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หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป  
 

1. รหสัและชื่อหลักสูตร  
 ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
  ภาษาอังกฤษ  Bachelor of  Arts Program  in  Thai  
 

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

3. วิชาเอก (ถ้ามี) 
   - ไม่มี  
4. จ านวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า 133 หน่วยกิต 
5. รูปแบบของหลักสูตร 

5.1 รูปแบบ 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี  4  ปี 

5.2 ภาษาที่ใช้ 
 ภาษาไทย 

5.3 การรับเข้าศึกษา 
              รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้ 

5.4 ความร่วมมือกับสถาบันอ่ืน 
 ไม่มี 

5.5 การให้ปริญญาแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา 
  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว 
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร 
       6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงจาก หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)   
 6.2 เริ่มใช้หลักสูตร ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป   
 6.3 คณะกรรมการประจ าคณะ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1 / 2559 
  วันที่  17  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 
 6.4 สภาวิชาการ ได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตร เพ่ือน าเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัตใินการประชุม  
  ครั้งที่ 2 / 2559  วันที่ 23  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

6.5 สภามหาวิทยาลัย เห็นชอบอนุมัตหิลักสูตรในการประชุม   
      ครั้งที่ 2 / 2559  วันที่ 25  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 

7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน 
  หลักสูตรมคีวามพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติในปีการศึกษา พ.ศ.2561 
 

8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
8.1 ครู อาจารย์  
8.2 นักเขียนบทภาพยนตร์/นักเขียนบทละคร/นักเขียนบทละครโทรทัศน์ 
8.3 นักเขียนคอลัมน์ 
8.4 นักเขียนสารคด ี
8.5 นักหนังสือพิมพ์   
8.6 นักข่าว  
8.7 ผู้ประกาศข่าว  
8.8 นักพากย์   
8.9 นักจัดรายการวิทยุ   
8.10  นักประชาสัมพันธ์   
8.11  บรรณาธิการ   
8.12  ผู้พิสูจน์อักษร 
8.13  เลขานุการ  
8.14  มัคคุเทศก์ 
8.15  นักแปล 
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9.ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง และคุณวุฒกิารศึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

ล าดับ ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ/สาขาวิชา สถานศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 

1 นางเยาวลักษณ์    ใจวิสุทธิ์หรรษา 
 

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

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

2544 
2522 

2 นางสาวประภัสสรา ห่อทอง 
 

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2553 
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จ าเป็นต้องน ามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร 
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อ
ประเทศทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดของการพัฒนาประเทศ  ดังนั้นการพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องมีการ
เตรียมความพร้อมและรู้จักน าศักยภาพของประเทศที่มีอยู่มาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ 
 การเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน  ท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรีอันเนื่องมาจาก
การเปิดตลาดแรงงานและตลาดการค้าที่กว้างขวางมากขึ้น มีแนวโน้มจะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ
แรงงานวิชาชีพของไทยไปยังประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่า เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย และบรูไน หรือในทาง
กลับกันหากแรงงานวิชาชีพของไทยมีขีดความสามารถไม่เพียงพอ เช่น ทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ก็อาจท าให้ผู้ประกอบการเลือกจ้างแรงงานวิชาชีพจากประเทศอ่ืนได้เช่นเดียวกัน  
 ดังนั้นประเทศไทยจึงได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนโดยก าหนดทิศทางการพัฒนา
การศึกษาในช่วงพ.ศ.2560-2564  โดยก าหนดให้มีการปรับหลักสูตรและผลิตก าลังคนให้สอดคล้องกับ การ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพ่ือการเรียนรู้ 

11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม 
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับโลกและในประเทศส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศท้ังที่  คาด

ว่าจะเป็นโอกาสและส่วนที่เป็นภัยคุกคาม ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม 
และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศ
ให้ก้าวหน้าต่อไปเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมของประเทศไทย จึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคน เพราะคน
เป็นทั้งเป้าหมายของการรับประโยชน์  และผลกระทบของการพัฒนา อีกทั้งเป็นกลไกช่วยให้การพัฒนาไปสู่
เป้าหมายที่ต้องการ  โดยเน้นการพัฒนาคนในทุกมิติอย่างสมดุล มีความสามารถคิดวิเคราะห์ รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  มีความสามารถในการสื่อสาร และเรียนรู้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนได้ เป็นบุคคลที่มีการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างเหมาะสม   นอกจากนี้ยังมีระบบการศึกษาที่ความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโลก
สมัยใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ มีความต้องการแรงงาน และมีความแตกต่างของสังคมและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

จากการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ซึ่งประเทศ
ไทยมีบทบาทส าคัญต่อการก่อตั้งและการพัฒนาประชาคมอาเซียน  ขณะเดียวกันประชาคมอาเซียนก็ให้
ความส าคัญต่อประเทศไทยในฐานะเป็นจุดกึ่งกลางบนภาคพ้ืนแผ่นดินใหญ่  เพราะเป็นเส้นทางการค้าและ
การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและภูมิภาคอาเซียนกับประเทศจีน  และท าให้
มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างประชาคมอาเซียนกับประเทศไทย เคยมีการคาดการณ์ว่าภาษาไทยจะกลายเป็น
ภาษาส าคัญของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งเห็นได้จากมีนักศึกษาต่างชาติสนใจเรียนภาษาไทยเพ่ิมขึ้นและมี
มหาวิทยาลัยหลายแห่งในภูมิภาคอาเซียนเปิดสอนภาษาไทยในระดับปริญญาตรี  จึงกล่าวได้ว่าผู้ที่มีความรู้
ความสามารถด้านภาษาไทยเป็นอย่างดีจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาของประเทศไทยในประชาคม
อาเซียน 
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12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
12.1  การพัฒนาหลักสูตร 

     สภาวการณ์เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แสดงให้เห็นถึงความต้องการก าลังคนท่ีมีศักยภาพ 
ด้านภาษาไทย เพราะภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารสร้างความเข้าใจ สานความสัมพันธ์ให้เกิด    
ความปรองดอง สามัคคี และสามารถใช้ประกอบอาชีพได้หลากหลาย และพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ 
 ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย ให้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถใน
วิชาชีพภาษาไทยทั้งในด้านทักษะทางภาษา และวรรณกรรม สามารถน าความรู้ภาษาไทยไปสร้างสรรค์  ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ให้คงคุณค่าและความหมายของวัฒนธรรมไทย เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทาง
ปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ  มีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  สามารถพัฒนาตนให้อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี  และเป็นก าลังใน
การพัฒนาประเทศชาติ 

12.2  ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน 
  12.2.1  การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยนี้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศ  นโยบาย 

ของรัฐบาล และความต้องการก าลังคนของตลาดแรงงานและสังคม ดังนี้ 
(1) สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้าน“ความมั่นคงของชาติ”เนื่องจากภาษาไทย 

เป็นเอกลักษณ์ประจ าชาติ เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารความเข้าใจและความสัมพันธ์
ที่ดีต่อกัน 
  (2) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 
และทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้ก าหนดกรอบ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายการพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศด้านการศึกษาและ
การเรียนรู้  สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์
ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งท่ีเป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ใหม่  เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ไทยที่ดีงามมาขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  (3) สอดคล้อง(ร่าง) ยุทธศาสตร์และกรอบแนวคิดการปฏิรูปอุดมศึกษา รอบสอง (พ.ศ. 
2552 – 2561) และสามารถตอบสนองแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555- 2559 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในด้านการผลิตและพัฒนาก าลังคนตามความต้องการของ
ประเทศ พัฒนาวิชาการสายรับใช้สังคม โดยให้สถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนต่างๆ ของสังคมร่วมกัน
สร้างสรรค์งานวิชาการสายรับใช้สังคม ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะของบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม 
โดยน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบัณฑิต 

12.2.2 การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยนี้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(1) สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ซึ่งมุ่งเน้นให้โอกาส 
ทางการศึกษาแก่ประชาชน สร้างศักยภาพให้เป็นขุมพลังแห่งปัญญาพัฒนาท้องถิ่น ผลิตก าลังคนที่มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตส านึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ 
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   (2) สอดคล้องกับพันธกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร ในการจัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ท าการวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้
ใหม่ และแก้ปัญหาท้องถิ่น ปรับปรุง พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อท้องถิ่น  ให้บริการทาง
วิชาการแก่ท้องถิ่น และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 หลักสูตรภาษาไทยจึงได้จัดให้เรียนวิชาภาษาไทย โดยแบ่งเป็นวิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก 
วิชาเอกบังคับนั้นต้องเรียนวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น  ลักษณะภาษาไทย ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
หลักการเขียน  หลักการฟังและการพูด  ประดิษฐการทางภาษา  การวิจัยทางภาษาไทย  สัมมนาภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านทางวิชาการ  ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเขียนทางวิชาการ  วรรณกรรม
ศึกษา  วิวัฒนาการกวีนิพนธ์  และภาษากับวัฒนธรรม  นอกจากนี้หลักสูตรได้จัดวิชาเอกเลือกให้ผู้เรียนได้
เลือกตามความถนัดและความสนใจที่จะน าไปใช้ประกอบอาชีพ    
  

13. ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอ่ืนที่เปิดสอนในคณะ/สาขาวิชาอ่ืนของสถาบัน (เช่น รายวิชาที่
เปิดสอนเพื่อให้บริการคณะ/สาขาวิชาอื่น  หรือต้องเรียนจากคณะ/สาขาวิชาอื่น) 

13.1 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรนี้เปิดสอนโดยคณะ / สาขาวิชา / หลักสูตรอื่น 
 รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ได้แก่  กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์  
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ และคณะ 
ครุศาสตร์ กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  เปิดสอนโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และคณะครุศาสตร์ 
 รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชาเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในวิชาชีพ ด าเนินการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ส่วนสหกิจศึกษาด าเนินการ
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

13.2 กลุ่มวิชา / รายวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอนให้สาขาวิชา / หลักสูตรอ่ืนต้องมาเรียน 
ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน นักศึกษาหลักสูตรอื่นสามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้   

13.3 การบริหารจัดการ 
โปรแกรมวิชาที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบจัดผู้สอน โปรแกรม

วิชาภาษาไทย จัดอยู่ในกลุ่มผู้สอนของกลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร จ านวน 3 รายวิชา และเป็นวิชาเลือก 
ได้แก่  1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ และ 
1541003  ภาษาและการสือ่สารในท้องถ่ิน  

ก าหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร รายละเอียด
ของรายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและ
สอบ เพื่อเป็นมาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน 
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14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการก าหนดสาระของรายวิชา  
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2559  มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 
โดยค านึงถึงองค์ประกอบส าคัญของหลักสูตร ดังนี้  
 

14.1 การก าหนดวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ให้มีความสอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญา
ตรี สาขาวิชาภาษาไทย(มคอ.1) แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการก าลังคนของ
ตลาดแรงงานและสังคม ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  รวมถึงบริบทของ
หลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่ให้ความส าคัญกับชุมชนท้องถิ่น  
     14.2  การก าหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา  ก าหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร โดยมีการจัดล าดับรายวิชาก่อนหลังเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม และจะมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทาง
วิทยาการในศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน 

14.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน ก าหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยี
ที่หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่ส าคัญ ดังนี้ 

1) ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
และทักษะชีวิตและอาชีพ 

2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ได้แก่  “บัณฑิตมีจิตอาสา 
สร้างสรรค์ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น” 

3) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ “มีความรู้คู่
คุณธรรม พร้อมน าสังคม นิยมความเป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก” 

4) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร  ได้แก่ “รักษ์ภาษาไทย ใฝ่หาความรู้ เชิดชู
วัฒนธรรม จริยธรรมงามเลิศ” 

14.4 การประเมินผลการเรียนรู้ จะค านึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF) 
ซึ่งครอบคลุมอย่างน้อย 5 ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม  ด้านความรู้  ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

14.5 หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยค านึงถึง
ความพร้อมที่จะปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 
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หมวดที ่2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร  

1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1.1 ปรัชญา   

 ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาภาษาไทย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารได้อย่าง 
เหมาะสม  รับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม   

1.2 ความส าคัญ 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มี 

ความรู้และทักษะทางภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  มีความภาคภูมิใจ
และศรัทธาในวิชาชีพ   

1.3 วัตถุประสงค์ 
1.3.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางภาษาไทยและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ 

มีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาไทย 
1.3.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า 

มีความคิดสร้างสรรค์และมีคุณธรรม จริยธรรม  น ามาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต และประกอบอาชีพ 
1.3.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีบุคลิกภาพที่ดี มีโลกทัศน์กว้างไกล  พัฒนาตนให้อยู่ในสังคม

และท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้รวมทั้งเป็นก าลังในการพัฒนาประเทศชาติ 
1.3.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีจิตส านึกที่จะรักษาและธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทยรวมทั้ง 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ 
 

2. แผนพัฒนา/ปรับปรุง 
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของ
แผนการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับ
จากเปิดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้ 
 

แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
1.ปรับปรุงหลักสูตรตามความ
ต้องการก าลังคนของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 

1.ส ารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตทั้งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน 
2.ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้ใช้บัณฑิตกับโปรแกรมวิชา 
3.จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ภาคปฏิบัติ  นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง ทั้งหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน 
4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานกับโปรแกรมวิชา 
 

1.ผลส ารวจความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และ
นักศึกษา 
2.รายงานผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 
3.บันทึกความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานกับโปรแกรมวิชา  
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ หลักฐาน / ตัวบ่งชี้ 
2.พัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

1.ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน 
2.ส่งเสริมนิสัยรักการศึกษาค้นคว้า
เพ่ือหาค าตอบที่นักศึกษาต้องการ
เรียนรู้ 
3.ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักคิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์ สามารถ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อ่ืนได้ 

1.มคอ.3-7 
2.คู่มือพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตโปรแกรมวิชาภาษาไทย
ที่ระบุจ านวนชั่วโมงท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม/อบรม/สัมมนา/ 
ทัศนศึกษาของนักศึกษา 

3.การพัฒนาความรู้และทักษะ
ให้แก่ผู้สอน 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 การพัฒนาทักษะการจัดการ
เรียนการสอน  การวัดและการ
ประเมินผล 
 3.1.1 จัดอบรม / สัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
เรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน  
กระบวนการจัดการเรียนรู้  การ
วัดผลและประเมินผล 
 3.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อ
ต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา 
3.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
 3.2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนได้
ศึกษาค้นคว้าท า วิจัย เขียนบทความ 
หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรงสาขา 
    3.2.2 สนับสนุนให้ผู้สอนได้มี
คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น 
    3.2.3 สนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิ
ให้ถึงระดับปริญญาเอกตรงตาม
สาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่มี
ความสัมพันธ์กับสาขาวิชาภาษาไทย 

1. ผู้สอนเข้าร่วมการอบรม / 
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การเรียนการสอน 
เช่น เทคนิคการสอน  
กระบวนการจัดการเรียนรู้  การ
วัดผลและประเมินผล อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 
2. ผู้สอนได้รับการพัฒนาทักษะ
การใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมการศึกษา อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
3. ผู้สอนเข้าร่วมการอบรม การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี 
4.หนังสือ ต ารา บทความ 
งานวิจัยหรือผลงานวิชาการ 
อย่างน้อย 1 ชื่อเรื่อง 
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณวุฒิในระดับปริญญาเอก
อย่างน้อย ร้อยละ 25  

4.พัฒนากิจกรรมนักศึกษา 1.ให้นักศึกษาได้ฝึกงานในสถานที่
ต่างๆ   
 2.ฝึกให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการในเวทีวิชาการ  เพ่ือ
พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
ทางวิชาการวิชาชีพ  มีสุขภาพดี  รัก
สิ่งแวดล้อมและศิลปวัฒนธรรม  

1.แผนพัฒนานักศึกษาของ
สาขาวิชา  
2. จ านวนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 
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หมวดที ่3 ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างหลักสูตร 

1. ระบบการจัดการศึกษา 
1.1 ระบบ 

 ระบบการศึกษาจัดแบบทวิภาค ในหนึ่งปีการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ โดยที่ 1 
ภาคการศึกษา มีระยะเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์  

1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน 
อาจจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับการพิจารณาและดุลยพินิจของอธิการบดี 
1.3  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 มีคุณสมบัติอ่ืน ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรก าหนด 
 การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

โดยวิธีคัดเลือก ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ / ประกาศการสอบคัดเลือกเพ่ือเข้าศึกษาระดับ               
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
2.3.1 นักศึกษามีการใช้ภาษาไทยถิ่นและภาษากลุ่มชาติพันธุ์จึงมีผลต่อการเรียนในโปรแกรมวิชา 

ภาษาไทย 
  2.3.2 นักศึกษาไม่มีความสามารถโดดเด่นทางภาษาไทย  และมีข้อจ ากัดด้านพ้ืนฐานความรู้ทาง
วิชาการ  

2.3.3 นักศึกษาขาดเป้าหมายในการเรียน และการวางแผนด้านอาชีพ 
 2.4 กลยุทธ์ในการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา / ข้อจ ากัดของนักศึกษาในข้อ 2.3 
 2.4.1 จัดให้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ แนะแนวการวางเป้าหมายชีวิต เทคนิคการเรียนใน
มหาวิทยาลัยฯ และการแบ่งเวลาในการเรียนและท ากิจกรรม 
 2.4.2 จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามศักยภาพของแต่ละคน และจัดให้มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยนอกเวลาเรียนอย่างต่อเนื่อง 
 2.4.3 ก าหนดหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน มีคู่มือการให้ค าปรึกษา และติดตามการ
เรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้สามารถเข้าพบและขอ
ค าแนะน าได ้
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 2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี 

ชั้นปีที่ 
ปีการศึกษา/จ านวนนักศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 
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 

2559 2560 2561 2562 2563 
ก. งบด าเนินการ      

1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,763,656 1,851,839 1,944,431 2,041,652 2,143,735 
2. ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 20,480 40,960 61,440 81,920 81,920 
3. รายจ่ายระดับ

มหาวิทยาลัย 
40,000 80,000 120,000 160,000 160,000 

(รวม ก) 1,824,136 1,972,799 2,125,871 2,283,572 2,385,655 
ข. งบลงทุน 0 50,000 0 50,000 0 

(รวม ข) 0 50,000 0 50,000 0 
(รวม ก. + ข.) 1,824,136 2,022,799 2,125,871 2,333,572 2,385,655 
จ านวนนักศึกษา 40 80 120 160 160 
ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา 45,603 25,285 17,716 14,585 14,910 

หมายเหตุ :  1. ไม่รวมค่าใช้จ่ายทางอ้อม เช่น ค่าสาธารณูปโภค ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ค่าเสื่อมราคา  เงินเดือน
บุคลากรสายสนับสนุน 

 2. ไม่รวมนักศึกษาปัจจุบัน จ านวน  160 คน 
2.7 ระบบการศึกษา 

  แบบชั้นเรียน  
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนเรียนข้ามมหาวิทยาลัย 

 ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน 

   3.1 หลักสูตร 
        3.1.1  จ านวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร             ไม่น้อยกว่า      133     หน่วยกิต 
        3.1.2  โครงสร้างหลักสูตร 
          1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า             จ านวน          30      หน่วยกิต 
                   (1) กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร                       ไม่น้อยกว่า      9 หน่วยกิต 
                   (2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์                              ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
                   (3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
                   (4) กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 
                  และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1 - 4 จ านวน                   ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต 
           2) หมวดวิชาเฉพาะ                               ไม่น้อยกว่า  จ านวน         97       หน่วยกิต 
                    (1) กลุ่มวิชาเอกบังคับ                                   จ านวน         39 หน่วยกิต 

              (2) กลุ่มวิชาเอกเลือก                       ไม่น้อยกว่า     จ านวน        51 หน่วยกิต 
              (3) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา   จ านวน         7          หน่วยกิต 

            3) หมวดวิชาเลือกเสรี  ไม่น้อยกว่า              จ านวน       6          หน่วยกิต 
           3.1.3. รายวิชา    
     (1) รหัสรายวิชา การก าหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบ ด้วยตัวเลข
รหัสทั้งหมด 7 ตัว รายละเอียดได้จ าแนกดังแผนภูมิต่อไปนี้ 
 

 

 
 
                                                                              ล าดับก่อนหลัง 
                                                                                
                                                                              ลักษณะเนื้อหา   
                                                                              
                                                                               
 
 
  เลขตัวที่ 1-3  บ่งบอกถึงหมวดวิชาและหมู่วิชา 
  เลขตัวที่ 4     บ่งบอกถึงระดับความยากง่ายหรือชั้นปี 
  เลขตัวที่ 5     บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา 
  เลขตัวที่ 6-7  บ่งบอกถึงล าดับก่อนหลังของวิชา 
 
 
 
 

2 3 4 5 6 7 1 

หมวดวิชาและหมู่วิชา 
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี 
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(2)ชื่อรายวิชา 
 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้เรียนตามกลุ่มวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต 

 
   1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร ไม่น้อยกว่า   9 หน่วยกิต 
                                                             บังคับเรียน        6         หน่วยกิต 

รหัสวิชา รายวิชา                                                              น(ท–ป–อ) 
  1551001    ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

   Fundamental English 
3(3-0-6) 

  1551002    ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   English for Communication 
 

3(3-0-6) 

  เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้                            ไม่น้อยกว่า       3          หน่วยกิต 
รหัสวิชา  รายวิชา                                                           น(ท–ป–อ) 

  1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 
Thai Language Usage Skills 

3(3-0-6) 

  1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 
Language and Communication for Specific 
Purposes 

3(3-0-6) 

  1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสื่อสาร 
Japanese for Communication 

3(3-0-6) 

  1571001 ภาษาจีนเพ่ือการสื่อสาร 
Chinese for Communication 

3(3-0-6) 

  1571002 ภาษาจีนพ้ืนฐานเพ่ือการท่องเที่ยว 
Fundamental Chinese for Tourism 

3(3-0-6) 

  1661001 ภาษาเกาหลีเพ่ือการสื่อสาร 
Korean for Communication 

3(3-0-6) 

  1691001 ภาษาพม่าพ้ืนฐาน 
Fundamental Burmese 

3(3-0-6) 

  1691002 ภาษาพม่าเพ่ือการสื่อสาร 
Burmese for Communication 

3(3-0-6) 

 1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า   
รหัสวิชา          รายวิชา                 

6          หน่วยกิต 
            น(ท–ป–อ) 

  1001003       พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน 
     Human Behavior and Self-Development 

3(3-0-6) 

  1001005      ทักษะการคิดและการตัดสินใจ 
     Thinking and Decision Making Skills 
 

3(3-0-6) 
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  รหัสวิชา          รายวิชา น(ท–ป–อ) 
  1511001 จริยธรรมกับมนุษย์ 

Ethics and Human Beings 
3(3-0-6) 

  1511002 ความจริงของชีวิต 
Facts of Life 

3(3-0-6) 

  1521001 พุทธศาสน์ 
Buddhism 

3(3-0-6) 

  1631001 สารสนเทศเพ่ือการศึกษาและการค้นคว้า 
Information for Study and Research 

3(3-0-6) 

  2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์ 
Aesthetics of Visual Arts 

3(3-0-6) 

  2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง 
Aesthetics of Performing Arts 

3(3-0-6) 

  2061001 สังคีตนิยม 
Music Appreciation 

3(3-0-6) 

  3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า 
Leadership Development 

3(3-0-6) 

  3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม 
Personality Development and the Arts of 
Socializing 

3(3-0-6) 

 1.3 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่า   6  หน่วยกิต 
  รหัสวิชา          

2501001 
รายวิชา                                                               น(ท–ป–อ) 
ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย                                 3(3-0-6) 
History of Thai Society and Culture 

  2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
Public Mind and Civic Social Engagement  

3(3-0-6) 
 

  2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา 
Interdisciplinary Social Science for Development 

3(3-0-6) 
 

  2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์ 
Globalization and Localization 

3(3-0-6) 

  2521002 อาเซียนศึกษา 
ASEAN Studies 

3(3-0-6) 

  2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
Human, Community, and Environment 

3(3-0-6) 

  2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น 
Local Resource Management 
 

3(3-0-6) 
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  รหัสวิชา        รายวิชา   น(ท–ป–อ) 
  2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย 

Fundamental Knowledge on Thai Politics and 
Government 

3(3-0-6) 

  2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย 
Introduction to Laws 

3(3-0-6) 

  3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ 
Business Initiation 

3(3-0-6) 

  3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน 
Finance in Daily Life 

3(3-0-6) 

  3541001 การเป็นผู้ประกอบการ 
Entrepreneurship 

3(3-0-6) 

  3591002 เศรษฐกิจพอเพียง 
Sufficiency Economy 
 

3(3-0-6) 

 1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้ไม่น้อยกว่า 
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 จ านวน ไม่น้อยกว่า           

 
6 
3 

  
   หน่วยกิต 
   หน่วยกิต 

  รหัสวิชา รายวิชา  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) 

  4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน 
Science and Technology for Daily Life 

3(3-0-6) 

  4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
Environments and Natural Resources  
Conservation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

3(3-0-6) 

  4071001 สุขภาพและสุขอนามัย 
Health and Health Care 

3(3-0-6) 

  4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน 
Mathematics in Daily Life 

3(3-0-6) 

  4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ 
Mathematics and Decision Making 

3(3-0-6) 

  4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Computer and Information Technology 
 

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

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

  4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการประยุกต์ใช้งาน   
Package Software for Application 

        3(2-2-5) 

  5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน 
Agriculture in Daily Life 

        3(3-0-6) 

  5071001 อาหารเพื่อสุขภาพ 
Food for Health 

        3(3-0-6) 

  5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน 
Technology in Daily Life 

        3(3-0-6) 

  2. หมวดวิชาเฉพาะ            ไม่น้อยกว่า                   97             หน่วยกิต 
         2.1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ  ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้                จ านวน       39             หน่วยกิต 
              2.2.1 กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์ 
  รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
  1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น  

Introduction  to  Linguistics 
3(3-0-6) 

  1542101
  

ลักษณะภาษาไทย  
Characteristics  of  Thai  Language  

3(3-0-6) 

       2.1.2 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา 
  รหัสวิชา รายวิชา      น (ท-ป-อ) 
  1541202

  
ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
Art  of  Language  for  Communication    

        3(3-0-6) 

   1541205 
 
1542209 

หลักการฟังและการพูด     
Principles  of  Listening  and  Speaking 
หลักการเขียน 
Principles of writing 

        3(3-0-6)  
 

        3(3-0-6) 
 

  1542211 ประดิษฐการทางภาษา     
Language  Invention    

        3(3-0-6) 

  1543901 การวิจัยทางภาษาไทย  
Research  Work  in Thai 

        3(3-0-6) 

  1544902
  

สัมมนาภาษาไทย      
Seminar  on  Thai  Language 

        3(3-0-6) 

  1552115
  

ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านทางวิชาการ  
English  for  Academic  Reading  Development 

        3(3-0-6) 

  1552116   ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเขียนทางวิชาการ        
English  for  Academic  Writing  Development 

      3(3-0-6) 
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          2.1.3 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย 
                  รหัสวิชา รายวิชา    น (ท-ป-อ) 

