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มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย

หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Arts Program in Thai
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อย่อ ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม Bachelor of Arts (Thai)
ชื่อย่อ B.A. (Thai)
3. วิชาเอก
ไม่มี
4. จานวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 124 หน่วยกิต
5. รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 ปี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ. 2554
5.2 ประเภทของหลักสูตร
ปริญญาตรีทางวิชาการ
5.3 ภาษาที่ใช้
ภาษาไทย
5.4 การรับเข้าศึกษา
รับทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างประเทศที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
5.5 ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง
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5.6 การให้ปริญญาแก่ผู้สาเร็จการศึกษา
ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร
6.1 เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
โดยปรับปรุงจากหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ฉบับปี พ.ศ. 2559
6.2 เวลาที่เริ่มใช้หลักสูตรนี้
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564
6.3 คณะกรรมการประจาคณะ ได้รับความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563
6.4 สภาวิชาการ ใด้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
6.5 สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติหลักสูตรในการประชุม
ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563
7. ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
ภาษาไทย พ.ศ. 2554 ในปีการศึกษา พ.ศ. 2566
8. อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสาเร็จการศึกษา
8.1 ครู / อาจารย์ / ติวเตอร์
8.2 นักเขียน /นักเขียนบทภาพยนตร์/ นักเขียนบทละคร/ นักเขียนบทละครโทรทัศน์
8.3 บรรณาธิการ/ ผู้พิสูจน์อักษร
8.4 นักข่าว / นักหนังสือพิมพ์
8.5 ผู้ประกาศข่าว
8.6 นักพากย์ / นักจัดรายการวิทยุ
8.7 เลขานุการ
8.8 นักประชาสัมพันธ์
8.9 นักแปล
8.10 นักพัฒนาภาษา
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9. ชื่อ นามสกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

ตาแหน่ง

1

นางสาวประภัสสรา ห่อทอง

อาจารย์

2

นางสาวจิราพร ภูวรัตนาวิวิธ

อาจารย์

3

นางสาวสุทธีรา คาบุญเรือง

อาจารย์

4

นายณัฐพล บ้านไร่

อาจารย์

5

นางสาววิยุดา ทิพย์วิเศษ

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ปร.ด. (สันสกฤตศึกษา)
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก)
ค.บ. (ภาษาไทย)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

หมายเหตุ : รายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ง
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10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
11. สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จาเป็นต้องนามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณ์หรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
สืบเนื่องจากการที่ประเทศไทยได้กาหนดยุทธศาสตร์ชาติ(2561-2580) ได้กาหนดวิสัยทัศน์ "ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือ
ตามคติพจน์ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" การพัฒนาเพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนตามที่กาหนดไว้นั้นจาเป็นต้องอาศัย
การพัฒนาคนที่เหมาะสมเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ดังนั้ น การผลิ ตและพัฒ นากาลั งคนให้ มีคุณภาพถือว่ ามีความส าคัญเพราะเป็นการเสริมสร้างทุนของ
ประเทศให้มีความเข้มแข็ง และมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทั้งในระยะกลางและระยะ
ยาว ประเทศไทยได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคน โดยกาหนดให้มีการปรับหลักสูตรและผลิตกาลังคน
ให้มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 อันประกอบด้วย มีทักษะสื่อสาร มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลงและ
ความต้องการของตลาด การวิจัยและการใช้เทคโนโลยีและสื่อเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งให้มีความเชี่ยวชาญตาม
สาขาวิชาการหรือวิชาชีพที่ตนถนัด สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
11.2 สถานการณ์หรือการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม
นับตั้งแต่มีการรวมกันเป็นประชาคมอาเซียน ทาให้อาเซียนกลายเป็นประชาคมที่มีความหลากหลาย มี
ปฏิสัมพันธ์ในกลุ่มประชาคมอาเซียน และมีปฏิสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค์กับหุ้นส่วนภายนอก ขณะเดียวกันประชาคม
อาเซียนก็ให้ความสาคัญต่อประเทศไทยในฐานะที่มีบทบาทสาคัญ ในการก่อตั้งและการพัฒนาประชาคมอาเซียน
โดยเน้นการเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ตลอดจนส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน
เพื่อการพัฒนาในทุกมิติตามแนวคิดหลัก “มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน” เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การเมืองโลก
ที่ไม่แน่นอนซึ่งเป็นความท้าทายและกระทบต่ออาเซียนโดยตรง ประกอบกับประเทศไทยมีที่ตั้งเป็นจุดกึ่งกลางบน
ภาคพื้นแผ่นดินใหญ่ เป็นเส้นทางการค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและ
ภูมิภาคอาเซียนกับประเทศจีน จึงกล่าวได้ว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของประชาคมอาเซียน
นอกจากนี้ภาษาไทย ได้เป็นภาษาที่ ชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจ มีนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะจาก
ภู มิ ภ าคอาเซี ย นและประเทศจี น เข้ า มาศึ ก ษาภาษาไทยในระดั บ ปริ ญ ญาตรี เ พิ่ ม มากขึ้ น มี ม หาวิ ท ยาลั ย ใน
ต่างประเทศหลายแห่งเปิดสอนภาษาไทยในระดับปริญญาตรี และมีนักศึกษาต่างประเทศมีความสนใจเข้ามา
ศึกษาวิชาเอกภาษาไทย จึงกล่าวได้ว่าผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยเป็นอย่างดีจึงเป็นปัจจัยที่มีผลต่ อ
การพัฒนาของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน
12. ผลกระทบจากข้อ 11.1 และ 11.2 ต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
สถานการณ์การพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ แสดงให้เห็นถึงความต้องการกาลังคนที่มี
ศั ก ยภาพด้ า นภาษาไทย สามารถใช้ ภ าษาไทยเป็ น เครื่ อ งมื อ ในการติ ด ต่ อ สื่ อ สาร สร้ า งความเข้ า ใจและ
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทาให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและดารงชีวิตร่วมกันในสังคมประชาชาติได้อย่าง
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สันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ความรู้ ความคิด วิเคราะห์ วิจารณ์ และสร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้า ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีตลอดจนนาไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ทางสังคมและเศรษฐกิจ ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาท้องถิ่น และพัฒนาประเทศ
ดังนั้นจึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาหลักสูตรภาษาไทย โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพ
ภาษาไทยทั้งในด้านทักษะทางภาษา และวรรณกรรม สามารถนาความรู้ภาษาไทยไปสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาอาชีพ
พัฒนาสังคม เผยแพร่ความเป็นไทย เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะทางปัญญา มีทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคล และความรั บ ผิ ดชอบ มีทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัว เลข การสื่ อสาร และการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศ
สามารถพัฒนาตนให้อยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี และเป็นกาลังในการพัฒนาประเทศชาติ
12.2 ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน
12.2.1 การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยนี้มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ดังนี้
(1) สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเนื่องจากภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ประจาชาติ
เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย
เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
(2) สอดคล้ องกับ ยุ ทธศาสตร์ช าติด้านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
พัฒนาคนรุ่นใหม่มีเป้าหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดี มีจิตสาธารณะรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
(3) สอดคล้องกับประเด็นเร่งด่วนในช่วง 5 ปีแรกของของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านคนและ
การศึกษา โดยการปลูกฝังค่านิยมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทย ดาเนินชีวิตที่ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย
มีจิตสาธารณะ และจิตอาสาและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองที่ดี รวมทั้งแนวปรั ชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
(4) สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
พ.ศ. 2563 – 2570 ในด้านการผลิตและพัฒนากาลังคน จึงมีความจาเป็นต้องปรับ หลักสูตรและกระบวนการ
เรี ย นรู้ เพื่ อ ให้ มี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะที่ ส อดคล้ อ งกั บ การท างาน และการใช้ ชี วิ ต ในศตวรรษที่ 21 โดยให้
สถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนต่าง ๆ ของสังคมร่วมกันสร้างสรรค์งานวิชาการเพื่อบริการสังคม ให้ความสาคัญ
กับการพัฒนาทักษะของบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรม โดยนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง
12.2.2 การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยนี้มีความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
(1) สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ซึ่งมุ่งเน้นให้โอกาส
ทางการศึกษาแก่ป ระชาชน สร้ างศักยภาพให้ เป็นขุมพลั งแห่ งปั ญญาพัฒ นาท้องถิ่น ผลิ ตกาลั งคนที่มีความรู้
ความสามารถและมีคุณธรรม โดยเน้นที่จิตสานึกในการรับใช้ท้องถิ่นและประเทศชาติ
(2) สอดคล้องกับพันธกิจคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ในการจัดการศึกษาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทาการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และแก้ปัญหา
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ท้องถิ่น ปรับปรุง พัฒนาและเผยแพร่เทคโนโลยีที่เหมาะสมต่อท้องถิ่น ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น และทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
หลักสูตรภาษาไทยจึงได้จัดให้เรียนวิชาภาษาไทย โดยแบ่งเป็น วิชาเอกบังคับและวิชาเอกเลือก วิชาเอก
บังคับนั้น ต้องเรียนวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น ลักษณะภาษาไทย ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร หลักการเขียน
หลักการฟังและการพูด ประดิษฐการทางภาษา วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ ไทย วรรณกรรมศึกษา ภาษากับวัฒนธรรม
การวิจั ย ทางภาษาไทย สั มมนาภาษาไทย ภาษาอั งกฤษเพื่อ พั ฒ นาการอ่ านทางวิช าการ และภาษาอัง กฤษ
เพื่อพัฒนาการเขียนทางวิชาการ นอกจากนี้หลักสูตรได้จัดวิชาเอกเลือกให้ผู้เรียนได้เลือกตามความถนัดและ
ความสนใจที่จะนาไปใช้ประกอบอาชีพ
13. ความสัมพันธ์กับหลักสูตรอื่นที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของมหาวิทยาลัย
13.1 รายวิชาในหลักสูตรอื่นที่นามาบรรจุในหลักสูตรนี้ : รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ได้แก่ กลุ่มวิชา
ภาษาและการสื่อสาร กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก กลุ่มวิชาเทคโนโลยี กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ
สุขภาพ เปิดสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะพยาบาลศาสตร์
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน ได้แก่ กลุ่มวิชาเอกบังคับ กลุ่มวิชาเลือก และกลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ดาเนินการสอนโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาหรับสหกิจศึกษาดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
รายวิชาในหมวดวิชาเลือกเสรีเปิดสอนโดยคณะต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
13.2 รายวิชาในหลักสูตรนี้ที่หลักสูตรอื่นนาไปใช้ : ทุกรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้านนักศึกษาหลักสูตรอื่น
สามารถเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีได้
13.3 การบริหารจัดการ :
13.3.1 กาหนดอาจารย์ผู้สอนรายวิชาในหมวดวิชา จัดทารายละเอียดของหลักสูตรรายละเอียดของ
รายวิชาและรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม อธิบายเนื้อหาสาระ การจัดตารางเวลาเรียนและสอบ เพื่อ
เป็นมาตรฐานในการติดตาม และประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
13.3.2 เป็ น ผู้ รั บผิ ด ชอบจั ดผู้ส อน ในหมวดวิช าศึกษาทั่ว ไป กลุ่ มวิชาภาษาและการสื่ อสาร จานวน
1 รายวิชา และเป็นวิชาบังคับเรียน ได้แก่ 9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
13.3.3 กาหนดให้มีคณะกรรมการเพื่อทบทวนความต้องการหรือเงื่อนไขการเรียนรู้และทักษะวิชาชีพเป็น
ระยะเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงสาระรายวิชาและการออกแบบหลักสูตรในโอกาสต่อไป
14. แนวคิดการออกแบบหลักสูตรและการกาหนดสาระของรายวิชา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2564 มีแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร โดย
คานึงถึงองค์ประกอบสาคัญของหลักสูตร ดังนี้
14.1 การกาหนดวัตถุประสงค์ของหลั กสูตร ให้มี ความสอดคล้องกับ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาไทย(มคอ.1) แผนพัฒนาประเทศ นโยบายของรัฐบาล และความต้องการกาลังคนของตลาดแรงงาน
และสังคม ความก้าวหน้าทางศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงบริบทของหลักสูตรซึ่งเป็นหลักสูตรที่
ให้ความสาคัญกับชุมชนท้องถิ่น
14.2 การกาหนดเนื้อหาสาระของรายวิชา กาหนดเนื้อหาสาระให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร โดยมีการจัดลาดับรายวิชาก่อนหลังเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงและส่งต่อความรู้ได้อย่างเหมาะสม
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และจะมีการปรับปรุงเนื้อหาสาระของรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง ตามความก้าวหน้าทางวิทยาการในศาสตร์ที่
เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความต้องการของตลาดแรงงาน
14.3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน กาหนดให้มีกลยุทธ์การเรียนการสอนและการใช้สื่อเทคโนโลยี ที่
หลากหลาย เพื่อมุ่งเน้นให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่สาคัญ ดังนี้
1) ทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ 21 ทั้งทักษะการเรียนรู้ ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และ
ทักษะชีวิตและอาชีพ
2) เป็นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภั ฏกาแพงเพชร ได้แก่ “บัณฑิตมีจิตอาสา สร้างสรรค์
ปัญญา พัฒนาท้องถิ่น”
3) เป็ น ไปตามคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ ได้ แ ก่ “มี ค วามรู้ คู่
คุณธรรม พร้อมนาสังคม นิยมความเป็นไทย ใส่ใจวิถีโลก”
4) เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตของหลักสูตร ได้แก่ “รักษ์ภาษาไทย ใฝ่หาความรู้ ควบคู่คุณธรรม
ก้าวทันเทคโนโลยี”
14.4 การประเมิน ผลการเรี ย นรู้ จะคานึงถึงกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่ งชาติ (TQF) ซึ่ง
ครอบคลุ ม อย่ างน้ อ ย 5 ด้ า น คื อ ด้ า นคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ด้ านความรู้ ด้ านทั ก ษะทางปั ญญา ด้ า นทั ก ษะ
ความสั มพัน ธ์ร ะหว่างบุ คคลและความรับ ผิ ดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรจะมีการทบทวนผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) อย่างต่อเนื่อง โดยคานึงถึงความพร้อมที่จะ
ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558

