-0-6) 
Thai  Alphabet  2 

  อักษรไทยโบราณของท้องถิ่นต่าง ๆ  เช่น  อักษรล้านนา  
อักษรไทยน้อย  อักษรธรรม  ฯลฯ  การปริวรรตเป็นอักษรไทยปัจจุบัน 
 

- ตัดรายวิชา 

 1542401 วรรณกรรมวิจารณ์                           3(3-0-6) 
Literary  Criticism 

  ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม  ศึกษาบทวิจารณ์
วรรณกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน  ฝึกเขียนบทวิจารณ์วรรณกรรม 
ทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง 

 คงเดิม 
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 1542402 วรรณคดีนิราศ                             3(3-0-6) 
Niras  (a  form  of  Poetry) 

  ความหมายและลักษณะวรรณคดีนิราศ  ศึกษาในด้าน
จุดประสงค์ในการแต่งเนื้อหา ธรรมเนียมหรือขนบ  ลีลาการเขียน แรง
บันดาลใจให้กวีสร้างสรรค์วรรณคดีนิราศ อ่านวรรณคดีนิราศอย่างน้อย  
3 เรื่อง  เลือกได้ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน  โดยให้มีลักษณะค า
ประพันธ์ต่าง ๆ  กัน 
 

1542402 วรรณคดีนิราศ                                   3(3-0-6) 
                    Niras  Literature 
                   ความหมายและลักษณะวรรณคดีนิราศ  ศึกษาในด้าน
จุดประสงค์การแต่ง เนื้อหา ธรรมเนียมหรือขนบ ลีลาการเขียน และแรง
บันดาลใจให้กวีสร้างสรรค์วรรณคดีนิราศ   
 
  

แก้ไขชื่อวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา 

 1542403 วรรณกรรมประวัติศาสตร์                 3(3-0-6) 
                   Thai  Historical  Literature 
          ลักษณะ  ความมุ่งหมายและสาเหตุที่เกิดวรรณกรรม
ประวัติศาสตร์ในแต่ละสมัยวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ทางด้าน
ประวัติศาสตร์  ภาพสะท้อนและคุณค่าของวรรณกรรมประวัติศาสตร์ 

1542403 วรรณกรรมประวัติศาสตร์                 3(3-0-6) 
                    Historical  Literature 
                   ลักษณะ  ความมุ่งหมายและสาเหตุที่ เกิดวรรณกรรม
ประวัติศาสตร์ กลวิธีการเสนอเรื่อง ลักษณะค าประพันธ์ และการใช้ภาษา  
วิเคราะห์เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ในด้านบุคคล ภาพ
สะท้อนและคุณค่าของวรรณกรรม 
 

แก้ไขชื่อวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา 

 1542404  คีตวรรณกรรมศึกษา                    3(3-0-6) 
A  Study  of  Thai  Songs 

  ศึกษาวรรณกรรมเพลงไทยลูกทุ่งและเพลงไทยสากลทั้ง
ด้านเนื้อหาและความคิดท่ีสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม วิเคราะห์กลวิธี 
การแต่ง และบริบทของความนิยม 
 

1542404     คีตวรรณกรรมศึกษา                             3(3-0-6) 
                 A  Study  of  Thai  Songs 
                 รูปแบบ และลกัษณะของวรรณกรรมเพลงไทย  วิเคราะห์
กลวิธีการแต่ง  เนื้อหา  ความคิดท่ีสะท้อนสังคมและวัฒนธรรม ตามบริบท
ของความนิยม  
 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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 1543101  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย             3(3-0-6) 
                     Reading  and  Writing  Systems  in  Thai 
  ศึกษาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนค าไทย  
ความจ าเป็นและประโยชน์ของการเรียนวิชานี้  ฝึกการอ่านและการเขียน  
เก็บรวบรวมค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดเพ้ียนไปจากกฎเกณฑ์เท่าท่ีมีอยู่ใน
ปัจจุบัน  วิเคราะห์และวิจัยข้อมูลเหตุที่ท าให้เกิดการอ่านและเขียนอย่าง
นั้น  เปรียบเทียบค าที่อ่านและเขียนผิดกับค าท่ีอ่านและเขียนตาม
กฎเกณฑ์  อภิปรายและสรุปผลเพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน   
 

  1543101      หลักการอ่านและการเขียนค าไทย               3(3-0-6) 
                   Reading  and  Writing  Systems  in  Thai     
                   หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในการอ่านและเขียนค าไทย ฝึกการอ่าน
และการเขียน เก็บรวบรวมค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดเพ้ียนไปจากกฎเกณฑ์  
วิเคราะห์ อภิปรายและสรุปผล เพ่ือน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1543103        ภาษาถิ่น                                           3(3-0-6) 
Dialectology 

          ศึกษาความหมายของภาษาถ่ิน  การจ าแนกภาษาไทยถิ่น
ในประเทศไทย  ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นในด้านเสียง  ค า  ประโยค  
ความหมาย  ฝึกเก็บข้อมูล  และวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่น  ประยุกต์ใช้ความรู้
วิชาภาษาถ่ินในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
 

1543103        ภาษาถิ่น                                          3(3-0-6) 
                     Dialect 
                     ศึกษาความหมายของภาษาถ่ิน  การจ าแนกภาษาไทยถิ่น
ในประเทศไทย  ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นในด้านเสียง  ค า  ประโยค  
ความหมาย  ฝึกเก็บข้อมูล  และวิเคราะห์ภาษาไทยถิ่น  ประยุกต์ใช้ความรู้
วิชาภาษาถ่ินในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย 
 
 
 
 
 
 

แก้ไขชื่อวิชา 
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 1543105  ภาษาศาสตร์สังคม               3(3-0-6) 
                     Sociolinguistics 
  ศึกษาความหมายของภาษาศาสตร์สังคม  ของเขตของ
ภาษาศาสตร์สังคม  หลักการส าคัญในภาษาศาสตร์สังคม  ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับสังคมในบริบทต่าง ๆ  วิเคราะห์ภาษาของ
ชุมชนที่มีสภาพทางสังคมที่แตกต่างกัน ศึกษาสังเกตพัฒนาการ         
และความเปลี่ยนแปลงของภาษาถ่ินหนึ่งไปสู่ภาษาถ่ินหนึ่งในสถานการณ์
ต่าง ๆ  ที่มีอิทธิพลต่อภาษา 

 1543105    ภาษาศาสตร์สังคม                3(3-0-6) 
                       Sociolinguistics 
                      ความหมายของภาษาศาสตร์สั งคม  ขอบเขตของ
ภาษาศาสตร์สังคม  หลักการส าคัญในภาษาศาสตร์กับปัจจัยทางสังคม  
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับปัจจัยทางสังคม วิเคราะห์ภาษาของ
ชุมชนที่มีสภาพสังคมแตกต่างกัน  และศึกษาความเปลี่ยนแปลงของภาษา
ในชุมชน 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1543201      ภาษาบาลีและสันสกฤตไทยในภาษาไทย    3(3-0-6) 
                  Pali  and  Sanskrit  in  Thai 
         ประวัติความเป็นมาของภาษาบาลีและสันสกฤตโดยสังเขป  
เปรียบเทียบลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย  การน าค า
ภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย  ในลักษณะต่าง ๆ  การกลายเสียง  
กลายความหมายของค าบาลีสันสกฤตท่ีใช้ในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษา
บาลีสันสกฤตที่มีต่อภาษาไทย 
 