          1541102 วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย  
Thai  Poetry  Evolution 

      3(3-0-6) 

                   1541401 วรรณกรรมศึกษา      
Thai Literary  Studies 

      3(3-0-6) 

       2.1.4.กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
                  รหัสวิชา รายวิชา    น (ท-ป-อ) 

          1542210 ภาษากับวัฒนธรรม      
Language  and  Culture    

3(3-0-6) 

      2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก  ให้เลือกเรียนรายวิชาต่อไปนี้           ไม่น้อยกว่า        51           หน่วยกิต 
                2.2.1 กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์ 
                   รหัสวิชา รายวิชา   น(ท-ป-อ) 

            1541101 ค าและส านวนไทย 
Words  and  Idioms  in  Thai 

3(3-0-6) 

            1541103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 
Principles of Reading  and  Writing  in Thai 

3(3-0-6) 

            1542105 นโยบายภาษาไทยมาตรฐาน 
Thai  Standard Language  Policy 

3(3-0-6) 

            1542106 วิวัฒนาการภาษาไทย 
Evolution of Thai Language 

3(3-0-6) 

            1542301 อักษรไทย 
Thai  Alphabet 

3(3-0-6) 

            1543103 ภาษาถ่ิน 
Dialects 

3(3-0-6) 

            1543105 ภาษาศาสตร์สังคม 
Sociolinguistics 

3(3-0-6) 

            1543201 
 

ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 
Pali  and  Sanskrit  in  Thai 

3(3-0-6) 

            1543221 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 
Foreign  Loanwords  in  Thai 

3(3-0-6) 

            1543306 จารึกและเอกสารโบราณ 
Paleography  and Ancient  Documentary 

3(3-0-6) 

           1543601 
 

           1543602 

การถ่ายทอดสาระภาษาไทย 
Propagation in Thai 
ภาษาไทยส าหรับเด็กพิเศษ 
Thai  for  Special Children 

3(2-2-5) 
 

3(2-2-5) 
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                    รหัสวิชา 
                     1544103 

รายวิชา 
ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ       
Thai  for  Foreigners 

น (ท-ป-อ) 
3(3-0-6) 

                  2.2.2 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา 
                    รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 

            1541201 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารและสืบค้น   
 Thai  for  Communication  and  Information  
Retrieval 

3(3-0-6) 

            1541203 
 

ภาษาไทยธุรกิจ      
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 การเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์          
Writing  for  Public Relations  

3(3-0-6) 

            1542207 การเขียนสารคดี      
Feature  Writing 

3(3-0-6) 

            1542208 การอ่านตีความ                            
Reading  for  Interpretation 

3(3-0-6) 

            1542212 การย่อความ                                        
Summary 

3(3-0-6) 

            1542213 การอ่านเพ่ือพัฒนาชีวิตและสังคม      
Reading  for  life  and  Society  Development 

3(3-0-6) 

            1543204 การเขียนบทความ     
Article Writing 

3(3-0-6) 

            1543211 การเขียนบท                                    
Script  Writing 

3(3-0-6) 

            1543213 การแปล                                               
Translation  

3(3-0-6) 

            1543220 การเขียนบันเทิงคดี     
Non-Fiction Writing 

3(3-0-6) 

            1543501 การจัดท าหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน   
Editorial Work  for Children  and  Adolescent   
 

    3(2-2-5) 
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                  2.2.3 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย 
                   รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
                    1542204 ศิลปะการอ่านออกเสียง     

Reading  Technique 
3(3-0-6) 

                    1542206 การเขียนกวีนิพนธ์ไทย     
Thai  Writing Poetry 

3(3-0-6) 

                    1542401 วรรณกรรมวิจารณ์                                         
Literary  Criticism 

3(3-0-6) 

                   1542402 วรรณกรรมนิราศ                                   
Niras  Literature 

3(3-0-6) 

                   1542408 วรรณกรรมมรดก      
Literal  Heritage 

3(3-0-6) 

                   1543214 การจัดท าหนังสือ      
Editorial Work  

3(2-2-5) 

                   1543407 วรรณกรรมท้องถิ่น                         
Local  Literature 

3(3-0-6) 

                  1543424 วรรณกรรมแปล                               
Translated Literary Works 

3(3-0-6) 

                  1544402 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย     
Influence  of  Foreign  Literature  on  Thai  
Literature 

3(3-0-6) 

                  1544905 สัมมนาร้อยแก้ว  ร้อยกรอง                    
Seminar  in  Thai  Prose  and  Poetry 

3(3-0-6) 

                 2.2.4.กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม 
                รหัสวิชา         รายวิชา         น (ท-ป-อ) 

                   1542403          วรรณกรรมประวัติศาสตร์               
         Historical  Literature 

3(3-0-6) 

                   1542406          วรรณกรรมการละคร                      
         Dramatic  Literature 
 

3(3-0-6) 

                    รหัสวิชา 
                    1544204 

รายวิชา 
การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน  
Children  and  Adolescent  Book  Writing  

น (ท-ป-อ) 
3(3-0-6) 

                    1544205 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์     
Speaking  on  Broadcasting 

3(3-0-6) 
 

                    1544903 สัมมนานักเขียนไทย                               
Seminar  on  Thai  Writer 

    3(3-0-6) 
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                   รหัสวิชา 
                   1542407 
                     
                   1542405 
 

รายวิชา 
วรรณกรรมสังคมและการเมือง 
Social  and  Political  Literature 
แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม   
Thoughts  from  Literature 

น (ท-ป-อ) 
3(3-0-6) 

 
3(3-0-6) 

                   1542409 คติชนวิทยา 
Folklore                   

3(2-2-5) 

                   1542404 คีตวรรณกรรมศึกษา  
Thai  Songs  Studies                                    

3(3-0-6)              

                   1543409 
 
                   1543425 
 
                   1543426  

วรรณกรรมซีไรต์     
Literature  of  S.E.A  Write  Award  
วรรณกรรมอาเซียน 
Asian Literature 
วรรณกรรมเปรียบเทียบ  
Comparative Literature 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

3(3-0-6) 
 

                   1544203 การแปรรูปวรรณกรรม    
Adaptation  of  Literary  Works 

3(3-0-6) 

                   1544401 วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา  
Literature  on Thai  Customs and Religion 

3(3-0-6) 

   
    2.3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา    จ านวน 7 หนวยกติ 
ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้ 
 

      แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย 
   รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
   1544801 การเตรยีมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

Preparation for Professional Experience in  Thai 
2(90) 

   1544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 
Professional Experience in Thai 

5(450) 

             แผนสหกิจศึกษา 
รหัสวิชา รายวิชา น (ท-ป-อ) 
1544803 การเตรียมสหกิจศึกษา   

Cooperative Education Preparation   
1(45) 

1544804  สหกิจศึกษา      
 Cooperative Education 

  6(540)
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3. หมวดวิชาเลือกเสรี               ไม่น้อยกว่า         6       หน่วยกิต 
              ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆ ในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่

ซ้ ากับรายวิชาที่เคยเรียนมาแล้ว  และต้องไม่เป็นรายวิชาที่ก าหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์
การส าเร็จหลักสูตรของสาขาวิชานี้ 

 
 

3.1.4 แผนการศึกษา  
 

ปีท่ี  1 / ภาคการศึกษาที่  1 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x -x-x) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x -x-x) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป  3(x -x-x) 
1541102 วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย 3(3-0-6) 
1541202 ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x -x-x) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x -x-x) 

รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 

ปีท่ี  1 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x -x-x) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x -x-x) 
Xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x -x-x) 
1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
1541205 หลักการฟังและการพูด 3(3-0-6) 
1541401 วรรณกรรมศึกษา 3(3-0-6) 

รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  2 / ภาคการศึกษาที่  1 

 
 
 
 

ปีท่ี  2 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x -x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x -x-x) 
1542210 ภาษากับวัฒนธรรม 3(3-0-6) 
1542211 ประดิษฐการทางภาษา 3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x -x-x) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x -x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x -x-x) 
xxxxxxx ศึกษาทั่วไป   3(x -x-x) 
1542101 ลักษณะภาษาไทย 3(3-0-6) 
1542209 หลักการเขียน 3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x -x-x) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x -x-x) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x -x-x) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  3 / ภาคการศึกษาที่ 1 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1552115 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการอ่านทางวิชาการ 3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x -x-x) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x -x-x) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x -x-x) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x -x-x) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x -x-x) 
Xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x -x-x) 

 รวม 21 หน่วยกิต 
 
 
 
 

ปีท่ี  3 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1552116 ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาการเขียนทางวิชาการ 3(3-0-6) 
1543901 การวิจัยทางภาษาไทย 3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x -x-x) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x -x-x) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x -x-x) 
Xxxxxxx วิชาเลือกเสรี 3(x -x-x) 

 รวม 18 หน่วยกิต 
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ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  1 

 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1544902 สัมมนาภาษาไทย 3(3-0-6) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x -x-x) 
Xxxxxxx วิชาเอกเลือก 3(x -x-x) 
1544801 

 
1544803 

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 
หรือ 
การเตรียมสหกิจศึกษา 

2(90) 
 

1(45) 
 รวม 10-11 หน่วยกิต 

 
 
 
 
 

ปีท่ี  4 / ภาคการศึกษาที่  2 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1544802 

 
1544804 

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 
หรือ 
สหกิจศึกษา 

5(450) 
 

6(540) 
 รวม 5-6 หน่วยกิต 

 
 
  3.1.5 ค าอธิบายรายวิชา   
      ดูรายละเอียดในภาคผนวก 
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3.2 ชื่อ สกุล ต าแหน่งและคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

3.2.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ในภาคผนวก ง 
 
  
 
 
 
 

ล าดับ ชือ่ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางเยาวลักษณ์    ใจวิสุทธิ์หรรษา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาไทย 
นาฏศิลป์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

2544 
2522 

2 นางสาวประภัสสรา ห่อทอง 
 

อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2553 

3 นางสาววิยุดา  ทิพย์วิเศษ 
 

อาจารย์ 
 

ศศ.ม. 
ค.บ. 

จารึกภาษาตะวันออก 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2547 
2544 

4 นางสาวสุทธีรา ค าบุญเรือง 
 

อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 
2554 

5 นางสุปราณี แสงทอง 
 

อาจารย์ ค.ม. 
ศศ.บ. 

การสอนภาษาไทย 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2525 
2519 

-25- 
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3.2.2 อาจารย์ประจ า 

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

1 นางสาวสุนทรี ดวงทิพย์ 
 

รองศาสตราจารย์ ค.ด.   
ค.ม. 
นศ.บ. 
กศ.บ. 
 

อุดมศึกษา 
การสอนภาษาไทย 
ประชาสัมพันธ์ 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2543 
2526 
2534 
2520 

2 นางเยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศศ.ม. 
ค.บ. 

ภาษาไทย 
นาฏศิลป์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร 
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา 

2544 
2522 

3 นายณัฐพล บ้านไร่* อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 
ส.บ. 
 
ศษ.ม. 
 
ศศ.บ. 

ภาษาสันสกฤต 
ภาษาไทย 
อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
จิตวิทยาครูการศึกษา
พิเศษ 
สื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

2555 
2555 
2554 
 
2551 
 
2547 

4 นางสาวประภัสสรา ห่อทอง 
 

อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2557 
2553 

5 นางสาววิยุดา  ทิพย์วิเศษ 
 

อาจารย์ 
 

ศศ.ม. 
ค.บ. 

จารึกภาษาตะวันออก
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 

2547 
2544 

-26- 
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  *หมายเหตุ  นายณัฐพล บ้านไร่ ลาศึกษาต่อปริญญาเอก     
      
  3.2.3 อาจารย์พิเศษ 

 
 

     ไม่มี  

ล าดับ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ สาขาวิชาเอก สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา ปีท่ีส าเร็จ
การศึกษา 

6 นางสาวสุทธีรา ค าบุญเรือง อาจารย์ ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาไทย 
ภาษาไทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2558 
2554 

7 นางสุปราณี แสงทอง 
 

อาจารย์ ค.ม. 
ศศ.บ. 

การสอนภาษาไทย 
ภาษาไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2525 
2519 

8 นางสาวทิพย์วรรณ สีสัน อาจารย์ ศศ.บ. 
 

ภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2556 

9 นายพนัส เพ็งเลิก อาจารย์ ศศ.บ. 
 

ภาษาไทย 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 2556 

-27- 
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับประสบการณ์ภาคสนาม (การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา) 

 หลักสูตรได้ก าหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย หรือสหกิจศึกษาไว้ในหมวดวิชาเฉพาะ
ด้าน กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา 

4.1 มาตรฐานผลการเรียนรู้ของประสบการณ์ภาคสนาม 
  4.1.1 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
            มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 4.1.2 ด้านความรู้ 

มีความรู้ที่ทันสมัยสามารถพัฒนาความรู้ทางภาษาและวัฒนธรรมไทยได้อย่างต่อเนื่อง 
4.1.3 ด้านทักษะทางปัญญา 

สามารถประยุกต์ความรู้ ความเข้าใจทางภาษาไทย ไปใช้ในการประกอบอาชีพและ 
การศึกษาในระดับสูง 
 4.1.4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   สามารถปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนได้อย่างเหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ 
และความรับผิดชอบ      
 4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
   สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

    4.2  ช่วงเวลา  
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย หรือสหกิจศึกษา ก าหนดให้ฝึกในภาคการศึกษาท่ี 2 ของ 

ปีการศึกษาท่ี 4 
    4.3  การจัดเวลาและตารางสอน   

 รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า              
1 ภาคการศึกษา หรือ 16 สัปดาห์ ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย จะต้องมีเวลาฝึกงาน  
ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง  

 

5. ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าโครงงานหรืองานวิจัย (ถ้าม)ี 
ไม่มี 

  
หมวดที ่4  ผลการเรียนรู้ กลยุทธก์ารสอนและการประเมินผล 

1.  การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา 
 

คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
1.รักษ์ภาษาไทย : มีความรู้และทักษะในการ
ใช้ ภ าษ า ไท ย ได้ ถู ก ต้ อ ง เห ม าะส ม ต าม
หลักเกณฑ์ 

1.นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม “โครงการเผยแพร่
ความรู้ภาษาไทยสู่ชุมชน” 
2.สนับสนุนให้นักศึกษาจัดตั้ง และด าเนินกิจกรรม
“ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม”  
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คุณลักษณะพิเศษ กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา 
2.ใฝ่หาความรู้ : หมั่นศึกษาหาความรู้ให้ทัน
โลกทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 

1.นักศึกษาไปทัศนศึกษา เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และ
ประสบการณ์ทางวิชาการ 
2.นักศึกษาเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้าทางภาษาไทย 
3.นักศึกษาอ่านหนังสือนอกเวลาตามที่ก าหนดแต่ละชั้น
ปี  

3.เชิดชูวัฒนธรรม : มีระเบียบวินัยและด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

1.สนับสนุนให้นักศึกษาจัดตั้ง และด าเนินกิจกรรมของ
“ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม”  
2.สนับสนุนให้นักศึกษาประกวดหรือแข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทย 
3.นักศึกษาร่วมกิจกรรมประเพณีของมหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น 
4.นักศึกษาจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี 

4. จริยธรรมงามเลิศ : มีความประพฤติดีงาม 
เป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคม 

1.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในวันเปิดภาคเรียน  
2.ปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่เรียน
วิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย  ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย   

 
2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 
 2.1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
   1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณ 
   1.2 มีระเบียบวินัยและความ
รับผิดชอบ อดทน ขยัน ซื่อสัตย์ 
   1.3 มีความเสียสละ มีจิตอาสา เป็น
แบบอย่างที่ดี มีความเข้าใจตนเอง  
เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจสังคมไทยและสังคม
โลก 
   1.4 รู้จักความจริงของชีวิต    
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ ด าเนิน
ชีวิตโดยพื้นฐานตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
   1.1 ให้ความส าคัญในวินัย  การ
ตรงต่อเวลา  การส่งงานภายในเวลา
ที่ก าหนด 
   1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
และแสดงถึง การมีเมตตา  กรุณา  
และความเสียสละ 
   1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง  สังคม 
   1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ / 
มหาวิทยาลัย / ชุมชน 
   1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและ
ปฏิบัติตนที่เหมาะสม  ถูกต้อง  ตาม
ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

 
   1.1 การขานชื่อ  การให้คะแนน
การเข้าชั้นเรียนและการส่งงานตรง
เวลา 
   1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   1.3 สังเกตพฤติกรรมของ
นักศึกษาในการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ   
อย่างต่อเนื่อง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

2. ด้านความรู้ 
   2.1 มีความเข้าใจแนวคิด หลักการ 
ทฤษฎีด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
   2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร 
   2.3 สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์
และน าความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
   2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษา 

 
   2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ  
โดยเน้นหลักทางทฤษฎีและการ
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ 
   2.2 มอบหมายให้ท ารายงาน 
   2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จาก
สถานการณ์จริง โดยการศึกษาดูงาน 
 
 

 
   2.1 การประเมินจากแบบทดสอบ
ด้านทฤษฎี   ส าหรับการปฏิบัติ
ประเมินจากผลงานและการ
ปฏิบัติการ 
   2.2 พิจารณาจากรายงานที่
มอบหมาย 
   2.3 ประเมินจากรายงานผล
การศึกษาดูงาน 

3. ทักษะทางปัญญา 
   3.1 สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท า
ความเข้าใจ ประเมินข้อมูลจาก
หลักฐานและ น าข้อสรุปมาใช้
ประโยชน์ได้ 
   3.2 สามารถศึกษา วิเคราะห์ปัญหา
ที่ซับซ้อน และเสนอแนวทางแก้ไข 

 
   3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
แก้ปัญหา  (Problem  Based  
Instruction) 
   3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
สถานการณ์จริง 
   3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการ
คิด  วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

 
   3.1 ประเมินจากการรายงานผล
การด าเนินงานและการแก้ปัญหา 
   3.2 ประเมินผลการปฏิบัติการ
จากสถานการณ์จริง 
   3.3 ประเมินจากการทดสอบ 

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ 
   4.1 มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล  มีภาวะผู้น าและภาวะผู้ตามที่ดี 
มีความเข้าใจ วัฒนธรรมและสังคมท่ี
แตกต่าง มีความสามารถในการท างาน
และแก้ปัญหากลุ่มได้ 
   4.2 มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม 

 
 
   4.1 ก าหนดการท างานกลุ่มโดยให้
หมุนเวียนการเป็นผู้น าและผู้รายงาน 
   4.2 ให้ค าแนะน าในการเข้าร่วม
กิจกรรมสโมสร  กิจกรรมของ
มหาวิทยาลัยฯ 
   4.3 ให้ความส าคัญในการแบ่ง
หน้าที่ความรับผิดชอบและการให้
ความร่วมมือ 
   4.4 มอบหมายงานให้สัมภาษณ์
บุคคลต่าง  ๆ 
 
 
 
 
 
 

 
 
   4.1 ประเมินจากการรายงานหน้า
ชั้นเรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา 
   4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา 
   4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม 
   4.4 ประเมินจาการสังเกต
พฤติกรรม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1 มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ใน
การแก้ปัญหาและการตัดสินใจในการ
ด ารงชีวิต 
   5.2 มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร ทั้ง
การฟัง   พูด   อ่าน   เขียน   และ
เลือกใช้รูปแบบการน าเสนอได้
เหมาะสมทั้งภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศ 
   5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  การสืบค้น   ค้นคว้า
แหล่งข้อมูล   ความรู้และเรียนรู้ด้วย
ตนเอง การเรียนรู้ตลอดชีวิต  ตลอด
ถึงรู้เท่าทันการสื่อสารจากแหล่ง
สารสนเทศทุกรูปแบบ 
 

 
 
 
   5.1 ส่งเสริมให้เห็นความส าคัญ 
และฝึกให้มีการตัดสินใจบน
ฐานข้อมูลและข้อมูลเชิงตัวเลข 
   5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์
ความรู้จากแหล่งข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ  ให้นักศึกษา
น าเสนอหน้าชั้น 
   5.3 การใช้ศักยภาพทาง
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศในการน าเสนอผลงานที่
ได้รับมอบหมาย 
   5.4 ฝึกการน าเสนองานโดยเน้น
ความส าคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ 

 
 
 
   5.1 ประเมินจากผลงานและการ
น าเสนอผลงาน 
   5.2 สังเกตการณ์ปฏิบัติงาน 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาในหมวดศึกษาวิชาศึกษาทั่วไป  (Curriculum mapping) 

 
 ความรับผิดชอบหลัก 

 

กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

กลุ่มวชิาภาษาและการสื่อสาร                  

1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย               

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ               

1551001 ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน                 

1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร               

1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร               

1571001 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร              

1571002 ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว              

1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสือ่สาร               

1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน               

1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร               
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์   
               

1001003 พฤติกรรมมนุษยก์ับการพัฒนาตน                

1001005 ทักษะการคิดและการตดัสินใจ                

1511001 จริยธรรมกับมนุษย ์                

1511002 ความจริงของชีวิต                

1521001 พุทธศาสน ์                

1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า                

2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป ์                

2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง                

2061001 สังคีตนิยม                

3501001 การพัฒนาภาวะผู้น า               

3501003 การพัฒนาบุคลิกภาพและศลิปะการเข้าสังคม              

กลุ่มวชิาสังคมศาสตร์                 

2501001 ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย               

2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง 
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

2501004 สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา                

2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน ์               

2521002 อาเซียนศึกษา               

2541001 มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม               

2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น               

2551002 ความรู้พื้นฐานเกีย่วกับการเมืองการปกครองไทย               

2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป               

3501004 การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      

3531001 การเงินในชีวิตประจ าวัน    

3541001 การเป็นผู้ประกอบการ     

3591002 เศรษฐกิจพอเพียง      

 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
               

1161001 กีฬาและนันทนาการเพือ่คุณภาพชีวิต                

1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ                

4001002 วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีเพ่ือชีวิตประจ าวัน            
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กลุ่มวิชา / รหัสวิชา / ชื่อวิชา 
คุณธรรม จริยธรรม ความรู ้

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร 

และการใช้เทคโนโลยี 

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

4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ           

4071001 สุขภาพและสุขอนามัย           

4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน             

4091003 คณติศาสตรกั์บการตดัสนิใจ             

4121001 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ         

4121005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต ์         

4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน         

5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน           

5071001 อาหารเพ่ือสขุภาพ      

5501001 เทคโนโลยีในชีวิตในประจ าวัน       
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2.2. หมวดวิชาเฉพาะ   

มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
 1.1.มีระเบียบวินัย อดทน 

ขยัน ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบต่อ
หน้าที่ 

 1.2 มี ค ว า ม เสี ย ส ล ะ  มี
ทั ศ น ค ติ ที่ ดี  แ ล ะ มี ค ว า ม
รับผิดชอบต่อสังคม  

 1.3 มีความภาคภูมิ ใจใน
ภาษาและวัฒนธรรมไทย   

 1.4 มีคุณธรรม จริยธรรม 
และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 ผู้ ส อ น แ จ้ ง ก ฎ  ก ติ ก า 
ตลอดจนข้อตกลงร่ วมกั น กั บ
ผู้เรียน 
    1.2 ผู้สอนมอบหมายงานกล ุ ่ม 
เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความรับผิดชอบ
ร่วมกัน 
    1.3 ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ ตลอดจนปลูกฝังความเป็น
ไทย ในเนื้อหาที่เรียนทุกรายวิชา 

1. คุณธรรม จริยธรรม 
    1.1 ประเมินจากพฤติกรรม
การเรียนและความมีวินัย 
    1.2 ป ร ะ เมิ น จ า ก ค ว า ม
รับผิดชอบต่ อหน้ าที่ ที่ ได้ รับ
มอบหมาย 
    1.3 ประเมินจากพฤติกรรม
การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 
 
 
 

2.  ด้านความรู้ 
     2.1  มีความรอบรู้ในภาษา
และวัฒนธรรมไทย 

       2.2  มี ค วาม รู้ ที่ เกิ ด จ าก
การบูรณาการความรู้ในศาสตร์
ต่างๆที่เก่ียวข้อง 

       2 .3  มี ค วาม รู้ ที่ ทั น สมั ย
สามารถพัฒนาความรู้ทางภาษา
และวัฒ น ธรรม ไท ย ได้ อ ย่ า ง
ต่อเนื่อง 

2.  ด้านความรู้ 
     2.1 จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
     2.2 มอบหมายให้นักศึกษา
อ่านหนังสือนอกเวลาตามความ
สนใจ 
     2.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์หรือ
มีความเชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร 
     2.4 ก าหนดให้นักศึกษาเข้า
ร่วมฟังการบรรยาย/การประชุม
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยหรือ
หน่วยงานภายนอก 
     2.5 ก าห น ด ให้ มี วิ ช า วิ จั ย
ภาษาไทยเป็นวิชาบังคับ 
     2.6 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติทั้งใน
ห้องเรียนและภาคสนาม 
 
 
 
 
 

2.  ด้านความรู้ 
     2.1 ประเมินจากการทดสอบ
ทั้งสอบย่อย สอบกลางภาคและ
สอบปลายภาค 
    2.2.ป ระ เมิ น จ าก ก ารฝึ ก
ปฏิบัติ  
    2.3 ประเมินจากการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการทั้งรูปแบบ
การเขียนรายงานทางวิชาการ
และการน าเสนอด้วยวาจา 
    2.4ป ระ เมิ น จ ากก าร เก็ บ
ข้อมูลภาคสนาม 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
3.ด้านทักษะทางปัญญา 
      3.1 สามารถค้นหา
ข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจ และ
ประเมินข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่ 
หลากหลาย 
       3.2 สามารถศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ข้อมูล  และน าข้อสรุป
มาใช้ประโยชน์ได ้
       3 .3  ส าม า รถ ป ระ ยุ ก ต์
ความรู้ ความเข้าใจทางภาษาไทย 
ไปใช้ในการประกอบอาชีพและ
การศึกษาในระดับสูง 

3.ด้านทักษะทางปัญญา 
     3.1 เน้นการสอนแบบ active 
learning ให้ผู้ เรียนมีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอน 
     3.2 มอบหมายงานให้ผู้เรียน
แสวงหาแหล่ งความรู้  คั ดสรร
ข้ อ มู ล  เ พ่ื อ น า ม า ใช้ ให้ เป็ น
ประโยชน์ 
     3.3 ก าหนดให้ทุกรายวิชามี
กระบวนการเสริมสร้างทักษะทาง
ปัญญา ให้ผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์  
และสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งที่
หลากหลาย 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 
    3.1 ประเมินจากการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียน 
    3.2 ประเมินคุณภาพจาก
ผลงานของผู้เรียน 
     3.3 ประเมินคุณภาพจาก
การน าเสนอผลงานของผู้เรียน 
      
 
 
 

4 .ด้ าน ทั ก ษ ะค ว าม สั ม พั น ธ์
ร ะ ห ว่ า ง บุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 
       4 .1 มีมนุษยสัม พันธ์ที่ ดี
สามารถให้ความช่วยเหลือและ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้  
       4.2 สามารถปรับตัวเข้ากับ
สถานการณ์ที่แปรเปลี่ยนได้อย่าง
เหมาะสมกับบทบาท หน้าที่ และ
ความรับผิดชอบ      
 