หมวดที่ 2 ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางวิชาภาษาไทย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่าง
เหมาะสมรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม
1.2 ความสาคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิต ให้มีความรู้และ
ทักษะทางภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความภาคภูมิใจและศรัทธาใน
วิชาชีพ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ทางภาษาไทยและสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง มี ความสามารถใน
การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิผล
1.3.2 เพื่อผลิตบัณฑิตให้ รู้จักคิด วิเคราะห์ มีความสามารถในการบูรณาการ และประยุกต์ใช้
ความรู้ทางภาษาไทยในการพัฒนาวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
1.3.3 เพื่อผลิตบัณฑิตให้มคี ุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รับใช้สังคม
ได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม
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1.4 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
1.4.1 นักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
1.4.2 นักศึกษามีความรอบรู้ทางวิชาภาษาไทย และมีเจตคติที่ดีต่อประเทศและวัฒนธรรมไทย
1.4.3 นักศึกษามีความภูมิใจในความเป็นไทย และมีเจตคติที่ดีต่อประเทศและวัฒนธรรมไทย
1.4.4 นักศึกษามีทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ภาษาไทยได้ดี
1.4.5 นักศึกษามีบุคลิกภาพ มีโลกทัศน์กว้างไกล สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
1.4.6 นักศึกษาสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.5 ผลลัพธ์การเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีของนักศึกษา
นักศึกษา
ชั้นปีที่ 1
ชั้นปีที่ 2
ชั้นปีที่ 3
ชั้นปีที่ 4

ทักษะ/คุณลักษณะของนักศึกษา
มีความรู้ความเข้าใจหลักการ ทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร สามารถใช้เทคโนโลยี
เพื่อการค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการความรู้ทาง
ภาษาไทย วรรณกรรม คติชนวิทยา และศาสตร์อื่น ๆ ในสถานการณ์ที่กาหนดได้
มีความรอบรู้ในศาสตร์ภาษาไทย ผลิตงานสร้างสรรค์และงานวิจัย มีทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาและการสื่อสารในชีวิตประจาวัน มีภาวะผู้นาและสามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
บูรณาการความรู้ทางด้านภาษาไทย วิเคราะห์ และวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ ในบริบทที่
เกี่ยวข้องกับวิชาชีพภาษาไทย เพื่อประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น สามารถ
รับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพและมีคุณธรรม

1.6 ผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตร
นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลั กการ ทักษะทางด้านภาษาและการสื่อสาร มี ความรอบรู้ในศาสตร์
ภาษาไทย มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และวิพากษ์อย่างสร้างสรรค์ สามารถผลิตงานสร้างสรรค์
งานวิจัย ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพภาษาไทย โดยบูรณาการความรู้ทางภาษาไทย วรรณกรรม คติชนวิทยา
และศาสตร์ อื่น ๆ ในสถานการณ์ ที่ ก าหนดได้ มี ทั ก ษะการใช้ ภ าษาอั งกฤษเพื่ อ การศึ ก ษาและการสื่ อสารใน
ชีวิตประจาวัน มีภาวะผู้นาและสามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม สามารถรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ
และมีคุณธรรม สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีแผนพัฒนาปรับปรุงที่มีรายละเอียดของแผนการ
พัฒนา ยุทธศาสตร์ และตัวบ่งชี้การพัฒนาปรับปรุง คาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จภายใน 5 ปี นับจากเปิดการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร ดังนี้
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง
1. ปรับปรุงหลักสูตรตามความ
ต้องการกาลังคนของหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนทั้งในและ
ต่างประเทศ

กลยุทธ์

1. สารวจความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหว่างผู้ใช้บัณฑิตกับโปรแกรมวิชาทัง้
ในประเทศและต่างประเทศ
3. จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ภาคปฏิบัติ นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. พัฒนาผลการเรียนรู้ของ
1. กาหนดรายวิชาให้นักศึกษาได้
นักศึกษา โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เลือกเรียนตามความถนัดและความ
สนใจ
2. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้จัด
กิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาไทย
3. ส่งเสริมนิสัยรักการศึกษา
ค้นคว้าเพื่อหาคาตอบทีน่ ักศึกษา
ต้องการเรียนรู้
4. พัฒนาการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ และสามารถใช้ภาษาไทย
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้อนื่ ได้
3. การพัฒนาความรู้และทักษะ
1. การพัฒนาทักษะการจัดการ
ให้แก่ผู้สอน
เรียนการสอน การวัดและการ
ประเมินผล
1.1 จัดอบรม / สัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การ
เรียนการสอน เช่น เทคนิคการสอน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การวัดผล
และประเมินผล
1.2 พัฒนาทักษะการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
2. การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้
1. ผลสารวจความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และ
นักศึกษา
2. รายงานผลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
3. บันทึกความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศกับโปรแกรมวิชา

1. มคอ.3-7
2. คู่มือพัฒนาคุณลักษณะ
บัณฑิตโปรแกรมวิชาภาษาไทยที่
ระบุจานวนชั่วโมงที่เข้าร่วม
กิจกรรม/อบรม/สัมมนา/
ทัศนศึกษาของนักศึกษา

1. ผู้สอนเข้าร่วมการอบรม /
สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การเรียนการสอน
เช่น เทคนิคการสอน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ การ
วัดผลและประเมินผล อย่างน้อย
1 ครั้ง/ปี
2. ผู้สอนได้รับการพัฒนา
ทักษะการใช้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการศึกษา อย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี
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แผนการพัฒนา / เปลี่ยนแปลง

4. พัฒนากิจกรรมนักศึกษา

กลยุทธ์

หลักฐาน / ตัวบ่งชี้

2.1 สนับสนุนให้ผู้สอนได้
ศึกษาค้นคว้าทา วิจัย เขียนบทความ
หรือผลงานทางวิชาการ ที่ตรงสาขา
2.2 สนับสนุนให้ผู้สอนได้มี
คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น
2.3 สนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิ
ให้ถึงระดับปริญญาเอกตรงตาม
สาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่มี
ความสัมพันธ์กับสาขาวิชาภาษาไทย
2.4 สนับสนุนผูส้ อนให้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย ใน
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ
2. ฝึกให้นักศึกษาได้นาเสนอ
ผลงานทางวิชาการในเวทีวชิ าการ
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
ทางวิชาการวิชาชีพ
3. กาหนดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
นักศึกษาทางด้านคุณลักษณะทีพ่ ึง
ประสงค์ของบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทย

3. ผู้สอนเข้าร่วมการอบรม
การขอตาแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 1 ครั้ง/ปี
4. หนังสือ ตารา บทความ
งานวิจยั หรือผลงานวิชาการ อย่าง
น้อย 1 ชื่อเรื่อง
5. ผู้สอนมีประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพใน
มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
6. อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตรมีคุณวุฒิในระดับปริญญา
เอกอย่างน้อย ร้อยละ 25
1. แผนพัฒนานักศึกษาของ
สาขาวิชา
2. จานวนกิจกรรมที่พัฒนา
นักศึกษา
3. ทาเนียบหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศที่รับนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
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หมวดที่ 3
ระบบการจัดการศึกษา การดาเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
ระบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาค การศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลา
ศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูร้อน
อาจจัดให้มีการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน อีก 1 ภาคการศึกษา ใน 1 ภาคการศึกษามีระยะเวลาศึกษา
ไม่น้อยกว่า 8 สัปดาห์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาและ
ดุลยพินิจของอธิการบดี
1.3 การเทียบเคียงหน่วยกิตในระบบทวิภาค
ไม่มี
2. การดาเนินการหลักสูตร
2.1 วัน - เวลาในการดาเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1 เดือนมิถุนายน – กันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2 เดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ์
ภาคฤดูร้อน
เดือนมีนาคม – พฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
2.2.1 เป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2.2.2 มีคุณสมบัติอื่นๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการรับสมัครนักศึกษา
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
โดยวิธีคัดเลือก ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ / ประกาศการสอบคัดเลื อกเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.3 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า
2.3.1 นั กศึก ษามีก ารใช้ ภ าษาไทยถิ่ น และภาษากลุ่ ม ชาติพั นธุ์ จึ งมีผ ลต่อการเรีย นในโปรแกรมวิช า
ภาษาไทย
2.3.2 นักศึกษาไม่มีความสามารถโดดเด่นทางภาษาไทย และมีข้อจากัดด้านพื้นฐานความรู้ทางวิชาการ
2.3.3 นักศึกษาไม่ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทาให้ ขาดเป้าหมายในการเรียน และ
การวางแผนด้านอาชีพ
2.4 กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อการแก้ปัญหา
2.4.1 จั ดโครงการเตรี ย มความพร้ อ มนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา เพื่อ พัฒ นานักศึกษาให้ มีคุณลั กษณะที่
พึงประสงค์ตามศักยภาพของแต่ละคน
2.4.2 จัดให้มีกิจกรรมการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยนอกเวลาเรียนอย่างต่อเนื่อง
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2.4.3 กาหนดหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่อาจารย์ทุกคน มีคู่มือการให้คาปรึกษา และติดตามการเรียน
ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดังนั้นนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อให้สามารถเข้าพบและขอคาแนะนาได้
2.5 แผนการรับนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาในระยะ 5 ปี
ระดับชั้นปี
จานวนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา
2564
2565
2566
2567
ชั้นปีที่ 1
40
40
40
40
ชั้นปีที่ 2
40
40
40
ชั้นปีที่ 3
40
40
ชั้นปีที่ 4
40
รวมจานวนนักศึกษา
40
80
120
160
จานวนบัณฑิตที่คาดว่า
40
จะสาเร็จการศึกษา
2.6 งบประมาณตามแผน
รายละเอียดการประมาณค่าใช้จ่ายในหลักสูตรเป็นรายปี (หน่วย : บาท)
งบประมาณรายรับ (หน่วย : บาท)
ปีงบประมาณ
รายละเอียดรายรับ
2564
2565
2566
ค่าบารุงการศึกษา
32,000
64,000
96,000
ค่าลงทะเบียน
320,000 640,000
960,000
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
120,000 240,000
360,000
อื่น ๆ ระบุ
รวมรายรับ
472,000 944,000
1,416,000

2568
40
40
40
40
160
40

2567
2568
128,000
128,000
1,280,000 1,280,000
480,000
480,000
1,888,000 1,888,000

งบประมาณรายจ่ายในหลักสูตร (หน่วย : บาท)
หมวดเงิน
งบดาเนินการ
(ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
1. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 6 คน (เงินเดือน)
2. ค่าใช้จ่ายอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน อาจารย์พิเศษ และ
บุคลากรอื่น ๆ ในหลักสูตร

2564

2565

ปีงบประมาณ
2566

2567

2568

2,016,000 2,076,480 2,138,772 2,202,936 2,269,020
480,000

480,000

480,000

480,000

480,000
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หมวดเงิน
3. ค่าใช้จ่ายดาเนินงาน (ทุกรายการ
ทุกกิจกรรมในหลักสูตร
ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ)
4. ทุนการศึกษา เงินอุดหนุน/ส่งเสริม
นักศึกษา
5. ค่าหนังสือ ตารา ในหลักสูตร
รวม
จานวนนักศึกษา
*ค่าใช้จ่ายต่อหัวนักศึกษา

2564
35,000

2565
70,000

ปีงบประมาณ
2566
2567
105,000 140,000

2568
140,000

-

-

-

-

-

10,000
525,000
40
13,125

10,000
560,000
80
7,000

10,000
595,000
120
4,959

10,000
630,000
160
3,938

10,000
630,000
160
3,938

2.7 ระบบการศึกษา
แบบชั้นเรียน
2.8 การเทียบโอนหน่วยกิต รายวิชา และการลงทะเบียนข้ามมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียน
รายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2550
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3. หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
3.1.2 โครงสร้างหลักสูตร
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 - 1.4
2) หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
3) หมวดวิชาเลือกเสรี

17 กุมภาพันธ์ 2564
ไม่น้อยกว่า
124
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

30 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต
88 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
42 หน่วยกิต
7 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

3.1.3 รายวิชาในหลักสูตร
1) ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป
การกาหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว
รายละเอียดและหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี

หมวดวิชา/สาขาวิชา
(1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 หมวดวิชา/สาขาวิชา
900 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
(2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
(3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหา
1
กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
2
กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
3
กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
4
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
(4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
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2) ความหมายของเลขรหัสรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ
การกาหนดเลขรหัสรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ประกอบด้วยตัวเลขรหัสทั้งหมด 7 ตัว
รายละเอียดและหลักการกาหนดรหัสวิชา ได้จาแนกดังต่อไปนี้
1

2

3

4

5

6

7

ลาดับก่อนหลัง
ลักษณะเนื้อหา
ระดับความยากง่าย หรือชั้นปี
กลุ่มวิชาและสาขาวิชา

1) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 1 – 3 กลุ่มวิชาและสาขาวิชา
2) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 4
บ่งบอกถึงระดับความยากง่าย
3) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 5
บ่งบอกถึงลักษณะเนื้อหาวิชา
1.หลักการ
(154 – 1 - - )
2.การใช้ภาษา
(154 – 2 - - )
3.อักษรและการจารึก
(154 – 3 - - )
4.วรรณคดีและวรรณกรรมวิจารณ์
(154 – 4 - - )
5.การค้นคว้าและแบบเรียน
(154 – 5 - - )
6.การประยุกต์ใช้
(154 – 6 - - )
7.
(154 – 7 - - )
8.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
(154 – 8 - - )
9.โครงการพิเศษ ปัญหาพิเศษ วิทยานิพนธ์
(154 – 9 - - )
4) ความหมายเลขรหัสวิชาตัวที่ 6 – 7 บ่งบอกถึงลาดับก่อนหลังของวิชา
2) การกาหนดหน่วยกิตและจานวนชั่วโมง
รหัสหน่วยกิตและจานวนชั่วโมงการจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย น(ท-ป-อ)
น
ท
ป
อ