1543201       ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย     3(3-0-6) 
Pali  and  Sanskrit  in  Thai 

                    ประวัติความเป็นมาของภาษาบาลีและสันสกฤต    
เปรียบเทียบลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย   การน าค า
ภาษาบาลีและสันสฤตมาใช้ในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาบาลีและ
สันสกฤตท่ีมีต่อภาษาไทย 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1543202 ภาษากับวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
  Language  and  Culture 
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมในด้าน
วัฒนธรรมการใช้ภาษา  ภาษาท่ีสะท้อนวิถีชีวิต  ค่านิยม  และความเชื่อ
ของคนในสังคมฝึกวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม 

  1543202   ภาษากับวัฒนธรรม      3(3-0-6) 
     Language  and  Culture 
                       ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมในด้าน
วัฒนธรรมการใช้ภาษา  ภาษาท่ีสะท้อนวิถีชีวิต  ค่านิยม  และความเชื่อ
ของคนในสังคมฝึกวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม   
และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 



 

 

147 

หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1543203  ประดิษฐการทางภาษา     3(3-0-6) 
  Language  Invention 
  ศึกษาความหมายและประเภทของประดิษฐการ  
วิเคราะห์การใช้ประดิษฐการทางภาษาที่ผู้แต่งสร้างสรรค์ในสารประเภท
ต่าง ๆ  อิทธิพลของประดิษฐการทางภาษาที่มีต่อสังคม  ฝึกวิเคราะห์
ประดิษฐการทางภาษาจากสื่อประเภทต่าง ๆ  และสร้างสรรค์ประดิษฐการ
ทางภาษา 
 

 1543203  ประดิษฐการทางภาษา     3(3-0-6) 
  Language  Invention 
                     ความหมายและประเภทของประดิษฐการ  วิเคราะห์การ
ใช้ประดิษฐการทางภาษาที่ผู้แต่งสร้างสรรค์ในสารประเภทต่าง ๆ  อิทธิพล
ของประดิษฐการทางภาษาท่ีมีต่อสังคม  ฝึกวิเคราะห์ประดิษฐการทาง
ภาษาจากสื่อประเภทต่าง ๆ  และสร้างสรรค์ประดิษฐการทางภาษา 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1543204  การเขียนบทความ              3(3-0-6) 
Article Writing 

  ศึกษาหลักการและกลวิธีการเขียน  บทความประเภท
ต่าง ๆ  โดยเน้นการเลือกเรื่องการสร้างแนวคิด  การรวบรวมและคัดเลือก
ข้อมูล  การวางโครงเรื่อง  และการน าเสนอโดยใช้ภาษาเชิงสร้างสรรค์   
ฝึกปฏิบัติการเขียนบทความประเภทต่าง ๆ 
 

 1543204 การเขียนบทความ              3(3-0-6) 
Article Writing 

                    หลักการและกลวิธีการเขียนบทความแต่ละประเภท   
ฝึกปฏิบัติการเขียนบทความ 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1543205  การพูดเป็นหมู่คณะ                         3(3-0-6) 
Group  Speaking 

  หลักเกณฑ์และวิธีการพูดเพ่ือให้ผู้ฟังเข้าใจเหตุผล     
การเสนอความคิดเห็นการแถลงหลักการ  การสนทนา  การสัมภาษณ์  
การประชุม การอภิปราย  การสัมมนา และการโต้วาที 
 
 

- ตัดรายวิชา 



 

 

148 

หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1543207    การเขียนทางธุรกิจขั้นสูง     3(2-2-5) 
       Advanced  Business  Writing 
       ศึกษาหลักการเขียน  ฝึกเขียนสุนทรพจน์และสารทางธุรกิจ  
ได้แก่  ค าอวยพร  ค าไว้อาลัย  ค ากล่าวเปิดและปิดงาน  และค ากล่าว
รายงาน 
     ฝึกปฏิบัติการเขียนทางธุรกิจ 
 

- ตัดรายวิชา 

 1543209     การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์   3(2-2-5) 
                Writing  for  Advertising  Public  Relations 
      ลักษณะของสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์  หลักการเขียน
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์ที่ใช้กับสื่อต่าง ๆ 
                ฝึกปฏิบัติการเขียนโฆษณาและประชาสัมพันธ์ 
 

- ตัดรายวิชา 

 1543210 การเขียนในหน้าหนังสือพิมพ์                 3(2-2-5) 
                    Journalistic  Writing 
          รูปแบบของงานเขียนที่ปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์  ศึกษา
วิเคราะห์ทั้งด้านเนื้อหา  วิธีการน าเสนอ  วิธีการใช้ถ้อยค ารูปประโยคที่
ถูกต้องและเหมาะสม 
                   ฝึกปฏิบัติการเขียนในหน้าหนังสือพิมพ์ 
 
 
 

- ตัดรายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1543211       การเขียนบท                                        3(3-0-6) 
                   Script  Writing 
         ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ด้านการออกอากาศศึกษาบทวิทยุและโทรทัศน์  การเขียนบทและ
เสนอผลงาน  เพ่ือออกอากาศ เพื่อการแสดงและเผยแพร่ 

1543211       การเขียนบท                                        3(3-0-6) 
                   Script  Writing 
          ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ ด้านการออกอากาศ  ศึกษาบทวิทยุและโทรทัศน์  การเขียนบท
และเสนอผลงานเพ่ือการเผยแพร่  
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1543212       การเขียนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ     3(2-2-5) 
          Writing  for  Business  Communication 

         ศึกษาหลักการสื่อสารด้านการเขียนเพ่ือการสื่อสารทาง 
ธุรกิจและศิลปะการเขียนเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
          ฝึกปฏิบัติการเขียนเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ เช่น       
การเขียนจดหมายสมัครงาน  การเขียนรายงาน  การประชุม  การเขียน
บันทึก 
 

- ตัดรายวิชา 

 1543213   การแปล                                          3(3-0-6) 
Translation  and  Interpretation 

  หลักเกณฑ์และกลวิธีในการแปลความ  และถอดความ
ภาษาต่างประเทศทั้งร้อยแก้ว  และร้อยกรอง  เป็นภาษาไทย  และข้อควร
ค านึงในการแปล 
 
 
 

1543213   การแปล                                            3(3-0-6) 
Translation   

                     หลักเกณฑ์  ข้อควรค านึงในการแปล  กลวิธีในการแปล  
และถอดความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง 

 

แก้ไขชื่อวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1543214 การจัดท าหนังสือ                                3(2-2-5) 
Editorial Work 

  ศึกษาแนวคิด เนื้อหา รูปแบบของหนังสือ  กระบวนการ
จัดท าหนังสือได้แก่ การคัดเลือกการตรวจต้นฉบับ การจัดหน้า           
และการก าหนดตัวอักษร  การพิสูจน์อักษร  และการเลือกภาพประกอบ  
ตลอดจนปัจจัยที่ก าหนดการท างาน  กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ์  ศึกษา
บทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณของบรรณาธิการ 
  ฝึกวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพื่อก าหนดแนวคิดการจัดท า
หนังสือ  และฝึกปฏิบัติจัดท าหนังสือ 