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ 
     4.1 จัดการเรียนการสอนโดย
ใช้ ก ระบ วน ก ารก ลุ่ ม  มุ่ ง เน้ น
ป ฏิ สั ม พั น ธ์ อ ย่ า งส ร้ า งส ร รค์
ระหว่างบุคคลและกลุ่มคน  
     4.2 มอบหมายงานหรือ 
กิ จ ก ร รม ที่ ส่ ง เส ริ ม ให้ ผู้ เรี ย น
สามารถท างานร่วมกับผู้ อ่ืน ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปรับตัวได้
ตามสถานการณ์ 
  

4 .ด้ าน ทั กษ ะความสั ม พั น ธ์
ร ะ ห ว่ า งบุ ค ค ล แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบ 
      4.1 ประเมินจากพฤติกรรม
และการแสดงออกของผู้ เรียน
จ า ก ก า ร ท า ง า น ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย  
     4.2 ป ระ เมิ นผลจากการ
วางแผน กระบวนการ ขั้นตอน 
และผลการด าเนินงานตามแผน  
      4.3 ประเมินผลโดย
มอบหมายให้ผู้เรียนประเมิน
ตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 
 

5.ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
       5.1 มีทักษะการสื่อสาร ทั้ง
ก า ร ฟั ง  พู ด  อ่ าน  เขี ย น  ทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ
ได้อย่างเหมาะสม 
       

5.  ด้ านทั กษะการวิ เคราะห์ เชิ ง
ตั วเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1 ผู้สอนมอบหมายงานให้
ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า แล้วน าเสนอ
ผลการศึกษาค้นคว้าโดยการพูด
และ เขี ยน เป็ น ภ าษ าไท ยและ
ภาษาต่างประเทศ          
   

5.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
      5.1 ประเมินผลทักษะการ
ส่ งส ารและรับ ส ารจากการ
ปฏิบัติจริง 
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มาตรฐานผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
      5.2 สามารถใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เพ่ือ
การเรียนรู้ด้วยตัวเองและการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
       5.3 สามารถใช้เทคนิคทาง
สถิ ติ ห รือคณิ ตศาสตร์ ในการ
แก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 

      5 .2 ก าห น ด ให้ ผู้ เรี ย น ใช้
เท ค โน โล ยี ส า รส น เท ศ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์ เพ่ือการเรียนรู้ด้วย
ตัวเอง 
      5.3 ก าห น ด ให้ ผู้ เรี ย น ใช้
เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ในการประมวลผล และสรุปผล
การศึกษา 

    5 .2 ป ร ะ เมิ น ผ ล ก า ร ใช้
เท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เท ศ ที่
เหมาะสมในการสื่อสาร 
     5.3 ประเมินผลจากการสรุป
ข้อมูลโดยใช้ เทคนิคทางสถิติ
หรือคณิตศาสตร์ 
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะด้าน 
(Curriculum Mapping) 

 
 ความรับผิดชอบหลัก 

 
 

รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
กลุ่มวชิาเอกบังคับ  39   หน่วยกิต 
   กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาและภาษาศาสตร์                
1531101  ภาษาศาสตร์เบื้องต้น                 
1542101  ลักษณะภาษาไทย                  
   กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา                
1541202  ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร                  
1541205  หลักการฟังและการพดู                   
1542209  หลักการเขยีน                  
1542211  ประดิษฐการทางภาษา                 
1543901  การวิจัยทางภาษาไทย                   
1544902  สัมมนาภาษาไทย                  
1552115  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านทางวิชาการ                
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
1552116  ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขียนทางวิชาการ                
    กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย                
1541102  วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย                
1541401  วรรณกรรมศึกษา                
     กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ ์
     กับสังคมและวัฒนธรรม 

               

1542210  ภาษากับวัฒนธรรม                
กลุ่มวชิาเอกเลือก  ไม่น้อยกว่า  51   หน่วยกิต 
     กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาและภาษาศาสตร์                
1541101  ค าและส านวนไทย                
1541103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย                
1542105  นโยบายภาษาไทยมาตรฐาน                 
1542106  วิวัฒนาการภาษาไทย                
1542301  อักษรไทย                
1543103  ภาษาถิ่น                
1543105  ภาษาศาสตรส์ังคม                 
1543201  ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย                
1543221  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย                 
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
1543306  จารึกและเอกสารโบราณ                
1543601  การถ่ายทอดสาระภาษาไทย                 
1543602  ภาษาไทยส าหรับเด็กพิเศษ                
1544103  ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ                
    กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา                
1541201  ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น                
1541203  ภาษาไทยธุรกจิ                 
1541208  การพูดเพื่อสังคม                 
1541209  การเขียนเพื่อการสื่อสาร                
1542201  การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ                 
1542203  การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์                    
1542207  การเขียนสารคด ี                
1542208  การอ่านตีความ                
1542212  การย่อความ                
1542213  การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม                
1543204  การเขียนบทความ                
1543211  การเขียนบท                 
1543213  การแปล                
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
1543220  การเขียนบันเทิงคด ี                
1543501  การจัดท าหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน                
1544204  การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน                
1544205  การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน ์                
1544903  สัมมนานักเขียนไทย                
   กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย                
1542204  ศิลปะการอ่านออกเสยีง                
1542206  การเขียนกวีนพินธ์ไทย                
1542401  วรรณกรรมวิจารณ ์                
1542402  วรรณกรรมนิราศ                
1542408  วรรณกรรมมรดก                
1543214  การจัดท าหนังสือ                
1543407  วรรณกรรมท้องถิ่น                
1543424  วรรณกรรมแปล                
1544402  อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรม 
              ไทย 

               

1544905  สัมมนาร้อยแก้ว  ร้อยกรอง                
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน  1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   2.ความรู้ 3.ทักษะทางปัญญา 

4.ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล

และความ
รับผิดชอบ 

5.ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และ

การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 
 กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ ์
   กับสังคมและวัฒนธรรม 

               

1542403  วรรณกรรมประวตัิศาสตร ์                
1542404  คีตวรรณกรรมศึกษา                
1542405 แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม                
1542406  วรรณกรรมการละคร                
1542407  วรรณกรรมสังคมและการเมือง                
1542409  คติชนวิทยา                
1543409  วรรณกรรมซีไรต ์                
1543425  วรรณกรรมอาเซียน                
1543426  วรรณกรรมเปรยีบเทียบ                
1544203  การแปรรูปวรรณกรรม                
1544401  วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา                
1544801  การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย                 
1544802  การฝึกประสบการณ์วชิาชีพภาษาไทย                
1544803  การเตรียมสหกิจศึกษา                 
1544804  สหกิจศึกษา                
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หมวดที ่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา 

1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค 

โดยการประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับคะแนน  ความหมาย   ค่าระดับคะแนน 
 A    ดีเยี่ยม (Excellent)  4.00 
 B+    ดีมาก (Very Good)  3.50 
 B    ดี (Good)   3.00 
 C+    ดีพอใช้ (Fair Good)  2.50 
 C    พอใช้ (Fair)   2.00 
 D+    อ่อน (Poor)   1.50  
 D    อ่อนมาก (Very Poor)  1.00 
 E    ตก (Fail)   0.00 
 กรณีรายวิชาในหลักสูตรไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนนให้ใช้สัญลักษณ์แทน โดยเป็นไป
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
  
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา 

 2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่ส าเร็จการศึกษา 
 ก าหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกัน
คุณภาพภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละรายวิชาด าเนินการ ดังนี้ 
  2.1.1 ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา 
   2.1.2 วิเคราะห์การกระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม 
  2.1.3 ตรวจสอบผลการให้คะแนนกับข้อสอบ  รายงาน โครงงาน และอ่ืนๆที่ผู้เรียนได้รับ
มอบหมาย 
  2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
 จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตร หลังจากนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
เพ่ือน าผลที่ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร  ดังนี้ 
  2.2.1 ส ารวจสภาวการณ์ได้งานท าของบัณฑิต   
           2.2.2 ส ารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือประเมินความพึงพอใจบัณฑิตที่ส าเร็จ
การศึกษาและเข้าท างานในสถานประกอบการนั้นๆภายในปีแรกหลังจากบัณฑิตส าเร็จการศึกษา 
            2.2.3 ส ารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาท่ีบัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพ่ือประเมินความ 
พึงพอใจในด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ 
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            2.2.4 ส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและ
ความรู้จากสาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอ่ืนๆที่ก าหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของ
บัณฑิต และเปิดโอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น  

3. เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
 1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
 2. สอบได้รายวิชาต่างๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน
เพ่ิม 
 3. ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 2.00 
 4. มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน 
 5. เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา ระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 

    
หมวดที ่6 หลักเกณฑ์การพัฒนาอาจารย์ 

1. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
1.1 มีการจัดประชุมหรือจัดอบรมอาจารย์ เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา 

เป้าหมายของหลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง 
1.2 มีการจัดหาคู่มือการปฏิบัติงานอาจารย์ ให้เข้าใจระเบียบของสถาบัน การจัดท าหลักสูตร 

ประมวลการสอน และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.3 แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงให้แก่อาจารย์ใหม่ เพ่ือสร้างความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน และ

การเป็นอาจารย์ทีป่รึกษา 
 

2.  การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย์ 
 2.1  การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน  การวัดและการประเมินผล 

 2.1.1 จัดอบรม / สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน  
กระบวนการจัดการเรียนรู้  การวัดผลและประเมินผล 
 2.1.2 การพัฒนาทักษะการใช้สื่อต่างๆ เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
 2.1.3 สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัย เพ่ือสร้างองค์ความรู้ใหม่ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะน าไปสู่
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์และนักศึกษา 

 2.2  การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
 2.2.1 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทยและ

การพัฒนาความรู้และคุณธรรม 
 2.2.2 สนับสนุนให้อาจารย์ได้ศึกษาค้นคว้าท า วิจัย เขียนบทความ หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรง
สาขา 

2.2.3 สนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้ารับการอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และน าเสนอผลงานทาง 
วิชาการท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
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2.2.4 สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
2.2.5 ก าหนดให้มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตร ปรับปรุงรายวิชาหรือพัฒนาหลักสูตร 

 
หมวดที ่7 การประกันคุณภาพหลักสูตร 

  เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) ได้ก าหนดแนวทางการบริหารงานและการด าเนินงานในด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

1. การบริหารหลักสูตร  
  1.1 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ร่วมกับคณะกรรมการโปรแกรมวิชาด าเนินการ
บริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
 1.2 ก าหนดให้มีการจัดเนื้อหาสาระของรายวิชาในหลักสูตรให้มีความทันสมัยก้าวทันความก้าวหน้า
ทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  
 1.3 ก าหนดระบบการรับนักศึกษา โดยก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาที่สอดคล้องกับธรรมชาติของ
หลักสูตร และมีเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกที่โปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องกับคุณสมบัติของนักศึกษา 
เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและความพร้อมทางปัญญา สุขภาพกายและจิต มีความมุ่งมั่นที่จะเรียน
และมีเวลาเพียงพอเพ่ือให้สามารถเรียนในหลักสูตรจนส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด ทั้งนี้หาก
นักศึกษาที่รับเข้ามีคุณลักษณะที่ยังไม่พึงประสงค์ หลักสูตรจะจัดให้มีกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา 
 1.4 จัดให้มีการศึกษาค่าใช้จ่ายต่อหัวของนักศึกษาตลอดหลักสูตรและจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าทุกปีการศึกษา 
  1.5 จัดและทบทวนให้มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 
  1.6 จัดระบบการวางผู้สอนที่ค านึงถึงความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน เพื่อให้
นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง 
 1.7 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายละเอียดของรายวิชาหรือแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) ก่อน
เปิดภาคเรียน 
 1.8  ก าหนดให้ผู้สอนใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายและใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพ่ือ
พัฒนาให้นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้สอนมีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 1.9 จัดให้มีระบบการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของผู้สอนและแจ้งให้ผู้สอนทราบ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนทุกภาคการศึกษา 
 1.10 ก าหนดให้ผู้สอนจัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
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 1.11 ก าหนดให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ในแต่ละรายวิชาเพ่ือให้
เป็นไปตามแผนการประเมินผลการเรียนรู้  รวมทั้งก าหนดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 
 1.12 หลักสูตรจะด าเนินการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร
และมาตรฐานคุณวุฒิของสาขาวิชา(มคอ.1) อย่างต่อเนื่อง  
 1.13 จัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตรของนักศึกษา และความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

 

2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน 
2.1 การบริหารงบประมาณ  
มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการบริหารหลักสูตร  การพัฒนาบุคลากร การ

จัดหาวัสดุการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ  รวมถึงงบประมาณจากค่าธรรมเนียม
พิเศษเพ่ือพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแต่ละหลักสูตรอย่างเหมาะสมกับ
จ านวนนักศึกษา เพ่ือให้หลักสูตรสามารถบริหารหลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาของหลักสูตรที่ก าหนด 

 

2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม  
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่ส าคัญในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  มีทรัพยากรขั้นต่ าเพ่ือจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
2.2.1 อาคารสถานที่เรียน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  
2.2.2 อุปกรณ์การสอน 

ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่ 
1 เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล  แบ่งเป็น 

1.1 ห้องคอมพิวเตอร์จ านวน 2 ห้อง  ได้แก่  
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 1  จ านวน 24 เครื่อง 
 - ห้องคอมพิวเตอร์ 2 จ านวน  33 เครื่อง 
1.2. ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์  33 เครื่อง 
 1.3 ห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศ

ศาสตร์ จ านวน 33 เครื่อง 
 1.4 ห้องเรียน (ใช้ในการเรียนการสอน) จ านวน 16 ห้อง 

(ห้องละ 1 เคร่ือง)  
1.5 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในส านักงาน จ านวน  25 เครื่อง 

- ห้องส านักงาน จ านวน 7 เคร่ือง  
-  ผู้บริหาร จ านวน 4 เคร่ือง 
- ห้องพักอาจารย์ในแต่ละโปรแกรมวิชาจ านวน 14 เครื่อง 

164 เครื่อง 
 

2 เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง 
3 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก  3  เครื่อง 
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ล าดับที่ รายการ จ านวนที่มีอยู่ 
4 กล้องถ่ายรูป  2  เครื่อง 
5 กล้องวีดีโอ  2  เครื่อง 
6 เครื่องพิมพ์ประจ าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 5 เคร่ือง 
7 โปรเจคเตอร์ 13 เครื่อง 

 
 2.2.3 ห้องสมุด  
         หนังสือ ต าราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา 

2.2.3.1 หนังสือ 
     (1)  วรรณคดี วรรณกรรม  จ านวน 200 เล่ม 
   (2)  พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  จ านวน 20 เล่ม 
   (3)  การใช้ภาษาไทย  จ านวน 200 เล่ม  
   (4) หลักภาษาและภาษาศาสตร์ จ านวน 50 เล่ม 
  2.2.3.2  วารสารด้านภาษาและวรรณกรรม  จ านวน 40 รายการ 
    2.2.3.3  สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
   (1) ฐานข้อมูลส าเร็จรูป (CD-ROM)  จ านวน 120 รายการ 
   (2) ฐานข้อมูลเต็มรูป (Full Text) 

      (2.1) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
(2.1.1)  2ebook   
(2.1.2)  Springer Link 
(2.1.3)  NetLibrary 
(2.1.4)  IGlibrary 
(2.1.5)  ebook.kpru.ac.th 

(2.2) วิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(2.2.1)  Thai Digital Collection  
(2.2.2)  ProQuest Dissertations & Theses Global   

(2.3) ฐานข้อมูลอ้างอิง (Reference Database) 
        2.3.1)  MIC E-Library 
       2.3.2)  ACM Digital Library 
       2.3.3)  ABI/INFORM Complete 
       2.3.4)  H.W. Wilson 
       2.3.5)  Web of Science 
  2.3.6)  ScienceDirect 
  2.3.7)  Emerald 
  2.3.8)  EBSCO HOST 
  2.3.9)  ACS  Publications 
 

 

http://search.proquest.com/pqdtglobal?accountid=31947
http://search.proquest.com/abicomplete?accountid=31947
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 2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม 
2.3.1 มหาวิทยาลัยและคณะก าหนดให้มีการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่ง

สนับสนุนทางกายภาพที่จ าเป็น จากอาจารย์ผู้สอน เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ 
ต ารา สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พ้ืนที่/สถานที่ส าหรับการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์   

2.3.2  มหาวิทยาลัยและคณะจัดบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน 

 
 2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร   

2.4.1 มหาวิทยาลัยส ารวจและสรุปแหล่งทรัพยากรและสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ภายใน
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทุกหลักสูตรได้ใช้ทรัพยากรร่วมกัน 

2.4.2 มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน
แต่ละรายวิชาทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษาซึ่งประเมินพร้อมกับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของอาจารย์ 

2.4.3 หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และเสนอผลการประเมินต่อมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงการจัดบริการตามผลการประเมิน 
 
3. การบริหารคณาจารย์   

3.1 การรับอาจารย์ใหม่ 
 หลักสูตรก าหนดระบบการรับอาจารย์ใหม่  โดยพิจารณาถึงแผนความต้องการอัตราก าลังของ
หลักสูตร และก าหนดเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ.2548 ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรและประสบการณ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้ได้
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ โดยเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ของมหาวิทยาลัย 
 

 3.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและการทบทวนหลักสูตร 
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชา มีการบริหารหลักสูตรอย่างมี
ส่วนร่วมผ่านการประชุมปรึกษาหารือตลอดปีการศึกษา เพ่ือด าเนินการในเรื่องต่างๆ อาทิเช่น 
 3.2.1  การจัดท าแผนอัตราก าลังและแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ เพ่ื อให้ได้อาจารย์ที่มี
คุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 3.2.2  การประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการโปรแกรมวิชา เพ่ือ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร ทั้งก่อนเปิดภาคการศึกษา ระหว่างภาคการศึกษา 
และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาและสิ้นปีการศึกษา โดยด าเนินการให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ(PDCA) อย่าง
ต่อเนื่อง 
 3.2.3 ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่มีองค์ประกอบจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการ
โปรแกรมวิชาเพ่ือตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ของ 
แต่ละรายวิชา 
 3.2.4  ประชุมปรึกษาหารือเพ่ือหาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนานักศึกษา
เพ่ือให้บรรลุตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และให้ได้บัณฑิตตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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 3.3 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ 
 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งอาจารย์พิเศษตามค าแนะน าของโปรแกรมวิชา โดยพิจารณาจากประวัติ
การศึกษาที่ต้องมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ทรงคุณวุฒิจาก
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ท างานตรงกับเนื้อหาของรายวิชา 
ทั้งนี้หลักสูตรจัดให้อาจารย์ประจ าท าหน้าที่สังเกตการสอนเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ในรายวิชาของตน 
 

4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 
 - หลักสูตรไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน 

 

5. การสนับสนุนและการให้ค าแนะน านักศึกษา 
5.1 การให้ค าปรึกษาด้านวิชาการและอ่ืนๆ แก่นักศึกษา  

5.1.1 หลักสูตรจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกหมู่เรียน ตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ของมหาวิทยาลัย เพื่อท าหน้าที่ในการติดตาม ดูแลและให้ค าปรึกษาทั้งเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิต เพ่ือ
ป้องกันความเสี่ยงที่จะท าให้นักศึกษาไม่ส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่ก าหนด  

5.1.2 มหาวิทยาลัยและคณะจัดบุคลากรกลางเพ่ือท าหน้าที่ในการให้ค าปรึกษาเฉพาะเรื่องแก่
นักศึกษา 

5.1.3 หลักสูตรจัดให้มีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่ก าหนด
และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

5.1.4 มหาวิทยาลัยและคณะมีระบบการก ากับให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
โดยใช้สมุดกิจกรรมและใบรายงานผลกิจกรรม 

5.1.5 มหาวิทยาลัยและคณะจัดหาแหล่งทุนการศึกษาให้นักศึกษาทั้งประเภททุนให้เปล่าและทุน
กู้ยืม 

5.1.6 มหาวิทยาลัยและคณะจัดโครงการส่งเสริมให้นักศึกษามีงานท าระหว่างเรียน 
5.1.7 หลักสูตรและคณะจัดให้มีกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานและ

จัดระบบข้อมูลแหล่งประกอบอาชีพและการศึกษาต่อหลังส าเร็จการศึกษา 
 

5.2 การอุทธรณ์ของนักศึกษา 
 5.2.1 หลักสูตรจัดให้มีระบบการร้องเรียนของนักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สื่อสังคมออมไลน์
ของหลักสูตร หรือนักศึกษาอาจเขียนข้อร้องเรียนถึงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่
ปรึกษา หรือประธานโปรแกรมวิชา โดยโปรแกรมวิชามอบหมายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนหนึ่งเป็นผู้
รวบรวมและน าเสนอต่อประธานโปรแกรมวิชาเพ่ือด าเนินการตามข้อร้องเรียน และแจ้งผลการด าเนินการ
ต่อข้อร้องเรียนให้นักศึกษาที่ร้องเรียนทราบ 
 5.2.2 ในกรณีที่นักศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถยื่นบันทึก
ข้อความถึงอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอดูหลักฐานคะแนนการประเมินของอาจารย์ในแต่ละรายวิชาได้ 
 5.3.3 หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา เพ่ือน าผลการประเมินไปปรับปรุงระบบการร้องเรียนและการอุทธรณ์ของนักศึกษาต่อไป 
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6. ความต้องการของตลาดแรงงาน สังคม และ/หรือความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
6.1  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาในระหว่างการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและคุณลักษณะบัณฑิตที่คาดหวัง จากผู้ควบคุมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา 

6.2  หลักสูตรจัดให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของหลักสูตร โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทุกปีการศึกษา 

6.3  หลักสูตรจัดให้มีการส ารวจภาวะการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระของบัณฑิตภายใน 1 ปี 
หลังจากส าเร็จการศึกษาทุกปีการศึกษา 

6.4  หลักสูตรจัดให้มีการประเมินหลักสูตร รวมถึงส ำรวจข้อมูลที่แสดงควำมสอดคล้องกับแผน 
พัฒนำประเทศ นโยบำยของรัฐบำล และควำมต้องกำรก ำลังคนของตลำดแรงงำนและสังคม  ก่อนที่จะ
ครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือน าผลการประเมินไปเป็นข้อมูลส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรในรอบ
ต่อไป 

 
7. การก าหนดตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน (Key Performance Indicators)  
  

ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่
5 

(1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

     

(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 
(ถ้ามี) 

     

(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย ก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

     

(4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 
และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา 

     

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

     

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
ที่ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
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ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน ปีที่ 
1 

ปีที่ 
2 

ปีที่ 
3 

ปีที่ 
4 

ปีที่
5 

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 

-     

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

     

(9) อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง      

     

(10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

- - - - - 

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - -   

(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- - - -  

 

หมวดที ่8 การประเมิน และปรับปรุงการด าเนินการของหลักสูตร 

1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
  1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน 
   1.1.1 ก่อนสอนมีการประชุมร่วมกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพ่ือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนส าหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคน
รับผิดชอบ 
  1.1.2 ขณะด าเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอน
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
  1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
  1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยส านักทะเบียนและ
ประมวลผล 
  1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
รายวิชา 
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2. การประเมินผลหลักสูตรในภาพรวม 
 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 โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย  
 
 

4. การทบทวนผลการประเมิน วางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ์การสอน  
 4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนทันทีจากข้อมูลที่ได้รับ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ผู้สอนท ารายงานผลการด าเนินงานรายวิชา
เสนอประธานโปรแกรม  
 4.2 อาจารย์ผู้หลักสูตรติดตามผลการด าเนินงานตามดัชนีบ่งชี้หมวดที่ 7 จากการประเมิน
คุณภาพภายใน 

 4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการด าเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการ
ด าเนินงานและวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานเพ่ือใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก   
ค าอธิบายรายวิชา   

(1)  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
    (2)  หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
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(1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย        3(3-0-6)  
  Thai Language Usage Skills 
  หลักการ รูปแบบ และวิธีการใช้ภาษาในบริบทต่างๆจากทรัพยากรสารสนเทศ          
ฝึกปฏิบัติการคิดวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การจับประเด็น และการสรุปสาระส าคัญ โดยน าเสนอผล
การศึกษาด้วยวาจา และลายลักษณ์ 
   
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ     3(3-0-6) 
  Language and Communication for Specifics Purposes 
  หลักการ วิธีการใช้ภาษาและการสื่อสาร เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ของการสื่อสาร  
ฝึกปฏิบัติการพูดและการเขียน และประเมินการพูดและการเขียน 
   
1551001 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน        3(3-0-6)  
  Fundamental English 

การเขียนประโยคเบื้องต้นตามหลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  ฝึกการอ่านบทความ
ภาษาอังกฤษสั้น ๆ ฝึกการฟัง และการพูดภาษาอังกฤษจากบทสนทนาต่างๆ  
   
1551002 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6)  
  English for Communication 
  โครงสร้าง และรูปแบบประโยคภาษาอังกฤษ จากสถานการณ์ต่างๆ มุ่งเน้นการฝึกทักษะ
การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพ่ือให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์  
   
1561001 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
   Japanese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกการฟัง การเขียน การอ่าน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนา
เรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพ่ือสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได ้          
ในสถานการณ์จริง 
   
1571001   ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Chinese for Communication 
  หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจ าวันเบื้องต้น ตามหลัก
ไวยากรณ์เพ่ือให้สื่อสารได้อย่างถูกต้อง และฝึกทักษะการพูดภาษาจีนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1571002   ภาษาจีนพื้นฐานเพื่อการท่องเที่ยว      3(3-0-6) 
  Fundamental Chinese for Tourism 
  ค าศัพท์ ส านวน และบทสนทนาภาษาจีน ที่ใช้ส าหรับการท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่าง ๆ 
ได้อย่างเหมาะสม เพ่ือการเดินทางโดยสารรถยนต์ รถไฟ เครื่องบิน การเข้าพักโรงแรม ภัตตาคาร 
รา้นอาหาร การซื้อสินค้า และธุรกิจบริการอ่ืนๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยว การปฏิบัติตนในการ
เป็นเจ้าของประเทศที่ดี  
   
1661001 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Korean for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปใน
ชีวิตประจ าวัน ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยค าศัพท์           
และส านวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจ าวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน     
เพ่ือสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง 
     
1691001 ภาษาพม่าพื้นฐาน        3(3-0-6) 
  Fundamental Burmese 
  การเรียนรู้พยัญชนะ สระ และการออกเสียง หลักไวยากรณ์พ้ืนฐาน ค าศัพท์ และส านวน 
ฝึกการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนจากบทสนทนาเบื้องต้น  
   
1691002 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร       3(3-0-6) 
  Burmese for Communication 
  ความหมายของค าศัพท์ และส านวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องท่ัวไปในชีวิตประจ าวัน 
ฝึกทักษะด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่อง และอธิบายด้วยค าศัพท์ และส านวน
ภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจ าวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้ใน
สถานการณ์จริง 
 