หมายถึง จานวนหน่วยกิตทั้งหมดของรายวิชา
หมายถึง จานวนชั่วโมงการบรรยายต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หมายถึง จานวนชั่วโมงปฏิบัติการต่อสัปดาห์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
หมายถึง จานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตนเองต่อสัปดาห์
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1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเรียนในทุกกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4 ในรายวิชาบังคับและวิชาเลือกตามจานวนหน่วยกิต
ที่กาหนดไว้ และให้เลือกเรียนอีก 1 รายวิชา จานวน 3 หน่วยกิต จากกลุ่มวิชาใดก็ได้ รวมทั้งหมด ไม่
น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ไม่น้อยกว่า
9
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
9
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
วิชาเลือก
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
1.2 กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
ไม่น้อยกว่า
6
หน่วยกิต
วิชาบังคับ
3
หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
3
หน่วยกิต
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human Living
9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Heritage
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(1-4-4)
Social Engineer for the Development of Local Communities
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9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
Integrated Management
1.3 กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ไม่น้อยกว่า
วิชาบังคับ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
Digital, Information and Media Literacy
เลือกเรียน
ไม่น้อยกว่า
9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
Digital Technology for Learning
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
Technology and Life

3(3-0-6)
6
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(2-2-5)

3

หน่วยกิต
3(2-2-5)

1.4 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ไม่น้อยกว่า
6
และเลือกเรียนในกลุ่มวิชา 1.1 – 1.4
ไม่น้อยกว่า
3
วิชาบังคับ
3
รหัสวิชา ชื่อวิชา
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
Science and Life
วิชาเลือก
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
Well–being Integrated Development
9001403 การคิดและการตัดสินใจ
Thinking and Decision Making
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
Sustainability of Natural Resources and Environment

3(3-0-6)
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ ให้เรียนรายวิชาต่อไปนี้
จานวน
2.1.1 กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์
รหัสวิชา
รายวิชา
1531101
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
Introduction to Linguistics
1542101
ลักษณะภาษาไทย
Characteristics of Thai Language
2.1.2 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา
รหัสวิชา
รายวิชา
1541202
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
Art of Language for Communication
1541205
หลักการฟังและการพูด
Principles of Listening and Speaking
1542209
หลักการเขียน
Principles of writing
1542211
ประดิษฐการทางภาษา
Language Invention
1543901
การวิจัยทางภาษาไทย
Research Work in Thai
1544902
สัมมนาภาษาไทย
Seminar on Thai Language
1552115
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านทางวิชาการ
English for Academic Reading Development
1552116
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขียนทางวิชาการ
English for Academic Writing Development
2.1.3 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย
รหัสวิชา
รายวิชา
1541102
วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย
Thai Poetry Evolution
1541401
วรรณกรรมศึกษา
Thai Literary Studies
2.1.4 กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
รายวิชา
1542210
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture

88 หน่วยกิต
39 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
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2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก ให้เลือกเรียนรายวิชาจากกลุ่มใดก็ได้
ไม่น้อยกว่า
2.2.1 กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์
รหัสวิชา
รายวิชา
1541101
คาและสานวนไทย
Words and Idioms in Thai
1541103
หลักการอ่านและการเขียนคาไทย

42 หน่วยกิต
น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

Principles of Reading and Writing in Thai Words

1541107
1542106
1542301
1543103
1543105
1543201
1543221
1543601
1543602
1544103

การออกเสียงภาษาไทย
Thai Pronunciation
วิวัฒนาการภาษาไทย
Evolution of Thai Language
อักษรไทย
Thai Alphabet
ภาษาถิ่น
Dialects
ภาษาศาสตร์สังคม
Sociolinguistics
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
Pali and Sanskrit in Thai
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
Foreign Loanwords in Thai
การถ่ายทอดสาระภาษาไทย
Propagation in Thai
ภาษาไทยสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
Thai for Children with Special Needs
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
Thai for Foreigners

2.2.2 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา
รหัสวิชา
รายวิชา
1541201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
Thai for Communication and Information
Retrieval
1541203
ภาษาไทยธุรกิจ
Thai Language in Business
1541208
การพูดเพื่อสังคม
Social Speaking

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1541209
1542201
1542203
1542207
1542208
1542212
1542213
1542214
1543211
1543213
1543220
1543222
1543223
1543224
1544205

การเขียนเพื่อการสื่อสาร
Writing for Communication
การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
Reading for Special Purpose
การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
Writing for Special Purpose
การเขียนสารคดี
Feature Writing
การอ่านตีความ
Reading for Interpretation
การย่อความ
Summary
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
Reading for life and Society Development
ภาษาราชการไทย
Thai Official Language
การเขียนบท
Script Writing
การแปล
Translation
การเขียนบันเทิงคดี
Fiction Writing
ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
Thai Language for Tourism
การพูดเพื่อนาเสนองาน
Oral Presentation
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
Writing for Public Relations
การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
Speaking on Broadcasting

2.2.3 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย
รหัสวิชา
รายวิชา
1542204
ศิลปะการอ่านออกเสียง
Art of Oral Reading
1542206
การเขียนกวีนิพนธ์ไทย
Thai Writing Poetry

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1542304

วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย
Evolution of Thai Literature
1542401
วรรณกรรมวิจารณ์
Literary Criticism
1542402
วรรณกรรมนิราศ
Nirat Literature
1542408
วรรณกรรมมรดก
Literary Heritage
1543214
การจัดทาสิ่งพิมพ์
Editorial Work
1543401
วรรณกรรมปัจจุบัน
Contemporary Literature
1543407
วรรณกรรมท้องถิ่น
Local Literature
1543424
วรรณกรรมแปล
Translated Literary Works
1543427
วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล
Awarded Literature
1543428
วรรณกรรมกับการท่องเที่ยว
Literature and Tourism
1544402
อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
Influence of Foreign Literature on Thai
Literature
2.2.4. กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
รายวิชา
1542403
วรรณกรรมประวัติศาสตร์
Historical Literature
1542404
คีตวรรณกรรมศึกษา
A Study of Thai Songs
1542405
แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
Thoughts from Literature
1542409
คติชนวิทยา
Folklore
1543402
วรรณกรรมการละคร
Dramatic Literature
1543425
วรรณกรรมอาเซียน
Asian Literature

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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1543426
1543429
1544203
1544401
1544606

วรรณกรรมเปรียบเทียบ
Comparative Literature
วรรณกรรมโหราศาสตร์
Astrological Literature
การแปรรูปวรรณกรรม
Adaptation of Literary Works
วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา
Literature on Thai Customs and Religions
การนาเสนอสารด้วยสื่อร่วมสมัย
Presentations with Contemporary Media

2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
ให้เลือกแผนใดแผนหนึ่ง ดังนี้

จานวน

แผนฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางภาษาไทย
รหัสวิชา
รายวิชา
1544801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทยPreparation
for Professional Experience in Thai
1544802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
Professional Experience in Thai
หรือ แผนสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
รายวิชา
1544803
การเตรียมสหกิจศึกษา
Cooperative Education Preparation
1544804
สหกิจศึกษา
Cooperative Education

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(2-2-5)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
7 หน่วยกิต

น(ท-ป-อ)
2(90)
5(450)
น(ท-ป-อ)
1(45)
6(540)

3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
ให้เลือกเรียนรายวิชาใดๆในหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรเปิดสอน โดยไม่ซ้ากับรายวิชาที่
เคยเรียนมาแล้ว และต้องไม่เป็นรายวิชาที่กาหนดให้เรียนโดยไม่นับหน่วยกิตรวมในเกณฑ์การสาเร็จหลักสูตรของ
สาขาวิชานี้
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3.1.4 แผนการศึกษา
ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx
1541102
1541202
Xxxxxxx

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป:กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ศึกษาทั่วไป:กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
ศึกษาทั่วไป:กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
วิชาเอกเลือก
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x -x-x)
3(x -x-x)
3(x -x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x -x-x)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 1 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx
1531101
1541205
1541401

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป:กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ศึกษาทั่วไป:กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
ศึกษาทั่วไป:กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
หลักการฟังและการพูด
วรรณกรรมศึกษา
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x -x-x)
3(x -x-x)
3(x -x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1542101
1542209
1542211
Xxxxxxx
Xxxxxxx

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป:กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ศึกษาทั่วไป:กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ลักษณะภาษาไทย
หลักการเขียน
ประดิษฐการทางภาษา
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x -x-x)
3(x -x-x)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x -x-x)
3(x -x-x)
21 หน่วยกิต
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ปีที่ 2 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
xxxxxxx
xxxxxxx
1542210
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx

ชื่อวิชา
ศึกษาทั่วไป:กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
ศึกษาทั่วไป :เลือกเรียนกลุม่ วิชา 1.1-1.4
ภาษากับวัฒนธรรม
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
รวม

น(ท-ป-อ)
3(x -x-x)
3(x -x-x)
3(3-0-6)
3(x -x-x)
3(x -x-x)
3(x -x-x)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1552115
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านทางวิชาการ
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(x -x-x)
3(x -x-x)
3(x -x-x)
3(x -x-x)
3(x -x-x)
18 หน่วยกิต

ปีที่ 3 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1552116
1543901
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx
Xxxxxxx

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขียนทางวิชาการ
การวิจัยทางภาษาไทย
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเอกเลือก
วิชาเลือกเสรี
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(x -x-x)
3(x -x-x)
3(x -x-x)
3(x -x-x)
18 หน่วยกิต
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ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 1
รหัสวิชา
1544902
Xxxxxxx
1544801
1544803

ชื่อวิชา
สัมมนาภาษาไทย
วิชาเอกเลือก
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
หรือ
การเตรียมสหกิจศึกษา
รวม

น(ท-ป-อ)
3(3-0-6)
3(x -x-x)
2(90)
1(45)
7-8 หน่วยกิต

ปีที่ 4 / ภาคการศึกษาที่ 2
รหัสวิชา
1544802
1544804

ชื่อวิชา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
หรือ
สหกิจศึกษา
รวม

3.1.5 คาอธิบายรายวิชา
ดูรายละเอียดในภาคผนวก ก

น(ท-ป-อ)
5(450)
6(540)
5-6 หน่วยกิต
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3.2 ชื่อ สกุล ตาแหน่ง และคุณวุฒิของอาจารย์
3.2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ
1
2
3

4

5
หมายเหตุ

ชื่อ - นามสกุล

นางสาวประภัสสรา ห่อทอง

ตาแหน่ง

อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
นางสาวจิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
นางสาวสุทธีรา คาบุญเรือง
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
นายณัฐพล บ้านไร่
อาจารย์
ปร.ด. (สันสกฤตศึกษา)
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
นางสาววิยุดา ทิพย์วิเศษ
อาจารย์
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก)
ค.บ. (ภาษาไทย)
ดูรายละเอียดผลงานทางวิชาการและภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร ในภาคผนวก ง

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

17 กุมภาพันธ์ 2564

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา

2557
2553
2558
2555
2558
2554
2563
2555
2551
2555
2554
2547
2547
2544
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3.2.2 อาจารย์ประจา
ลาดับ

ชื่อ - นามสกุล

1

นางสาวประภัสสรา ห่อทอง

2

นางสาวจิราพร ภูวรัตนาวิวิธ

3

นางสาวสุทธีรา คาบุญเรือง

4

นายณัฐพล บ้านไร่

5

นางสาววิยดุ า ทิพย์วิเศษ

6

นางสาวสุนทรี ดวงทิพย์

ตาแหน่ง
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขาวิชา

ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
อาจารย์
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
อาจารย์
ปร.ด. (สันสกฤตศึกษา)
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)
อาจารย์
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก)
ค.บ. (ภาษาไทย)
รองศาสตราจารย์ ค.ด. (อุดมศึกษา)
ค.ม. (การสอนภาษาไทย)
นศ.บ. (ประชาสัมพันธ์)
กศ.บ. (ภาษาไทย)

สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2557
2553
2558
2555
2558
2554
2563
2555
2551
2555
2554
2547
2547
2544
2542
2526
2534
2520
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4. องค์ประกอบเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม การฝึกงาน หรือสหกิจศึกษา (ถ้ามี)
หลักสูตรได้กาหนดรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย หรือสหกิจศึกษาไว้ในหมวดวิชาเฉพาะด้าน
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 และความ
รับผิดชอบ
4.1.5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต
4.2 ช่วงเวลา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย หรือสหกิจศึกษา กาหนดให้ฝึกในภาคการศึกษาที่ 2 ของ
ปีการศึกษาที่ 4
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
รายวิชาสหกิจศึกษา นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษา
หรือ 16 สัปดาห์ ส่วนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย จะต้องมีเวลาฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 450 ชั่วโมง
5. ข้อกาหนดเกี่ยวกับการทาโครงงานหรืองานวิจัย
นักศึกษาเอกภาษาไทยต้องเรียนวิชา 1543901 การวิจัยทางภาษาไทย ( Research Work in Thai)
ซึ่งเป็นวิชาบังคับ ทั้งนี้นักศึกษาจะต้องทาวิจัยทางภาษาไทยโดยใชทฤษฎีทางภาษาไทยและกระบวนการศึกษา
คนควาระเบียบวิธีวิจัย การรายงานผลการวิจัยและสามารถสรุปขอมูลที่ศึกษาโดยจัดทาเปนรูปเลมรายงานวิจัย
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู้ กลยุทธ์การสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
1.รักษ์ภาษาไทย : มีความรู้และทักษะในการ 1.กาหนดให้มี “ชุมนุมภาษาและวัฒนธรรม” เพื่อจัด
ใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพ
กิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ความรู้ แ ละทั ก ษะการใช้
ภาษาไทยให้กับนักศึกษา
2.โปรแกรมวิ ช าและนั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
-กิจกรรม “โครงการเผยแพร่ความรู้ภ าษาไทยสู่
ชุมชน”
-กิจกรรมวันภาษาไทย
-กิจกรรมประกวด/แข่งขันความรู้และทักษะทาง
ภาษาไทยกับหน่วยงานภายนอก
-โครงการพัฒนาภาษาสาหรับนักศึกษาต่างชาติ
2.ใฝ่ หาความรู้ : สะสมความรู้ ได้ด้วยตนเอง 1.กาหนดให้ นัก ศึกษาไปทัศ นศึกษาในแหล่ งความรู้ ที่
เพื่ อ ต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ เกี่ ยวข้อ งกั บ ศาสตร์ใ นสาขา เพื่อ เพิ่ ม พูน ความรู้แ ละ
ดารงชีวิต และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์ทางวิชาการ
2.กาหนดให้นักศึกษาอ่านหนังสือนอกเวลา พร้อมเป็น
ผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต
3.ก าหนดให้ นั ก ศึ ก ษาสร้ า งสรรค์ ผ ลงาน วิ เ คราะห์
สังเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูล
ที่ เ ชื่ อ ถื อ ได้ และสามารถน าไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการ
ดารงชีวิต
4.กาหนดให้ นักศึกษาได้ออกฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ
ภาษาไทยในองค์กรวิชาชีพ
5.สนับสนุนให้นักศึกษาประกวดหรือแข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทย
3.ควบคู่คุณธรรม : มีคุณธรรมจริยธรรมนามา 1. กาหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
เป็ น หลั ก ในการด าเนิ น ชี วิ ต และประกอบ จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์
อาชีพ
2.นักศึกษาร่วมกิจกรรมประเพณีของมหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น
3.โปรแกรมวิ ช าและนั ก ศึ ก ษามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
- กิจกรรมไหว้ครู
- กิจกรรมปฐมนิเทศ / ปัจฉิมนิเทศ
- กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่
- กิจกรรมจิตอาสา
- กิจกรรมบ้านคุณธรรม
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กลยุทธ์หรือกิจกรรมของนักศึกษา
- กิจกรรมวันปีใหม่ / วันสงกรานต์ / วันตรุษจีน
- กิจกรรมสร้างรายได้จากศาสตร์ภาษาไทย
4.กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย และกิจกรรมสัมมนา
หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
4. ก้ า วทั น เทคโนโลยี : มี ค วามสามารถใช้ 1. โปรแกรมวิชาจัดอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร เพื่อสร้าง เทคโนโลยี และการนาเสนอผลงานจากสื่อใหม่ที่
องค์ความรู้ใหม่ นาไปสู่การพัฒนาสังคมและ ทันสมัย
ประเทศ
2.จัดกิจกรรมพัฒ นานักศึกษาในทักษะศตวรรษที่ 21
ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับศาสตร์ในสาขา
3. ส่งเสริมให้นักศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการน าเสนองานอย่ า งสร้ า งสรรค์ และสร้ า งองค์
ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าต่อชุมชน/สังคม
4.โปรแกรมวิชาจัดทาแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
สหวิ ท ยาการซึ่ ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ ศาสตร์ ใ นสาขา โดย
เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของโปรแกรมวิชา
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2. การพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มาตรฐานผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีระเบียบวินัยและเคารพกฎข้อบังคับ 1.1 ให้ความสาคัญในวินัย การตรงต่อ
1.2 มีจิตอาสาและจิตสาธารณะ
เวลา การส่งงานภายในเวลาที่กาหนด
1.3 มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
1.2 เปิดโอกาสให้นักศึกษาจัดกิจกรรม
1.4 เห็นคุณค่าและสานึกในความเป็นไทย ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และแสดงถึง
การมีเมตตา กรุณา และความเสียสละ
1.3 สอดแทรกความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อื่น
1.4 จัดกิจกรรมการพัฒนาคณะ /
มหาวิทยาลัย / ชุมชน
1.5 เน้นเรื่องการแต่งกายและปฏิบัติ
ตนที่เหมาะสม ถูกต้อง ตามระเบียบ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
2. ด้านความรู้
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาเพื่อการ 2.1 ใช้การสอนหลายรูปแบบ โดยเน้น
สื่อสาร
หลักทางทฤษฎีและการปฏิบตั ิเพื่อให้เกิด
2.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยี องค์ความรู้
สารสนเทศ
2.2 มอบหมายให้ทารายงาน
2.3 มีความรู้ความเข้าใจด้านความเป็น
2.3 จัดให้มีการเรียนรู้จากสถานการณ์
พลเมืองและพลโลก
จริง โดยการศึกษาดูงาน
2.4 มีความรู้ความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์
2.4 ปฏิบัติประเมินจากผลงานและการ
และสุขภาพ
ปฏิบัติการ
2.5 สามารถประยุกต์ความรู้ได้อย่าง
เหมาะสม
3. ทักษะทางปัญญา
3. ทักษะทางปัญญา
3.1 มีทักษะการคิดแบบองค์รวม คิดอย่างมี 3.1 ส่งเสริมการเรียนรู้จากการ
วิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
แก้ปัญหา
3.2 สามารถบูรณาการความรู้ในศาสตร์
3.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการจาก
ของตนกับศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ
สถานการณ์จริง
นามาใช้ประโยชน์ได้
3.3 มอบหมายงานที่ส่งเสริมการคิด
3.3 สามารถประยุกต์ความรู้ ทักษะหรือ วิเคราะห์และสังเคราะห์
เครื่องมือที่เหมาะสมกับการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเหมาะสม
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ 4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ความรับผิดชอบ
และความรับผิดชอบ
4.1 มีภาวะผู้นาและภาวะผู้ตามที่ดี
4.1 กาหนดการทางานกลุ่มโดยให้
4.2 ยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง
หมุนเวียนการเป็นผู้นาและผู้รายงาน

การประเมินผลการเรียนรู้
1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1 การให้คะแนนการเข้าชั้นเรียนและ
การส่งงานตรงเวลา
1.2 พิจารณาจากผลการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา
1.3 สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาใน
การปฏิบัตติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ

2. ด้านความรู้
2.1 การประเมินจากแบบทดสอบด้าน
ทฤษฎี สาหรับการปฏิบัติประเมินจาก
ผลงานและการปฏิบัติการ
2.2 พิจารณาจากรายงานที่มอบหมาย
2.3 ประเมินจากรายงานผลการศึกษาดู
งาน

3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการรายงานผลการ
ดาเนินงานและการแก้ปญ
ั หา
3.2 ประเมินผลการปฏิบตั ิการจาก
สถานการณ์จริง
3.3 ประเมินจากการทดสอบ

4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากการรายงานหน้าชั้น
เรียนโดยอาจารย์และนักศึกษา
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4.3 มีความรับผิดชอบต่อหน้าทีท่ ี่ได้รับ
4.2 ให้คาแนะนาในการเข้าร่วม
มอบหมาย
กิจกรรมสโมสร กิจกรรมของ
4.4 มีความพร้อมในการทางานหรือ
มหาวิทยาลัยฯ
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
4.3 ให้ความสาคัญในการแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบและการให้ความร่วมมือ
4.4 มอบหมายงานปฏิบัติงานตาม
หน้าที่
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 มีทักษะในการคิด วิเคราะห์เชิง
5.1 ส่งเสริมให้เห็นความสาคัญ และฝึก
คณิตศาสตร์
ให้มีการตัดสินใจบนฐานข้อมูลและข้อมูล
5.2 มีทักษะในการสื่อสารกับกลุม่ คน
เชิงตัวเลข
หลากหลายทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และ
5.2 มอบหมายงานค้นคว้าองค์ความรู้
ภาษาอื่นๆ ได้อย่างตรงประเด็น
จากแหล่งข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
5.3 มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้นักศึกษานาเสนอหน้าชั้น
ได้อย่างเหมาะสม
5.3 การใช้ศักยภาพทางคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอ
ผลงานที่ได้รับมอบหมาย
5.4 ฝึกการนาเสนองานโดยเน้น
ความสาคัญของการใช้ภาษา และ
บุคลิกภาพ

การประเมินผลการเรียนรู้
4.2 พิจารณาจากการเข้าร่วมกิจกรรม
ของนักศึกษา
4.3 ประเมินผลจากแบบประเมิน
ตนเองและกิจกรรมกลุ่ม
4.4 ประเมินจากการสังเกตพฤติกรรม
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ประเมินจากผลงานและการ
นาเสนอผลงาน
5.2 สังเกตการณ์ปฏิบตั ิงาน
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ (Curriculum Mapping) รายวิชาของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 = ความรับผิดชอบหลัก

รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

9001101
9001102
9001103
9001104
9001105
9001106
9001107
9001108
9001201
9001202
9001203
9001204
9001205
9001206
9001301

1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
2. กลุ่มวิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
ท้องถิ่นภิวัตน์
ภูมิปัญญาและมรดกไทย
วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
การจัดการแบบบูรณาการ
3. กลุ่มวิชาเทคโนโลยี
ความฉลาดรู้ทางดิจิทลั สารสนเทศ และสื่อ

1.2

1.3

1.4

2.1























2.2






2.5

3.1

4.1

5.1










3.2

3.3











4.3

4.4

5.2

5.3



















4.2




















2.4






2.3

3.ทักษะทางปัญญา

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี











2.ความรู้

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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รหัสวิชา

กลุ่มวิชา / ชื่อวิชา

1.คุณธรรม จริยธรรม
1.1

9001302 เทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รวม

1.2

1.3

1.4
















2.1

2.2







2.ความรู้



2.3

2.4

2.5

3.ทักษะทางปัญญา

4.ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ

5.ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี

3.1

4.1

5.1

3.2





 


    

3.3

4.2








4.3

4.4













5.3









5.2
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2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 มีทัศนคติที่ดีต่อการงานและมีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่
1.2 ซื่อสัตย์ สุจริต และมีวินัย เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของ
องค์กรและสังคม
1.3 มีจิตสานึกและพฤติกรรมที่คานึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและสังคมที่มีคณ
ุ ธรรม
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.4 ภูมิใจในภาษาไทย ความเป็นไทย
และมีเจตคติที่ดีต่อวัฒนธรรมไทย
2. ด้านความรู้
2.1 มีความรอบรู้ในภาษาและวัฒนธรรม
ไทย
2.2 มีความรู้ที่เกิดจากการบูรณาการ
ความรู้ในศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง
2.3 มีความรู้และความสามารถพัฒนา
ความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทยให้เพิ่มพูน
ยิ่งขึ้น

กลยุทธ์การสอน

1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ผู้สอนมอบหมายงานอย่าง
สม่าเสมอ
1.2 ผู้สอนแจ้งกฎ กติกา ตลอดจน
ข้อตกลงร่วมกันกับผู้เรียน
1.3 ผู้สอนมอบหมายงานกลุ่ม เพื่อให้
ผู้เรียนมีความรับผิดชอบร่วมกัน
1.4 ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
ตลอดจนปลูกฝังความเป็นไทย ในเนื้อหาที่
เรียนทุกรายวิชา
2. ด้านความรู้
2.1 จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ
2.2 มอบหมายให้นักศึกษาอ่าน
หนังสือนอกเวลาตามความสนใจ
2.3 เชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์หรือมีความ
เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร
2.4 กาหนดให้นักศึกษาเข้าร่วมฟังการ
บรรยาย/การประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานภายนอก
2.5 กาหนดให้มวี ิชาวิจัยภาษาไทย
เป็นวิชาบังคับ
2.6 จัดให้มีการฝึกปฏิบัติทั้งใน
ห้องเรียนและภาคสนาม
3.ด้านทักษะทางปัญญา
3.ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 สามารถคิดวิเคราะห์และประเมินค่า
3.1 เน้นการสอนแบบ active
3.2 สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ให้เป็น
learning ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
หลักในการดาเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ จัดการเรียนการสอน
ได้อย่างมีประสิทธิผล
3.2 มอบหมายงานให้ผู้เรียนแสวงหา
แหล่งความรู้ คัดสรรข้อมูล เพื่อนามาใช้ให้
เป็นประโยชน์
3.3 กาหนดให้ทุกรายวิชามี
กระบวนการเสริมสร้างทักษะทางปัญญา
ให้ผู้เรียนฝึกทักษะการคิดระดับสูง การคิด
แก้ปัญหา และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์

การประเมินผลการเรียนรู้
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 ประเมินคุณภาพของชิ้นงาน
ที่ได้รับมอบหมาย
1.2 ประเมินจากพฤติกรรมการ
เรียนและความมีวินัย
1.3 ประเมินจากความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.4 ประเมินจากพฤติกรรมการมี
ส่วนร่วมในการทากิจกรรม
2. ด้านความรู้
2.1 ประเมินจากการทดสอบทั้ง
สอบย่อย สอบกลางภาคและสอบ
ปลายภาค
2.2.ประเมินจากการฝึกปฏิบตั ิ
2.3 ประเมินจากการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการทั้งรูปแบบการ
เขียนรายงานทางวิชาการและการ
นาเสนอด้วยวาจา
2.4 ประเมินจากการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม

3. ด้านทักษะทางปัญญา
3.1 ประเมินจากการมีส่วนร่วม
ของผู้เรียน
3.2 ประเมินคุณภาพจากผลงาน
ของผู้เรียน
3.3 ประเมินคุณภาพจากการ
นาเสนอผลงานของผู้เรียน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

กลยุทธ์การสอน

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ
4.1 มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นและปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของ
องค์กรได้เป็นอย่างดี

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ
4.1 จัดการเรียนการสอนโดยใช้
กระบวนการกลุ่ม มุ่งเน้นปฏิสมั พันธ์อย่าง
สร้างสรรค์ระหว่างบุคคลและกลุม่ คน
4.2 มอบหมายงานหรือ
กิจกรรมทีส่ ่งเสริมให้ผเู้ รียนสามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่น / ชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและปรับตัวได้ตาม
สถานการณ์

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 สามารถใช้ภาษาไทย ในการฟัง การ
พูด การอ่าน การเขียน และการสรุปประเด็น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
5.3 สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การติดต่อสื่อสารอย่างสร้างสรรค์
5.4 สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์และสถิติในการศึกษาค้นคว้าวิจัย
ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