 1543214 การจัดท าหนังสือ                                  3(2-2-5) 
Editorial Work 

                   แนวคิด  เนื้อหา  รูปแบบของหนังสือ  กระบวนการจัดท า
หนังสือ  ปัจจัยที่ก าหนดการท างาน  กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ์ บทบาท
หน้าที่และจรรยาบรรณของบรรณาธิการ  ฝึกวิเคราะห์  สังเคราะห์  เพ่ือ
ก าหนดแนวคิดการจัดท าหนังสือ  และฝึกปฏิบัติจัดท าหนังสือ 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 1543215 การย่อความ                              3(3-0-6) 
Summary 

  การจับใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน
ความส าคัญและเทคนิคการเขียนย่อความรูปแบบต่าง ๆ  เช่น  การย่อ
เรื่อง  การย่อค าพิพากษา  การเขียนสาระสังเขป  การเขียนบทตัดตอน  
(Extract)  การสรุปข่าว  การสรุปรายงาน  เป็นต้น 

1543215       การย่อความ                              3(3-0-6) 
Summary 

                    การจับใจความส าคัญจากการฟังและการอ่าน ความส าคัญ
และเทคนิคการเขียนย่อความรูปแบบต่าง ๆ  ฝึกปฏิบัติการเขียนย่อความ 
 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 1543216  การเขียนข่าว               3(3-0-6) 
News  Presentation 

  ศึกษารูปแบบ  หลักเกณฑ์และกลวิธีการเขียนข่าว
ประเภทต่าง ๆ  ความส าคัญของข่าว  หลักและวิธีการสื่อข่าวขั้นพ้ืนฐาน  
จริยธรรมของนักข่าว  การประเมินคุณค่าข่าวฝึกเคราะห์  ด้านเนื้อหา  
วิธีการน าเสนอ และการใช้ภาษาและฝึกเขียนข่าว 
 

- ตัดรายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1543217    การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม             3(3-0-6) 
                Reading  for  life  and  Society  Development 
       ศึกษาหลักและวิธีการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  การอ่าน
งานเขียนที่ส่งเสริมความคิดและอุดมคติในการเป็นพลเมืองที่ดี  มีมโนทัศน์
และจิตส านึกที่สร้างสรรค์คุณค่าของชีวิตเพ่ือพัฒนาสังคม  อ่านงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ  ทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 
 

1543217     การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม             3(3-0-6) 
                 Reading  for  life  and  Society  Development 
                 หลักและวิธีการอ่านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  การอ่านงาน
เขียนที่ส่งเสริมความคิดและอุดมคติในการเป็นพลเมืองที่ดี  มีมโนทัศน์และ
จิตส านึกท่ีสร้างสรรค์คุณค่าของชีวิตเพ่ือพัฒนาสังคม  อ่านงานเขียนทั้งร้อย
แก้วและร้อยกรอง 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 1543218        การอ่านทางธุรกิจ      3(3-0-6) 
  Business  Reading 
  ศึกษาลักษณะงานเขียนทางธุรกิจ  ศึกษาศัพท์เทคนิค
และส านวนทางธุรกิจ  อ่านงานเขียนทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ  ได้แก่  
ข่าวสาร  บทความ  และรายงานทางธุรกิจ 
 

- ตัดรายวิชา 

 1543219  การพูดเพื่อธุรกิจ               3(3-0-6) 
  Business  Speaking 
  ศึกษาหลักการพูดและฝึกพูดในสถานการณ์การสื่อสาร
ทางธุรกิจ  ได้แก่  การสื่อสารในหน่วยงานบัญชากับพนักงาน  การ
สัมภาษณ์เข้าท างาน  การใช้โทรศัพท์ การพูดเพ่ือเสนอรายงานต่าง ๆ ต่อ
ที่ประชุมการแถลงข่าว การพูดเพ่ือบ ารุงขวัญ  การพูดเพ่ือเพ่ิมพูนการผลิต
และการจ าหน่าย  และการพูดเพ่ือสร้างชื่อเสียงให้แก่หน่วยงาน 
 
 

- 
 

ตัดรายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 
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 1543306        อักษรและเอกสารโบราณ                 3(3-0-6) 
Paleography  and Ancient  Documentary 

  ศึกษาเอกสารโบราณยุคต่าง ๆ ของไทย  ตั้งแต่สมัย
โบราณจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์  ในด้านที่มา  ลักษณะอักษร  อักขรวิธี  
วิวัฒนาการของตัวอักษร  วัสดุที่ใช้ในการเขียนตลอดจนการอ่านเอกสาร
โบราณ  การคัดลอก  การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี   
 

1543306       จารึกและเอกสารโบราณ                   3(3-0-6) 
Paleography  and Ancient  Documentary 

ศึกษาเอกสารโบราณยุคต่าง ๆ ของไทย  ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์  ในด้านที่มา  ลักษณะอักษร  อักขรวิธี  วิวัฒนาการของ
ตัวอักษร วัสดุที่ใช้ในการเขียนตลอดจนการอ่านเอกสารโบราณ การคัดลอก  
การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี   
 

แก้ไขชื่อรายวิชา 

 1543307     อักษรและเอกสารโบราณในท้องถิ่น              3(3-0-6) 
       Local  Paleography  and Ancient  Documentary 

       ศึกษาลักษณะอักษรโบราณในท้องถิ่น  จากศิลาจารึก  สมุด
ข่อย ใบลาน ฯลฯ ในด้านรูปแบบ  อักขรวิธี ภาษา  เนื้อหา การท าส าเนา
จารึก  การอ่านและการตีความเอกสารโบราณ  การปริวรรตตัวอักษร  
(เน้นท้องถิ่น) 
 

- ตัดรายวิชา 

 1543401 วรรณกรรมกับสังคม      3(3-0-6) 
  Literature  and  Society 
  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม  ศึกษา
สภาพสังคม  การเมือง  วัฒนธรรม  ที่ปรากฏในวรรณกรรมสมัยต่าง ๆ  
และอิทธิพลของวรรณกรรมที่มีต่อสังคม  วิเคราะห์วรรณกรรมบางเรื่องที่มี
ความสัมพันธ์กับสังคม 
 
 

- ตัดรายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1543402 วรรณคดีการละคร                              3(3-0-6) 
Thai  Dramatic  Literature 

  ความหมายของค าว่า  นาฏกรรม  และนาฏวรรณคดี  
ก าเนิดวรรณคดีการละคร   ทั้งฝ่ายตะวันตกหรือกรีก  และฝ่ายตะวันออก-
อินเดีย  ความหมายและเรื่องนาฏการ  ละครโศกหรือ  Tragedy  ละคร
รื่นรมย์หรือ  Comedy  ละครตลก  หรือ  force  ความเป็นมาและ
ลักษณะของละครไทย  ละครร า  ละครใน  ละครนอก  ละครดึกด าบรรพ์  
ละครร้อง ละครพูดหรือพัฒนาการของละครกับศิลปะสาขาอ่ืน เช่น  
ดนตรี นาฏศิลป์ จิตรกรรมและประติมากรรม คุณค่าของวรรณคดี      
การละคร  อ่านวรรณคดีการละครอย่างน้อย  3  เรื่อง 
 

  1543402 วรรณคดีการละคร                                3(3-0-6) 
Thai  Dramatic  Literature 