2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001003 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน      3(3-0-6)  
  Human Behavior and Self-Development 
  พฤติกรรมมนุษย์ วิธีการศึกษาพฤติกรรม ปัจจัยพื้นฐานของพฤติกรรม ปัจจัยทาง
ชีววิทยา ปัจจัยทางสังคมวิทยา ปัจจัยทางจิตวิทยา องค์ประกอบของพฤติกรรม ความฉลาดทางอารมณ์ 
การเข้าใจตนเองและการพัฒนาตนเอง มนุษย์สัมพันธ์ การท างานเป็นทีมและการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1001005   ทักษะการคิดและการตัดสินใจ      3(3-0-6) 
  Thinking and Decision Making Skill 
  กระบวนการคิดของมนุษย์ ตรรกศาสตร์และการใช้เหตุผล การวิเคราะห์ กระบวนการ
ตัดสินใจ ความคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบนิรนัย การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดแก้ปัญหา  
การประยุกต์ใช้ความคิดในชีวิตประจ าวัน 
   
1511001 จริยธรรมกับมนุษย์        3(3-0-6) 
  Ethics and Human Beings 
  ความหมายของจริยธรรมและมนุษย์ ความส าคัญของจริยธรรมต่อมนุษย์ ทฤษฎีทาง
จริยธรรม หลักจริยธรรมที่ส าคัญทางปรัชญา และศาสนาส าหรับมนุษย์ การประยุกต์ใช้หลักจริยธรรม   
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตส่วนบุคคล และสังคม 
  
1511002 ความจริงของชีวิต        3(3-0-6) 
  Facts of Life 
  ความหมายของชีวิต ชีวิตมนุษย์ การด ารงชีวิตในสังคมโลกปัจจุบัน การน าเอาความจริง
และหลักศาสนธรรมไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา พัฒนาชีวิตและสังคม คุณธรรมจริยธรรมตามหลัก  
ศาสนธรรม ชีวิตที่มีสันติสุข และสังคมท่ีมีสันติภาพ 
     
1521001 พุทธศาสน์         3(3-0-6)  
  Buddhism 
  ประวัติ องค์ประกอบต่างๆ และลักษณะส าคัญของพระพุทธศาสนา หลักธรรมส าคัญ
ต่างๆ ของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนากับสังคมไทย หลักจริยธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นการ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การพัฒนาตน และการพัฒนาสังคม 
  
1631001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาและการค้นคว้า     3(3-0-6)  
  Information for Study and Research 
  ความหมาย ความส าคัญ บทบาทของสารสนเทศ มาตรฐานการรู้สารสนเทศ ทรัพยากร
สารสนเทศ การจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ แหล่งสารสนเทศ เครื่องมือสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ 
การเข้าถึงสารสนเทศ การอ้างอิง และการน าเสนอผลการศึกษาค้นคว้า 
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รหสัวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2011001 สุนทรียภาพทางทัศนศิลป์       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Visual Arts 
  สุนทรียภาพที่เก่ียวกับความประทับใจและสะเทือนใจในธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เป็นแรง
บันดาลใจในการสร้างผลงานทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ประติมากรรม  สถาปัตยกรรม พร้อมทั้งรับรู้
องค์ประกอบความงาม หลักการจัดภาพ ทฤษฎีการถ่ายทอดของงานทัศนศิลป์ไทย จนเกิดคุณค่าของงาน
ทัศนศิลป์ด้านความงามและเรื่องราว โดยผ่านขั้นตอนการเรียนรู้ในหลักการดูงานทัศนศิลป์เบื้องต้น และ
น าไปสู่การวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ตามหลักวิชาการ 
    
2051001 สุนทรียภาพทางศิลปะการแสดง       3(3-0-6) 
  Aesthetics of Performing Arts 
  การจ าแนกข้อต่างในศาสตร์ของความงาม ความหมายของสุนทรียภาพทาง
ศิลปะการแสดง องค์ประกอบของศิลปะการแสดงทางนาฏศิลป์ไทย นาฏศิลป์สากล ความส าคัญของ    
การรับรู้ ศาสตร์ต่างๆ ของการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว ศิลปะการแสดง 
    
2061001 สังคีตนิยม         3(3-0-6) 
  Music Appreciation 
  องค์ประกอบพ้ืนฐานของดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรีตะวันตก การประสม     
วงดนตรีไทย วงดนตรีตะวันตก คีตลักษณ์ท่ีพบเห็นทั่วไป คีตกวีที่ส าคัญและคีตวรรณกรรมที่ได้รับการ   
ยกย่องบางบท ประวัติดนตรีที่ควรทราบ และประสบการณ์การฟังดนตรีเพ่ือก่อให้เกิดความซาบซึ้ง 
 
3501001  การพัฒนาภาวะผู้น า       3(3-0-6)  
  Leadership Development 
  ความหมาย ความส าคัญ พัฒนาการของแนวคิด และทฤษฎีภาวะผู้น า การพัฒนาภาวะ
ผู้น า การตัดสินใจ การจูงใจและสร้างขวัญก าลังใจ การติดต่อสื่อสารและพัฒนาทีมงาน การจัดการความ
ขัดแย้ง การจัดการการเปลี่ยนแปลง 
   
3501003   การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการเข้าสังคม    3(3-0-6)  
  Personality Development and the Arts of Socializing 
  ความหมาย ความส าคัญ และองค์ประกอบของบุคลิกภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพในด้าน 
การพูด การแต่งกาย การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ศิลปะการเข้าสังคม  
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3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2501001  ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรมไทย     3(3-0-6) 
  History of Thai Society and Culture 
  พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมใน
สังคมไทย เงื่อนไขหรือปัจจัยที่ก าหนดลักษณะความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรมไทย มรดกทางวัฒนธรรมที่ตกทอดจากอดีตมาสู่ปัจจุบัน ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์และปัญหาทางสังคมที่เกิดข้ึนในสังคมไทยร่วมสมัย 
   
2501003 จิตสาธารณะและพันธะทางสังคมของพลเมือง    3(3-0-6) 
  Public Mind and Civic Social Engagement 
  บทบาทหน้าที่ จิตส านึกและความรับผิดชอบของการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม พันธะทาง
สังคมของพลเมือง กระบวนการพัฒนาจิตสาธารณะ ความเป็นพลเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย       
การมีคุณธรรม จริยธรรม แนวคิด หลักการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมไทย สาเหตุ 
ผลกระทบที่เกิดจากการทุจริตประพฤติมิชอบในมิติต่าง ๆ แนวทางแก้ไขโดยการประยุกต์แนวคิดความ
เป็นพลเมือง 
   
2501004  สหวิทยาการสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา     3(3-0-6) 
   Interdisciplinary Social Science for Development 
  ปรากฏการณ์ที่ส าคัญของโลก อาเซียนและไทย ในมิติสหวิทยาการทางสังคมเพ่ือให้เกิด
มุมมองต่อความหลากหลายและเข้าปฏิสัมพันธ์ในโลกสมัยใหม่ จิตส านึกสากล โลกทัศน์ใหม่ในมิติทาง
การเมือง เศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม รัฐชาติและความเป็นชาติ การรวมกลุ่มในโลกปัจจุบัน สันติศึกษา 
ศาสนาส าหรับโลกสมัยใหม่ ความเป็นพลเมืองโลก เพศสภาวะและเพศสภาพ สังคมสมัยใหม่ 
     
2521001 โลกาภิวัตน์และท้องถิ่นภิวัตน์      3(3-0-6) 
  Globalization and Localization 
  แนวคิด รูปแบบการเปลี่ยนแปลงของสังคมชนบทไทยที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับโลกและ
ประเทศในกลุ่มอาเซียน การเปลี่ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรม สังคมสมัยใหม่ และ
สังคมหลังสมัยใหม่ผ่านวาทกรรมว่าด้วยการพัฒนาทั้งการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและ วิถีชีวิตอันเป็นผลมาจากโลกาภิวัตน์ และขบวนการเคลื่อนไหวท้องถิ่นภิวัตน์ 
 
2521002 อาเซียนศึกษา         3(3-0-6) 
  ASEAN Studies 
  ความหมาย ความส าคัญ ความเป็นมาของอาเซียน กฎบัตร การเมือง เศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม วิถีอาเซียน ความสามารถในการแข่งขัน เขตการค้าเสรี เขตเศรษฐกิจพิเศษ การเคลื่อนย้าย
อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงานทักษะ และตลาดอาเซียน การท่องเที่ยว การเกษตร 
การศึกษา การกีฬา สุขภาพ และช่องว่างของการพัฒนาอาเซียน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
2541001 มนุษย์ ชุมชนและสิ่งแวดล้อม       3(3-0-6) 
  Human Beings, Community and Environment 
  ระบบนิเวศ มนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ชุมชนและ
สิ่งแวดล้อม และความสัมพันธ์ทางพ้ืนที่ ความหลากหลายทางชีวภาพ ผลกระทบที่เกิดจากกิจกรรมของ
มนุษย์ต่อสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้พลังงาน ด้านการเกษตร แนวทางการแก้ปัญหาจริยศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
หลักการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมการจัดการเชิงบูรณาการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
2541002 การจัดการทรัพยากรท้องถิ่น       3(3-0-6) 
  Local Resource Management 
  ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดการแบบบูรณาการเชิงระบบ โดยมุ่งใช้มาตรการทางสังคม 
เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ธรรมาภิบาล ภูมิปัญญาท้องถิ่น การมีส่วนร่วม หลักความพอเพียง การจัดการ
สิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพ่ือเน้นความเป็นชุมชน ท้องถิ่นและ
ความยั่งยืน 
   
2551002 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเมืองการปกครองไทย     3(3-0-6) 
  Fundamental Knowledge on Thai Politics and Government 
  แนวคิด และวิวัฒนาการของการเมืองการปกครองไทย รัฐธรรมนูญ พัฒนาการทาง
ประชาธิปไตยของไทยรวมทั้งกระบวนการทางเมืองและบทบาทและหน้าที่ของสถาบันทางการเมืองไทย 
การจัดระเบียบการปกครอง ตลอดจนวิเคราะห์ปัญหาและแนวโน้มการเมืองไทยในอนาคต  
   
2561001 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย      3(3-0-6)     
  Introduction to Laws 
  ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย ที่มา ลักษณะและชนิดต่างๆของกฎหมาย การใช้
และการยกเลิกกฎหมาย หลักทั่วไปของกฎหมายแพ่งและอาญา 
 
3501004  การริเริ่มการประกอบธุรกิจ      3(3-0-6)  
  Business Initiation 
  ความหมาย ความส าคัญ และกระบวนการริเริ่มธุรกิจ การประเมินความพร้อมในการ
ประกอบธุรกิจ การค้นหาโอกาสทางธุรกิจ การวางแผนธุรกิจ การเข้าสู่ตลาด การประเมินผล และการ
ปรับปรุงธุรกิจ 
 
3531001  การเงินในชีวิตประจ าวัน      3(3-0-6)  
  Finance in Daily Life 
  การวางแผนและการบริหารการเงินในชีวิตประจ าวันส าหรับบุคคลและครอบครัว      
เพ่ืออนาคต  การวางแผนการออม การลงทุน  และหลังการเกษียณ วิธีการขอสินเชื่อส่วนบุคคล        
และการลงทุน การรู้จักใช้เงินเพื่อสุขภาพ และพักผ่อนบันเทิง 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
3541001  การเป็นผู้ประกอบการ       3(3-0-6)  
  Entrepreneurship 
  แนวคิดและทฤษฏีการเป็นผู้ประกอบการ องค์ประกอบที่เกี่ยวกับความพร้อมใน       
การประกอบการ การมองหาโอกาส และความท้าทายในการเป็นผู้ประกอบการ แนวทางการจัดตั้งธุรกิจ 
จริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวโน้มการเป็นผู้ประกอบการ  
  
3591002  เศรษฐกิจพอเพียง       3(3-0-6)  
  Sufficiency Economy 
  ความหมาย หลักการ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เรียนรู้จากการปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียสละ มีจิตอาสา เป็นแบบอย่างที่ดีในวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง 
การสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นในบริบทของสังคมยุคใหม่ การสืบสานแนวคิด รูปแบบปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือให้รู้จักความจริงของชีวิต การน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ใน         
การด ารงชีวิตให้เกิดความเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป 
   
4. กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1161001 กีฬาและนันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต      3(2-2-5) 
  Sports and Recreation for Quality of Life 
  ความส าคัญ และความจ าเป็นของการเล่นกีฬา และการเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต ขอบข่ายของกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ คุณค่าของกิจกรรมกีฬาและ
นันทนาการต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม การประเมินสุขภาพของตนเอง การเลือกรูปแบบของ
กิจกรรม กีฬาและนันทนาการ ฝึกทักษะเบื้องต้นในการเล่นกีฬา การจัดกิจกรรมทางนันทนาการ 
 
1161002 การออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ       3(2-2-5) 
  Exercise for Health 
  ความหมาย ขอบข่าย จุดมุ่งหมาย และคุณประโยชน์ของการออกก าลังกาย หลักการ
และข้ันตอนของการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ การออกก าลังกายเพ่ือพัฒนาสมรรถภาพทางกายด้าน 
ต่าง ๆ การเลือกกิจกรรมการออกก าลังกายให้สอดคล้องกับเพศและวัย การประเมินผลการออกก าลังกาย
อย่างถูกวิธี การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือการออกก าลังกาย การฝึกการออกก าลังกายในสถานบริการ    
ออกก าลังกาย การทดสอบสมรรถภาพทางกาย 
   
4001002 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                              
  Science and Technology for Daily Life 
  ความหมายของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์ประกอบ และกระบวนการแสวงหา
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ พลังงาน สารเคมี เทคโนโลยี สมุนไพรในชีวิตประจ าวัน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4001003 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ     3(3-0-6)   
  Environments and Natural Resources Conservation 
  ความหมาย ประเภทของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติต่อระบบสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ อธิบายสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่
เกิดข้ึนในปัจจุบันในประเทศและโลก ปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนควบคู่กับหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
   
4071001  สุขภาพและสุขอนามัย       3(3-0-6) 
  Health and Health Care 
  ลักษณะสุขภาพที่ดี การป้องกันโรคและยาเสพติด การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
การส่งเสริมสุขภาพ โรคติดต่อ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การคุมก าเนิด อุบัติเหตุและการป้องกัน  
สิ่งแวดล้อม และสุขอนามัยในการประกอบอาชีพ และระบบหลักประกันสุขภาพ 
 
4091001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน     3(3-0-6)                  
  Mathematics in Daily Life 
  ดอกเบี้ย การซื้อเงินผ่อน การเช่าซื้อ การจ านอง การจ าน าและการขายฝาก การค านวณ
ภาษี คณิตศาสตร์การเงินเบื้องต้น การประยุกต์ใช้ความรู้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน   
 
4091003 คณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ       3(3-0-6)  
  Mathematics and Decision Making 
  ตรรกศาสตร์ และการให้เหตุผล ระเบียบวิธีทางสถิติ การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง    
การวัดการกระจาย ความน่าจะเป็น และทฤษฎีการตัดสินใจเบื้องต้น ก าหนดการเชิงเส้นฝึกปฏิบัติการใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติ และการตัดสินใจ     
  
4121001   คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ      3(2-2-5)  
  Computer and Information Technology 

การใช้ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมอรรถประโยชน์ การใช้งานอินเทอร์เน็ต การสืบค้น
ข้อมูลสารสนเทศ เรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสมัยใหม่ การประยุกต์ใช้งาน กฎหมายและ
จริยธรรม จรรยาบรรณในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
4121005   การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์     3(2-2-5) 
   Website Design and Development 
  การใช้เครื่องมือและวิธีการในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ การประยุกต์ใช้กับ
ระบบงานขององค์กร การสร้างและออกแบบเว็บเพจโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
   
 



 

- 63 - 
 

 

รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
4121006 โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการประยุกต์ใช้งาน     3(2-2-5)  
 Package Software for Application 
  การใช้โปรแกรมด้านการประมวลผลค า โปรแกรมด้านการน าเสนอผลงาน และโปรแกรม
กระดานค านวณอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือน าไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจ าวัน 

 
5001001 เกษตรในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
  Agriculture in Daily Life 
  วิวัฒนาการ และความส าคัญของการเกษตร ระบบการเกษตรที่เหมาะสม การผลิตพืช  
การผลิตสัตว์  เกษตรอินทรีย์  การเกษตรตามแนวพระราชด าริ  ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่อการผลิตทาง
การเกษตร ผลพลอยได้จากการเกษตรและการใช้ประโยชน์ ผลกระทบจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
   
5071001   อาหารเพื่อสุขภาพ        3(3-0-6) 
  Food for Health 
  อันตรายจากอาหาร ปัญหาสุขภาพและโรคที่เกิดจากอาหาร สิ่งเจือปนและสิ่งปนเปื้อน
ในอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ หลักการบริโภคอาหารเพ่ือให้มีสุขภาพดี สุขลักษณะของอาหารกับสุขภาพ 
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อาหารชีวจิต อาหารและสมุนไพร อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ฉลากอาหารและ
ฉลากโภชนาการ 
 
5501001 เทคโนโลยีในชีวิตประจ าวัน       3(3-0-6) 
   Technology in Daily Life 
  ความเป็นมาเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน เทคโนโลยีท้องถิ่น ทางเลือก
ในการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือ เครื่องจักร เครื่องใช้ต่าง ๆ การดูแลรักษาเครื่องมือและการซ่อมบ ารุง 
 
(2) หมวดวิชาเฉพาะ 
1.กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
  1.1 กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาและภาษาศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น      3(3-0-6) 
  Introduction to Linguistics  
  ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ของวิชาภาษาศาสตร์ลักษณะของภาษา  
สัทอักษร ระบบเสียง ระบบค า และระบบกลุ่มค า การวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร์ 
 
1542101 ลักษณะภาษาไทย       3(3-0-6) 

Characteristics of Thai Language 
  ลักษณะและองค์ประกอบของภาษาไทย ได้แก่ เสียง ค า และประโยค เน้นการใช้
ภาษาไทยในปัจจุบัน 
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  1.2 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541202 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร              3(3-0-6) 
           Art of Language for Communication 
           หลักการสื่อสาร ลักษณะ และศิลปะของการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร การพัฒนา
ทักษะการรับสาร และการส่งสาร  
 
1541205 หลักการฟังและการพูด               3(3-0-6) 
  Principles of Listening and Speaking 
  หลักการฟังและการพูด ฝึกปฏิบัติการฟัง และการพูดโดยเน้นความสัมพันธ์ของทักษะ
ทางภาษา 
 
1542209 หลักการเขียน        3(3-0-6) 
  Principles of Writing 
  หลักเกณฑ์การเขียน รูปแบบ และกลวิธีการเขียน เพ่ือสื่อสารความคิดได้ถูกต้อง 
ตรงวัตถุประสงค์ การพัฒนาทักษะการเขียน 
 
1542211 ประดิษฐการทางภาษา      3(3-0-6) 
  Language Invention 
  ความหมาย และประเภทของประดิษฐการ วิเคราะห์ประดิษฐการทางภาษาในสาร
ประเภทต่าง ๆ อิทธิพลของประดิษฐการทางภาษาที่มีต่อสังคม 
 
1543901 การวิจัยทางภาษาไทย                3(3-0-6) 

Research Work in Thai 
         ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับการวิจัย วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย การศึกษาผลงาน
การวิจัยภาษาไทย การเลือกหัวข้อ และการเขียนเค้าโครงการวิจัย วิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัย 
 
1544902 สัมมนาภาษาไทย                3(3-0-6) 

Seminar on Thai Language 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาค้นคว้า และวิธีการจัดสัมมนา สัมมนาประเด็น
ปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทย   
 
1552115 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านทางวิชาการ   3(3-0-6) 
  English for Academic Reading Development 
  ฝึกอ่านข้อความภาษาอังกฤษทางวิชาการ ได้แก่ รายงาน บทคัดย่อ บทความ และต ารา  
เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาหรือใช้ในการปฏิบัติงาน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1552116 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขียนทางวิชาการ   3(3-0-6) 
  English for Academic Writing Development 

  ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบรายงานวิชาการ ได้แก่ รายงาน บทคัดย่อ เน้นการเรียน
โดยใช้สถานการณ์จ าลอง ฝึกการแปลที่จ าเป็นในสาขาวิชา 

 
  1.3 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541102 วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย               3(3-0-6) 
  Thai Poetry Evolution 
  วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทยในด้านรูปแบบ กลวิธี ลีลา ภาษา แนวคิด เนื้อหา และบทบาท
ของกวีนิพนธ์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน 
 
1541401 วรรณกรรมศึกษา       3(3-0-6) 

Thai Literary Studies 
  ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรม วิวัฒนาการของวรรณกรรมสุโขทัยถึงปัจจุบัน ด้านรูปแบบ  

เนื้อหา การแสดงความคิด และจินตนาการ ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับศิลปวัฒนธรรม 
 
  1.4 กลุ่มเนื้อหาวชิาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนาธรรม 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1542210 ภาษากับวัฒนธรรม       3(3-0-6) 
  Language and Culture 
  ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม และวัฒนธรรมการใช้ภาษา การพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม 
 
2.กลุ่มวิชาเอกเลือก 
  2.1 กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาและภาษาศาสตร์ 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา     น(ท-ป-อ) 
1541101 ค าและส านวนไทย      3(3-0-6) 

Words and Idioms in Thai 
  ลักษณะ และท่ีมาของถ้อยค าส านวน โวหาร ค าพังเพย ภาษิต ความหมาย และ        
การน าไปใช้ 
 
1541103 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย              3(3-0-6) 

Principles of Reading and Writing in Thai 
หลักเกณฑ์การอ่านและเขียนค าไทย วิเคราะห์การอ่านและการเขียนค าไทยในปัจจุบัน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1542105   นโยบายภาษาไทยมาตรฐาน             3(3-0-6) 
  Thai Standard Language Policy 
  พัฒนาการของนโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับการศึกษาภาษาไทย การท านุบ ารุงภาษา
มาตรฐาน หลักการวิธีการบัญญัติศัพท์ และการสร้างมาตรฐานภาษาไทย 
 
1542106 วิวัฒนาการภาษาไทย       3(3-0-6) 
  Evolution of Thai Language 
  ลักษณะ และวิวัฒนาการของภาษาตระกูลไท  วิวัฒนาการของอักษรและภาษาไทย  
ตั้งแต่สุโขทัยจนถึงปัจจุบัน 
 
1542301 อักษรไทย       3(3-0-6) 

Thai Alphabet 
  ที่มาของอักษรไทย วิวัฒนาการ และเปรียบเทียบลักษณะของตัวอักษรไทย ตั้งแต่สมัย
สุโขทัยจนถึงปัจจุบัน   
 
1543103 ภาษาถิ่น                                         3(3-0-6) 

Dialects 
           ความหมายของภาษาถิ่น การจ าแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย ความแตกต่างของ
ภาษาไทยถิ่น ในด้านเสียง ค า ประโยค ความหมาย การเก็บข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยถิ่น   
 
1543105 ภาษาศาสตร์สังคม      3(3-0-6) 

Sociolinguistics 
  ความหมายของภาษาศาสตร์สังคม ขอบเขตของภาษาศาสตร์สังคม ศึกษาและวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับปัจจัยทางสังคม   
 
1543201 ภาษาบาลีและสันสกฤตไทยในภาษาไทย             3(3-0-6) 

Pali and Sanskrit in Thai 
  ประวัติ ความเป็นมาของภาษาบาลีและสันสกฤต เปรียบเทียบลักษณะของภาษาบาลี
และสันสกฤตกับภาษาไทย หลักการสังเกตภาษาบาลีและสันสกฤต การน าค าภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้ใน
ภาษาไทย อิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤตที่มีต่อภาษาไทย 
 
1543221 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย          3(3-0-6) 

Foreign Loanwords in Thai 
  ประวัติการติดต่อกับชนชาติต่าง ๆ สาเหตุที่ไทยรับค าภาษาต่างประเทศมาใช้ ลักษณะ
ของภาษาต่างประเทศที่เข้ามาในภาษาไทย   
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1543306 จารึกและเอกสารโบราณ                  3(3-0-6) 

Paleography and Ancient Documentary 
  ศึกษาเอกสารโบราณยุคต่าง ๆ ของไทย ในด้านที่มา ลักษณะอักษร อักขรวิธี 
วิวัฒนาการของตัวอักษร วัสดุที่ใช้ในการเขียนตลอดจนการอ่านเอกสารโบราณ การคัดลอก การเก็บรักษา
อย่างถูกวิธี   
 
1543601 การถ่ายทอดสาระภาษาไทย     3(2-2-5) 
  Propagation in Thai  
  ศึกษากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สื่อ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับสาระ
ภาษาไทย ฝึกการจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ และถ่ายทอดสาระภาษาไทย 
 
1543602 ภาษาไทยส าหรับเด็กพิเศษ     3(2-2-5) 

Thai for Special Children 
  พัฒนาทางภาษาของเด็กพิเศษ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและวิธีการทางภาษาศาสตร์ เพ่ือ
พัฒนาการออกเสียง ค า และกลุ่มค าของเด็กพิเศษ 
 
1544103 ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ     3(3-0-6) 

Thai for Foreigners 
  วิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทยที่มีผลต่อความเข้าใจของชาวต่างประเทศ การพัฒนา   
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายส าหรับชาวต่างประเทศ 
 
  2.2 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น    3(3-0-6) 
  Thai for Communication and Information Retrieval 
  ความส าคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร และการสืบค้นสารจาก
ทรัพยากรสารสนเทศ การสรุป การตีความ การขยายความ และการน าเสนอ ฝึกปฏิบัติการสืบค้นสารโดย
เน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 
 
1541203 ภาษาไทยธุรกิจ                3(3-0-6) 
  Thai Language in Business 
  การใช้ภาษา ส านวน และถ้อยค าในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ หลักการ และการใช้
ภาษาไทยธุรกิจ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1541208 การพูดเพื่อสังคม      3(3-0-6) 

Social Speaking 
  หลักการ และเทคนิคการพูดที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และบริบททางสังคม ฝึกปฏิบัติ
เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 
 
1541209 การเขียนเพื่อการสื่อสาร                3(3-0-6) 

Writing for Communication 
  รูปแบบการเขียน เพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน และเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ            
ฝึกปฏิบัติการเขียนเพ่ือการสื่อสาร 
 
1542201 การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ      3(3-0-6) 

Reading for Special Purpose 
  หลักการอ่านเพ่ือวิเคราะห์ วินิจสาร วิจารณ์และประเมินค่า การอ่านสารจากสื่อมวลชน
และวรรณกรรม 
 
1542203 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ ์               3(3-0-6) 

Writing for Special Purpose   
หลักการอ่านเพ่ือวิเคราะห์ วินิจสาร วิจารณ์และประเมินค่า การอ่านสารจากสื่อมวลชน

และวรรณกรรม 
 
1542207 การเขียนสารคดี                 3(3-0-6) 

Feature Writing 
  หลักการ และกลวิธีการเขียนสารคดีแต่ละประเภท การพัฒนาทักษะการเขียนสารคดี
ตามความสนใจ 
 
1542208 การอ่านตีความ                  3(3-0-6) 

Reading for Interpretation 
  ความหมาย หลักการ และกระบวนการอ่านเพื่อการตีความ ฝึกอ่านตีความวรรณกรรม
ร้อยแก้วและร้อยกรอง 
 