การประเมินผลการเรียนรู้

4.ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ประเมินจากพฤติกรรม
และการแสดงออกของผู้เรียนจาก
การทางานที่ได้รบั มอบหมาย
4.2 ประเมินผลจากการวางแผน
กระบวนการ ขั้นตอน และผลการ
ดาเนินงานตามแผน
4.3 ประเมินผลโดยมอบหมาย
ให้ผู้เรียนประเมินตนเองและสมาชิก
ในกลุ่ม
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
5.1 ผู้สอนมอบหมายงานให้ผู้เรียน
5.1 ประเมินผลทักษะการส่ง
ศึกษาค้นคว้า แล้วนาเสนอผลการศึกษา สารและรับสารจากการปฏิบัตจิ ริง
ค้นคว้าโดยการพูดและเขียนเป็นภาษาไทย
5.2 ประเมินผลการใช้เทคโนโลยี
และภาษาต่างประเทศ
สารสนเทศที่เหมาะสมในการสื่อสาร
5.2 กาหนดให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยี
5.3 ประเมินผลจากการสรุป
สารสนเทศในการเก็บข้อมูล ประมวลผล ข้อมูลโดยใช้เทคนิคทางสถิติหรือ
แปลความหมาย และนาเสนอผลงาน
คณิตศาสตร์
อย่างสร้างสรรค์ เพื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเอง
5.3 ผูส้ อนมอบหมายให้ผู้เรียนใช้สื่อ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติม
5.4 กาหนดให้ผู้เรียนใช้เทคนิคทาง
สถิติหรือคณิตศาสตร์ในการประมวลผล
และสรุปผลการศึกษา
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาเฉพาะด้าน (Curriculum Mapping)
 หมายถึง ความรับผิดชอบหลัก
รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1

กลุ่มวิชาเอกบังคับ
กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์
1531101 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
1542101 ลักษณะภาษาไทย
กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา
1541202 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
1541205 หลักการฟังและการพูด
1542209 หลักการเขียน
1542211 ประดิษฐการทางภาษา
1543901 การวิจัยทางภาษาไทย
1544902 สัมมนาภาษาไทย
1552115 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านทางวิชาการ
1552116 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขียนทางวิชาการ
กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย
1541102 วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย
1541401 วรรณกรรมศึกษา

1.2

1.3

1.4

3.ทักษะ
ทางปัญญา

2.ความรู้
2.1



2.2

2.3










































































3.2






3.1

4.ทักษะความสัมพันธ์ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1
5.1 5.2
5.3
5.4
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1

กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์
กับสังคมและวัฒนธรรม
1542210 ภาษากับวัฒนธรรม
กลุ่มวิชาเอกเลือก
กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์
1541101 คาและสานวนไทย
1541103 หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
1542106 วิวัฒนาการภาษาไทย
1541107 การออกเสียงภาษาไทย
1542301 อักษรไทย
1543103 ภาษาถิ่น
1543105 ภาษาศาสตร์สังคม
1543201 ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
1543221 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
1543601 การถ่ายทอดสาระภาษาไทย
1543602 ภาษาไทยสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
1544103 ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา
1541201 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น

1.2

1.3

1.4

2.ความรู้
2.1

2.2





3.ทักษะ
ทางปัญญา
2.3

3.1












































































































3.2

4.ทักษะความสัมพันธ์ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1
5.1 5.2
5.3
5.4
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1

1541203 ภาษาไทยธุรกิจ
1541208 การพูดเพื่อสังคม
1541209 การเขียนเพื่อการสื่อสาร
1542201 การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
1542203 การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
1542207 การเขียนสารคดี
1542208 การอ่านตีความ
1542212 การย่อความ
1542213 การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
1542214 ภาษาราชการไทย
1543211 การเขียนบท
1543213 การแปล
1543220 การเขียนบันเทิงคดี
1543222 ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
1543223 การพูดเพื่อนาเสนองาน
1543224 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
1544205 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย
1542204 ศิลปะการอ่านออกเสียง

1.2

1.3

1.4

3.ทักษะ
ทางปัญญา

2.ความรู้
2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.ทักษะความสัมพันธ์ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1
5.1 5.2
5.3
5.4
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1

1542206 การเขียนกวีนิพนธ์ไทย
1542304 วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย
1542401 วรรณกรรมวิจารณ์
1542402 วรรณกรรมนิราศ
1542408 วรรณกรรมมรดก
1543214 การจัดทาสิ่งพิมพ์
1543401 วรรณกรรมปัจจุบัน
1543407 วรรณกรรมท้องถิ่น
1543424 วรรณกรรมแปล
1543427 วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล
1543428 วรรณกรรมกับการท่องเที่ยว
1544402 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์
กับสังคมและวัฒนธรรม
1542403 วรรณกรรมประวัติศาสตร์
1542404 คีตวรรณกรรมศึกษา
1542405 แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
1542409 คติชนวิทยา
1543402 วรรณกรรมการละคร

1.2

1.3

3.ทักษะ
ทางปัญญา

2.ความรู้

1.4

2.1











2.2

2.3

3.1





















































































































3.2

4.ทักษะความสัมพันธ์ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1
5.1 5.2
5.3
5.4
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รายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะด้าน

1.ด้านคุณธรรม จริยธรรม
1.1

1543425 วรรณกรรมอาเซียน
1543426 วรรณกรรมเปรียบเทียบ
1543429 วรรณกรรมโหราศาสตร์
1544203 การแปรรูปวรรณกรรม
1544401 วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา
1544606 การนาเสนอสารด้วยสือ่ ร่วมสมัย
กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
1544802 การฝึกประสบการณ์วชิ าชีพภาษาไทย
1544803 การเตรียมสหกิจศึกษา
1544804 สหกิจศึกษา
รวม

1.2

1.3

1.4

3.ทักษะ
ทางปัญญา

2.ความรู้
2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

4.ทักษะความสัมพันธ์ 5.ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
ระหว่างบุคคลและ
การสื่อสาร และการใช้
ความรับผิดชอบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.1
5.1 5.2
5.3
5.4
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด)
นักศึกษาต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด จึงจะมีสิทธิ์สอบปลายภาค โดยการ
ประเมินผลการเรียนแต่ละรายวิชาเป็นระบบค่าระดับคะแนน 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 โดยเป็นไปตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
2. การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ขณะนักศึกษายังไม่สาเร็จการศึกษา
กาหนดให้มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถาบันอุดมศึกษา โดยกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
แต่ละรายวิชาดาเนินการ ดังนี้
2.1.1 ให้นักศึกษาประเมินการสอนในระดับรายวิชา
2.1.2 วิเคราะห์กระจายของระดับคะแนนในกลุ่ม
2.1.3 ตรวจสอบผลการให้ คะแนนกับข้อ สอบ รายงาน โครงงาน และอื่นๆ ที่ผู้ เ รียนได้รั บ
มอบหมาย
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้หลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา
จัดให้มีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ตลอดหลักสูตรหลังจากนักศึกษาสาเร็จการศึกษา เพื่อนาผลที่
ได้มาปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและหลักสูตรแบบครบวงจร ดังนี้
2.2.1 สารวจภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต
2.2.1 สารวจความเห็นของผู้ใช้บัณฑิต เพื่อประเมินความพึงพอใจบั ณฑิตที่สาเร็จการศึกษาและ
เข้าทางานในสถานประกอบการนั้นๆ ภายในปีแรกหลังจากบัณฑิตสาเร็จการศึกษา
2.2.3 สารวจความคิดเห็นของสถานศึกษาที่บัณฑิตเข้าศึกษาต่อ เพื่อประเมินความพึงพอใจใน
ด้านความรู้ ความพร้อม และคุณสมบัติด้านอื่นๆ ของบัณฑิตที่จะจบการศึกษาและเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาที่
สูงขึ้นในสถานศึกษานั้นๆ
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2.2.4 สารวจความพึงพอใจของบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแง่ของความพร้อมและความรู้จาก
สาขาวิชาที่เรียน รวมทั้งสาขาอื่นๆ ที่กาหนดในหลักสูตรที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต และเปิด
โอกาสให้เสนอข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น
3. เกณฑ์การสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
ผู้สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีความประพฤติดี มีคุณธรรรม
2. สอบได้รายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งหลักสูตรหรือสภามหาวิทลัยกาหนดให้เรียนเพิ่ม
3.ได้ค่าคะแนนเฉลี่ยสะสมขั้นต่า ไม่ต่ากว่า 2.00
4.มีสภาพเป็นนักศึกษาไม่ต่ากว่า 6 ภาคเรียนปกติ และไม่เกิน 16 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน
5. เป็นไปตามข้อบังคับ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2562

หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย์
สถาบันควรจัดให้มีระบบและกลไกในการพัฒ นาอาจารย์ ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามพันธกิจ ที่กาหนดไว้ในมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย ดังนี้
1. การปฐมนิเทศสาหรับอาจารย์ที่รับเข้าใหม่
1.1 การจัดประชุมหรือจัดอบรมอาจารย์ เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาเป้าหมายของ
หลักสูตร และผลการเรียนรู้ที่มุ่งหวัง
1.2 การจัดหาคู่มือการปฏิบัติงานอาจารย์ ให้เข้าใจระเบียบของสถาบัน การจัดทาหลักสูตรประมวลการ
สอน และการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
2.1 การเข้าร่วมสังเกตการณ์และฝึกปฏิบัติการสอน โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง เพื่อศึกษากลยุทธ์การสอน และ
การวัดและประเมินผล
2.2 เพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และทักษะการวัดและการประเมินผลที่
เหมาะสม
2.3 การพัฒนาทักษะการใช้ สื่อต่างๆ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการศึกษา
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
3. การพัฒนาและส่งเสริมทักษะทางวิชาการแก่อาจารย์
3.1 การเพิ่มคุณวุฒิให้ถึงระดับปริญญาเอกตรงตามสาขาวิชา หรือสาขาวิชาที่มีความสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ภาษาไทย โดยมีการวิจัยวิทยานิพนธ์ด้านภาษาไทย
3.2 การพัฒนาระบบสนับสนุนให้อาจารย์ประจาทาการวิจัย ให้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ เพื่อการ
เพิ่มพูนความรู้ในสาขาวิชาและในการวิจัย
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3.3 มี ร ะบบการพั ฒ นาคณาจารย์ ใ ห้ เ ข้ า สู่ ต าแหน่ ง ทางวิ ช าการตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารของ
กระทรวงศึกษาธิการ
3.4 การกาหนดภาระหน้าที่ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ทั้งการสอน การวิจัยและการ
ให้บริการทางวิชาการ โดยจัดระบบการเทียบเคียงทดแทนระหว่างงานด้านต่างๆ รวมทั้งมีระบบการพัฒนาจูงใจให้
อาจารย์สนใจการให้บริการทางวิชาการตามความถนัด

หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
เพื่อเป็นการประกันคุณภาพหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2564) ได้กาหนดแนวทางการบริหารงานและการดาเนินงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การกากับมาตรฐาน
การควบคุมกากับมาตรฐานจะพิจารณาจากการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร และสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2554 ตลอดระยะเวลาที่มี
การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล่าว โดยหลักสูตรระดับปริญญาตรีจะพิจารณา ตามเกณฑ์ 3 ข้อ ดังนี้
1) จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
3) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. บัณฑิต
คุณภาพบัณฑิตของหลักสูตรจะสะท้อนไปที่คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยพิจารณาได้จาก
1) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต จากหน่วยงานที่บัณฑิตเข้าทางานหลังจากจบการศึกษาตาม
ผลการประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดไว้ 5 ด้าน เพื่อนาผลประเมิน และข้อเสนอแนะมา
เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหารายวิชาที่มีในหลักสูตร การจัดการ ฝึกอบรมเสริมให้แก่
นักศึกษาในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิญผู้ใช้บัณฑิตเข้ามาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิใน การวิพากษ์หลักสูตร
เพื่อนาข้อวิพากษ์มาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
2) ร้อยละของภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตปริญญาตรี ภายใน 1 ปี
3. นักศึกษา
3.1 การรับนักศึกษา
หลักสูตรได้กาหนดแผนการรับนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา โดยกาหนดคุณสมบัติไว้ใน มคอ.2 ดังนี้
1) เป็นผู้สาเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2) เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2562
3) มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรกาหนด
3.2 การส่งเสริมและการพัฒนานักศึกษา
1) การควบคุมดูแลให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา สาขาวิชาได้จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษา
คอยให้คาปรึกษาแก่นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า จนจบการศึกษา โดย คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุมเพื่อ
จัดอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับฟังปัญหาและแนะนาแนวทาง ในการแก้ปัญหาทั้งด้านวิชาการและแนะแนวด้านอื่น ๆ
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2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สาขาวิชามี
กระบวนการส่งเสริมพัฒนานักศึกษา โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรประชุม หารือเพื่อจัดโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาทุกชั้นปีในด้านต่าง ๆ ผ่านการดาเนินโครงการ ประเมิน ความสาเร็จโครงการ/
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
3) นักศึกษาสามารถส่งข้อร้องเรียน แสดงความคิดเห็นกับอาจารย์ได้หลายช่องทาง เช่น ผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ต่าง ๆ ได้แก่ ส่งข้อความผ่านเฟสบุ๊คหรือไลน์ เข้าพบขอคาปรึกษารายบุคคล บันทึกข้อความถึง
มหาวิทยาลัย เป็นต้น
4. อาจารย์
4.1 การรับอาจารย์ใหม่
มีกระบวนการคัดเลือกอาจารย์ที่เข้าสอนโดยยึดตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดาเนินการ
สอบทั้งข้อเขียนและสัมภาษณ์ โดยอาจารย์ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในสาขาวิชา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ในระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป
4.2 การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
1) อาจารย์ผู้สอน จัดทารายงานสรุปผลการดาเนินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา ประเมินและ
เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงรายวิชาก่อนเปิดสอนในภาคการศึกษาต่อไป
2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พิจารณาวางแผนการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และ
รายงานสรุปผลในการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลในการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร
3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีหน้าที่ติดตามความพึงพอใจของผู้เรียน ประเมินและสรุปผล
เพื่อนามาทบทวนพร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
4) อาจารย์ผู้สอน ติดตามข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่นักศึกษาเสนอแนะจากผลการประเมินการเรียน
การสอนเมื่อสิ้นภาคการศึกษา และนาข้อเสนอแนะนั้นมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการสอนต่อไป
4.3 การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่คณาจารย์
1) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ในด้านการสอนและวิจัยอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนและการวิจัย โดยการสนับสนุนด้านการศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงานทาง
วิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ การประชุมทางวิชาการภายในหรือภายนอกประเทศ
2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลให้ทันสมัย ยกตัวอย่างเช่น การ
ใช้สื่อการเรียนออนไลน์ช่วยในการเรียนการสอน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวัดและประเมินผล
3) สนับสนุนให้อาจารย์จัดทาผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ได้มีตาแหน่งทางวิชาการ
4) ส่งเสริมให้อาจารย์ทาการวิจัยในสาขาวิชาชีพและวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
4.4 การแต่งตั้งคณาจารย์พิเศษ
มีการเชิญวิทยากร หรืออาจารย์พิเศษจากองค์กรเฉพาะทางภายนอกมาให้ความรู้ ถ่ายทอด
ประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานจริงแก่นักศึกษา โดยต้องเป็นผู้มีประสบการณ์ตรง หรือมีวุฒิการศึกษา ไม่
ต่ากว่าระดับปริญญาโท ในสาขา/หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่บรรยาย
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5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 หลักสูตร
1) ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2554
2) พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอย่างน้อย ทุก ๆ 5 ปี
3) จัดให้หลักสูตรมีรายวิชาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมีกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียนอย่างเหมาะสม
4) อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป หรือเป็นผู้มีประสบการณ์การ
ทางาน ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
5) การประเมินความพึงพอใจของหลักสูตร และการเรียนการสอน โดยผู้เรียน บัณฑิตที่สาเร็จ
การศึกษา และผู้ใช้บัณฑิต
6) มีคณะกรรมการบริหารสาขาวิชา คณะกรรมการวิชาการคณะ สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยทาหน้าที่บริหารจัดการด้านวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยให้เป็นไป ข้อบังคับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
5.2 การเรียนการสอน
มีการประชุมเรื่องมาตรฐานการให้คะแนนเกรดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น รายวิชาเดียวกัน
ต้องให้คะแนนเกรดร่วมกัน และในรายวิชาที่จัดสอนร่วม ให้ผู้สอนพิจารณาความต่อเนื่องของเนื้อหาให้ สอดคล้อง
กัน และประชุมให้คะแนนเกรดร่วมกัน โดยการให้คะแนนเกรดจะเป็นไปตาม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชรว่าด้วย การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2562
5.3 การประเมินผู้เรียนวางแผนแนวทางการประเมินผู้เรียน
พิจารณาจากแผนที่กระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชาทั้ง
5 ด้าน ที่กาหนดไว้ใน มคอ.2 และนามากาหนดไว้ใน มคอ. 3/ มคอ. 4 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอนและการประเมินผลเพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยผู้สอนสามารถเลือกกลยุทธ์การ
สอน วิธีการประเมินผลได้ เช่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม สอนโดย การบรรยาย และประเมินผลโดยการสังเกตการ
เข้าชั้นเรียน/การเข้าร่วมกิจกรรม ด้านความรู้สอนโดยการ บรรยาย/ปฏิบัติ ประเมินผลโดยการสอบและการ
ประเมินผลงาน ด้านทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ สอนโดยการศึกษาค้นคว้าโดยอิสระทั้งแบบกลุ่ม
และแบบเดี่ยว ประเมินผลโดยการประเมินผลงาน การนาเสนอ เป็นต้น
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6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 การบริหารงบประมาณ
มหาวิทยาลัยและคณะได้จัดสรรงบประมาณสาหรับการบริหารหลักสูตร การพัฒนาบุคลากร การจัดหา
วัสดุการศึกษา กิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาการและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแต่ละ
หลักสูตรอย่างเหมาะสมกับจานวนนักศึกษา เพื่อให้หลักสูตรสามารถบริหารหลักสูตรเป็นไปตามปรัชญาของ
หลักสูตรที่กาหนด
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยู่เดิม
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนที่สาคัญ ในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร มีทรัพยากรขั้นต่าเพื่อจัดการเรียนการสอน ดังนี้
2.2.1 อาคารสถานที่เรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
2.2.2 อุปกรณ์การสอน
ลาดับที่
รายการ
จานวนที่มีอยู่
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล แบ่งเป็น
164 เครื่อง
1

2
3
4
5
6
7

1.1 ห้องคอมพิวเตอร์จานวน 2 ห้อง ได้แก่
- ห้องคอมพิวเตอร์ 1
จานวน 24 เครื่อง
- ห้องคอมพิวเตอร์ 2
จานวน 33 เครื่อง
1.2. ห้องปฏิบัติการภูมิสารสนเทศภูมิศาสตร์ 33 เครื่อง
1.3 ห้องปฏิบัติการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ จานวน 33 เครื่อง
1.4 ห้องเรียน (ใช้ในการเรียนการสอน) จานวน 16 ห้อง (ห้องละ 1 เครื่อง)
1.5 คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสานักงาน จานวน 25 เครื่อง
- ห้องสานักงาน จานวน 7 เครื่อง
- ผู้บริหาร จานวน 4 เครื่อง
- ห้องพักอาจารย์ในแต่ละโปรแกรมวิชาจานวน 14 เครื่อง
เครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
กล้องถ่ายรูป
กล้องวีดีโอ
เครื่องพิมพ์ประจาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
โปรเจคเตอร์

2.2.3 ห้องสมุด
หนังสือ ตาราเรียน วารสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สัมพันธ์กับสาขาวิชา
2.2.3.1 หนังสือ
(1) วรรณคดี วรรณกรรม จานวน 200 เล่ม
(2) พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน จานวน 20 เล่ม
(3) การใช้ภาษาไทย จานวน 200 เล่ม
(4) หลักภาษาและภาษาศาสตร์ จานวน 50 เล่ม

1 เครื่อง
3 เครื่อง
2 เครื่อง
2 เครื่อง
5 เครื่อง
13 เครื่อง
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2.2.3.2 วารสารด้านภาษาและวรรณกรรม จานวน 40 รายการ
2.2.3.3 สื่ออิเล็กทรอนิกส์
(1) ฐานข้อมูลสาเร็จรูป (CD-ROM) จานวน 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) IEEE/IET Electronic Library (IEL)
2.3.2) ACM Digital Library
2.3.3) ProQuest Dissertation & Theses Global
2.3.4) SpringerLink – Journal (ACS)
2.3.5) Web of Science
2.3.6) ScienceDirect
2.3.7) Emerald Management (EM92)
2.3.8) EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text
2.3.9) American Chemical Society Journal (ACS)
2.3.10) Academic Search Complete (ASC)
2.3.11) Computer & Applied Sciences Complete (CASC)
6.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยและคณะกาหนดให้มีการสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และสิ่งสนับสนุนทาง
กายภาพที่จาเป็น จากอาจารย์ผู้สอน เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตารา สิ่งพิมพ์ วารสาร สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ พื้นที่/สถานที่สาหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักศึกษาและ
อาจารย์
มหาวิทยาลัยและคณะจัดบริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน
6.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
1) มีการสารวจความต้องการทรัพยากรการเรียนการสอนเป็นประจาทุกปีการศึกษาจากผู้สอนและผู้เรียน
2) ประเมินความพอเพียงของทรัพยากรที่ใช้ เพื่อการเรียนการสอนทุกรายวิชา
3) สรุปแหล่งทรัพยากรที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถใช้บริหารได้
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7. การกาหนดตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicators)
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

ปีที่ 1

ปีที่ 2

ปีที่ 3

ปีที่ 4

ปีที่5











(2) มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย พ.ศ. 2554











(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
ให้ครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา











(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) มีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.5 และ
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา











(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตรมีรายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา











(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่มี
รายละเอียดครอบคลุมหัวข้อตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่
แล้ว











-









(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รบั การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการ
เรียนการสอน











(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง











(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ
และ/หรือ วิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

-

-

-

-

-

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

-

-

-





(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5
จากคะแนนเต็ม 5.0

-

-

-

-
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หมวดที่ 8
การประเมินและปรับปรุงการดาเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิผลของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธ์การสอน
1.1.1 ก่อนการสอนมีการประชุม ร่ ว มกันของอาจารย์ในโปรแกรม เพื่อแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นและ
ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่มีประสบการณ์และวางแผนการสอนสาหรับรายวิชาที่ผู้สอนแต่ละคนรับผิดชอบ
1.1.2 ขณะดาเนินการสอนมีการประเมินผลการสอนเป็นระยะๆ โดยการสังเกตของผู้สอนและอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.2 การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน
1.2.1 การประเมินการสอนโดยนักศึกษาทุกปลายภาคการศึกษา โดยสานักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน
1.2.2 การประเมินการสอนของอาจารย์ผู้สอนและจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
2.1 การประเมินโดยผู้มีส่วนร่วม (stakeholders) ได้แก่ ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต
ผู้ประกอบการ
2.2 การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโดยผู้เรียนทุกรายวิชา ทุกภาคการศึกษา
2.3 การประเมินผลกระทบจากการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษา (Impact Evaluation) ภายหลัง
สาเร็จการศึกษาทุก 5 ปี
3. การประเมินผลการดาเนินงานตามรายละเอียดของหลักสูตร
มีการดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาประจาปีตามดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุใน หมวดที่ 7
โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุง
4.1 อาจารย์ผู้สอนทบทวนผลการประเมินการสอนในระหว่างภาคการศึกษา ปรับปรุงกลยุทธ์การสอนทันที
จากข้อมูลที่ได้รับเมื่อสิ้นภาคการศึกษา อาจารย์ผู้สอนทารายงานผลการดาเนินงานรายวิชาเสนอประธานโปรแกรม
4.2 อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ดชอบหลั กสู ตรติด ตามผลการดาเนิน งานตามดัช นีบ่งชี้ ห มวดที่ 7 จากการประเมิ น
คุณภาพภายใน
4.3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสรุปผลการดาเนินงานหลักสูตร พิจารณาทบทวนผลการดาเนินงานและ
วางแผนปรับปรุงการดาเนินงานเพื่อใช้ในรอบปีการศึกษาต่อไป
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ภาคผนวก