                   ความหมาย  ก าเนิดวรรณคดีการละคร ลักษณะของ
วรรณคดีการละครแต่ละประเภท  พัฒนาการของละครกับศิลปะสาขาอ่ืน  
คุณค่าของวรรณคดีการละคร  
 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
 

 1543403  วรรณกรรมสดุดี                            3(3-0-6) 
Panegyric  Literature 

  ศึกษาวรรณคดีสดุดี ตั้งแต่สุโขทัยจนถึงปัจจุบัน  โดย
ศึกษาด้านลักษณะโครงสร้าง  กลวิธีการเสนอเรื่อง  ลักษณะค าประพันธ์  
การใช้ถ้อยค าและโวหาร  การสอดแทรกข้อเท็จจริงและเหตุการณ์ใน
ประวัติศาสตร์  โดยศึกษาเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ของแต่ละยุค 
 
 
 
 
 

- ตัดรายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1543404 สังคมการเมืองและวรรณกรรม              3(3-0-6) 
Social  and  Political  Literature 

  ศึกษาความหมายและองค์ประกอบของสังคมและ
การเมือง   ลักษณะของวรรณกรรมทางสังคมและการเมือง  ความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและการเมือง  วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะ
ของสังคมเมือง  วัฒนธรรม  ความเชื่อ  เศรษฐกิจ  การปกครอง         
และค่านิยมที่ปรากฏในวรรณกรรมเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค 
 

1543404 วรรณกรรม สังคมและการเมือง              3(3-0-6) 
Social  and  Political  Literature 

                     ความหมายและองค์ประกอบของสังคมและการเมือง   
ลักษณะของวรรณกรรมทางสังคมและการเมือง  ความสัมพันธ์ระหว่าง
วรรณกรรมกับสังคมและการเมือง  วิเคราะห์เปรียบเทียบลักษณะของ
สังคมและการเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรม 

แก้ไขชื่อวิชา 
และค าอธิบาย
รายวิชา 

 1543405        วรรณกรรมลายลักษณ์                  3(3-0-6) 
Literary  Inscription 

  วรรณกรรมลายลักษณ์ในท้องถิ่นที่บันทึกลงในหนังสือ
โบราณทุกชนิด  (เช่น  สมุดข่อย ใบลาน)  โดยศึกษาในเชิงประวัติ
วรรณกรรมความสัมพันธ์กับสังคม  วิธีเก็บรวบรวม  วิธีเคราะห์และตีความ
วรรณกรรมเบื้องต้น 
 

- ตัดรายวิชา 

 1543406 วรรณคดีมรดก                         3(3-0-6) 
Literal  Heritage 

  ศึกษาวรรณคดี  เน้นวรรณคดีเอกของไทยแต่ละสมัย ใน
ด้านผู้แต่ง  ความมุ่งหมาย  รูปแบบแนวคิด  ลักษณะเด่นและคุณค่า
วิเคราะห์วรรณคดีเอกบางเรื่องในสมัยต่าง ๆ 
 
 

  1543406     วรรณคดีมรดก                          3(3-0-6) 
                   Literal  Heritage    
                   ศึกษาวรรณคดีเอกของไทยแต่ละสมัย  ในด้านผู้แต่ง  ความ
มุ่งหมาย รูปแบบ แนวคิด ลักษณะเด่นและคุณค่า วิเคราะห์วรรณคดีเอกใน
สมัยต่าง ๆ 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1543407   วรรณกรรมท้องถิ่น                       3(3-0-6) 
Thai  Folk  Literature 

  ศึกษาความหมาย  ประเภท  ลักษณะร่วม  และ
ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมท้องถิ่น  วรรณกรรมท้องถิ่นที่ส าคัญ  
ความส าคัญระหว่างวรรณกรรมท้องถิ่นกับวรรณกรรมแบบฉบับ  ฝึกอ่าน
และวิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่น 

1543407   วรรณกรรมท้องถิ่น                        3(3-0-6) 
Local  Literature 

                   ความหมาย  ประเภท  ลักษณะร่วม  และลักษณะเฉพาะ
ของวรรณกรรมท้องถิ่น ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นที่ส าคัญ  ความส าคัญ
ระหว่างวรรณกรรมท้องถิ่นกับวรรณกรรมแบบฉบับ  ฝึกอ่านและวิเคราะห์
วรรณกรรมท้องถิ่น 

แก้ไขชื่อวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา 

 1543408 คติชนวิทยา                                  3(2-2-5) 
  Folklore 
  ศึกษาความหมาย  ประวัติความเป็นมา  ประเภทของ 
คติชนวิทยา  ทฤษฎีทางคติชนวิทยาความสัมพันธ์ระหว่างคติชนกับ
วิทยาศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ วิธีการรวบรวมข้อมูล การจ าแนก                
และการวิเคราะห์ข้อมูล  ศึกษาภูมิปัญญาไทยเปรียบเทียบภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและการผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล 
              ฝึกปฏิบัติ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์         
และน าเสนอผลการศึกษา 

 1543408      คติชนวิทยา                                   3(2-2-5) 
  Folklore 
                   ความหมาย  ประวัติความเป็นมา  ประเภทของคติชนวิทยา  
ทฤษฎีทางคติชนวิทยา  ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนกับศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ  
วิธีการรวบรวมข้อมูล  การจ าแนก  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ศึกษา 
ภูมิปัญญาไทยเปรียบเทียบภูมิปัญญาท้องถิ่นและการผสมผสานกับภูมิ
ปัญญาสากล    
                   ฝึกปฏิบัติ  การเก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  และน าเสนอ
ผลการศึกษา 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1543409       วรรณกรรมซีไรต์               3(3-0-6) 
  Literature  of  S.E.A  Write  Award 
  ศึกษาความเป็นมาของรางวัลซีไรต์  ผลงานวรรณกรรม
ไทย  ประเภทต่าง ๆ  ที่ได้รับรางวัลในด้าน  ผู้แต่ง  รูปแบบ  กลวิธีการ
น าเสนอ  ภาษา  เนื้อหา  แนวคิด  วิเคราะห์สภาพและแนวโน้มของ    
การสร้างวรรณกรรมซีไรต์ตั้งแต่เริ่มต้น  จนถึงปัจจุบัน 
 

1543409       วรรณกรรมซีไรต์                                   3(3-0-6) 
  Literature  of  S.E.A  Write  Award 
                    ความเป็นมาของรางวัลซีไรต์  ผลงานวรรณกรรมไทย ที่
ได้รับรางวัลในด้าน  ผู้แต่ง  รูปแบบ  กลวิธีการน าเสนอ  ภาษา  เนื้อหา  
แนวคิด  วิเคราะห์สภาพและแนวโน้มของการสร้างวรรณกรรมซีไรต์ 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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 1543410    วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย     
                                                                        3(3-0-6) 
                Literary  works  of  King  Buddhalertlar 
      พระราชประวัติ  ลักษณะเฉพาะคุณค่าของบทประพันธ์ 
 

- ตัดรายวิชา 

 1543411  วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว    
                                                                         3(3-0-6) 
                Literary  works  of  King Chulalongkorn 
      พระราชประวัติ  ลักษณะเฉพาะและคุณค่าของ 
บทพระราชนิพนธ์ 
 