1542212 การย่อความ                                      3(3-0-6) 

Summary 
  การจับใจความส าคัญจากการดู การฟัง และการอ่าน ความส าคัญ และเทคนิคการเขียน
ย่อความรูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1542213 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม               3(3-0-6) 

Reading for life and Society Development 
  หลักและวิธีการอ่านงานเขียนที่ส่งเสริมความคิด และอุดมคติในการเป็นพลเมืองที่ดี      
มีมโนทัศน์และจิตส านึกเพ่ือสร้างสรรค์คุณค่าของตนเองและสังคม 
 
1543204 การเขียนบทความ      3(3-0-6) 

Article Writing 
  หลักการ และกลวิธีการเขียน บทความแต่ละประเภท การพัฒนาทักษะการเขียน 
บทความตามความสนใจ 
 
1543211 การเขียนบท                                 3(3-0-6) 

Script Writing 
  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หลักการ และรูปแบบ   
การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การพัฒนาทักษะการเขียนบทตามความสนใจ 
 
1543213 การแปล                                           3(3-0-6) 

Translation  
  หลักเกณฑ์ ข้อควรค านึงในการแปล กลวิธีในการแปล และถอดความจากภาษาหนึ่งเป็น
อีกภาษาหนึ่ง 
 
1543220 การเขียนบันเทิงคดี      3(3-0-6) 

 Non-Fiction Writing 
                     หลักการเขียนบันเทิงคดีแต่ละประเภท ในด้านองค์ประกอบ การใช้ภาษา กลวิธี  
การน าเสนอ และพัฒนาทักษะการเขียนบันเทิงคดีตามความสนใจ 
 
1543501 การจัดท าหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน              3(2-2-5) 
  Editorial Work  for Children  and  Adolescent   
  ความหมาย จุดมุ่งหมาย ประเภทและพัฒนาการของหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน  
หลักการสร้างหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน การวิเคราะห์และประเมินค่าหนังสือส าหรับเด็ก 
ฝึกปฏิบัติการจัดท าหนังสือ และนิตยสารส าหรับเด็กและเยาวชน  
 
1544204 การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน   3(3-0-6) 
  Children and Adolescent Book Writing 
  ลักษณะ และรูปแบบวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน หลักการเขียนวรรณกรรม
บันเทิงและสารคดีส าหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาทักษะการเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1544205 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์   3(3-0-6) 

Speaking on Broadcasting 
  หลักการ และวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะโฆษก พิธีกร     
ผู้จัดรายการ การอ่านตามบท การอ่านข่าว ตลอดจนการบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  
 
1544903 สัมมนานักเขียนไทย                 3(3-0-6) 

Seminar on Thai Writer 
  ศึกษางานของนักเขียนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในด้านแนวความคิด และกลวิธี     
การเขียนของนักเขียน และน าเสนอผลการศึกษาในการประชุมสัมมนา 
 
  2.3 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1542204 ศิลปะการอ่านออกเสียง                3(3-0-6) 
  Reading Technique 
  ฐานกรณ์การเกิดเสียง การเปล่งเสียงที่ถูกตามอักขรวิธี หลักและศิลปะการอ่านร้อยแก้ว
และร้อยกรอง    
 
1542206 การเขียนกวีนิพนธ์ไทย       3(3-0-6) 
  Thai Writing Poetry 
  รูปแบบ และหลักการประพันธ์กวีนิพนธ์ไทยแต่ละประเภท แบบแผนกวีนิพนธ์ในปัจจุบัน 
การปฏิบัติการเขียนกวีนิพนธ์ 
 
1542401 วรรณกรรมวิจารณ์      3(3-0-6)  

Literary Criticism 
  พัฒนาการของการวิจารณ์วรรณกรรม ทฤษฎี และวิธีการวิจารณ์วรรณกรรม การพัฒนา
ทักษะการวิจารณ์วรรณกรรม   
 
1542402 วรรณกรรมนิราศ       3(3-0-6) 
  Niras Literature 
  ความหมาย และลักษณะวรรณกรรมนิราศ จุดประสงค์ในการแต่ง เนื้อหา ขนบนิยม  
ลีลาการเขียน แรงบันดาลใจให้กวีสร้างสรรค์วรรณกรรมนิราศ   
 
1542408 วรรณกรรมมรดก      3(3-0-6) 

Literal Heritage 
  วิเคราะห์วรรณกรรมเอกของไทยแต่ละสมัย ในด้านองค์ประกอบ ลักษณะเด่นและคุณค่า
ของวรรณกรรม 
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1543214 การจัดท าหนังสือ      3(2-2-5) 

Editorial Work 
  แนวคิด เนื้อหา รูปแบบของหนังสือ กระบวนการจัดท าหนังสือ การเป็นบรรณาธิการ  
กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ์ และฝึกปฏิบัติการจัดท าหนังสือ 
 
1543407 วรรณกรรมท้องถิ่น                       3(3-0-6) 

Local Literature 
  ความหมาย ประเภท ลักษณะร่วม และลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมท้องถิ่น  
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมท้องถิ่นกับวรรณกรรมแบบฉบับ วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นที่ส าคัญ   
 
1543424 วรรณกรรมแปล                                3(3-0-6) 

Translated Literary Works 
  วิเคราะห์วรรณกรรมแปลจากต่างประเทศท่ีมีเนื้อหา แนวคิด และกลวิธีการแต่ง  
ซึ่งสะท้อนคุณค่าต่อชีวิต และการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทย 
 
1544402 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย        3(3-0-6) 
 Influence of Foreign Literature on Thai Literature 
  วรรณกรรมต่างประเทศท่ีส าคัญทั้งตะวันออกและตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมไทย 
ในด้านเนื้อหา แนวคิด ภาษา และรูปแบบ 
 
1544905 สัมมนาร้อยแก้ว ร้อยกรอง     3(3-0-6) 

Seminar in Thai Prose and Poetry 
  ศึกษาค้นคว้างานเขียนร้อยแก้ว และร้อยกรองที่มีคุณค่าในด้านสุนทรียภาพพัฒนาการ
ทางแนวคิด และกลวิธีในการสร้างสรรค์งานเขียน น าเสนอผลการศึกษาด้วยการสัมมนา  
 
  2.4 กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมท่ีสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนาธรรม 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1542403 วรรณกรรมประวัติศาสตร์                 3(3-0-6) 

Historical Literature 
  ลักษณะ ความมุ่งหมายและสาเหตุที่เกิดวรรณกรรมประวัติศาสตร์ กลวิธีการเสนอเรื่อง 
ลักษณะค าประพันธ์ และการใช้ภาษา วิเคราะห์เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ในด้านบุคคล 
ภาพสะท้อน และคุณค่าของวรรณกรรม 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1542404 คีตวรรณกรรมศึกษา                     3(3-0-6) 

Thai Songs Studies 
  รูปแบบ และลักษณะของวรรณกรรมเพลงไทย วิเคราะห์กลวิธีการแต่ง เนื้อหาความคิดที่
สะท้อนสังคมและวัฒนธรรม ตามบริบทของความนิยม 
 
1542405 แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม     3(3-0-6) 

Thoughts from Literature 
  กลวิธีการแสดงแนวความคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม อิทธิพลของวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่มีต่อสังคม อิทธิพลของสังคมที่มีต่อวรรณคดีและวรรณกรรม 
 
1542406 วรรณกรรมการละคร                           3(3-0-6) 

Dramatic Literature 
  ความหมาย ความเป็นมาของวรรณกรรมการละคร ลักษณะวรรณกรรมการละคร แต่ละ
ประเภท คุณค่า และความสัมพันธ์ระหว่างละครกับศิลปะสาขาอ่ืน 
 
1542407 วรรณกรรมสังคมและการเมือง     3(3-0-6) 

Social and Political Literature 
  ความหมาย องค์ประกอบ และลักษณะของวรรณกรรมสังคมและการเมือง ความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและการเมือง วิเคราะห์ลักษณะของสังคมและการเมืองที่ปรากฏใน
วรรณกรรม 
 
1542409 คติชนวิทยา       3(2-2-5) 
  Folklore 
  ความหมาย ความเป็นมา ประเภทของคติชนวิทยา ทฤษฎีทางคติชนวิทยา ความสัมพันธ์
ระหว่างคติชนกับศาสตร์แขนงอ่ืน ๆ วิธีการรวบรวมข้อมูล การจ าแนก และการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษา   
ภูมิปัญญาไทย เปรียบเทียบภูมิปัญญาท้องถิ่น และการผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล ฝึกปฏิบัติ การเก็บ
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และน าเสนอผลการศึกษา 
 
1543409 วรรณกรรมซีไรต์               3(3-0-6) 
  Literature of S.E.A Write Award 
  ความเป็นมาของรางวัลซีไรต์ ผลงานวรรณกรรมไทยที่ได้รับรางวัลในด้าน ผู้แต่ง รูปแบบ  
กลวิธีการน าเสนอ ภาษา เนื้อหา แนวคิด วิเคราะห์สภาพและแนวโน้มของการสร้างวรรณกรรมซีไรต์ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1543425   วรรณกรรมอาเซียน      3(3-0-6) 

Asian Literature 
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รูปแบบ กลวิธีการน าเสนอ เนื้อหา แนวคิด 

และภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจากวรรณกรรมอาเซียน 
 
1543426   วรรณกรรมเปรียบเทียบ       3(3-0-6) 

Comparative Literature 
กระบวนทัศน์ วิธีการวรรณกรรมเปรียบเทียบ พัฒนาการวรรณกรรมเปรียบเทียบใน

สังคมตะวันตกและสังคมไทย การวิเคราะห์และการใช้กระบวนทัศน์และวิธีการวรรณกรรมเปรียบเทียบใน
การศึกษาวรรณกรรมไทย  
 
1544203 การแปรรูปวรรณกรรม      3(3-0-6) 
  Adaptation of Literary Works 
  รูปแบบ หลักการสร้างวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ และหลักการแปรรูปวรรณกรรมจาก
รูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เก่ียวกับทรัพย์สินทางปัญญา การแปรรูป
วรรณกรรม เน้นด้านเทคนิคการเขียน และความคิดสร้างสรรค์ 
 
1544401 วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา    3(3-0-6) 

Literature on Thai Customs 
  ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา วรรณศิลป์ ปรัชญา ความเชื่อที่
ปรากฏในวรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ศาสนาพิธีกรรมกับ
วรรณกรรม  
 
3 กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา     
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย     2(90) 

Preparation for Professional Experience in Thai 
  จัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้าน
การเรียนรู้  ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ  
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นที่ทักษะขั้นพ้ืนฐาน และระดับสูง ภาคปฏิบัติใน
งานและกิจกรรมส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
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รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย    5(450) 

Professional Experience in Thai    
รายวิชาบังคับก่อน : 1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย              

ฝึกงานในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน โดยน าความรู้ภาษาไทย      
ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริง 
 
รหัสวิชา ชื่อและค าอธิบายรายวิชา                              น(ท–ป–อ) 
1544803 การเตรียมสหกิจศึกษา               1(45) 
  Cooperative Education Preparation 
  หลักการ ความส าคัญ และประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากสหกิจศึกษา ทักษะและเทคนิค
การสมัครงานและการสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและระบบบริหารคุณภาพงาน คุณภาพในสถานประกอบการ จริยธรรมใน
วิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา แนวทางการจัดท าโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน 
โครงการ และการน าเสนอผลงานโครงการ 
 
1544804 สหกิจศึกษา       6(540) 
  Cooperative Education 
รายวิชาบังคับก่อน : 1544803 การเตรียมสหกิจศึกษา      
  การปฏิบัติงานด้านภาษาไทยในสถานประกอบการเสมือนเป็นพนักงานของสถาน
ประกอบการในต าแหน่งที่มีภาระงานสอดคล้องกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  
มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน มีผู้นิเทศงาน การติดตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 

(หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย  

    (หลักสตูรปรับปรุง พ.ศ.2559) 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
 

   เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร  
 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่อง  เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548 ที่ก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลักสูตรให้
ทันสมัย แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี  
            เพ่ือให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน รวมทั้งวิสัยทัศน์ และความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคม และ
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554 
  สาระส าคัญในการปรับปรุงหลักสูตรภายหลังการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2559 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2552 และเกณฑ์
มาตรฐานระดับปริญญาตรี พ.ศ.2548  โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้  
 

หมวดวิชา หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2554 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า      30         หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า      30         หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน                                              ไม่น้อยกว่า       97         หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า      97        หน่วยกิต 

2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ                     39 หน่วยกิต      39 หน่วยกิต 
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า       51        หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า         51      หน่วยกิต 
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา                       7          หน่วยกิต      7          หน่วยกิต 

3. หมวดวิชาเลือกเสรี                     6         หน่วยกิต      6          หน่วยกิต 
            หน่วยกิตรวม     ไม่น้อยกว่า          133     หน่วยกิต ไม่น้อยกว่า         133         หน่วยกิต 
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)  
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) 

 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
ชื่อหลักสูตร 
   ภาษาไทย  : หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai Language   
ชื่อปริญญา   
   ช่ือเต็ม (ไทย)          : ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)  : ศศ.บ.(ภาษาไทย) 
   ช่ือย่อ (ไทย)            : Bachelor of Arts (Thai Language) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)        : B.A. (Thai Language) 

ชื่อหลักสูตร   
   ภาษาไทย  : หลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
   ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai      
ชื่อปริญญา   
   ช่ือเต็ม (ไทย)          : ศิลปศาสตรบณัฑติ (ภาษาไทย) 
   ช่ือเต็ม (อังกฤษ)      : ศศ.บ.(ภาษาไทย) 
   ช่ือย่อ (ไทย)           : Bachelor of Arts (Thai) 
   ช่ือย่อ (อังกฤษ)       : B.A. (Thai) 
 

คงเดิม 

ปรัชญา 
           หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่
มุ่งสร้างบณัฑิต ให้มีความรู้และทกัษะทางภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมท้ังให้มีคุณธรรมและจริยธรรม   
 สาขาวิชาภาษาไทยมุ่งเน้นผลิตบณัฑิตใหม้ีศักยภาพทางด้าน
ภาษาไทยและอนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมไทย  มีความภาคภูมิใจและศรทัธาใน
วิชาชีพ  รับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม  สามารถน า
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานวิชาการ   
 

ปรัชญา 
        ผลิตบณัฑิตให้มคีวามรอบรูท้างวิชาภาษาไทย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม  รับใช้สังคมได้อย่างมีคณุภาพและมี
คุณธรรม   
 

ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมคอ.1 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
 ความส าคัญ 

         หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสตูรที่มุ่ง
สร้างบณัฑิตให้มคีวามรู้และทักษะทางภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ 
พร้อมท้ังให้มคีุณธรรมและจริยธรรม  มีความภาคภมูิใจและศรัทธาใน
วิชาชีพ   

ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมคอ.1 

วัตถุประสงค ์        
       1.เพื่อผลิตบณัฑิตที่มคีวามรูค้วามเข้าใจอย่างลึกซึ้งทางภาษาและ
วรรณกรรมไทย 
       2. เพื่อผลติบัณฑิตที่มีทักษะทางภาษาไทย  และสามารถน าไป
ประกอบอาชีพทั้งภาครัฐบาล  เอกชน  และอาชีพอิสระ  ที่ต้องอาศัยภาษา
เป็นสื่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
        3.เพือ่ผลติบัณฑิตที่มีความภาคภูมิใจและตระหนักถึงความส าคัญ
ของภาษาและวรรณกรรมไทย  ในฐานะที่เป็นวัฒนธรรมของชาติ 
        4. เพื่อส่งเสริมเจตคติทางภาษาไทย  ท าให้บัณฑติมีโลกทัศนก์ว้าง  
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มคีุณธรรมและจริยธรรม  สามารถพัฒนาตนให้
อยู่ในสังคมไดเ้ป็นอย่างดี  และเปน็ก าลังในการพัฒนาประเทศชาต ิ

วัตถุประสงค ์
       1. เพื่อผลติบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางภาษาไทยและสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาไทย 
       2. เพื่อผลติบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์และประเมินค่า มีความคิดสร้างสรรค์และมีคณุธรรม จรยิธรรม  
น ามาเป็นหลักในการด าเนินชีวิต และประกอบอาชีพ 
       3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีบคุลกิภาพท่ีดี มีโลกทัศน์กว้างไกล  พัฒนาตน
ให้อยู่ในสังคมและท างานร่วมกับผูอ้ื่นได้รวมทั้งเป็นก าลังในการพัฒนา
ประเทศชาต ิ
       4.เพื่อผลิตบณัฑิตใหม้ีจิตส านึกท่ีจะรักษาและธ ารงไว้ซึ่งความเป็นไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ 
 

ปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับมคอ.1 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1531101     ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น                       3(3-0-6)                                
                  Introduction  to  Linguistics  
 ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ของวิชาภาษา 
ศาสตร์ ลักษณะของภาษา  สัญลกัษณ์ของเสียงตามระบบสากล  ระบบ
เสียง  ระบบค าและระบบกลุ่มค า  การวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎี
ภาษาศาสตร ์
 

หมวดวิชาเฉพาะด้าน 
1531101     ภาษาศาสตรเ์บื้องต้น             3(3-0-6)    
                  Introduction  to  Linguistics  
 ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ของวิชาภาษา 
ศาสตร์ ลักษณะของภาษา  สัทอักษร  ระบบเสียง  ระบบค าและระบบ
กลุ่มค า  การวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร ์
 

 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
1541101       ค าและส านวนไทย                3(3-0-6) 
                   Words  and  Idioms  in  Thai    
 ลักษณะและที่มาของถ้อยค าส านวน  โวหาร  ค าพังเพย  ภาษิต  
ความหมาย และการน าไปใช้ 
 

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

คงเดิม 
 

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

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

คงเดิม 

1541104      ภาษาบาล ี                        3(3-0-6) 
                    Pali           
      ไวยากรณ์บาลี  ระบบเสียง ระบบค า การสร้างศัพท์ กิตก์ สมาส 
ตัทธิต  การสนธิ  ชนิดของค า  การแจกรูปกรยิา  นาม  ระบบประโยค การ
แต่งประโยค  และการแปลภาษาบาลี  
  

 ตัดรายวิชาออก เพราะมีเนื้อหา
บางส่วนอยู่ในรายวิชาวิชาภาษา
บาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 

1541105    ภาษาสันสกฤต                   3(3-0-6) 
                   Sanskrit   
 ไวยากรณ์สันสกฤต  ตัวอักษร  ระบบเสียง  ระบบค า  การสร้าง
ศัพท์ กิตก์  สมาส  ตัทธิต  การสนธิ  ชนิดของค า  การแจกรูปกริยา  นาม  
ระบบประโยค  การแต่งประโยค และการแปล 
 
 

 ตัดรายวิชาออก เพราะมีเนื้อหา
บางส่วนอยู่ในรายวิชาวิชาภาษา
บาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 
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1541106       ภาษาเขมร                             3(3-0-6) 
                     Khmer   
      โครงสร้างของภาษาเขมร  ระบบเสียง  ระบบค า ระบบประโยค 
ตัวอักษร  และอักขระ  วิธีการอ่าน  การเขียน  และการแปลภาษาเขมร 
 

 ตัดรายวิชาออก เพราะมีเนื้อหา
บางส่วนอยู่ในรายวิชาวิชา
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 

1541201        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบคน้  3(3-0-6) 
Thai  for  Communication  and  Information  Retrieval 

 ความส าคญัของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารและ   
การสืบค้นสารต่าง ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  การสรปุ  การตีความ  
การขยายความ  และการน าเสนอ  และการสืบค้นจากสารที่เกีย่วข้องกับ
ชีวิตประจ าวันโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 
 

1541201        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบคน้  3(3-0-6) 
Thai  for  Communication  and  Information  Retrieval 

 ความส าคญัของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารและ     
การสืบค้นสารต่าง ๆ  จากทรัพยากรสารสนเทศ  การสรปุ  การตีความ  
การขยายความ  และการน าเสนอ  และการสืบค้นจากสารที่เกีย่วข้องกับ
ชีวิตประจ าวันโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา 
 

คงเดิม 

1541202    ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร      3(3-0-6) 
                   Art  of  Language  for  Communication     
 ศึกษาหลักการสื่อสาร  ลักษณะและศลิปะของการใช้ภาษาไทย
เพื่อการสื่อสาร  ฝึกปฏิบัติเพื่อการพัฒนาทักษะการรับสารและการส่งสาร
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1541202     ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) 
                   Art  of  Language  for  Communication     
 หลักการสื่อสาร  ลักษณะและศิลปะของการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร  การพัฒนาทักษะการรับสารและการส่งสาร 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

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

1541203     ภาษาไทยธุรกิจ     3(3-0-6) 
                 Thai  Language  in  Business 
 การใช้ภาษา  ส านวนและถ้อยค าในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ 
หลักการและการใช้ภาษาไทยธุรกจิ 
 
 

แก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษและ
ค าอธิบายรายวิชาให้กระชับข้ึน 
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1541204    หลักการเขียน   3(3-0-6) 
      Principles  of  Writing 
 หลักเกณฑ์การเขียน  รูปแบบและกลวิธีการเขียนเพื่อสื่อสาร
ความคิดได้ถูกต้องตรงวัตถุประสงค์   ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน 
 

1542209     หลักการเขียน        3(3-0-6) 
        Principles  of  Writing 
 หลักเกณฑ์การเขียน  รูปแบบและกลวิธีการเขียนเพื่อสื่อสาร
ความคิดได้ถูกต้องตรงวัตถุประสงค์   การพัฒนาทักษะการเขียน 

แก้ไขรหสัวิชา เพื่อจัดล าดับความ
ยากง่ายของเนื้อหา และระดับช้ันปี
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาใหก้ระชับ
ขึ้น 
 

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

1541205   หลักการฟังและการพูด               3(3-0-6) 
      Principles  of  Listening  and  Speaking 
 หลักการฟังและการพูด  ฝึกปฏิบตัิการฟังและการพูดโดยเน้น
ความสัมพันธ์ของทักษะทางภาษา 
 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

1541208      การพูดเพื่อสังคม                    3(3-0-6) 
                      Social  Speaking 
 หลักการและเทคนิคการพูดทีส่อดคล้องจุดประสงค์กับบริบททาง
สังคม ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการฟัง 

1541208      การพูดเพื่อสังคม                            3(3-0-6) 
                    Social  Speaking 
 หลักการและเทคนิคการพูดทีส่อดคล้องกับจุดประสงค์และบรบิท
ทางสังคม ฝึกปฏิบตัิเพื่อพัฒนาทักษะการพูด 
 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

1541209       การเขียนเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 
                   Writing for Communication 
 รูปแบบการเขยีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  และเพื่อ
จุดประสงค์เฉพาะ ฝึกปฏิบตัิการเขียนเพื่อการสื่อสาร 
 
 
 
 
 

1541209      การเขียนเพื่อการสื่อสาร           3(3-0-6) 
                   Writing for Communication 
 รูปแบบการเขยีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน  และเพื่อ
จุดประสงค์เฉพาะ ฝึกปฏิบตัิการเขียนเพื่อการสื่อสาร 

คงเดิม 
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1541401        วรรณกรรมศึกษา   3(3-0-6) 
                  Thai  Literary  Works 
 ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรม  วิวัฒนาการของวรรณกรรมสโุขทัย
ถึงปัจจุบันด้านรูปแบบ  เนื้อหา  การแสดงความคิด  และจินตนาการ  
ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับศลิปวัฒนธรรม   
 

1541401        วรรณกรรมศึกษา   3(3-0-6) 
                  Thai  Literary  Studies 
 ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรม  วิวัฒนาการของวรรณกรรมสโุขทัย
ถึงปัจจุบันด้านรูปแบบ  เนื้อหา  การแสดงความคิด  และจินตนาการ  
ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับศลิปวัฒนธรรม   
 

แก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ชัดเจนขึ้น 

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

1542405      แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  3(3-0-6) 
                   Thoughts  from  Literature 
 กลวิธีการแสดงแนวความคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม  
อิทธิพลของวรรณคดีและวรรณกรรมที่มีต่อสังคม  อิทธิพลของสังคมที่มีต่อ
วรรณกรรม 

แก้ไขรหสัวิชา เพื่อจัดล าดับความ
ยากง่ายของเนื้อหาและระดับชั้นป ี
 

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

1542101      ลักษณะภาษาไทย                     3(3-0-6)         
  Characteristics  of  Thai  Language 
  ลักษณะและองค์ประกอบของภาษาไทย ได้แก่  เสียง  ค า  และ
ประโยค  เน้นการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

1542105        นโยบายภาษาไทยมาตรฐาน             3(3-0-6) 
                       Thai  Standard Language Policy 
  พัฒนาการของนโยบายรัฐบาลเกีย่วกับการศึกษาภาษาไทย  การ
ท านุบ ารุงภาษามาตรฐาน  หลักการ  วิธีการบัญญตัิศัพท์  และ      การ
สร้างมาตรฐานภาษาไทย  
 

1542105        นโยบายภาษาไทยมาตรฐาน              3(3-0-6) 
                       Thai  Standard Language Policy 
  พัฒนาการของนโยบายรัฐบาลเกีย่วกับการศึกษาภาษาไทย      
การท านุบ ารุงภาษามาตรฐาน  หลักการ  วิธีการบญัญัติศัพท์  และการ
สร้างมาตรฐานภาษาไทย  

คงเดิม 
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1542106    วิวัฒนาการภาษาไทย         3(3-0-6) 
                      Evolution  of  Thai  Language 
      ลักษณะและวิวัฒนาการของภาษาตระกลูไทย วิวัฒนาการของ
อักษรและภาษาไทย ตั้งแต่สมยัสโุขทัยจนถึงปัจจุบัน      
 

1542106     วิวัฒนาการภาษาไทย                3(3-0-6) 
                      Evolution  of  Thai  Language 
      ลักษณะและวิวัฒนาการของภาษาตระกลูไท  วิวัฒนาการของ
อักษรและภาษาไทย ตั้งแต่สมยัสโุขทัยจนถึงปัจจุบัน       
 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับค าศัพท์เฉพาะทาง
วิชาการ 

1542201        การอ่านเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ         3(3-0-6) 
                      Reading  for  Special  Purpose 
 หลักการอ่านเพื่อวิเคราะห์  วินิจสาร  วิจารณ์และประเมินค่า ฝึก
อ่านสารจากสื่อมวลชนและวรรณกรรม 

1542201        การอ่านเพื่อจุดประสงคเ์ฉพาะ         3(3-0-6) 
                      Reading  for  Special  Purpose 
          หลักการอ่านเพื่อวิเคราะห์  วินิจสาร  วิจารณ์และประเมินค่า 
การอ่านสารจากสื่อมวลชนและวรรณกรรม 
 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

1542203  การเขียนเพื่อจดุประสงค์เฉพาะ            3(3-0-6) 
Writing  For  Special  Purpose 

          หลักการและรูปแบบการเขียนโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การเขยีน
ในหน้าหนังสือพิมพ์ ฝึกปฏิบตัิการเขียนตามความถนัดและสนใจ 
 

1542203       การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์      3(3-0-6) 
  Writing  for  Public Relations 
 หลักการและรูปแบบการเขียนโฆษณา  ประชาสมัพันธ์  การ
เขียนข่าว ปฏิบัติการเขียนตามความถนัดและสนใจ 

แก้ไขช่ือวิชาและแก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาใหก้ระชับขึ้น 

1542204  ศิลปะการอ่านออกเสียง  3(3-0-6) 
  Reading  Technique 
 ฐานกรณ์การเกิดเสียง   การเปล่งเสียงท่ีถูกตามอักขรวิธี   หลัก
และศลิปะการอ่านร้อยแก้วและรอ้ยกรอง  ฝึกปฏิบัติการอ่าน ร้อยแก้วและ
ร้อยกรอง 
 

1542204  ศิลปะการอ่านออกเสียง  3(3-0-6) 
  Reading  Technique 
 ฐานกรณ์การเกิดเสียง   การเปล่งเสียงท่ีถูกตามอักขรวิธี หลัก
และศลิปะการอ่านร้อยแก้วและรอ้ยกรอง   

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

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

1542206            การเขียนกวีนิพนธ์ไทย  3(3-0-6) 
  Thai  Poetry  Writing  
 รูปแบบและหลักการประพันธ์กวีนิพนธ์ไทยแต่ละประเภท  แบบ
แผนกวีนิพนธ์ในปัจจุบัน  การปฏบิัติการเขียนกวีนิพนธ ์

แก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ชัดเจนและแกไ้ขค าอธิบายรายวิชา 
ให้กระชับขึ้น 
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1542207  การเขียนสารคด ี   3(3-0-6) 

Feature  Writing 
 หลักการ  และกลวิธีการเขียนสารคดีแต่ละประเภท  ฝึกการ
เขียนสารคด ี

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

 หลักการ  และกลวิธีการเขียนสารคดีแต่ละประเภท  การพัฒนา
ทักษะการเขียนสารคดีตามความสนใจ 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาใหชั้ดเจน
ขึ้น 

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

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

คงเดิม 

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

 ที่มาของอักษรไทย  วิวัฒนาการของตัวอักษรไทยตั้งแตส่มัยพ่อ
ขุนรามค าแหง  จนถึงปัจจุบัน   ฝกึอ่านและเขียนได้  ศึกษาลักษณะ
อักษรไทยในท้องถิ่นและเปรียบเทยีบกับอักษรไทยปัจจุบัน 
 

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

      ที่มาของอักษรไทย  วิวัฒนาการและเปรียบเทียบลักษณะของตัว
อักษรไทยตั้งแตส่มัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน   

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

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

        ทฤษฎีการวิจารณ์วรรณกรรม  ศึกษาบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งใน
อดีตและปัจจุบัน  ฝึกเขยีนบทวิจารณ์วรรณกรรมทั้งประเภทร้อยแกว้และ
ร้อยกรอง 

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

 พัฒนาการของการวิจารณ์วรรณกรรม  ทฤษฎีและวิธีการวิจารณ์
วรรณกรรม การพัฒนาทักษะการวิจารณ์วรรณกรรม   

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

1542402  วรรณคดีนิราศ                          3(3-0-6)   
Niras  Literature 

           ความหมายและลักษณะวรรณคดีนิราศ ศึกษาในด้านจุดประสงค์
ในการแต่ง เนื้อหา  ธรรมเนียมหรอืขนบ  ลีลาการเขยีน  แรงบันดาลใจให้
กวีสร้างสรรค์วรรณคดีนริาศ   

1542402  วรรณกรรมนิราศ                    3(3-0-6)   
Niras  Literature 

        ความหมายและลักษณะวรรณกรรมนิราศ จุดประสงค์ในการแต่ง 
เนื้อหา  ขนบนิยม  ลีลาการเขียน  แรงบันดาลใจให้กวีสร้างสรรค์
วรรณกรรมนิราศ   

แก้ไขช่ือรายวิชาให้ชัดเจน 
และค าอธิบายรายวิชาให้กระชับข้ึน 
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1542403  วรรณกรรมประวตัิศาสตร์           3(3-0-6) 

Thai  Historical  Literature 
        ลักษณะ ความมุ่งหมาย และสาเหตุที่เกิดวรรณกรรมประวัติศาสตร ์
กลวิธีการน าเสนอเรื่อง ลักษณะค าประพันธ์ และการใช้ภาษา วิเคราะห์
เปรียบเทยีบเหตุการณ์ทางประวัตศิาสตร์ในด้านบุคคล ภาพสะท้อนและ
คุณค่าวรรณกรรม  
 

1542403  วรรณกรรมประวตัิศาสตร์           3(3-0-6) 
Thai  Historical  Literature 

        ลักษณะ ความมุ่งหมาย และสาเหตุที่เกิดวรรณกรรมประวัติศาสตร ์
กลวิธีการน าเสนอเรื่อง ลักษณะค าประพันธ์ และการใช้ภาษา วิเคราะห์
เปรียบเทยีบเหตุการณ์ทางประวัตศิาสตร์ในด้านบุคคล ภาพสะท้อนและ
คุณค่าวรรณกรรม  
 

คงเดิม 

1542404            คีตวรรณกรรมศึกษา                    3(3-0-6) 
  A Study of Thai  Songs   
        รูปแบบและลักษณะของวรรณกรรมเพลงไทย  วิเคราะห์กลวิธี
การแต่ง เนื้อหา ความคดิที่สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมตามบริบทของ
ความนิยม 
 

1542404            คีตวรรณกรรมศึกษา                     3(3-0-6) 
  Thai  Songs  Studies   
        รูปแบบและลักษณะของวรรณกรรมเพลงไทย  วิเคราะห์กลวิธี
การแต่ง เนื้อหา ความคดิที่สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมตามบริบทของ
ความนิยม 

แก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษให้
กระชับขึ้น 
 

1543101  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย      3(3-0-6) 
                    Reading  and  Writing  Systems  in  Thai 
 ศึกษาหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ในการอ่านและเขียนค าไทย  ฝึกการ
อ่านและการเขียน  เก็บรวบรวมค าที่มักเขียนหรืออ่านผิดเพี้ยนไปจาก
กฎเกณฑ์ วิเคราะห์   อภิปรายและสรุปผลเพื่อน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 

1541103  หลักการอ่านและการเขียนค าไทย           3(3-0-6) 
            Principles of Reading  and  Writing in Thai 
 หลักเกณฑ์การอ่านและเขียนค าไทย  วิเคราะห์การอ่านและการ
เขียนค าไทยในปัจจุบัน  

แก้ไขรหสัวิชา เพื่อจัดล าดับความ
ยากง่ายของเนื้อหาและระดับชั้นป ี 
แก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ชัดเจน 
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

1543103  ภาษาถิ่น                                        3(3-0-6) 
Dialect 

          ศึกษาความหมายของภาษาถิ่น  การจ าแนกภาษาไทยถ่ินใน
ประเทศไทย  ความแตกต่างของภาษาไทยถ่ินในด้านเสียง  ค า  ประโยค  
ความหมาย  ฝึกเก็บข้อมูล  และวเิคราะห์ภาษาไทยถ่ิน   

1543103  ภาษาถิ่น                                        3(3-0-6) 
Dialects 

          ความหมายของภาษาถิ่น  การจ าแนกภาษาไทยถ่ินในประเทศ
ไทย  ความแตกตา่งของภาษาไทยถิ่นในด้านเสียง  ค า  ประโยค  
ความหมาย  การเก็บข้อมลูและการวิเคราะห์ข้อมลูภาษาไทยถ่ิน   

แก้ไขช่ือวิชารายวิชาภาษาอังกฤษ 
และแก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้
กระชับขึ้น 
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1543105  ภาษาศาสตรส์ังคม   3(3-0-6) 
                Sociolinguistics 
 ความหมายของภาษาศาสตรส์ังคม  ขอบเขตของภาษาศาสตร์
สังคม  หลักการส าคญัในภาษาศาสตร์กับปจัจัยทางสังคม  ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับปัจจัยทางสังคม  วิเคราะห์ภาษาของชุมชนที่
มีสภาพทางสังคมแตกตา่งกัน  และศึกษาความเปลี่ยนแปลงของภาษาใน
ชุมชน 
 

1543105  ภาษาศาสตรส์ังคม   3(3-0-6) 
              Sociolinguistics 
 ความหมายของภาษาศาสตรส์ังคม  ขอบเขตของภาษาศาสตร์
สังคม  ศึกษาและวเิคราะห์ความสมัพันธ์ระหว่างภาษากับปจัจัยทางสังคม   

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

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

          ประวัติความเป็นมาของภาษาบาลแีละสันสกฤต เปรียบเทยีบ
ลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย  การน าค าภาษาบาลี
สันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย  อิทธิพลของภาษาบาลสีันสกฤตทีม่ีต่อ
ภาษาไทย 
 

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

 ประวัติความเป็นมาของภาษาบาลแีละสันสกฤต เปรียบเทยีบ
ลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย  หลักการสังเกตภาษา
บาลีและสันสกฤต การน าค าภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย  อิทธิพล
ของภาษาบาลีสันสกฤตที่มตี่อภาษาไทย 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาใหชั้ดเจน
ขึ้น 

1543202    ภาษากับวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
  Language  and  Culture 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมในด้านวัฒนธรรมการใช้
ภาษา  ภาษาที่สะท้อนวิถีชีวิต  คา่นิยม  และความเช่ือของคนในสังคม  ฝึก
วิเคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม  และพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม 
 
 
 

1542210    ภาษากับวัฒนธรรม   3(3-0-6) 
  Language  and  Culture 
 ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม   และวัฒนธรรมการใช้
ภาษา การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม 
 

ก าหนดให้เป็นวิชาบังคับ 
แก้ไขรหสัวิชา เพื่อจัดล าดับความ
ยากง่ายของเนื้อหาและระดับชั้นปี
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 
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1543203   ประดิษฐการทางภาษา  3(3-0-6) 
  Language  Invention 
 ความหมายและประเภทของประดิษฐการ  วิเคราะห์การใช้
ประดิษฐการทางภาษาที่ผู้แต่งสร้างสรรค์ในสารประเภทต่าง ๆ  อิทธิพล
ของประดิษฐการทางภาษาที่มตี่อสังคม ฝึกวิเคราะห์ประดิษฐการทาง
ภาษาจากสื่อประเภทต่าง ๆ  และสร้างสรรค์ประดิษฐการทางภาษา 
 

1542211   ประดิษฐการทางภาษา  3(3-0-6) 
  Language  Invention 
 ความหมายและประเภทของประดิษฐการ  วิเคราะห์ประดิษฐ
การทางภาษาในสารประเภทตา่งๆ  อิทธิพลของประดิษฐการทางภาษาท่ีมี
ต่อสังคม  
 

แก้ไขรหสัวชิา เพื่อจัดล าดับความ
ยากง่ายของเนื้อหาและระดับชั้นปี
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

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

 หลักการและกลวิธีการเขียน บทความแต่ละประเภท ฝึก
ปฏิบัติการเขียนบทความ 
 

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

 หลักการและกลวิธีการเขียน บทความแต่ละประเภท การพัฒนา
ทักษะการเขียนบทความตามความสนใจ 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาใหชั้ดเจน
ขึ้น 

1543211        การเขียนบท                                3(3-0-6) 
                Script  Writing 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
ด้านการออกอากาศ  การศึกษาบทวิทยุและโทรทัศน์  การเขียนบทและ
เสนอผลงาน  เพื่อการเผยแพร ่
 

1543211        การเขียนบท                             3(3-0-6) 
                       Script  Writing 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิทยุกระจายเสียง และวิทยโุทรทัศน์ 
หลักการและรูปแบบการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์  การ
พัฒนาทักษะการเขียนบทตามความสนใจ 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาใหก้ระชับ
ขึ้น 

1543213   การแปล                             3(3-0-6) 
Translation   

 หลักเกณฑ์และกลวิธีในการแปลความ กลวิธีในการแปล และ
ถอดความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง 
 
  

1543213   การแปล                                   3(3-0-6) 
Translation   

 หลักเกณฑ์และกลวิธีในการแปลความ กลวิธีในการแปล และ
ถอดความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง  

คงเดิม 
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1543214       การจัดท าหนังสือ                      3(2-2-5) 
                     Editorial Work 
    แนวคิด เนื้อหา รูปแบบของหนังสอื กระบวนการจัดท าหนังสือ 
ปัจจัยที่ก าหนดการท างาน กฎหมายเกี่ยวกับการพมิพ์ บทบาทหน้าท่ีและ
จรรยาบรรณของบรรณาธิการ  ฝกึคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อก าหนด
แนวคิดการจดัท าหนังสือ และฝึกปฏิบัติจัดท าหนังสือ 
 

1543214       การจัดท าหนังสือ                           3(2-2-5) 
                     Editorial Work 
     แนวคิด เนื้อหา รูปแบบของหนังสอื กระบวนการจัดท าหนังสือ 
การเป็นบรรณาธิการ  กฎหมายเกีย่วกับการพิมพ์ และฝึกปฏบิัติการจัดท า
หนังสือ 
 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

1543215  การย่อความ                      3(3-0-6) 
Summary 

 การจับใจความส าคญัจากการฟังและการอ่าน  ความส าคญัและ
เทคนิคการเขียนย่อความรปูแบบต่าง ๆ  ฝึกปฏิบัติการเขียนย่อความ 
 

1542212  การย่อความ                               3(3-0-6) 
Summary 

     การจับใจความส าคญัจากการดู การฟัง และการอ่าน 
ความส าคญั และเทคนิคการเขียนย่อความรูปแบบต่างๆ  การพัฒนาทักษะ
การเขียนย่อความ 
 

แก้ไขรหสัวิชา เพื่อจัดล าดับความ
ยากง่ายของเนื้อหาและระดับชั้นปี
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาใหชั้ดเจน
ขึ้น 

1543217   การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม 3(3-0-6) 
  Reading  for  life  and  Society  Development 
           หลักและวิธีการอ่านเพื่อพัฒนาคณุภาพชีวิต  การอ่านงานเขียนท่ี
ส่งเสริมความคิดและอุดมคติในการเป็นพลเมืองที่ดี  มีมโนทัศน์และ
จิตส านึกท่ีสร้างสรรคค์ุณค่าของชีวิตเพื่อพัฒนาสังคม  อ่านงานเขียน
ประเภทต่าง ๆ  ท้ังร้อยแก้วและรอ้ยกรอง 
 

1542213   การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม    3(3-0-6) 
  Reading  for  life  and  Society  Development 
           หลักและวิธีการอ่านงานเขียนท่ีส่งเสรมิความคดิและอุดมคติใน
การเป็นพลเมืองที่ดี  มีมโนทัศน์และจิตส านึกเพื่อสร้างสรรคค์ุณคา่ของ
ตนเองและสังคม  

แก้ไขรหสัวิชา เพื่อจัดล าดับความ
ยากง่ายของเนื้อหาและระดับชั้นปี
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

1543220  การเขียนบันเทิงคดี      3(3-0-6) 
  Non- Fiction Writing 
 หลักการเขียนบันเทิงคดีแต่ละประเภท ในด้านองค์ประกอบ  
การใช้ภาษา  กลวิธีการน าเสนอและฝึกปฏิบัติการเขียนบางประเภทตาม
ความสนใจและความถนดั 

1543220             การเขียนบันเทิงคดี           3(3-0-6) 
  Non- Fiction Writing 
 หลักการเขียนบันเทิงคดีแต่ละประเภท ในด้านองค์ประกอบ     
การใช้ภาษา  กลวิธีการน าเสนอและพัฒนาทักษะการเขียนบันเทิงคดีตาม
ความสนใจ 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาใหก้ระชับ
ขึ้น 
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1543306            จารึกและเอกสารโบราณ         3(3-0-6) 
  Paleography  and Ancient  Documentary 
     ศึกษาเอกสารโบราณยุคต่าง ๆ ของไทย  ตั้งแต่สมยัโบราณจนถึง
สมัยรัตนโกสินทร์  ในด้านที่มา  ลกัษณะอักษร  อักขรวิธี  วิวัฒนาการของ
ตัวอักษร  วัสดุที่ใช้ในการเขียนตลอดจนการอ่านเอกสารโบราณ  การ
คัดลอก  การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี   
 

1543306         จารึกและเอกสารโบราณ                3(3-0-6) 
  Paleography  and Ancient  Documentary 
     ศึกษาเอกสารโบราณยุคต่างๆ ของไทย  ในด้านที่มา  ลักษณะ
อักษร  อักขรวิธี  วิวัฒนาการของตัวอักษร  วัสดุที่ใช้ในการเขียนตลอดจน
การอ่านเอกสารโบราณ  การคัดลอก  การเก็บรักษาอย่างถูกวิธี   

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

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

           ความหมาย   ก าเนดิวรรณคดีการละคร   ลักษณะของวรรณคดี
การละครแตล่ะประเภท พัฒนาการของละครกบัศิลปะสาขาอ่ืน คณุค่าของ
วรรณคดีการละคร 
 

1542406   วรรณกรรมการละคร                    3(3-0-6) 
Thai  Dramatic  Literature 

           ความหมาย   ความเป็นมาของวรรณกรรมการละคร   ลักษณะ
วรรณกรรมการละครแตล่ะประเภท คุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างละคร
กับศิลปะสาขาอ่ืน  
 

แก้ไขรหสัวิชา เพื่อจัดล าดับความ
ยากง่ายของเนื้อหาและระดับชั้นป ี
แก้ไขช่ือวิชาให้ชัดเจนและแกไ้ข
ค าอธิบายรายวิชาใหก้ระชับข้ึน 

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

           ความหมายและองค์ประกอบของสังคมและการเมือง   ลักษณะ
ของวรรณกรรมทางสังคมและ ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคม
และการเมือง  วิเคราะห์เปรียบเทยีบลักษณะของสังคมและการเมืองที่
ปรากฏในวรรณกรรม  
 

1542407      วรรณกรรมสังคมและการเมือง  3(3-0-6) 
Social  and  Political  Literature 

           ความหมาย องค์ประกอบ และลักษณะของวรรณกรรมสังคมและ
การเมือง   ความสมัพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับสังคมและการเมือง  
วิเคราะหล์ักษณะของสังคมและการเมืองที่ปรากฏในวรรณกรรม  

แก้ไขรหสัวิชา เพื่อจัดล าดับความ
ยากง่ายของเนื้อหาและและ
ระดับชั้นปี  
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาใหก้ระชับ
ขึ้น 

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

         ศึกษาวรรณคดเีอกของไทยแต่ละสมยั ในด้านผู้แต่ง ความมุง่หมาย  
รูปแบบ แนวคิด  ลักษณะเด่นและคุณค่า  วิเคราะห์วรรณคดเีอกบางเรื่อง
ในสมัยต่าง ๆ 

1542408  วรรณกรรมมรดก   3(3-0-6) 
Literal  Heritage 

 วิเคราะห์วรรณกรรมเอกของไทยแต่ละสมัย  ในด้าน
องค์ประกอบ ลักษณะเด่นและคณุค่าของวรรณกรรม 

แก้ไขรหสัวิชา เพื่อจัดล าดับความ
ยากง่ายของเนื้อหาและระดับชั้นป ี
แก้ไขช่ือวิชาและแก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาให้กระชับขึ้น 
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1543407   วรรณกรรมท้องถิ่น                      3(3-0-6) 

Local  Literature 
           ความหมาย  ประเภท  ลักษณะร่วม  และลักษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมท้องถิ่น  ศึกษาวรรณกรรมท้องถิ่นที่ส าคญั ความส าคัญระหว่าง
วรรณกรรมท้องถิ่นกับวรรณกรรมแบบฉบับ ฝึกอ่านและวเิคราะห์
วรรณกรรมท้องถิ่น 
 

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

           ความหมาย  ประเภท  ลักษณะร่วม  และลักษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมท้องถิ่น  ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมท้องถิ่นกับ
วรรณกรรมแบบฉบับ  วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นที่ส าคัญ   

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

1543408     คติชนวิทยา          3(2-2-5) 
  Folklore 
 ความหมาย  ประวัติความเป็นมา  ประเภทของคติชนวิทยา 
ทฤษฎีทางคติชนวิทยาความสัมพนัธ์ระหว่างคติชนกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ  
วิธีการรวบรวมข้อมูล   การจ าแนก  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ศึกษาภูมิ
ปัญญาไทยเปรียบเทียบภูมิปญัญาท้องถิ่นและการผสมผสานกับภูมปิัญญา
สากล  
     ฝึกปฏิบัติ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และน าเสนอผลการศึกษา 
 

1542409     คติชนวิทยา           3(2-2-5) 
  Folklore 
 ความหมาย  ความเป็นมา  ประเภทของคติชนวิทยา  ทฤษฎีทาง
คติชนวิทยา  ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ  วิธีการ
รวบรวมข้อมลู   การจ าแนก  และการวิเคราะห์ข้อมลู  ศึกษาภูมปิญัญา
ไทยเปรยีบเทียบภูมิปัญญาท้องถิ่นและการผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล 
ฝึกปฏิบัติ  การเก็บรวบรวมข้อมลู  วิเคราะห์  และน าเสนอผลการศกึษา 

ก าหนดให้เป็นวิชาเอกเลือก 
แก้ไขรหสัวิชา เพื่อจัดล าดับความ
ยากง่ายของเนื้อหาและระดับชั้นป ี
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาใหก้ระชับ
ขึ้น 

1543409   วรรณกรรมซีไรต ์   3(3-0-6) 
  Literature  of  S.E.A  Write  Award 
 ความเป็นมาของรางวลัซีไรต์  ผลงานวรรณกรรมไทย ที่ได้รับ
รางวัลในด้าน  ผู้แต่ง  รูปแบบ  กลวิธีการน าเสนอ  ภาษา  เนื้อหา  
แนวคิด  วิเคราะห์สภาพและแนวโน้มของการสร้างวรรณกรรมซีไรต ์

1543409  วรรณกรรมซีไรต ์    3(3-0-6) 
  Literature  of  S.E.A  Write  Award 
 ความเป็นมาของรางวลัซีไรต์  ผลงานวรรณกรรมไทยท่ีไดร้ับ
รางวัลในด้าน  ผู้แต่ง  รูปแบบ  กลวิธีการน าเสนอ  ภาษา  เนื้อหา  
แนวคิด  วิเคราะห์สภาพและแนวโน้มของการสร้างวรรณกรรมซีไรต์ 
 
 
 

คงเดิม 
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1543424        วรรณกรรมแปล                         3(3-0-6) 
                    Translated  Literary Works 
      ศึกษาวรรณกรรมแปลจากต่างประเทศท่ีมีเนื้อหา  แนวคิด  และ
กลวิธีการแต่งซึ่งสะท้อนคุณค่าต่อชีวิตและการสรา้งสรรค์วรรณกรรมไทย 

1543424        วรรณกรรมแปล                            3(3-0-6) 
                   Translated  Literary Works 
         วิเคราะห์วรรณกรรมแปลจากต่างประเทศท่ีมเีนื้อหา แนวคิดและ
กลวิธีการแต่งซึ่งสะท้อนคุณค่าต่อชีวิตและการสรา้งสรรค์วรรณกรรมไทย 
 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

 1543425   วรรณกรรมอาเซียน   3(3-0-6) 
Asian Literature 

 ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รูปแบบ กลวิธีการ
น าเสนอ เนื้อหา แนวคิด และภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจาก
วรรณกรรมอาเซียน  
 

เพิ่มรายวิชาใหม่ เพ่ือใหส้อดคล้อง
กับบริบททางสังคม 

 1543426   วรรณกรรมเปรยีบเทียบ   3(3-0-6) 
Comparative Literature 

         กระบวนทัศน์ วิธีการวรรณกรรมเปรียบเทียบ พัฒนาการ
วรรณกรรมเปรยีบเทียบในสังคมตะวันตกและสังคมไทย  การวิเคราะห์และ
การใช้กระบวนทัศน์และวิธีการวรรณกรรมเปรียบเทียบในการศึกษา
วรรณกรรมไทย 
 

เพิ่มรายวิชาใหม่ เพ่ือใหส้อดคล้อง
กับบริบททางสังคม 

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

1543501       การจัดท าหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน 3(2-2-5) 
     Editorial Work  for Children  and  Adolescent 
 ความหมาย  จดุมุ่งหมาย  ประเภทและพัฒนาการของหนังสือ
ส าหรับเด็กและเยาวชน  หลักการสร้างหนังสือส าหรับเด็กและเยาวชน การ
วิเคราะห์และประเมินค่าหนังสือส าหรับเด็ก ฝึกปฏิบตัิการจดัท าหนงัสือ
และนิตยสารส าหรับเด็กและเยาวชน  
 

แก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษและ
ค าอธิบายรายวิชาให้ชัดเจนขึ้น 
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1543503     ผลงานการค้นคว้าทางภาษาและวรรณคดไีทย  3(3-0-6) 
         A  Study  of  Research  Work  in  Thai 
          ศึกษาระเบยีบวิธีวิจัยและผลงานคน้คว้าวิจัย  รวมทั้งวิธีการที่ใช้
กับงานนั้น  การน าผลหรือข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการ
สอนและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในรูปแบบต่าง ๆ  ให้ศึกษางานวิจัยในสาขา
วรรณคดี  หลักภาษาและการใช้ภาษา 
 

  ตัดรายวิชาออก เพราะซ้ าซ้อนกับ
วิชา การวิจัยทางภาษาไทย 

1543601  การถ่ายทอดสาระภาษาไทย                3(2-2-5) 
  Propagation in Thai 
 กระบวนการจดัประสบการณ์การเรียนรู้  สื่อ และกิจกรรมที่
สอดคล้องกับสาระภาษาไทย  ฝึกปฏิบัติการจัดการเรยีนรู้ และถ่ายทอด
สาระภาษาไทย 
 

1543601  การถ่ายทอดสาระภาษาไทย                3(2-2-5) 
  Propagation in Thai 
 ศึกษากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สื่อ และกจิกรรม
ที่สอดคล้องกับสาระภาษาไทย  ฝกึการจัดท าแผนการจดัการเรียนรู้ ฝึก
ปฏิบัติการจัดการเรยีนรู้และถ่ายทอดสาระภาษาไทย 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาใหชั้ดเจน
ขึ้น 

 1543602  ภาษาไทยส าหรบัเด็กพิเศษ      3(2-2-5) 
Thai for Special Children 

 พัฒนาทางภาษาของเด็กพิเศษ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและวิธีการ
ทางภาษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการออกเสียง ค า และกลุ่มค าของเด็กพิเศษ  
 

เพิ่มรายวิชาใหม่ เพ่ือใหส้อดคล้อง
กับบริบททางสังคม 

1544103          ภาษาไทยส าหรบัชาวต่างประเทศ       3(3-0-6) 
                    Thai  for  Foreigners 
 วิเคราะหป์ัญหาของโครงสร้างภาษาไทยที่มีผลต่อความเข้าใจของ
ชาวต่างประเทศ  ในเรื่องการออกเสียง  การใช้ค า  การใช้ประโยคการสื่อ
ความหมายและแนวทางการแก้ปญัหา  การสื่อสารในบริบทของสังคม 
 