- ตัดรายวิชา 

 1543412    วรรณกรรมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว    
                                                                         3(3-0-6) 
                Literary  Works  of  King  Vajiravudh 
     พระราชประวัติ  ประเภท  ลักษณะเฉพาะ  และคุณค่าของ 
พระราชนิพนธ์ 
 

- ตัดรายวิชา 

 1543413     วรรณกรรมสุนทรภู่                             3(3-0-6) 
                 Literary  Works  of  Sunthon Phu 
       ประวัติ  ผลงาน  ลักษณะเฉพาะ  คุณค่า  และอิทธิพลที่มีต่อ
ร้อยกรองสมัยต่อมา 
 

- ตัดรายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1543414     วรรณกรรมสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส    3(3-0-6) 
       Literary  Works  of  Prince  Paramanuchitchinoros 
        พระประวัติ  ลักษณะเฉพาะและคุณค่าของบทพระนิพนธ์ 
 

- ตัดรายวิชา 

 1543415    วรรณกรรมกรมหม่ืนพิทยาลงกรณ์              3(3-0-6) 
       Literary  Works  of  Prince Bidyalongkorn         
                พระประวัติ  ลักษณะเฉพาะและคุณค่าของบทพระนิพนธ์ 
 

- ตัดรายวิชา 

 1543416    วรรณกรรมกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์       3(3-0-6) 
                Literary  works  of  Prince  Narathipprapanpong 
      พระประวัติ  ลักษณะเฉพาะ  และคุณค่าของบทพระนิพนธ์ 
 

- ตัดรายวิชา 

 1543417     วรรณกรรมชิต  บุรทัต                           3(3-0-6) 
                  Literary  Works  of  Chit  Burathat 
         ประวัติ  ลักษณะเฉพาะ คุณค่าของผลงาน 
 

- ตัดรายวิชา 

 1543418    วรรณกรรมเจ้าพระยาพระคลัง  (หน)    3(3-0-6) 
         Literary  Works  of  Chao Phraya  Phra  Khlang (Hon) 
        ประวัติ  ลักษณะเฉพาะ  และคุณค่าของผลงาน 
 
 
 

- ตัดรายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1543419    วรรณกรรมเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี             3(3-0-6) 
        Literary  Works  of  Chao  Phraya  Dhammasakmontri 
       ประวัติ ลักษณะเฉพาะ  และคุณค่าของผลงาน 
 

- ตัดรายวิชา 

 1543420      วรรณกรรมตะวันออก                         3(3-0-6) 
                  Eastern  Literature 
        ลักษณะวรรณกรรมตะวันออกในด้านรูปแบบ  วิธีการแต่ง
เนื้อเรื่องและแนวความคิดที่แฝงอยู่ 
 

- ตัดรายวิชา 

 1543421 วรรณกรรมตะวันตก                     3(3-0-6) 
                    Western  Literature 
           ลักษณะวรรณกรรมตะวันตกในด้านรูปแบบ  วิธีการแต่ง
เนื้อเรื่อง และแนวความคิดแฝง 
 

- ตัดรายวิชา 

 1543422       การเขียนนวนิยายและเรื่องส้ัน    3(3-0-6) 
  Novel  and  Short  Story  Writing 
  ศึกษาหลักการเขียนนวนิยายและเรื่องสั้น  ในด้าน
องค์ประกอบ  การใช้ภาษา  กลวิธีการน าเสนอและฝึกปฏิบัติการเขียนบาง
ประเภทตามความสนใจและความถนัด 
 
 
 

1543220 การเขียนบันเทิงคดี      3(3-0-6) 
 Non-Fiction Writing 

                    หลักการเขียนบันเทิงคดีแต่ละประเภท  ในด้าน
องค์ประกอบ  การใช้ภาษา  กลวิธีการน าเสนอและฝึกปฏิบัติการเขียนตาม
ความสนใจและความถนัด 
 
 

แก้ไขรหัสวิชา  
ชื่อรายวิชา   
และค าอธิบาย
รายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1543424 วรรณกรรมแปล                                  3(3-0-6) 
                   Translated  Works 
         ศึกษาวรรณกรรมแปลจากต่างประเทศที่มีเนื้อหา  แนวคิด  
และกลวิธีการแต่งซึ่งสะท้อนคุณค่าต่อชีวิตและการสร้างสรรค์ 
วรรณกรรมไทย 

1543424       วรรณกรรมแปล                                   3(3-0-6) 
                   Translated Literary Works 
                     ศึกษาวรรณกรรมแปลจากต่างประเทศที่ มี เนื้ อหา  
แนวคิด  และกลวิธีการแต่งซึ่งสะท้อนคุณค่าต่อชีวิตและการสร้างสรรค์
วรรณกรรมไทย 

แก้ไขชื่อวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา 

 1543501     การจัดท าหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน       3(2-2-5) 
        Writing  Children  and  Adolescent 
       ศึกษาความหมาย  จุดมุ่งหมาย  ประเภทและพัฒนาการของ
หนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน  หลักการสร้างหนังสือส าหรับเด็กและ
เยาวชน  โดยพิจารณาด้านจิตวิทยาการเรียนรู้  เทคนิคการเลือกสร้างเรื่อง  
สอดแทรกคุณธรรมภาพประกอบ  การเลือกขนาดอักษร  และการจัด
รูปเล่ม  ส ารวจหนังสือและนิตยสารส าหรับเด็ก  การวิเคราะห์และประเมิน
ค่าหนังสือส าหรับเด็ก        
                       ฝึกท าหนังสือและนิตยสารส าหรับเด็กและเยาวชน
อย่างน้อย 1  เล่ม 

1543501     การจัดท าหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน         3(2-2-5) 
        Writing  Children  and  Adolescent      
                ความหมาย  จุดมุ่งหมาย  ประเภทและพัฒนาการของหนังสือ
ส าหรับเด็กและเยาวชน  หลักการสร้างหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน  
การวิเคราะห์และประเมินค่าหนังสือส าหรับเด็ก  ฝึกท าหนังสือส าหรับเด็ก
และเยาวชน 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1543503    ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย   3(3-0-6) 
       A  Study  of  Research  Work  in  Thai 
      ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยโดยสังเขป  ศึกษาผลงานค้นคว้าวิจัย
และวิธีการที่ใช้กับงานนั้น  การน าผลหรือข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในการสอนและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ  ศึกษา
งานวิจัยไม่น้อยกว่า  3  เรื่อง  ให้ครอบคลุมสาขาวรรณคดี  หลักภาษา
และการใช้ภาษา 

1543503    ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดีไทย   3(3-0-6) 
       A  Study  of  Research  Work  in  Thai 
               ศึกษาระเบียบวิธีวิจัยและผลงานค้นคว้าวิจัย  รวมทั้งวิธีการที่
ใช้กับงานนั้น  การน าผลหรือข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
สอนและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ  ให้ศึกษางานวิจัยในสาขา
วรรณคดี  หลักภาษาและการใช้ภาษา 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 - 1543601  การถ่ายทอดสาระภาษาไทย      3(2-2-5) 
  Propagation in Thai 
  กระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  สื่อ               
และกิจกรรมที่สอดคล้องกับสาระภาษาไทย  ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ 
และถ่ายทอดสาระภาษาไทย 
 