1544103          ภาษาไทยส าหรบัชาวต่างประเทศ       3(3-0-6) 
                   Thai  for  Foreigners 
        วิเคราะหโ์ครงสร้างภาษาไทยท่ีมผีลต่อความเข้าใจของชาว
ต่างประเทศ  การพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายส าหรับชาว
ต่างประเทศ 
 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 
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1544201       ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย          3(3-0-6) 
                   Foreign  Loanwords  in  Thai 
       ประวัติการติดต่อกับชนชาติต่าง ๆ  สาเหตุทีไ่ทยรับค า
ภาษาต่างประเทศมาใช้  ลักษณะของภาษาต่างประเทศท่ีเข้ามาใน
ภาษาไทย   
 

1543221       ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย          3(3-0-6) 
                   Foreign  Loanwords  in  Thai 
       ประวัติการติดต่อกับชนชาติต่าง ๆ  สาเหตุทีไ่ทยรับค า
ภาษาต่างประเทศมาใช้  ลักษณะของภาษาต่างประเทศท่ีเข้ามาใน
ภาษาไทย   

แก้ไขรหสัวิชา เพื่อจัดล าดับความ
ยากง่ายของเนื้อหาและระดับชั้นปี 
 

1544203      การแปรรปูวรรณกรรม  3(3-0-6) 
      Adaptation  of  Literary  Works 
 รูปแบบ  หลักการสรา้งวรรณกรรมประเภทต่าง ๆ  และหลักการ
แปรรูปวรรณกรรมจากรูปแบบหนึง่ไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง  รวมทั้งศึกษา
กฎหมายที่เกีย่วกับทรัพย์สินทางปญัญา  ฝึกปฏิบัติ  การแปรรูป
วรรณกรรม  เน้นด้านเทคนิคการเขียน  และความคดิสร้างสรรค์ 
 

1544203      การแปรรปูวรรณกรรม  3(3-0-6) 
       Adaptation  of  Literary  Works 
 รูปแบบ หลักการสร้างวรรณกรรมประเภทต่างๆ  และหลักการ
แปรรูปวรรณกรรมจากรูปแบบหนึง่ไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง รวมทั้งศึกษา
กฎหมายทีเ่กีย่วกับทรัพย์สินทางปญัญา การแปรรูปวรรณกรรม  เนน้ด้าน
เทคนิคการเขียน  และความคิดสรา้งสรรค ์

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

1544204   การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) 
    Children  and  Adolescent  Book  Writing 
 ลักษณะและรูปแบบวรรณกรรมส าหรับเด็กและวยัรุ่น ศึกษา
หลักการเขียน  วรรณกรรมบันเทิงและสารคดีส าหรับเด็กและวยัรุ่น  ฝึก
เขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
 

1544204       การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 3(3-0-6) 
        Children  and  Adolescent  Book  Writing 
 ลักษณะและรูปแบบวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน หลักการ
เขียนวรรณกรรมบันเทิงและสารคดีส าหรับเด็กและเยาวชน  พัฒนาทักษะ
การเขียนวรรณกรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

1544205    การพูดทางวิทยุกระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน ์3(3-0-6) 
              Speaking  on  Broadcasting  
          หลักการและวิธีการพดูทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ฐานะโฆษก  พิธีกร  ผู้จดัรายการ  การอ่านตามบท  การอ่านข่าว  
ตลอดจนการบรรยายทางวิทยุกระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน์  
 

1544205    การพูดทางวิทยุกระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน ์3(3-0-6) 
              Speaking  on  Broadcasting  
          หลักการและวิธีการพดูทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ฐานะโฆษก  พิธีกร  ผู้จดัรายการ  การอ่านตามบท  การอ่านข่าว  
ตลอดจนการบรรยายทางวิทยุกระจายเสยีงและวิทยโุทรทัศน์  
 

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

1544401        วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา       3(3-0-6) 
                     Literature  on  Thai  Customs 
        ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา    
วรรณศิลป์ ปรัชญา  ความเช่ือ ที่ปรากฏในวรรณกรรมขนบประเพณีและ
ศาสนา  ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ  ศาสนาพิธีกรรมกับวรรณกรรม  

แก้ไขช่ือวิชาและแก้ไขค าอธิบาย
รายวิชาให้ชัดเจนขึ้น 

1544402 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย3(3-0-6) 
       Influence  of  Foreign  Literature  on  Thai Literature 
       ศึกษาอิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศท่ีส าคัญทั้งตะวันออก
และตะวันตกที่มวีรรณกรรมไทยตัง้แต่โบราณถึงปัจจุบันในด้านเนื้อหา  
แนวคิด  ภาษา  และรูปแบบ 
 

1544402  อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย  
                                                                            3(3-0-6) 
       Influence  of  Foreign  Literature  on  Thai Literature 
          วรรณกรรมต่างประเทศท่ีส าคัญทัง้ตะวันออกและตะวันตกที่มี
อิทธิพลต่อวรรณกรรมไทย ในด้านเนื้อหา แนวคิด ภาษา และรูปแบบ 

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

1544601       การน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร ์3(2-2-5) 
                  Thai  Language  Presentation  by   Computer
 ศึกษาโปรแกรมส าเร็จรูปที่ใช้ในการวิเคราะห์สารและการ
น าเสนอสารภาษาไทย ภาษาที่ใช้ในการน าเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ การ
จัดท าบทเพื่อการน าเสนอ ฝึกปฏบิัติการวิเคราะหส์ารที่เป็นลักษณะ
ข้อความ สถิติ และแผนภูมิ สร้างสื่อประสมเพื่อการน าเสนอสารภาษาไทย  
การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแก้ไข 
 
 
 
 
 

 ตัดรายวิชาออก เพราะหลักสูตรเนน้
มาตรฐานผลการเรียนรูด้้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

 

-95- 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
1544801      การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย     2(90) 
                 Preparation  for  Professional  Internship  in  Thai   
     จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการเรยีนรู้  ลักษณะ และโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ  
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยเน้นที่ทักษะขั้น
พื้นฐาน และระดับสูงภาคปฏิบตัิในงานและกิจกรรมส าหรับฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 

1544801      การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย     2(90) 
                 Preparation  for  Professional Experience  in  Thai   
     จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการเรยีนรู้  ลักษณะ และโอกาสของการ
ประกอบอาชีพ  การพัฒนาตัวนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ  
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ  โดยเน้นที่ทักษะขั้น
พื้นฐาน และระดับสูงภาคปฏิบตัิในงานและกิจกรรมส าหรับฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
 

แก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ชัดเจนขึ้น 

1544802      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย          5(450) 
       Professional  Internship  in  Thai             
 ฝึกงานในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวสิาหกิจ  หรือธุรกิจเอกชน  โดย
น าความรู้ภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตัิที่ได้ศึกษาไปใช้ใน
สถานการณ์จริง 
 

1544802      การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย          5(450) 
       Professional  Experience  in  Thai             
 ฝึกงานในหน่วยงานรัฐบาล  รัฐวสิาหกิจ  หรือธุรกิจเอกชน  โดย
น าความรู้ภาษาไทยท้ังภาคทฤษฎแีละภาคปฏิบตัิที่ได้ศึกษาไปใช้ใน
สถานการณ์จริง 
   

แก้ไขช่ือรายวิชาภาษาอังกฤษให้
ชัดเจนขึ้น 

1544803            การเตรียมสหกิจศึกษา                       1(45)            
             Cooperative Education Preparation  
 หลักการ  ความส าคญั และประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากสหกิจ
ศึกษา  ทักษะและเทคนิคการสมัครงานและการสมัภาษณ์  ความรู้พืน้ฐาน
ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงานและระบบบริหารคณุภาพงาน คุณภาพในสถานประกอบการ  
จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  แนวทางการจัดท าโครงการ  การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขยีนรายงานโครงการ  และการน าเสนอ
ผลงานโครงการ 
 

1544803            การเตรียมสหกิจศึกษา                       1(45)            
             Cooperative Education Preparation  
 หลักการ  ความส าคญั และประโยชน์ท่ีนักศึกษาได้รับจากสหกิจ
ศึกษา  ทักษะและเทคนิคการสมัครงานและการสมัภาษณ์  ความรู้พืน้ฐาน
ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงานและระบบบริหารคณุภาพงาน คุณภาพในสถานประกอบการ  
จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา  แนวทางการจัดท าโครงการ  การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน  การเขยีนรายงานโครงการ  และการน าเสนอ
ผลงานโครงการ 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
 1544804      สหกิจศึกษา                 6(540) 
         Cooperative Education 
      รายวิชาบังคับก่อน : 1544803 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 
 การปฏิบัติงานด้านภาษาไทยในสถานประกอบการเสมือนเป็น
พนักงานของสถานประกอบการในต าแหน่งที่มีภาระงานสอดคล้องกับ
สาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  มีหน้าที่รับผิดชอบ
แน่นอน  มีผู้นิเทศงาน การตดิตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 

1544804      สหกิจศึกษา                 6(540) 
         Cooperative Education 
      รายวิชาบังคับก่อน : 1544803 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45) 
 การปฏิบัติงานด้านภาษาไทยในสถานประกอบการเสมือนเป็น
พนักงานของสถานประกอบการในต าแหน่งที่มีภาระงานสอดคล้องกับ
สาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  มีหน้าที่รับผิดชอบ
แน่นอน  มีผู้นิเทศงาน การตดิตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
 

คงเดิม 

1544901        การวิจัยทางภาษาไทย                 3(3-0-6) 
                    Research  Work  in  Thai 
 วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย  การเลือกหัวข้อ  และการ
เขียนเค้าโครงการวิจยั  การก าหนดวัตถุประสงค์และกรอบความคิด  
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ   การจ าแนก  วิเคราะห์และการตีความ  
ข้อมูล  การเขียนรายงานการวิจยั 
 

1543901        การวิจัยทางภาษาไทย                    3(3-0-6) 
                    Research  Work  in  Thai 
 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย วิธีและรูปแบบการวิจัยทาง
ภาษาไทย  การศึกษาผลงานการวจิัยภาษาไทย การเลือกหัวข้อ  และการ
เขียนเค้าโครงการวิจยั วิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัย 

แก้ไขรหสัวิชา เพื่อจัดล าดับความ
ยากง่ายของเนื้อหาและและ
ระดับชั้นป ี
แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 

 1544902     สัมมนาภาษาไทย                    3(3-0-6) 
                  Seminar  on  Thai  Language 
         ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาค้นคว้าและวิธีการจดั
สัมมนา วิเคราะห์ปัญหาและปรากฏการณ์ในการใช้ภาษาไทยใน
แหล่งข้อมูลตา่งๆ สรปุผลการศึกษาและน าเสนอผลการศึกษาใน         
การประชุมสัมมนา 
 
 
 

1544902     สัมมนาภาษาไทย                     3(3-0-6) 
                  Seminar  on  Thai  Language 
       ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาค้นคว้าและวิธีการจดั
สัมมนา สัมมนาประเด็นปญัหาเกีย่วกับภาษาไทย   

แก้ไขค าอธิบายรายวิชาให้กระชับ
ขึ้น 



 

 

-97- 

หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
 1544903 สัมมนานักเขียนไทย                    3(3-0-6) 
  Seminar on  Thai  Writer 
          ศึกษางานของนักเขียนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในด้าน
แนวความคิดและกลวิธีการเขียนของนักเขียน และน าเสนอผลการศกึษาใน
การประชุมสัมมนา 
 

 1544903 สัมมนานักเขียนไทย                    3(3-0-6) 
  Seminar on  Thai  Writer 
          ศึกษางานของนักเขียนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในด้าน
แนวความคิดและกลวิธีการเขียนของนักเขียน และน าเสนอผลการศกึษาใน
การประชุมสัมมนา 
 

คงเดิม 
 

1544904       การศึกษาเอกเทศ                  3(3-0-6) 
                   Independent  Study 
      เลือกศึกษาเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่สนใจในขอบข่ายของวิชาภาษาไทย 
และน าเสนอในรูปแบบภาคนิพนธ์หรือสารนิพนธ์ 
 

 ตัดรายวิชาออก เพราะซ้ าซ้อนกับ
วิชา การวิจัยทางภาษาไทย  

1544905      สัมมนาร้อยแก้ว  ร้อยกรอง                3(3-0-6) 
                   Seminar in Thai  Prose and Poetry   
       ศึกษาค้นคว้างานเขียนร้อยแก้ว  และร้อยกรองที่มีคุณคา่ในด้าน
สุนทรียภาพ  พัฒนาการทางแนวคิดและกลวิธีในการสร้างสรรค์งานเขียน   
น าเสนอผลการศึกษาด้วยการสมัมนา   
 

1544905      สัมมนาร้อยแก้ว  ร้อยกรอง                3(3-0-6) 
                   Seminar in Thai  Prose and Poetry   
       ศึกษาค้นคว้างานเขียนร้อยแก้ว  และร้อยกรองที่มีคุณคา่ในด้าน
สุนทรียภาพ  พัฒนาการทางแนวคิดและกลวิธีในการสร้างสรรค์งานเขียน   
น าเสนอผลการศึกษาด้วยการสมัมนา   

คงเดิม 
 

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

1552115     ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอา่นทางวิชาการ  3(3-0-6) 
      English  for  Academic  Reading  Development 
 ฝึกอ่านข้อความภาษาอังกฤษทางวิชาการ  ได้แก่ รายงาน  
บทคัดย่อ  บทความ  และต ารา  เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

คงเดิม 
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หลักสูตรเดิม ปีการศึกษา 2554 หลักสูตรปรับปรุง  ปีการศึกษา 2559 เหตุผล 
1552116     ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขียนทางวิชาการ   3(3-0-6) 
      English  for  Academic  Writing  Development 
 ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบรายงานวิชาการ ได้แก่ รายงาน  
บทคัดย่อ  เน้นการเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง  ฝึกการแปลที่จ าเป็นใน
สาขาวิชา 
 

1552116     ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขียนทางวิชาการ   3(3-0-6) 
      English  for  Academic  Writing  Development 
 ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบรายงานวิชาการ ได้แก่ รายงาน  
บทคัดย่อ  เน้นการเรียนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง  ฝึกการแปลที่จ าเป็นใน
สาขาวิชา 
 

คงเดิม 
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ภาคผนวก ค   
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และค าสั่งต่างๆ 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2554 

--------------------------------------------- 
 
โดยที่เป็นการสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้

สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้ 
         ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2554"  
         ข้อ 2 ให้ใช้ข้อบังคับนี้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
         ข้อ 3 บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และประกาศ อ่ืนใดในส่วนที่ได้ก าหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน  

ข้อ 4 ในข้อบังคับนี้ 
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร   

ข้อ 5 ให้มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตามหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
โดยจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าสิบห้าสัปดาห์ต่อหนึ่งภาคการศึกษา
ปกติ ส าหรับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาใดๆ ที่เป็นหลักสูตรอิสระระยะสั้น                 ในภาค
การศึกษาปกติ และภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ระยะเวลาศึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรนั้นๆ  

มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาฤดูร้อนที่มีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า
แปดสัปดาห์ด้วยก็ได้ โดยจัดให้มีการเรียนการสอนครบตามจ านวนชั่วโมงเรียนในภาคการศึกษาปกติส าหรับ
รายวิชานั้นๆ ภายในระยะเวลาศึกษาส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน 

ข้อ 6 ผู้ที่เข้าศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย จะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอ่ืนๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 

ข้อ 7  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินการโดยการสอบคัดเลือก หรือคัดเลือก 
ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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ข้อ 8 นักศึกษาสามารถเลือกสมัครเข้าศึกษาในระบบการศึกษาภาคปกติที่จัดการเรียนการสอนใน
เวลาราชการ หรือทั้งในและนอกเวลาราชการ หรือการศึกษาภาคพิเศษซึ่งจัดเฉพาะนอกเวลาราชการก็ได้ 

ข้อ 9 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย สามารถขอยกเว้นการเรียนรายวิชา หรือเทียบโอนหน่วยกิ
ตรายวิชา โดยน าประสบการณ์ หรือผลการเรียนรายวิชาจากมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนที่
มหาวิทยาลัยรับรองมาขอยกเว้นหรือเทียบโอนหน่วยกิตรายวิชา ตามระเบียบของมหาวิทยาลัยก็ได้ 

ข้อ 10 มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบปริญญาตรีสองปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรีสองปริญญาของกระทรวงศึกษาธิการได้   
 ข้อ 11 โครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา การคิดเทียบจ านวนชั่วโมงเรียนเป็นค่าหน่วยกิต การ
ก าหนดหน่วยกิตรวมและระยะเวลาของหลักสูตรแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
อุดมศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

ข้อ 12  มหาวิทยาลัยต้องจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า
แนวทางการศึกษา และการลงทะเบียนเรียนแก่นักศึกษา   

ข้อ 13  การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาปกติ ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย
กิตและไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส าหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต  

ในกรณีที่มีความจ าเป็น อธิการบดีอาจพิจารณาอนุญาตยกเว้น ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตาม
เกณฑ์ท่ีแตกต่างไปจากที่ก าหนดในวรรคหนึ่งก็ได้  

ข้อ 14  การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ช าระค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งยื่นหลักฐานการ
ลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัยแล้ว  

ข้อ 15  ในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร อธิการบดีอาจอนุญาตให้คืนสภาพการเป็นนักศึกษา แก่
นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ด้วยเหตุไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติและไม่ได้รักษาสภาพ
การเป็นนักศึกษาก็ได้  

ข้อ 16  อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชาที่ตนสอน  

ข้อ 17  ในกรณีที่รายวิชาเดียวกันมีอาจารย์ผู้สอนหลายคน ให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท า
รายละเอียดของรายวิชาและรายงานผลการด าเนินการของรายวิชานั้น 
 ข้อ 18  ให้แต่ละคณะมีคณะกรรมการท าหน้าที่ ก ากับ และควบคุมดูแลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่างๆ ตลอดจนจัดท ารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจ
ศึกษา และรายงานผลการด าเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย 
 ข้อ 19  ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน 

ข้อ 20  การวัดและประเมินผลการศึกษา ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2548 
   ข้อ 21  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ และให้มีอ านาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดในกรณีที่มี
ปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นอันสิ้นสุด 
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ประกาศ ณ วันที่   27  มีนาคม  พ.ศ. 2554 
 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วย การประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 

พ.ศ. 2548 
------------------------------------------------------- 

 
  โดยที่เป็นการสมควรให้ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชรมีข้อบังคับว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  เพ่ือก ากับมาตรฐานเชิงคุณภาพในการด าเนินการประเมินผล
การศึกษาส าหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ออกข้อบังคับ  ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีไว้ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  ข้อบังคับเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผล
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ.2548” 
  ข้อ 2 บรรดาข้อบังคับ ประกาศ หรือค าสั่งอ่ืนใด ในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับ          ข้อบังคับนี้ 
ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน 
  ข้อ 3  ให้ใช้ข้อบังคับนี้ส าหรับประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาค
พิเศษ ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 
เป็นต้นไป 
  ข้อ 4  ในข้อบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า หน่วยงานในส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ท าหน้าที่ประมวลผลการเรียนทุกรายวิชาของนักศึกษา 
   “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   “ภาคเรียนถัดไป”  หมายความว่า ภาคเรียนที่ถัดจากภาคเรียนที่นักศึกษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ 
   “นักศึกษาภาคพิเศษ”  หมายความว่า นักศึกษาที่ เข้าศึกษาตามโครงการ จัด
การศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ โครงการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือนักศึกษาที่เข้าศึกษาตามโครงการ
อ่ืนที่ไม่ใช่นักศึกษาภาคปกต ิ

ข้อ 5  ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องท าตลอดภาค
เรียนอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกต
พฤติกรรม เพื่อทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ 30 ถึง 70 และต้องมี
การสอบปลายภาคเรียนด้วย เว้นแต่รายวิชาที่ก าหนดให้ประเมินลักษณะอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี  
การอนุมัติผลเป็นอ านาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย 
  ข้อ 6  ให้การประเมินผลการเรียนรายวิชาต่างๆ  ตามหลักสูตรมี 2 ระบบ ดังนี้ 
   6.1 ส าหรับรายวิชามาตรฐานที่หลักสูตรก าหนดให้ประเมินผลการเรียนในระบบค่า
ระดับคะแนน แบ่งเป็น 8 ระดับ ตามสัญลักษณ์และความหมายที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

     ระดับคะแนน      ความหมายของผลการเรียน         ค่าระดับคะแนน 
A  ดีเยี่ยม (Excellent)  4.0 
B+  ดีมาก (Very Good)  3.5 
B  ดี (Good)   3.0 
C+  ดีพอใช้ (Fair Good)  2.5 
C  พอใช้ (Fair)   2.0 
D+  อ่อน (Poor)   1.5 
D  อ่อนมาก (Very Poor)  1.0  
E  ตก (Fail)   0.0 

   ระดับคะแนนที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้ระดับ
คะแนนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรียนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่เป็น
วิชาเลือก ให้ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอ่ืนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันแทนได้ 
   ส าหรับรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ผลการประเมินที่มีค่าระดับคะแนนต่ ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ ใน
กรณีนี้ ถ้าได้รับการประเมินรายวิชาดังกล่าวต่ ากว่า “C” เป็นครั้งที่สองให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็น
นักศึกษา 
    6.2 ส าหรับรายวิชาที่หลักสูตร หรือสภามหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียน  เพ่ิมเติมตาม
ข้อก าหนดเฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับคะแนน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้ 

        ระดับการประเมิน      ผลการเรียน 
    PD (Pass with Distinction)        ผ่านดีเยี่ยม 
    P (Pass)        ผ่าน 
    F (Fail)         ไม่ผ่าน 

   ในระบบนี้ รายวิชาที่ได้ผลการเรียน “F” นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
จนกว่าจะสอบได้  

ข้อ 7  ให้สัญลักษณ์ต่อไปนี้ ในการบันทึกผลการเรียนในกรณีอ่ืนๆ ที่ไม่มีค่าระดับคะแนน 

สัญลักษณ์ ความหมาย และการใช้ 
   Au (Audit)  ใช้บันทึกผลการเรียนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง
โดยไม่นับหน่วยกิตและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   W (Withdraw)  ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาลงทะเบียน ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
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(1) นักศึกษาขอถอนรายวิชาเรียนเมื่อพ้นก าหนด 15 วัน นับแต่วันเปิดภาค
เรียน 

   (2) นักศึกษาถูกสั่งให้พักการเรียนหลังจากท่ีลงทะเบียนในภาคเรียนนั้นแล้ว
และได้รับอนุมัติให้ถอนรายวิชานั้นก่อนก าหนดสอบภาคปลายไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ 

(3)  นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพ่ือร่วมฟัง (Audit) โดยไม่นับหน่วยกิต 
และผลการศึกษาวิชานั้นไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด 
   I (Incomplete) ใช้บันทึกผลการเรียนของนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นรายวิชาที่นักศึกษายังท างานไม่เสร็จเมื่อสิ้นภาคเรียนซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับคะแนนให้เสร็จสิ้นภายในภาคเรียนถัดไป 

(2) เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิสอบปลายภาค แต่ขาดสอบและได้ยื่นค า
ร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซ่ึงคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง พิจารณาอนุญาตให้สอบใน
รายวิชาที่ขาดสอบนั้นได้ 
 ก าร ให้  “I” แ ก่ นั ก ศึ ก ษ าค น ใด  อ าจ ารย์ ผู้ ส อน จะต้ อ งส่ งบั น ทึ ก     
รายละเอียดคะแนนเก็บทั้งหมดในภาคการศึกษา พร้อมระบุเหตุผลประกอบการส่งผลการเรียนด้วย 

ข้อ 8  กรณีที่นักศึกษาที่ขอปรับค่าระดับคะแนนรายวิชาที่ได้ “I” ท างานไม่เสร็จภายในเวลา
ที่ก าหนด ให้อาจารย์ผู้สอนท าการประเมินผลการเรียนจากคะแนนที่มีอยู่แล้ว โดยให้ผลงานที่ค้างอยู่เป็น”
ศูนย์” และในกรณีที่ไม่มีการประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนถัดไป ให้งานทะเบียนและประมวลผล 
ปรับผลการเรียนรายวิชาที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 9  ทุกรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ต้องได้รับการประเมินผลจากอาจารย์
ผู้สอน และก าหนดค่าระดับคะแนน หรือสัญลักษณ์ ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับนี้ รายวิชาใดที่อาจารย์ผู้สอน
ไม่รายงานผลการประเมินเป็นค่าระดับคะแนน โดยไม่ระบุสัญลักษณ์อ่ืนใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอน
การลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการเรียน  รายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่
กรณ ี
  ข้อ 10  ให้ใช้สัญลักษณ์ P ตามข้อ 6.2 ส าหรับบันทึกผลการประเมินส าหรับรายวิชาที่ได้รับ
การยกเว้นการเรียน ตามระเบียบเกี่ยวกับการยกเว้นการเรียน  

 ข้อ 11  กรณีนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
สถาบันราชภัฏ หรือหลักสูตรที่อนุมัติโดยสภาการฝึกหัดครู เข้าศึกษาในหลักสูตรปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
จะลงทะเบียนรายวิชาซ้ าหรือรายวิชาเทียบเท่ากับรายวิชาที่เคยศึกษามาแล้วในระดับอนุปริญญาไม่ได้  และให้
เว้นการนับหน่วยกิตเพ่ือพิจารณาวิชาเรียนครบตามหลักสูตรที่ก าลังศึกษาอยู่ ยกเว้นเป็นรายวิชาที่เคยสอบ
ได้มาแล้วนับตั้งแต่วันที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาถึงวันเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) 
เกิน  5  ปี 
  ข้อ 12  การหาค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจ าภาคเรียนและค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมให้คิด
เป็นเลขทศนิยม 2 ต าแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ 
   12.1 กรณีสอบตกรายวิชาบังคับและต้องเรียนซ้ า ให้นับรวมหน่วยกิตที่สอบตกเป็น
ตัวหารด้วย 
   12.2 กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชาซ้ ากับรายวิชาที่สอบได้แล้ว หรือเรียน
รายวิชาที่เป็นวิชาเทียบเท่าตามที่หลักสูตรก าหนดให้นับหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนเฉพาะวิชาที่ลงทะเบียน
ครั้งแรกเท่านั้น 
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  ข้อ 13  นักศึกษาในระบบเข้าชั้นเรียนจะต้องสอบปลายภาคเรียนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนต้องมีเวลาเข้าชั้นเรียนในรายวิชานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียน
ทั้งหมด หรือน้อยกว่าร้อยละ 80 แต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 และคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณา
เห็นสมควรยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนได้ 
  ข้อ 14  นักศึกษาที่ไม่ได้สอบปลายภาคเรียน ด้วยเหตุที่ไม่มีสิทธิสอบเนื่องจากมีเวลาเข้าชั้น
เรียนไม่ถึงร้อยละ 60  ของเวลาเรียนทั้งหมด และไม่ได้รับยกเว้นให้มีสิทธิสอบปลายภาคตามที่ก าหนดในข้อ 
13. วรรคท้าย ให้อาจารย์ผู้สอนพิจารณาบันทึกผลการประเมินเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี 
  ข้อ 15  นักศึกษาที่มีสิทธิสอบปลายภาคเรียนแต่ขาดสอบ ให้อาจารย์ผู้สอนบันทึกผลการ
ประเมินรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี เว้นแต่ขาดสอบเนื่องจากมีเหตุจ าเป็นอ่ืนที่เป็นเหตุ
สุดวิสัยอย่างยิ่ง และได้ยื่นค าร้องต่องานทะเบียนและประมวลผล ขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ภายใน 15 
วันนับแต่วันเปิดภาคเรียนของภาคเรียนถัดไป  