ขอเปิดรายวิชา
ใหม่ 

 1544103 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ             3(3-0-6) 
                    Thai  for  Foreigners 
          ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาของโครงสร้างภาษาไทยที่มีผลต่อ
ความเข้าใจของชาวต่างประเทศ  ในเรื่องการออกเสียง  การใช้ค า  การใช้
ประโยคการสื่อความหมายและแนวทางการแก้ปัญหา  การสื่อสารใน
บริบทของสังคม 
 

 คงเดิม 

 1544201      ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                    3(3-0-6) 
                  Foreign  Loanwords  in  Thai 
        ประวัติการติดต่อกับชนชาติต่าง ๆ  ได้แก่  เขมร  จีน  ชวา  
มลายู  อังกฤษ  ฯลฯ  สาเหตุที่ไทยรับค าภาษาต่างประเทศมาใช้  ลักษณะ
ของภาษาต่างประเทศที่เข้ามาปะปนในภาษาไทย  หลักแห่งการยืมค า  
การสร้างค า  การเปลี่ยนแปลงค ายืมให้ด้านเสียงและความหมาย  การน า
ค ายืมมาใช้ในวรรณคดี  ราชาศัพท์  และภาษาไทยในชีวิตประจ าวัน  
ประมวลค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย และหลักการสังเกตค า
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

1544201      ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                     3(3-0-6) 
                  Foreign  Loanwords  in  Thai 
                  ประวัติการติดต่อกับชนชาติต่างๆ สาเหตุที่ไทยรับค า
ภาษาต่างประเทศมาใช้  ลักษณะของภาษาต่างประเทศที่เข้ามาใน
ภาษาไทย   
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1544202       การอ่านตีความ                                 3(3-0-6) 
                  Reading  Text for  Interpretation 
       ความหมาย  หลักการ  และกระบวนการอ่านเพื่อการตีความ  
ฝึกอ่านตีความวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 
 

 1542208     การอ่านตีความ                                  3(3-0-6) 
                  Reading  for  Interpretation 
                  ความหมาย  หลักการ  และกระบวนการอ่านเพื่อการ
ตีความ  ฝึกอ่านตีความวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง 

แก้ไขรหัสวิชา
และชื่อรายวิชา 

 1544203       การแปรรูปวรรณกรรม              3(3-0-6) 
         Adaptation  of  Literary  Works 
         ศึกษารูปแบบ  หลักการสร้างวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ  
และหลักการแปรรูปวรรณกรรมจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง  
รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ฝึกปฏิบัติ  การแปร
รูปวรรณกรรม  เน้นด้านเทคนิคการเขียน  และความคิดสร้างสรรค์ 
 

 1544203     การแปรรูปวรรณกรรม                3(3-0-6) 
         Adaptation  of  Literary  Works 
                 รูปแบบ  หลักการสร้างวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ  และ
หลักการแปรรูปวรรณกรรมจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง  รวมทั้ง
ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  ฝึกปฏิบัติ  การแปรรูป
วรรณกรรม  เน้นด้านเทคนิคการเขียน  และความคิดสร้างสรรค์ 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1544204  การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน    3(3-0-6) 
     Children  and  Adolescent  Book  Writing 
    ศึกษาลักษณะและรูปแบบวรรณกรรมส าหรับเด็กและวัยรุ่น 
ศึกษาหลักการเขียน  วรรณกรรมบันเทิงและสารคดีส าหรับเด็กและวัยรุ่น   
             ฝึกเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
 
 
 
 
 

 1544204     การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน    3(3-0-6) 
         Children  and  Adolescent  Book  Writing                     
                  ลักษณะและรูปแบบวรรณกรรมส าหรับเด็กและวัยรุ่น ศึกษา
หลักการเขียน  วรรณกรรมบันเทิงและสารคดีส าหรับเด็กและวัยรุ่น 
                  ฝึกเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1544205    การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   3(3-0-6) 
               Speaking  on  Broadcasting  
      หลักการและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ในฐานะโฆษก  พิธีกร  ผู้จัดรายการ  การอ่านตามบท  การอ่าน
ข่าว  ตลอดจนการบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรศัพท์  
ความรู้เกี่ยวกับการสอบเป็นผู้ประกาศของกรมประชาสัมพันธ์ 
 

 1544205  การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     3(3-0-6) 
                 Speaking  on  Broadcasting  
                 หลักการและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ในฐานะโฆษก  พิธีกร  ผู้จัดรายการ  การอ่านตามบท  การอ่าน
ข่าว  ตลอดจนการบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรศัพท์   

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1544206     ศิลปะการสัมภาษณ์                                 3(3-0-6) 
                  Interview  Techniques 
         หลักการสัมภาษณ์  การให้สัมภาษณ์  การจัดการ
สัมภาษณ์  ศึกษาลักษณะสื่อที่ใช้ประกอบการสัมภาษณ์ 
 

- ตัดรายวิชา 

 1544401  วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา            3(3-0-6) 
                    Literature  on  Thai  Customs 
          ลักษณะทั่วไปของวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา  
วรรณศิลป์  ปรัชญา  ความเชื่อที่ปรากฏในวรรณคดีขนบประเพณีและ
ศาสนา  ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ  ศาสนาพิธีกรรมกับวรรณคดี  
ศึกษาทั้งวรรณคดีและวรรณกรรม 
 
 
 
 

  1544401  วรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา            3(3-0-6) 
                     Literature  on  Thai  Customs 
                     ลักษณะทั่วไปของวรรณคดีขนบประเพณีและศาสนา  
วรรณศิลป์  ปรัชญา  ความเชื่อที่ปรากฏในวรรณคดีขนบประเพณีและ
ศาสนา  ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ  ศาสนาพิธีกรรมกับวรรณคดี   
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1544402   อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย  
                                                       3(3-0-6) 
        Influence  of  Foreign  Literature  on  Thai  Literature 
        ศึกษาอิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศท่ีส าคัญทั้ง
ตะวันออกและตะวันตกที่มีวรรณกรรมไทยตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันในด้าน
เนื้อหา  แนวคิด  ภาษา  และรูปแบบ 

 คงเดิม 

 1544407      วรรณกรรมท้องถิ่นเปรียบเทียบ          3(3-0-6) 
                   Comparative  Local  Literature 
          ศึกษาลักษณะรูปแบบ  กลวิธีในการแต่งวรรณกรรม
ท้องถิ่นต่าง ๆ  สามารถวิเคราะห์ในเชิงวรรณศิลป์  ศึกษาวิธีอ่านและ 
ฉันทลักษณ์ของค าประพันธ์ของท้องถิ่น  ศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรม
และค าประพันธ์ระหว่างท้องถิ่นต่าง ๆ 
 

- ตัดรายวิชา 

 1544408 คติชนวิทยาเปรียบเทียบ                    3(3-0-6) 
                   Comparative Folklore 
                   รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน  :  1543408  คติชนวิทยา 
          ศึกษาเปรียบเทียบมติของท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ  เช่น  
ประเภท  คุณค่า ฯลฯ  ตลอดจนความสัมพันธ์และความแตกต่างของ 
คติชน  และให้มีภาคปฏิบัติในการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชา 
 
 
 

- ตัดรายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1544410 วรรณกรรมมุขปาฐะ                          3(3-0-6) 
                    Verbal  Literature 
          ศึกษาวรรณกรรมมุขปาฐะประเภทเพลงพื้นบ้าน  และ
การละเล่นพื้นบ้าน  (โดยเน้นในแต่ละภาค  เช่น  เพลงร้องเรือ  เพลงบอก  
หนังตะลุง  โนรา)  ศึกษาประวัติวิธีการร้องและ  หรือวิธีการอ่าน  ขนบ
นิยม  การสะท้อนสภาพสังคมเน้นการเก็บรวมรวมข้อมูลและการวิเคราะห์
เนื้อหาเบื้องต้น 
 

- ตัดรายวิชา 

 1544411    นิทานพื้นบ้าน                                  3(3-0-6) 
                Folk  Tales 
      ศึกษาความหมาย  ประเภท ความเป็นมาของนิทานแต่ละ
ประเภทรูปแบบเนื้อหา  และคุณค่าที่ปรากฏในนิทาน  ให้รู้จักวิเคราะห์  
วิจารณ์  โครงเรื่อง  โครงสร้าง  แนวคิด  และปรัชญาทางจิตวิทยาและ
สังคม  ตลอดจนลักษณะสากลของนิทานพ้ืนบ้าน 
 

- ตัดรายวิชา 

 1544601   พื้นฐานคอมพิวเตอร์กับงานเอกสารภาษาไทย     3(2-2-5) 
Basic  Computer  Word  Processing  for  Thai  Document 
     ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการจัดท าเอกสารภาษาไทย  
รูปแบบหนังสือราชการและเอกสารที่ใช้สื่อสารในองค์การ  รูปแบบงาน
เอกสารทางวิชาการ  
              ฝึกปฏิบัติการจัดท าเอกสารภาษาไทย 
 

 
- 

ตัดรายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1544602   การจัดการฐานข้อมูลภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)   
              Computer  Database    Management  in  the   
              Thai   Language 
     ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการจัดท าฐานข้อมูล  
โครงสร้างฐานข้อมูล  และประเภทฐานข้อมูลภาษาไทย  การใช้ภาษาใน
ฐานข้อมูล   
             ฝึกปฏิบัติการสร้างฐานข้อมูลภาษาไทยทั้งท่ีเป็นตัวอักษร  ภาพ  
และเสียง 
 

 
- 

ตัดรายวิชา 

 1544603    การจัดระบบการสืบค้นข้อมูลภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์  
                                                                       3(2-2-5) 
Computer  Database  Storage  Manipulation  in  the  Thai  
Language 
   ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการจัดท าระบบการสืบค้น  
หมวดหมู่  ข้อมูลภาษาวัฒนธรรม  การก าหนดรหัสการสืบค้น  
            ฝึกปฏิบัติการจัดท าระบบการ  สืบค้นข้อมูลภาษาวัฒนธรรมไทย
ด้วยคอมพิวเตอร์ 
 
 
 
 
 

 
- 

ตัดรายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1544604     การวิเคราะห์สารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์    3(2-2-5) 
         Computer  Analysis  of  the  Thai  Language 
          ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูป  ที่ใช้ในการวิเคราะห์สารทาง
ภาษาไทย  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ  การวิเคราะห์เชิงปริมาณท้ังที่เป็น
ตัวเลขและแผนภูมิ  การสร้างสัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์   
                   ฝึกปฏิบัติการสร้างแบบวิเคราะห์สารภาษาไทยด้วย
คอมพิวเตอร์ 
 

 
- 

ตัดรายวิชา 

 1544605  การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์  3(2-2-5) 
  Thai  Language  Presentation  by   Computer 
  ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการน าเสนอสาร
ภาษาไทย  ภาษาที่ใช้ในการน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์  การจัดท าบทเพ่ือ
การน าเสนอ  ฝึกปฏิบัติสร้างสื่อประสมเพ่ือการน าเสนอสารภาษาไทย  
การประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 
 

1544601    การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์     3(2-2-5) 
                 Thai  Language  Presentation  by   Computer 
        ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์สาร         
และการน าเสนอสารภาษาไทย  ภาษาท่ีใช้ในการน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์  
การจัดท าบทเพ่ือการน าเสนอ  ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สารที่เป็นลักษณะ
ข้อความ  สถิติ และแผนภูมิ   สร้างสื่อประสมเพ่ือการน าเสนอสาร
ภาษาไทย  การประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไขรหัสวิชา
และค าอธิบาย
รายวิชา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

 1544801      การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย       2(90) 
    Preparation  for  Professional  Internship  in  Thai   

     ฝึกทักษะออกเสียงสระ  พยัญชนะ  วรรณยุกต์ให้ถูกต้องตาม
ฐานที่เกิดและลักษณะการออกเสียงภาษาไทยมาตรฐาน  การออกเสียงค า
ไทยให้ชัดเจนถูกต้องตามอักขรวิธี  และออกเสียงข้อความตามส าเนียง
มาตรฐาน  การอ่าน  เขียนค าให้ถูกต้องตามอักขรวิธี  การอ่านมีลีลา 
จังหวะ  วรรคตอน  การอ่านท านองเสนาะ  การจับใจความส าคัญ          
การเรียบเรียง  ถ้อยค าให้สละสลวย  และสื่อความได้ตรงตามความ
ต้องการ   

1544801    การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย        2(90) 
             Preparation  for  Professional  Internship  in  Thai   
    จัดให้มีกิจกรรม เพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออก
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการเรียนรู้  ลักษณะ และโอกาสของ      
การประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ  
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยเน้นที่ทักษะขั้น
พ้ืนฐาน และระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรมส าหรับฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา  

 1544802    การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย          5(450) 
                Professional  Internship  in  Thai     

     ฝึกงานในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือธุรกิจเอกชน   
โดยน าความรู้ภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปใช้ใน
สถานการณ์จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 คงเดิม 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 

หลักสูตร พ.ศ.2552 หลักสูตร พ.ศ.2554 หมายเหตุ 

  1544803       การเตรียมสหกิจศึกษา                 1(45) 
  Cooperative Education Preparation  
  หลักการ  ความส าคัญ และประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับ
จากสหกิจศึกษา  ทักษะและเทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์  
ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและระบบบริหารคุณภาพงาน คุณภาพในสถาน
ประกอบการ  จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  แนวทางการจัดท า
โครงการ  การรายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขียนรายงานโครงการ          
และการน าเสนอผลงานโครงการ 
 

ขอเปิดรายวิชา
ใหม่ ส าหรับ
นักศึกษาท่ีเลือก
แผนสหกิจ
ศึกษา 

   1544804 สหกิจศึกษา                 6(540) 
  Cooperative Education 
                    รายวชิาบังคับก่อน : 1544803 การเตรียมสหกิจศึกษา       
                                                                            1(45) 
        การปฏิบัติงานด้านภาษาไทยในสถานประกอบการเสมือน
เป็นพนักงานของสถานประกอบการในต าแหน่งที่มีภาระงานสอดคล้องกับ
สาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  มีหน้าที่รับผิดชอบ
แน่นอน  มีผู้นิเทศงาน การติดตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 
 
 
 

ขอเปิดรายวิชา
ใหม่ ส าหรับ
นักศึกษาท่ีเลือก
แผนสหกิจ
ศึกษา 
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หัวข้อการ
ปรับปรุง 
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 1544901       การวิจัยทางภาษาไทย                         3(3-0-6) 
                   Research  Work  in  Thai 
         วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย  การเลือกหัวข้อ  
และการเขียนเค้าโครงการวิจัย  การก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบ
ความคิด  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ   การจ าแนก  วิเคราะห์และ
การตีความ  ข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจัย 
 

 คงเดิม 

 1544902    สัมมนาภาษาไทย                                  3(3-0-6) 
                Seminar  on  Thai  Language 
                ศึกษาความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาค้นคว้า  
วิธีการจัดสัมมนา  ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ในการใช้
ภาษาไทยจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ตลอดจนรวบรวมค า  ส านวนภาษา  
และประโยคที่ใช้ในปัจจุบัน  ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน  อภิปรายถึงผลดี
และผลเสียของการใช้ค า  ส านวน  และประโยค  สรุปเกณฑ์เพ่ือน าไป
พัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีรวมทั้งการศึกษาหาความรู้จากเอกสาร
ต าราภาษาไทย  ภาษาต่างประเทศ  ตลอดจนวิทยากรและผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
เพ่ิมศักยภาพในการใช้ภาษาไทย 

 1544902    สัมมนาภาษาไทย                                  3(3-0-6) 
                 Seminar  on  Thai  Language 
                 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาค้นคว้าและวิธีการ
จัดสัมมนา วิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ในการใช้ภาษาไทยใน
แหล่งข้อมูลต่างๆ สรุปผลการศึกษาและน าเสนอผลการศึกษาใน         
การประชุมสัมมนา 
 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1544903  สัมมนานักเขียนไทย                   3(3-0-6) 
Seminar on  Thai  Writer 

  ศึกษางานของนักเขียนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน  ศึกษา
เพ่ือให้เห็นแนวความคิดและกลวิธีการเขียนของนักเขียน 
 

 1544903  สัมมนานักเขียนไทย                   3(3-0-6) 
 Seminar on  Thai  Writer 

                       ศึกษางานของนักเขียนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ใน
ด้านแนวความคิดและกลวิธีการเขียนของนักเขียน และน าเสนอผล
การศึกษาในการประชุมสัมมนา 

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 
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ปรับปรุง 
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 1544904      การศึกษาเอกเทศ                          3(3-0-6) 
                  Independent  Study 
                  เลือกศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจในขอบข่ายของวิชา
ภาษาไทย และน าเสนอในรูปแบบภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 

 
 
 
 
 

คงเดิม 

 1544905      สัมมนาร้อยแก้ว  ร้อยกรอง                      3(3-0-6) 
                  Seminar in Thai  Prose and Poetry 
        ศึกษาค้นคว้างานเขียนร้อยแก้ว  และร้อยกรองที่มีคุณค่าใน
ด้านสุนทรียภาพพัฒนาการทางแนวคิดและกลวิธีในการสร้างสรรค์งาน
เขียนด้วยการสัมมนา  เลือกผลงานศึกษาที่จะเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียน
การสอนภาษาไทยทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 1544905     สัมมนาร้อยแก้ว  ร้อยกรอง                        3(3-0-6) 
                  Seminar in Thai  Prose and Poetry   
                   ศึกษาค้นคว้างานเขียนร้อยแก้ว  และร้อยกรองที่มีคุณค่าใน
ด้านสุนทรียภาพ  พัฒนาการทางแนวคิดและกลวิธีในการสร้างสรรค์งาน
เขียน   น าเสนอผลการศึกษาด้วยการสัมมนา   

แก้ไขค าอธิบาย
รายวิชา 

 1552115     ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านทางวิชาการ    3(3-0-6) 
         English  for  Academic  Reading  Development 
         ฝึกอ่านข้อความภาษาอังกฤษทางวิชาการ  ได้แก่ รายงาน  
บทคัดย่อ  บทความ  และต ารา  เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือใช้ใน 
การปฏิบัติงาน 

 คงเดิม 

 1552116   ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขียนทางวิชาการ    3(3-0-6) 
     English  for  Academic  Writing  Development 

    ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบรายงานวิชาการ  ได้แก่ 
รายงาน  บทคัดย่อ  เน้นการเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง  ฝึกการแปลที่
จ าเป็นในสาขาวิชา 

 คงเดิม 
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1032201 นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา     
Innovation  and  Information  Teachers  in  Education 
ศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่สงเสริมการพัฒนา
คุณภาพการเรียนรู  เทคโนโลยีและสารสนเทศ  การวิเคราะหปญหาที่เกิดจากการ
ใชนวัตกรรมเทคโนโลยีและสารสนเทศ  แหลงการเรียนรูและเครือขายการเรียนรู  
ฝกปฏิบัติการออกแบบการสราง การประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ เหมาะสมกับการเรียนการสอน การประเมินและการปรับปรุง
นวัตกรรมเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่ดี   

3(2-2-5) 

1043001 การวัดและประเมินผลการศึกษา        
Educational  Measurement  and  Evaluation        
ศึกษาหลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลทางการศึกษา การสรางและการ
ใชเครื่องมือวัดผลและประเมินผลการศึกษา การวัดและประเมินตามสภาพจริงและ
นําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการจัดการเรียนรูและหลักสูตร การประเมิน
จากแฟมสะสมงาน การประเมินภาคปฏิบัติและประเมินผลแบบยอยและแบบรวม 
ศึกษาระเบียบการประเมินผลการเรียนของการศึกษาขั้นพื้นฐาน วิเคราะหปญหา
และแกปญหาการวัดและประเมินผลในโรงเรียน ฝกปฏิบัติการวางแผนการ
ประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง การสรางแบบทดสอบชนิดตางๆ การ
วิเคราะหคุณภาพของแบบทดสอบ การแปลความหมายของคะแนนจากการสอบ 

3(2-2-5)   

1043002 การวิจัยทางการศึกษา         
Educational Research 
ศึกษาทฤษฎีและกระบวนทัศนการวิจัยรูปแบบการวิจัย การออกแบบการวิจัย 
กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการ การเสนอโครงรางการ
วิจัย ฝกปฏิบัติการวิจัย เขียนรายงานการวิจัยและประเมินงานวิจัย  นําเสนอ
ผลงานวิจัย  ศึกษาคนควางานวิจัยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู ใช
กระบวนการวิจัยในการแกปญหา  การนําผลการวิจัยไปใชในการจัดการเรียนการ
สอนและทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียน 

3(2-2-5)   

1052001 จิตวิทยาสําหรับครู        
Psychology  for  Teachers 
ศึกษาจิตวิทยาพื้นฐานที่ เก่ียวของกับพัฒนาการมนุษย  จิตวิทยาการศึกษา  
จิตวิทยาการแนะแนวและใหคําปรึกษา  การจัดบริการแนะแนวในสถานศึกษา การ
ใหคําปรึกษา และการชวยเหลือผูเรียนใหมีคุณภาพชีวิตที่ ดีขึ้น  อิทธิพลของ
พันธุกรรมและสิ่งแวดลอมที่มีตอการเรียนรู ทฤษฎีการเรียนรูและการประยุกตใช  
ปจจัยที่สงผลตอการเรียนรู  การจัดสภาพแวดลอมที่สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถสงเสริมความถนัดและความสนใจของผูเรียน  
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