 กรณีนี้ให้คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งพิจารณาอนุญาตตามความเหมาะสม  และให้
อาจารย์ผู้สอน หรืออาจารย์ที่เป็นประธานโปรแกรมวิชานั้น ท าการสอบให้ในภาคเรียนที่ถัดไปนั้นได้ และให้
บันทึกผลการประเมินรายวิชานั้นตามค่าระดับคะแนนในการสอบนั้นได้ 
  ข้อ 16  ผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อ ดังนี้ 
   16.1 มีความประพฤติดี มีคุณธรรม 
   16.2 สอบได้รายวิชาต่างๆ  ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่หลักสูตรหรือสภา
มหาวิทยาลัยก าหนดให้เรียนเพิ่ม 
   16.3 ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ ากว่า 2.00 
  16.4 ส าหรับนักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 4 ภาคเรียน และมีสภาพการ
เป็นนักศึกษาไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียนหลักสูตร  2  ปี  ไม่ต่ ากว่า   5 ภาคเรียน และมี
สภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่ เรียน หลักสูตร 3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 6 
ภาคเรียนปกติ และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร 4  ปี 
และไม่ต่ ากว่า 8 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน 20 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีที่เรียน
หลักสูตร  5  ปี 
   16.5 ส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไม่ต่ ากว่า 6 ภาคเรียนและมีสภาพเป็น
นักศึกษาไม่เกิน  5  ปี กรณีเรียนหลักสูตร  2  ปี  และไม่ต่ ากว่า  9  ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษา
ไม่เกิน  7  ปี ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  3  ปี  และไม่ต่ ากว่า 12 ภาคเรียน และมีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน  
9  ปี กรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี และไม่ต่ ากว่า 15 ภาคเรียนและไม่เกิน  11  ปี กรณีท่ีเรียนหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 17  การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
   17.1 นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 
    (1) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.60 เมื่อสิ้นภาค
เรียนปกติ ภาคเรียนที่ 2 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (2) ผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 ในภาคเรียน
ปกติท่ี  4  ที่  6  ที่  8  ที่  10  ที่ 12  ที่ 14  และที่  16 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน 
    (3) ลงทะเบียนเรียนและเรียนครบตามที่หลักสูตรก าหนดแล้ว แต่ยังได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80  
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    (4) มีสภาพเป็นนักศึกษาครบ 8 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียน
หลักสูตร 2 ปี ครบ 12 ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 3 ปี และครบ  16 ภาคเรียนปกติ
ติดต่อกัน ในกรณีที่เรียนหลักสูตร  4  ปี  ครบ  20  ภาคเรียนปกติติดต่อกันในกรณีเรียนหลักสูตร 5 ปี และ
ขาดคุณสมบัติตามข้อ 16.2 และ 16.3 ในการเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
    (5) ไม่ผ่านการประเมินรายในวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 
   17.2 นักศึกษาภาคพิเศษจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่อผลการประเมินได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1.80 เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 4 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร  2 ปี สิ้นภาค
เรียนที่ 6 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 3 ปี และเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 7 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน กรณี
หลักสูตร 4 ปี  สิ้นภาคเรียนที่ 8 นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียนกรณีหลักสูตร 5 ปี หรือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบ
ตามที่หลักสูตรก าหนดแต่ยังได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ ากว่า 1 .80 หรือไม่ผ่านการประเมินในรายวิชา
เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเป็นครั้งที่ 2 

 ข้อ 18  เมื่อนักศึกษาเรียนได้จ านวนหน่วยกิตครบตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว ถ้าได้ค่า
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 1.80 แต่ไม่ถึง 2.00 ให้เลือกเรียนรายวิชาเพ่ิมเติม เพื่อท าค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมได้ถงึ 2.00  ทั้งนี้ ต้องอยู่ในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 16 ด้วย 
  ข้อ 19  นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตาม
ควรแก่กรณีดังนี้ 

19.1 ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคเรียนถัดไป หรือ 
   19.2 ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคเรียนนั้น หรือ 
   19.3 ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา 
  ข้อ 20  ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน
ดังต่อไปนี้ 
   20.1 ปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปีและ 5 ปี ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเมื่อเรียน
ครบหลักสูตรแล้วได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.60 และ ส าหรับผู้ที่ได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึง3.60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง 
   ส าหรับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) สอบได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมระดับ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า 3.60 และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับคะแนน
เฉลี่ยสะสมจากการศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 3.60 ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง 3 .60 แต่ไม่น้อยกว่า 3.25  ให้ได้เกียรติ
นิยมอันดับสอง 
   20.2 สอบได้ในรายวิชาใดๆ  ไม่ต่ ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับคะแนน หรือไม่ได้ 
“F” ตามระบบไม่มีค่าระดับคะแนน  ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (หลังอนุปริญญา) จะพิจารณา
ผลการเรียนในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน 
   20.3 นักศึกษาภาคปกติ มีเวลาเรียนไม่เกิน 4 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร   2 ปี 
ไม่เกิน 6 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3  ปี ไม่เกิน 8 ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 10 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร  5  ปี  
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   นักศึกษาภาคพิเศษมีเวลาเรียนไม่เกิน 8 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 2 ปี ไม่เกิน 11 
ภาคเรียนปกติ ส าหรับหลักสูตร 3 ปี ไม่เกิน 14 ภาคเรียน ส าหรับหลักสูตร 4 ปี และไม่เกิน 17 ภาคเรียนปกติ 
ส าหรับหลักสูตร  5  ปี 
  ข้อ 21 การนับก าหนดวันสิ้นสุดภาคเรียน ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยก าหนด เป็นวันสุดท้าย
ของการสอบปลายภาคเรียน 
  ข้อ 22  ให้คณะกรรมการท่ีสภาแต่งตั้งเป็นผู้อนุมัติการประเมินผลการศึกษา   
  ข้อ 23  ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในกรณี
เกิดปัญหาจากการใช้ข้อบังคับนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
 
 

ประกาศ ณ วันที่  21  ธันวาคม  พ.ศ.2548 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550 
---------------------------------------- 

 
 โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ืออ านวยประโยชน์ให้แก่
นักศึกษาของมหาวิยาลัยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 18(2) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ออกระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1  ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  ว่าด้วยการโอนผลการเรียน  
และการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี  พ.ศ. 2550” 
 ข้อ 2  ให้ใช้ระเบียบนี้  ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ  เป็นต้นไป 
          บรรดาระเบียบ ค าสั่ง หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ซึ่งได้ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 
 ข้อ 3  ในระเบียบนี้ 
  “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
  “นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ ากว่า
อนุปริญญา และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอ่ืน ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
  “สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับ
หลังมัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษา
รับรอง 

  “การศึกษาโดยระบบอ่ืน” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การ
ฝึกอาชีพ และให้รวมถึงประสบการณ์จากการท างานด้วย 
  “การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การน าหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่
เคยศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก   
  “การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใด
วิชาหนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยก าหนด โดยน าหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชา ใดๆ ตามหลักสูตร
ระดับเดียวกันของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการน าผลการศึกษาและหน่วยกิตของรายวิชาตาม
หลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ที่มี
เนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่
ขอยกเว้นการเรียน 
 ข้อ  4  ผลการเรียน รายวิชาที่จะน ามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน  หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้อง
เป็นผลการเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน 10 ปี นับจากวันส าเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับ
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ผลการเรียน หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัย 
  กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่น ามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่ก าหนดใน
วรรคต้น ผู้ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรของรายวิชาที่จะน ามาขอโอน
หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ท าการสอบประเมินความรู้ และน าผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอ
โอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาได้ 
 ข้อ  5  ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  
  (1)  เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรี  แล้วแต่กรณีที่ เคยศึกษาใน
มหาวิทยาลัย และพ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา 
  (2)  เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืน 
  (3)  เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้
หลักสูตรมหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ 
   (4) เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ส าเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย 
 ข้อ 6  การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
  (1)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
  (2)  นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องไม่เคยถูกสั่งให้ออกจากมหาวิทยาลัยตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา  
  (3)  การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จ ากัดจ านวนหน่วย
กิตท่ีขอโอน 
   (4)  ผลการเรียนรายวิชาที่จะน ามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่ก าหนดใน ข้อ 4 
ของระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
 ข้อ 7  ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  (1)  เป็นนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
   (2)  เป็นนักศึกษาที่ ส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน   
  (3)  เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
  (4)  เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น  

ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (3) และ (4) ต้องมีความรู้พ้ืนฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

การศึกษาอบรมตามกรณีใน(3) และการศึกษาโดยระบบอ่ืนตาม(4) ที่น าผลการเรียนมาขอยกเว้นการ
เรียนรายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอ่ืนที่จัดขึ้น ส าหรับผู้มีความรู้พ้ืน ฐานระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

ข้อ 8  การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้  
  (1)  รายวิชาที่น ามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ ากว่า C 
  (2)  การน าผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืนมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผล
การประเมนิของมหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยความเห็นชอบ
ของสภามหาวิทยาลัย 
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  (3)  ส าหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร  พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียน
รายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจ านวน 16 หน่วยกิต ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)  โดยไม่ต้องน าเงื่อนไขข้อ 4 และข้อ 8 (1) มาใช้บังคับ  
  (4) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด ส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีในอีก วิชาเอกหนึ่ง  โดยไม่ต้อง
น าเงื่อนไขข้อ  4  และข้อ  8 (1)  มาใช้บังคับ  
  (5)  จ านวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วย
กิตรวมขั้นต่ าที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย   
  (6)  ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่
น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา 

 (7)  รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของ
นักศึกษาโดยใช้อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน ส าหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามข้อ 
8(3) และ (4) ให้นับหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การส าเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการ
เรียนเป็นรายวิชา 

 ข้อ 9  นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา  ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 ข้อ 10  การนับจ านวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา 
ให้ถือเกณฑ์ดังนี้ 

  (1)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของ
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 22 หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน 

   (2)  ส าหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอ่ืนที่ใช้หลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอ่ืน ให้นับผลการเรียนจ านวน 12 หน่วยกิต เป็นหนึ่ง
ภาคเรียน 

   (3)  การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(1) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษา
และได้รับผลการเรียน ส าหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ 5(2), (3) และ (4) ให้นับจ านวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน 

ข้อ 11  การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องช าระค่าธรรมเนียมตามที่
มหาวิทยาลัยก าหนดโดยความเห็นชอบของสภา 

ข้อ 12  ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอ านาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือ
การยกเว้นการเรียนรายวิชา 

ข้อ 13  นักศึกษาท่ีได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม 
ข้อ 14  ให้อธิกาบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจตีความ และวินิจฉัย ชี้ขาด

ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด 
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ประกาศ  ณ  วันที่   17   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2550 
 
 

(ศาสตราจารย์เกษม  จันทร์แก้ว) 
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
ที่  ๒๒๙๒/๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

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

 เพ่ือให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  พ.ศ.๒๕๕๙  ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  พ.ศ. ๒๕๔๗  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพ่ือให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร  ดังนี้ 

๑.  โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
     ภาษาอังกฤษ        Bachelor  of  Arts  Program in Social Development                                                             
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาสังคม) 
  ภาษาอังกฤษ        Bachelor  of  Arts (Social Development)                                                             
                   ชื่อย่อ ภาษาไทย          ศศ.บ. (การพัฒนาสังคม) 
     ภาษาอังกฤษ   B.A. (Social Development)             

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
  ๑.รองศาสตราจารย์ ดร.กาสัก เต๊ะขันหมาก ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  

๒. อาจารย์ ดร.ภูมินทร์  ค าหนัก  ผู้ทรงคณุวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
๓. อาจารย์ ดร.วิทยา  คามุณี  อาจารย์ประจ า 
๔. อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน    อาจารย์ประจ า  

 ๕. อาจารย์ธวชินี  ลาลิน อาจารย์ประจ า  
 ๖. อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์ภูริณัฐร์  โชติวรรณ อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์โอกามา  จ่าแกะ อาจารย์ประจ า  
 ๙. อาจารย์กรรณิกา  อุสสาสาร อาจารย์ประจ า  
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 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สมพันธ์  เตชะอธิก  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์  มีช้าง   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. นางสาวสุดารัตน์  ศิริพงศ์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  

๒.  โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Public Administration 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
      ภาษาอังกฤษ      Bachelor  of  Public  Administration                    
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย           รป.บ.  
      ภาษาอังกฤษ    B.P.A     

            รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สมญา  อินทรเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ว่าที่ รต.อวยชัย  พงษ์อุดม ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  กิตติปาลวรรธก์  อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์บุญญาบารมี  สว่างวงศ์ อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์ศุภฤทธิ์  ธาราทิพย์นรา         อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์อรัญญารัตน์  ศรีสุพัฒนะกุล อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ ดร.ปรียานุช  พรหมภาสิต อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์ ดร.รัษฎากร  วินิจกุล  อาจารย์ประจ า 
 ๑๑. อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม อาจารย์ประจ า 
 ๑๒. อาจารย์ชาลิสา  ศริธรรมเกตุ อาจารย์ประจ า 
 ๑๓. อาจารย์สมลักษณ์  วิริยจารี  อาจารย์ประจ า 
 ๑๔. อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์          อาจารย์ประจ า          
 ๑๕. อาจารย์วนัสนันท์  ศิริรัตนะ        อาจารย์ประจ า          
 ๑๖. อาจารย์ ดร.อดิเรก  ฟ่ันเขียว         อาจารย์ประจ า          
 ๑๗. อาจารย์ช่อพฤกษ์  ผิวกู่        อาจารย์ประจ า          
 ๑๘. อาจารย์คมสันต์  นาควังไทร          อาจารย์ประจ า          
 ๑๙. อาจารย์ปุณณดา  ทรงอิทธิสุข        อาจารย์ประจ า        
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 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยากร  หวังมหาพร  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์ ดร.บุญเลิศ  ไพรินทร์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  

๓.  โปรแกรมวิชานิติศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  นิติศาสตรบัณฑิต  
     ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Laws Program 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   นิติศาสตรบัณฑิต   
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Laws 
                  ชื่อย่อ ภาษาไทย   น.บ. 
  ภาษาอังกฤษ LL.B.       

        รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
                     ๑. นายกษิเดช  เรืองสว่าง      ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. นายมีชัย  ค าเพ็ญ    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
                     ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด   อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์อภิชาติ  บวบขม   อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์พัจนภา  เพชรรัตน์   อาจารย์ประจ า 
                     ๖. อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี   อาจารย์ประจ า  
 ๗. อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ   อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์นิฐิณี  ทองแท้  อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์วาสนา  มีศิลป์   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. นายสุนทร  จินดาอินทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. นายสาเรศ  ชาญเชี่ยว   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. นายอดุลย์  หาญก าจัดภัย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๔.  โปรแกรมวิชาภาษาไทย  
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
     ภาษาอังกฤษ          Bachelor  of  Arts  Program  in Thai  
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) 
      ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Arts  (Thai ) 
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาไทย) 
      ภาษาอังกฤษ B.A. (Thai)           
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 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธาทิพย์  สว่างผล   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. คุณวิมล  ไทรนิ่มนวล ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา  อาจารย์ประจ า 
 ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี  ดวงทิพย์  อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์พนัส  เพ็งเลิก อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ทิพย์วรรณ  สีสัน อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.สุชาดา  เจียพงษ์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์อาทิตย์  ดรุนัยธร  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๕.  โปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ 
     ภาษาอังกฤษ       Bachelor  of  Fine  and  Applied  Arts  Program  in 
                          Fine  and  Applied  Arts 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Fine  and  Applied  Arts   
                                                        (Fine  and  Applied  Arts) 
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย           ศป.บ. (วิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์) 
  ภาษาอังกฤษ         B.F.A.  (Fine  and  Applied  Arts)  

          รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์บุศราค า  เริงโกสุม   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒. อาจารย์ชูศักดิ์  ไทยพานิชย์  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๓. รองศาสตราจารย์มัย  ตะติยะ อาจารย์ประจ า 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เชวงศักดิ์  เขียวเขิน อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์สายพิณ  เขียวมูล  อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์จิรพงศ์  ยืนยง     อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์วัชรัศน์  ศรีวิริยกิจ  อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  เริงโกสุม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์กัณนิการ์  จันทรโกเมศ   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. อาจารย์รณภพ  ยศบรรเทิง  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
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๖.  โปรแกรมวิชาดนตรีศึกษา 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
   ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Music Education             
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ครุศาสตรบัณฑิต (ดนตรีศึกษา)  
  ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Education (Music Education) 
                     ชื่อย่อ ภาษาไทย   ค.บ. (ดนตรีศึกษา) 
  ภาษาอังกฤษ B.Ed. (Music Education) 

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดชน์  คงอ่ิม  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. อาจารย์ชาคริต  อินทะชุบ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. รองศาสตราจารย์กวี  ครองแก้ว  อาจารย์ประจ า  
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  พวกดี อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ ดร.อัครพล  ชูเชิด อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์เมืองจันทร์  พะยอม อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์เอกวุฒิ  โลหะการก อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์บรรเจิด  วรรณะ อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์ อาจารย์ประจ า 
 ๑๑. อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์ อาจารย์ประจ า 
 ๑๒. อาจารย์ณัฐพงศ์  บุญครอบ อาจารย์ประจ า 
 ๑๓. อาจารย์ฉัตรชัย  อยู่เกิด อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ชัย  ปิฏกรัชต์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ  แสงทอง   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพชร  นุตตะสาระ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 

๗.  โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ 
 ชี่อหลักสูตร 

  ภาษาไทย  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
    ภาษาอังกฤษ        Bachelor  of  Arts  Program  in English 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) 
     ภาษาอังกฤษ     Bachelor  of  Arts (English) 
                    ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) 
     ภาษาอังกฤษ   B.A. (English)             
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 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์รุ้งรัตน์  กิตติขจร   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.วิมลรัตน์  ศรีสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
                    ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์  นารีรักษ์ อาจารย์ประจ า 
 ๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิศากร  ประคองชาติ อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์ ดร.วิชุรา  วินัยธรรม  อาจารย์ประจ า   
 ๖. อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข   อาจารย์ประจ า 
 ๗. อาจารย์อิฎฐารมณ์ มิตสุวรรณ  สิงหรา   อาจารย์ประจ า                   
 ๘. อาจารย์กมลวัฒน์  ภูวิชิต    อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ    อาจารย์ประจ า  

๑๐. อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง    อาจารย์ประจ า 
๑๑. อาจารย์รัชดาภรณ์  รักษ์ชน   อาจารย์ประจ า 
๑๒. อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา    อาจารย์ประจ า 
๑๓. อาจารย์พรชนก  นุ่มน้อย    อาจารย์ประจ า 
๑๔. อาจารย์บุญญวัฒน์  ศรีวังราช   อาจารย์ประจ า  
๑๕. อาจารย์อัฐพร  คริสต์พระพร   อาจารย์ประจ า 
๑๖. อาจารย์สุธาสินี  ขุนทองนุ่ม   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.พยุง  ซีดาร์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  รุ่งรัตนกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกล  เกิดผล  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

๘.  โปรแกรมวิชาภาษาจีน 
 ชี่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาจีน 

         ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts Program in Chinese 
 ชื่อปริญญา 
                     ชื่อเต็ม ภาษาไทย     ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีน) 
  ภาษาอังกฤษ        Bachelor  of  Arts (Chinese)                                                             
                   ชื่อย่อ ภาษาไทย   ศศ.บ. (ภาษาจีน) 
      ภาษาอังกฤษ   B.A. (Chinese)        

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.วิโรจน์  ตระกูลพิทักษ์กิจ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.ปริศนา  อุทธชาติ  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์พาสนินทร์  วงศ์วุฒิสาโรช อาจารย์ประจ า 
 ๔. อาจารย์พิมลรัตน์  คล้ายยา อาจารย์ประจ า 
 ๕. อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด อาจารย์ประจ า 
 ๖. อาจารย์ทิวาพร  อุดมวงษ์ อาจารย์ประจ า 
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 ๗. อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์อภิญญา  จอมพิจิตร อาจารย์ประจ า 
 ๙. อาจารย์มาลัยรัตน์  คณิตชยานันท์  อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์บัญชา  วัฒนาทัศนีย์ อาจารย์ประจ า  

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. อาจารย์ ดร.สหัทยา  สิทธิวิเศษ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกสัณห์ ชินอัครพงศ์    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล  ลิ่มถาวรานันต์   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  

๙.  โปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 

         ภาษาไทย          หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และ 
    สารสนเทศศาสตร์         

 ภาษาอังกฤษ       Bachelor of Arts Program in Library and Information  
   Science 
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   ศิลปศาสตรบัณฑิต  
     (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Arts (Library and Information Science) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย          ศศ.บ. (บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์) 
  ภาษาอังกฤษ      B.A. (Library  Information  and  Science)       

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ดร.กุลธิดา  ท้วมสุข  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพา  ด าเนิน  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    อาจารย์ประจ า 

 ๔. อาจารย์มัลลิกา  ทองเอม   อาจารย์ประจ า 
 ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล   อาจารย์ประจ า 

 ๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก อาจารย์ประจ า  
 ๗. อาจารย์นารถนรี  พอใจ   อาจารย์ประจ า 
 ๘. อาจารย์ ดร.นุจรินทร์  ปทุมพงษ์  อาจารย์ประจ า  
 ๙. อาจารย์อนุชา  พวงผกา   อาจารย์ประจ า 
 ๑๐. อาจารย์ดวงกมล  จีนเมือง   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. ศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  สัจจานันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้อย  คันชั่งทอง ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. อาจารย์อุไรวรรณ  พรน้อย  ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
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๑๐.  โปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 ชี่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ  

  ภาษาอังกฤษ Bachelor  of  Science  Program  in  Geoinformatics  
 ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม ภาษาไทย   วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิสารสนเทศ) 
  ภาษาอังกฤษ   Bachelor  of  Science (Geoinformatics) 
 ชื่อย่อ ภาษาไทย   วท.บ. (ภูมิสารสนเทศ) 
  ภาษาอังกฤษ        B.Sc. (Geoinformatics)   

 รายชื่อคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
 ๑.  อาจารย์ ดร.ธราวุธ  ทิพย์เดโช   ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                     ๒.  อาจารย์ชวิศ  ศรีมณี              ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา  
                    ๓.  อาจารย์วัลลภ ทองอ่อน   อาจารย์ประจ า 
 ๔.  อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฎีระ   อาจารย์ประจ า 
 ๕.  อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง   อาจารย์ประจ า 
 ๖.  อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์   อาจารย์ประจ า 
 ๗.  อาจารย์สุรีรัตน์  ระบอบ    อาจารย์ประจ า 
 ๘.  อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ   อาจารย์ประจ า 

 รายชื่อคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 ๑. รองศาสตราจารย์ ดร.จรัณธร  บุญญานุภาพ ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๒. อาจารย์ ดร.กัมปนาท  ปิยะธ ารงชัย    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 
 ๓. นายณัตชากร  กัณฑ์กฤชกรณ์    ผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชา 

 
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๘  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์  วงษ์บุญมาก) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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   ภาคผนวก ง 
          ภาระงานสอนและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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    นางเยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา ต าแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
  ปี  ชื่อปริญญา   สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

2544        ศศ.ม.  (ภาษาไทย)    มหาวิทยาลัยนเรศวร  
2522        ค.บ. (นาฏศิลป์)     วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  
 

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1544203 การแปรรูปวรรณกรรม 3(3-0-6)  
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1544203 การแปรรูปวรรณกรรม 3(3-0-6)  
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 

เยาวลักษณ์  ใจวิสุทธิ์หรรษา. (2555).  เอกสารประกอบการสอนรายวิชาสุนทรียภาพทาง 
             ศิลปะการแสดง.  ก าแพงเพชร : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
             ราชภฏัก าแพงเพชร. 

 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 
ไม่มี 
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นางสาวประภัสสรา ห่อทอง  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
 ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
 2557 ศศ.ม.(ภาษาไทย)     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 2553 ศศ.บ.(ภาษาไทย)   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
  1543408 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา     ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1541001    ทักษะการใช้ภาษาไทย    3(3-0-6) 
  1543408    คติชนวิทยา   3(2-2-5) 
                1543202               ประดิษฐการทางภาษา   3(3-0-6) 

1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
 

ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
   ไม่มี 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

ไม่มี 
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นางสาววิยุดา  ทิพย์วิเศษ  ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 

 
ประวัติการศึกษา   
   ปี  ชื่อปริญญา    สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 

2547        ศศ.ม.(จารึกภาษาตะวันออก)   มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2544        ค.บ.(ภาษาไทย)    สถาบันราชภัฏก าแพงเพชร 
 

ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1544201  ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6) 
                1544801           การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย    2(90) 
  1541001  ทักษะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 

รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3(3-0-6) 
1541001 ทักษะการใช้ภาษาไทย 3(3-0-6) 
1541002 ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
1541202 ศิลปะการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
1541204 หลักการเขียน 3(3-0-6) 
1542401 วรรณกรรมวิจารณ์  
1543101 หลักการอ่านและการเขียนค าไทย 3(3-0-6) 
1543201 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 3(3-0-6) 
1543203 ประดิษฐการทางภาษา 3(3-0-6) 
1543408 คติชนวิทยา 3(2-2-5) 
1543409 วรรณกรรมซีไรต์ 3(3-0-6) 
1544201 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย 3(3-0-6) 
1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 2(90) 

 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
   ไม่มี 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

ไม่มี 
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นางสาวสุทธีรา ค าบุญเรือง ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย ์
    
ประวัติการศึกษา   
ปี         ชื่อปริญญา          สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2558                     ศศ.ม.(ภาษาไทย)                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2554                     ศศ.บ.(ภาษาไทย)                     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1541002            ภาษาและการสื่อสารเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 

ไม่มี ไม่มี   
 

ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
   ไม่มี 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

ไม่มี 
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นางสุปราณี  แสงทอง    ต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
 
ประวัติการศึกษา   
ปี   ชื่อปริญญา                                  สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
2525             ครุศาสตรมหาบัณฑิต(การสอนภาษาไทย)               จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
2519             ศิลปศาสตรบัณฑิต(ภาษาไทย)                             มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 
 
ภาระงานสอน  
 ภาระงานสอนปัจจุบัน 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1541208 การพูดเพ่ือสังคม 3(3-0-6) 
  1542401 วรรณกรรมวิจารณ์ 3(3-0-6)  
 ภาระงานสอนในหลักสูตร 
  รหัสวิชา ชื่อวิชา น(ท-ป-อ) 
  1543409 วรรณกรรมซีไรต์ 3(3-0-6) 
  1542203       การเขียนเพ่ือจุดประสงค์เฉพาะ 3(3-0-6) 
 
ผลงานทางวิชาการ 
 หนังสือ ต ารา เอกสารประกอบการสอน เอกสารประกอบค าสอน 
   ไม่มี 
 ผลงานวิจัยและบทความวิชาการ 

ไม่มี 
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