52

ภาคผนวก ก
คาอธิบายรายวิชา
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คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1. กลุม่ วิชาภาษาและการสื่อสาร
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001101 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental English
หลักไวยากรณ์พื้นฐานภาษาอังกฤษ องค์ประกอบของคา วลี ประโยค หลักการออกเสียง และการใช้
คาศัพท์
9001102 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
English for Communication
ความรู้ ภ าษาอั ง กฤษด้ า นไวยากรณ์ ภาษาศาสตร์ สั ง คม แบบแผนการใช้ ภ าษา ทั ก ษะการฟั ง
การพูด การอ่าน การเขียน และการสื่อสารกับบุคคลอื่นในสถานการณ์และบริบทที่หลากหลาย
9001103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทางวิชาการ
3(3-0-6)
Thai for Academic Communication
แนวคิ ด การสื่ อ สารทางวิ ช าการ หลั ก การ และวิ ธี ก ารใช้ ภ าษาไทยเพื่ อ การสื่ อ สารทางวิ ช าการ
โดยเน้น การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนทางวิชาการ การจับประเด็นสาคัญ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์
การให้เหตุผล
9001104 ภาษาอังกฤษเพื่อการสอบวัดมาตรฐาน
3(3-0-6)
English for Standardized Test
ศึกษารูปแบบข้อสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ เช่น TOEIC, TOEFL, IELTS, CU-TEP หรืออื่นๆ ทบทวน
ความรู้ไวยากรณ์ คาศัพท์ภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการเข้าสอบมาตรฐาน ฝึกเทคนิคการทาข้อสอบในรูปแบบต่าง ๆ
การจัดการเวลา สาหรับทักษะการสอบการฟัง อ่านและเขียนในสถานการณ์ที่หลากหลาย
9001105 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Burmese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกทักษะด้าน
การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาพม่าในบทสนทนา
เรื่องทั่วไป การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาพม่าได้ในสถานการณ์จริง
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รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001106 ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Chinese for Communication
หลักการออกเสียง การฟัง พูด บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจาวันเบื้องต้น ตามหลักไวยากรณ์เพื่อให้
สื่ อสารได้ อย่ างถู กต้ อง และฝึ กทั กษะการพูด ภาษาจี นให้ ส อดคล้ อ งกั บสถานการณ์ ต่า งๆ และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์จริง
9001107 ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Japanese for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกการฟัง
การเขีย น การอ่า น การเล่ าเรื่ องและอธิบ ายด้ว ยคาศัพท์ และส านวนภาษาญี่ปุ่นในบทสนทนาเรื่องทั่ว ไปใน
ชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ในสถานการณ์จริง
9001108 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Korean for Communication
ความหมายของคาศัพท์และสานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่องทั่วไปในชีวิตประจาวัน ฝึกการฟัง
การพูด การอ่าน และการเขียน การเล่าเรื่องและอธิบายด้วยคาศัพท์ และสานวนภาษาเกาหลีในบทสนทนาเรื่อง
ทั่วไปในชีวิตประจาวัน การอธิบายอย่างง่ายในชีวิตประจาวัน เพื่อสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ในสถานการณ์จริง
2. กลุม่ วิชาความเป็นพลเมืองและพลโลก
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001201 พลเมืองไทยในสังคมพลวัต
3(3-0-6)
Thai Citizens in a Dynamic Society
การรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคมไทย การเรียนรู้ความเป็นพลเมืองที่มีพลังสร้างสรรค์
สังคม ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่อชีวิตคนในเมืองและชนบท มุมมอง กรอบแนวคิดและเป้าหมายของการมี
จิตสานึกสากลและความเป็นพลเมืองโลก การถอดองค์ความรู้จากวิถีชีวิตคนชายขอบ และกาแพงเพชรในสภาวะ
สังคมพลวัต
9001202 มนุษย์กับการดาเนินชีวิต
3(3-0-6)
Human and Living
ความจริงของชีวิต การดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์หลักศาสนาในการ
ดาเนินชีวิต การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข จิตอาสา การเคารพศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อื่น สุนทรียศาสตร์กับ
ชีวิต การยับยั้งและป้องกันการทุจริต
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9001203 ท้องถิ่นภิวัตน์
3(3-0-6)
Localization
ความสัมพันธ์ของมนุษย์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม วิถีชุมชน การเปลี่ยนแปลงของชุมชนและท้องถิ่นที่
เชื่อมโยงกับสากลวิวัตน์ การมีส่วนร่วมในการจัดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นเชิงบูรณาการ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
อย่างสันติ ความเป็นพลเมือง สิทธิมนุษยชน กฎหมายและการเมืองการปกครองกับการขับเคลื่อนทางสังคมของ
ท้องถิ่นภิวัตน์
9001204 ภูมิปัญญาและมรดกไทย
3(3-0-6)
Thai Wisdom and Heritage
อัตลักษณ์และคุณค่าของภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์ ความเชื่อ ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม ภาษา
และวรรณกรรม ดนตรี ศิลปะ สถาปัตยกรรม ปราชญ์ชาวบ้าน การสืบสานองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิ
ปั ญ ญาไทย สู่ ภู มิปั ญญาสากล การอนุ รั กษ์ ม รดกไทยและมรดกโลก โดยเน้น กรณี ศึก ษาพื้ นที่ ภ าคเหนื อและ
กาแพงเพชร
9001205 วิศวกรสังคมเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
3(1-4-4)
Social Engineer for the Development of Local Communities
การศึกษาชุมชนด้วยกระบวนการวิจัย บทบาทและทักษะของวิศวกรสังคมในการพัฒนาชุมชนและ
ท้องถิ่น การประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น การบูรณาการองค์ความรู้ ข้อมูลและหลักฐานเชิง
ประจักษ์ ภาวะผู้นาและการทางานเป็นทีม การประสานความร่วมมือของบุคคลและองค์กรในการออกแบบและ
สร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
9001206 การจัดการแบบบูรณาการ
3(3-0-6)
Integrated Management
แนวคิดและหลักการจัดการแบบบูรณาการ การจัดการในยุคดิจิทัล การจัดการการเงิน การเจรจา
ต่อรอง การจัดการความขัดแย้ง บุคลิกภาพ ภาวะผู้นา การทางานเป็นทีม การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการบน
พื้นฐานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และการจัดการความเสี่ยง
3. กลุม่ วิชาเทคโนโลยี
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001301 ความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ
3(2-2-5)
Digital, Information and Media Literacy
แนวคิดเชิงบูรณาการความฉลาดรู้ทางดิจิทัล สารสนเทศ และสื่อ การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือ
ที่หลากหลายในการแสวงหา การเข้าถึง การสืบค้นและการประเมินสารสนเทศและแหล่งสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศและสื่อในการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน การเป็นพลเมืองดิจิทัล การจัดการข่าวลวง
การสร้าง การสื่อสาร การนาเสนอและการแบ่งปันสารสนเทศอย่างมีจริยธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย
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9001302 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้
3(2-2-5)
Digital Technology for Learning
สภาพแวดล้อมดิจิทัล และโลกเสมือน การเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ทักษะการเรียนรู้ การเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการข้อมูล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือที่ทันสมัย
และหลากหลายเพื่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานในสภาพแวดล้อมออนไลน์ การออกแบบและการสร้างสรรค์
ผลงาน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
9001303 เทคโนโลยีกับชีวิต
3(3-0-6)
Technology and Life
เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ เทคโนโลยีโลกเสมือน นา
โนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีจีโนม และวิทยาการที่ เกี่ยวข้อง บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ต่อการดารงชีวิต การศึกษา การสื่อสาร การแพทย์และสาธารณสุข ธุรกิจ การเกษตร สิ่งแวดล้อมและ
สังคม และแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบ ต่อการเปลี่ยนแปลงต่อการจัดระเบียบ
สังคมและเศรษฐกิจโลก
4. กลุม่ วิชาวิทยาศาสตร์และสุขภาพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา
น(ท-ป-อ)
9001401 วิทยาศาสตร์กับชีวิต
3(3-0-6)
Science and Life
ความหมาย ความสาคัญและขอบข่ายของวิทยาศาสตร์ การคิดแบบวิทยาศาสตร์ ความฉลาดรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ จิตวิทยาศาสตร์ การประยุกต์วิทยาศาสตร์ในการดาเนินชีวิต การเกษตร อาหารและสุขภาพ พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม
9001402 การพัฒนาสุขภาวะเชิงบูรณาการ
3(2-2-5)
Wellness Integrated Development
แนวคิดและหลักการการดูแลตนเองให้เป็นผู้มีสุขภาวะ การสร้างเสริมสุขภาวะแบบบูรณาการ การ
เข้าใจตนเอง การพัฒนาสุขภาวะทั้งในมิติของร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ การจัดการ
ความเครียด ความรัก เพศศึกษา กิจกรรมนันทนาการ การออกกาลังกาย โภชนาการเพื่อสุขภาพ และการใช้ชีวิต
อย่างมีความสุข
9001403 การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการตัดสินใจ
3(3-0-6)
Mathematical Thinking and Decision Making
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจของมนุษย์ ความสาคัญ องค์ประกอบ กระบวนการ
และหลักการ และวิธีการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับการคิดเชิงสถิติ การคิดเชิงคณิตศาสตร์กับ
การใช้เหตุผล การพัฒนาการคิดเชิงคณิตศาสตร์ การบูรณาการและการเชื่อมโยงการคิดและการใช้เหตุผลเชิง
คณิตศาสตร์ในการตัดสินใจ
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9001404 ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3(3-0-6)
Sustainability of Natural Resources and Environment
ความหมาย ความสาคัญ และประเภทของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม สถานการณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศและโลก การสร้างจิตสานึกและการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและผลกระทบ การจัดการภัยพิบัติ มลภาวะ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

คาอธิบายรายวิชา
หมวดวิชาเฉพาะ
2) หมวดวิชาเฉพาะ
1. กลุ่มวิชาเอกบังคับ
1.1 กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1531101
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ของวิชาภาษาศาสตร์ลักษณะของภาษา สัทอักษร
ระบบเสียง ระบบคา และระบบกลุ่มคา การวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร์
1542101

ลักษณะภาษาไทย
3(3-0-6)
Characteristics of Thai Language
ลักษณะและองค์ประกอบของภาษาไทย ในด้านเสียง คา และประโยค เน้นการใช้ภาษาไทยใน

ปัจจุบัน
1.2 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา
1541202
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Art of Language for Communication
หลักการสื่อสาร ลักษณะ และศิลปะการใช้เหตุผลทางภาษา เพื่อการสื่อสาร การพัฒนาทักษะการ
รับสารและการส่งสาร
1541205

หลักการฟังและการพูด
3(3-0-6)
Principles of Listening and Speaking
หลักการฟังและการพูด ฝึกปฏิบัติการฟัง และการพูดโดยเน้นความสัมพันธ์ของทักษะทางภาษา
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1542209

หลักการเขียน
3(3-0-6)
Principles of Writing
หลักเกณฑ์การเขียน รูปแบบและกลวิธีการเขียนเพื่อสื่อสารความคิดได้ถูกต้องตรงวัตถุประสงค์
ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
1542211

ประดิษฐการทางภาษา
3(3-0-6)
Language Invention
ความหมาย และประเภทของประดิษฐการ วิเคราะห์การใช้ประดิษฐการทางภาษาในสารประเภท
ต่าง ๆ อิทธิพลของประดิษฐการทางภาษาที่มีต่อสังคม
1543901

การวิจัยทางภาษาไทย
3(3-0-6)
Research Work in Thai
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย วิธีและรูปแบบการวิจัยทางภาษาไทย การศึกษาผลงานการวิจัย
ภาษาไทย การเลือกหัวข้อ และการเขียนเค้าโครงการวิจัย วิเคราะห์ สังเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัย
1544902

สัมมนาภาษาไทย
3(3-0-6)
Seminar on Thai Language
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาค้นคว้า และวิธีการจัดสัมมนา สัมมนาประเด็นปัญหา
เกี่ยวกับภาษาไทย เพื่อวิเคราะห์และหาแนวทางแก้ปัญหา
1552115

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Reading Development
ฝึกอ่านข้อความภาษาอังกฤษทางวิชาการ รายงาน บทคัดย่อ บทความ และตารา เพื่อประโยชน์
ในการศึกษาหรือใช้ในการปฏิบัติงาน
1552116

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขียนทางวิชาการ
3(3-0-6)
English for Academic Writing Development
ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบรายงานวิชาการ รายงาน บทคัดย่อ เพื่อประโยชน์ใน
การศึกษาหรือใช้ในการปฏิบัติงาน
1.3 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย
1541102
วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย
3(3-0-6)
Thai Poetry Evolution
วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทยในด้านรูปแบบ กลวิธี ลีลา ภาษา แนวคิด เนื้อหา และบทบาทของกวี
นิพนธ์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงปัจจุบัน
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1541401

วรรณกรรมศึกษา
3(3-0-6)
Thai Literary Studies
ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทของวรรณกรรม กลวิธีนาเสนอ ขนบทางวรรณกรรม
ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น คุณค่าของวรรณกรรม และแนวทางทางศึกษาวรรณกรรม
1.4 กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1542210
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม และวัฒนธรรมการใช้ภาษา การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้
สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม

2.กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.1 กลุ่มเนื้อหาวิชาหลักภาษาไทยและภาษาศาสตร์
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท-ป-อ)
1541101
คาและสานวนไทย
3(3-0-6)
Words and Idioms in Thai
ลักษณะ และที่มาของถ้อยคาสานวน โวหาร คาพังเพย ภาษิต ความหมาย และการนาไปใช้
1541103

หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
3(3-0-6)
Principles of Reading and Writing in Thai Words
หลักเกณฑ์การอ่านและเขียนคาไทย วิเคราะห์การอ่านและการเขียนคาไทยในปัจจุบัน

1541107

การออกเสียงภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Pronunciation
การออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ตามอักขรวิธีไทย การออกเสียงพยางค์ คา และ
ประโยคในภาษาไทย การฝึกออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องและชัดเจน
1542106

วิวัฒนาการภาษาไทย
3(3-0-6)
Evolution of Thai Language
ลักษณะ และวิวัฒนาการของภาษาตระกูลไท วิวัฒนาการของอักษรและภาษาไทย ตั้งแต่
สุโขทัยจนถึงปัจจุบัน

60
1542301

อักษรไทย
3(3-0-6)
Thai Alphabet
ประวัติและวิวัฒนาการอักษรไทย รวมทั้งอักษรแบบต่าง ๆ ที่ปรากฏในประเทศไทย การปริวรรต
เป็นอักษรไทยในปัจจุบัน
1543103

ภาษาถิ่น
3(3-0-6)
Dialects
ความหมายของภาษาถิ่น การจาแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศไทย ความแตกต่างของภาษาไทย
ถิ่นในด้านเสียง คา ประโยค ความหมาย
1543105

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

ภาษาบาลีและสันสกฤตไทยในภาษาไทย
3(3-0-6)
Pali and Sanskrit in Thai
สาเหตุการนาคาภาษาบาลีและสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย วิธีการใช้คาภาษาบาลีและสันสกฤตที่
ถูกต้องในภาษาไทย เปรียบเทียบภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ความแตกต่างของการใช้คาภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทย
1543221

ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Loanwords in Thai
ประวัติการติดต่อกับชนชาติต่าง ๆ สาเหตุที่ไทยรับคาภาษาต่างประเทศมาใช้ ลักษณะของ
ภาษาต่างประเทศที่เข้ามาในภาษาไทย
1543601

การถ่ายทอดสาระภาษาไทย
3(2-2-5)
Propagation in Thai
ศึกษากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สื่อ และกิจกรรมที่สอดคล้องกับสาระภาษาไทย
ฝึกการออกแบบการจัดการเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดสาระภาษาไทย
1543602

ภาษาไทยสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
3(2-2-5)
Thai for Children with Special Needs
พั ฒ นาทางภาษาของเด็ ก ที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เ ศษ การประยุ ก ต์ ใ ช้ ท ฤษฎี แ ละวิ ธี ก ารทาง
ภาษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ
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1544103

ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
3(3-0-6)
Thai for Foreigners
วิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทยที่มีผลต่อความเข้าใจของชาวต่างประเทศ การพัฒนา การใช้
ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายสาหรับชาวต่างประเทศ
2.2 กลุ่มเนื้อหาวิชาการใช้ภาษา
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1541201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
ทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการสรุป การตีความ การขยายความ และการ
นาเสนอสารภาษาไทย อย่างมีจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
1541203

ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai Language in Business
การใช้ภาษา สานวน และถ้อยคาในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ หลักการ และการใช้ภาษาไทย

ธุรกิจ
1541208

การพูดเพื่อสังคม
3(3-0-6)
Social Speaking
หลักการ และเทคนิคการพูดที่สอดคล้องกับจุดประสงค์และบริบททางสังคม ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนา

ทักษะการพูด
1541209

การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Writing for Communication
รูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ฝึก
ปฏิบัติการเขียนเพื่อการสื่อสาร
1542201

การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
Reading for Special Purpose
หลักการอ่านเพื่อวิเคราะห์ วินิจสาร วิจารณ์และประเมินค่า การอ่านสารจากสื่อมวลชนและ

วรรณกรรม
1542203

การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
Writing for Special Purpose
วิธีต่าง ๆ ในการเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ ทั้งด้านการเขียนแสดงความรู้ การจดบันทึก
ข้อความ การเขียนแสดงความคิดเห็น การเขียนจูงใจ
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1542207

การเขียนสารคดี
3(3-0-6)
Feature Writing
หลักและวิธีการเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบของการเขียนสารคดี และการประยุกต์
ความรู้ทางภาษาไทยเพื่อสร้างงานเขียนสารคดี
1542208

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

และร้อยกรอง
1542212

การย่อความ
3(3-0-6)
Summary
การจับใจความสาคัญจากการดู การฟัง และการอ่าน ความสาคัญ และเทคนิคการเขียนย่อความ
รูปแบบต่าง ๆ การพัฒนาทักษะการเขียนย่อความ
1542213

การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Reading for life and Society Development
หลักและวิธีการอ่านงานเขียนที่ส่งเสริมความคิด และอุดมคติในการเป็นพลเมืองที่ดี มีมโนทัศน์
และจิตสานึกเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าของตนเองและสังคม
1542214

ภาษาราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Official Language
ความหมาย ความสาคัญ และลักษณะของภาษาราชการไทย ประเภทและรูปแบบของหนังสือ
ราชการไทย ระเบียบงานสารบรรณ ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาราชการไทย
1543211

การเขียนบท
3(3-0-6)
Script Writing
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ หลักการ และรูปแบบ การเขียน
บทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การพัฒนาทักษะการเขียนบทตามความสนใจ
1543213
หนึ่ง

การแปล
3(3-0-6)
Translation
หลักเกณฑ์ ข้อควรคานึงในการแปล กลวิธีในการแปล และถอดความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษา
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1543220

การเขียนบันเทิงคดี
3(3-0-6)
Fiction Writing
หลักการเขียนบันเทิงคดีแต่ละประเภท ในด้านองค์ประกอบ การใช้ภาษา กลวิธี
การนาเสนอ และพัฒนาทักษะการเขียนบันเทิงคดีตามความสนใจ
1543222

ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Thai Language for Tourism
ภาษาและเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ ฝึกปฏิบัติการใช้คาศัพท์ สานวนที่
เกี่ยวข้อง มารยาทและวัฒนธรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับการท่องเที่ยว
1543223

การพูดเพื่อนาเสนองาน
3(2-2-5)
Oral Presentation
การใช้ภาษาไทยเพื่อการพูดนาเสนอ กาหนดวัตถุประสงค์ วางแผน และกาหนดรูปแบบของการ
นาเสนองานและถ่ายทอดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบัติการพูดเพื่อนาเสนองาน
1543224

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Writing for Pubic Relations
หลักการ รูปแบบ แนวทาง และฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างทักษะการเขียนที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ
1544205

การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3(3-0-6)
Speaking on Broadcasting
หลักการ และวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ในฐานะโฆษก พิธีกร
ผู้จัดรายการ การอ่านตามบท การอ่านข่าว ตลอดจนการบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
2.3 กลุ่มเนื้อหาวิชาวรรณคดีไทย
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1542204
ศิลปะการอ่านออกเสียง
3(3-0-6)
Art of Oral Reading
หลักการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง ฝึกการเปล่งเสียงให้ถูกต้องตามฐานกรณ์ตามอักขรวิธี และ
ศิลปะการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง
1542206

การเขียนกวีนิพนธ์ไทย
3(3-0-6)
Thai Writing Poetry
รูปแบบ และหลักการประพันธ์กวีนิพนธ์ไทยแต่ละประเภท แบบแผนกวีนิพนธ์ในปัจจุบัน การ
ปฏิบัติการเขียนกวีนิพนธ์

64
1542304

วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Evolution of Thai Literature
ประวัติวรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร์ก่อนรับอิทธิพล
ตะวันตก วิวัฒนาการทางรูปแบบ เนื้อหา และแนวคิด
1542401

วรรณกรรมวิจารณ์
3(3-0-6)
Literary Criticism
พัฒนาการของการวิจารณ์วรรณกรรม ทฤษฎีและวิธีการวิจารณ์วรรณกรรม การฝึกวิจารณ์และ
ประเมินค่าวรรณกรรม
1542402

วรรณกรรมนิราศ
3(3-0-6)
Nirat Literature
ความหมาย และลักษณะวรรณกรรมนิราศ จุดประสงค์ในการแต่ง เนื้อหา ขนบนิยม ลีลาการ
เขียน แรงบันดาลใจให้กวีสร้างสรรค์วรรณกรรมนิราศ
1542408

วรรณกรรมมรดก
3(3-0-6)
Literary Heritage
วิเคราะห์วรรณกรรมเอกของไทยแต่ละสมัย ในด้านองค์ประกอบ ลักษณะเด่นและคุณค่าของ

วรรณกรรม
1543214

การจัดทาสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Editorial Work
แนวคิด เนื้อหา รูปแบบของสิ่งพิมพ์ กระบวนการจัดทาสิ่งพิมพ์ การเป็นบรรณาธิการ กฎหมาย
เกี่ยวกับการพิมพ์ และฝึกปฏิบัติการจัดทาสิ่งพิมพ์
1543401

วรรณกรรมปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Literature
วรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยเริ่มรับอิทธิพลตะวันตก จนถึงปัจจุบัน วิวัฒนาการ รูปแบบ เนื้อหา

และแนวคิด
1543407

วรรณกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Literature
ความหมาย ประเภท ลักษณะร่วม และลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมท้องถิ่น ความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณกรรมท้องถิ่นกับวรรณกรรมแบบฉบับ วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นที่สาคัญ
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1543424

วรรณกรรมแปล
3(3-0-6)
Translated Literary Works
วิเคราะห์วรรณกรรมแปลจากต่างประเทศที่มีเนื้อหา แนวคิดและกลวิธีการแต่งซึ่งสะท้อนคุณค่า
ต่อชีวิตและการสร้างสรรค์วรรณกรรม
1543427

วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล
3(3-0-6)
Awarded Literature
ความเป็นมาของรางวัล วิเคราะห์ผลงานวรรณกรรมไทยที่ได้รับรางวัลในด้านรูปแบบ เนื้อหา
แนวคิด ลักษณะเด่น และคุณค่าของวรรณกรรม
1543428

วรรณกรรมกับการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Literature and Tourism
ความสาคัญของวรรณกรรมกับการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมกับการท่องเที่ยว
ทั้งบันเทิงคดีและสารคดี ฝึกปฏิบัติและประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวรรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
1544402

อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Influence of Foreign Literature on Thai Literature
วรรณกรรมต่างประเทศที่สาคัญทั้งตะวันออกและตะวันตกที่มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมไทย ในด้าน
เนื้อหา แนวคิด ภาษา และรูปแบบ
2.4 กลุ่มเนื้อหาวิชาภาษาและวรรณกรรมที่สัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรม
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา

น(ท–ป–อ)

1542403

วรรณกรรมประวัติศาสตร์
3(3-0-6)
Historical Literature
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการของวรรณคดีที่สัมพันธ์กับ
ประวัติศาสตร์ ในด้านเนื้อหา รูปแบบ ภาษา และแนวคิด
1542404

คีตวรรณกรรมศึกษา
3(3-0-6)
A Study of Thai Songs
รูปแบบและลักษณะของวรรณกรรมเพลงไทย วิเคราะห์กลวิธีการแต่ง เนื้อหา ความคิดที่สะท้อน
สังคมและวัฒนธรรม
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1542405

แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
3(3-0-6)
Thoughts from Literature
กลวิธีการแสดงแนวความคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม อิทธิพลของแง่คิดจากวรรณคดีและ
วรรณกรรมที่มีต่อสังคม
1542409

คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Folklore
ความหมาย ความเป็นมา ประเภทของคติชนวิทยา ทฤษฎีทางคติชนวิทยา ความสัมพันธ์
ระหว่างคติชนกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ วิธีวิทยาทางคติชน ฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลทางคติชน
1543402

วรรณกรรมการละคร
3(3-0-6)
Thai Dramatic Literature
ความหมาย ความเป็ น มาของวรรณกรรมการละคร ลักษณะวรรณกรรมการละครแต่ล ะ
ประเภท คุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมการละครกับศิลปะสาขาอื่น
1543425

วรรณกรรมอาเซียน
3(3-0-6)
Asian Literature
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รูปแบบ กลวิธีการนาเสนอ เนื้อหา แนวคิด และภาพ
สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจากวรรณกรรมอาเซียน
1543426

วรรณกรรมเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Literature
ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบวรรณกรรมไทยต่างสานวน วรรณกรรม
ไทยกับต่างชาติ ความสัมพันธ์ระหว่างศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง ๆ กับวรรณกรรม
1543429

วรรณกรรมโหราศาสตร์
3(3-0-6)
Astrological Literature
ศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมโหราศาสตร์ แนวคิด ความเชื่อที่ปรากฏในวรรณกรรม
โหราศาสตร์ ความสัมพันธ์ของโหราศาสตร์ที่มีต่อวรรณคดีและวิถีชีวิต
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1544203

การแปรรูปวรรณกรรม
3(2-2-5)
Adaptation of Literary Works
รูปแบบ หลักการสร้างวรรณกรรมประเภทต่างๆ และหลักการแปรรูปวรรณกรรมจากรูปแบบ
หนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง อย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ปฏิบัติการแปรรูป
วรรณกรรม
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1544401

วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา
3(3-0-6)
Literature on Thai Customs and Religions
ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา ปรัชญา ความเชื่อ ความสัมพันธ์
ระหว่างขนบประเพณีและศาสนาที่ปรากฏในวรรณกรรม
1544606

การนาเสนอสารด้วยสื่อร่วมสมัย
3(3-0-6)
Presentations with Contemporary Media
ศึกษารูปแบบการนาเสนอ และการจัดการเนื้อหาผ่านสื่อร่วมสมัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศต่างๆ ในการนาเสนอสารด้วยสื่อร่วมสมัยได้อย่างเหมาะสม
3. กลุ่มวิชาฝึกปฏิบัติการและฝกประสบการณวิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา
รหัสวิชา
ชื่อและคาอธิบายรายวิชา
น(ท–ป–อ)
1544801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
2(90)
Preparation for Professional Experience in Thai
จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการ
เรียนรู้ ลักษณะ และโอกาสของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ แรงจูงใจ
และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นที่ทักษะขั้นพื้นฐาน และระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรม
สาหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1544802

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
5(450)
Professional Experience in Thai
รายวิชาบังคับก่อน : 1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
ฝึ ก งานในหน่ ว ยงานรั ฐ บาล รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ธุ ร กิ จ เอกชน โดยน าความรู้ ภ าษาไทยทั้ ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้ศึกษาไปใช้ในสถานการณ์จริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1544803

การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Cooperative Education Preparation
หลักการ ความสาคัญ และประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากสหกิจศึกษา ทักษะและเทคนิคการ
สมัครงานและการสัมภาษณ์ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงานและระบบบริหารคุณภาพงาน คุณภาพในสถานประกอบการ จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะ
สาขาวิชา แนวทางการจัดทาโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการ
นาเสนอผลงานโครงการ โดยเน้นที่ทักษะขั้นพื้นฐาน และระดับสูงภาคปฏิบัติในงานและกิจกรรม สาหรับฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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1544804

สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รายวิชาบังคับก่อน : 1544803 การเตรียมสหกิจศึกษา
การปฏิบัติงานด้านภาษาไทยในสถานประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เสมือนเป็น
พนักงานของสถานประกอบการในตาแหน่งที่มีภาระงานสอดคล้องกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู้
ความสามารถ มีหน้าที่รับผิดชอบแน่นอน มีผู้นิเทศงาน การติดตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ
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ภาคผนวก ข
ตารางเปรียบเทียบ
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564)
เหตุผลในการปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อให้สอดคล้องประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 ที่กาหนดให้ทุกหลักสูตรมีการพัฒนาหลั กสูตรให้ทันสมัย
แสดงการปรับปรุงดัชนีด้านมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๆ 5 ปี และมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี
เพื่อให้สอดคล้องกับความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายและยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และประกาศกระทรวง
ศึกษาธิการเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย พ.ศ.2554
สาระสาคัญในการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2564 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2548 โดยปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ดังนี้
หมวดวิชา
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่วยกิตรวม

หลักสูตรเดิม พ.ศ. 2559
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
97
หน่วยกิต
39
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
51
หน่วยกิต
7
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

6
133

หน่วยกิต
หน่วยกิต

หมวดวิชา
1.หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.หมวดวิชาเฉพาะด้าน
2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือก
2.3 กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หรือสหกิจศึกษา
3.หมวดวิชาเลือกเสรี
หน่วยกิตรวม

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
ไม่น้อยกว่า
30
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
88
หน่วยกิต
39
หน่วยกิต
ไม่น้อยกว่า
42
หน่วยกิต
7
หน่วยกิต

ไม่น้อยกว่า

6
124

หน่วยกิต
หน่วยกิต
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ตารางเปรียบเทียบรายวิชาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
กับหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564

เหตุผล

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
: Bachelor of Arts (Thai)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: B.A. (Thai)
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรอบรูท้ างวิชาภาษาไทย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม รับใช้สังคมได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและมี
คุณธรรม

ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย : หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts Program in Thai
ชื่อปริญญา
ชื่อเต็ม (ไทย)
: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
: ศศ.บ.(ภาษาไทย)
ชื่อย่อ (ไทย)
: Bachelor of Arts (Thai)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
: B.A. (Thai)
ปรัชญา
ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรอบรูท้ างวิชาภาษาไทย ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม รับใช้สังคมได้อย่างมี
คุณภาพและมีคุณธรรม

คงเดิม

ความสาคัญ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตรที่มุ่ง
สร้างบัณฑิตให้มคี วามรู้และทักษะทางภาษาไทยอย่างมีประสิทธิภาพ
พร้อมทั้งให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความภาคภูมิใจและศรัทธาใน
วิชาชีพ

ความสาคัญ
คงเดิม
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เป็นหลักสูตร
ที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางภาษาไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีความภาคภูมิใจ
และศรัทธาในวิชาชีพ

คงเดิม
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หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564
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เหตุผล

วัตถุประสงค์
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้และทักษะทางภาษาไทยและสาขาวิชา
ที่เกี่ยวข้อง และมีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาไทย
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความใฝ่รู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์และประเมินค่า มีความคิดสร้างสรรค์และมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
นามาเป็นหลักในการดาเนินชีวิต และประกอบอาชีพ
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีบคุ ลิกภาพที่ดี มีโลกทัศน์กว้างไกล พัฒนาตน
ให้อยู่ในสังคมและทางานร่วมกับผูอ้ ื่นได้รวมทั้งเป็นกาลังในการพัฒนา
ประเทศชาติ
4.เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีจิตสานึกที่จะรักษาและธารงไว้ซึ่งความเป็นไทย
รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในฐานะเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของชาติ

วัตถุประสงค์
ปรับให้สอดคล้องกับ มคอ.1
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรูท้ างภาษาไทยและสาขาวิชาที่
เกี่ยวข้อง มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิผล
2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้รู้จักคิด วิเคราะห์ มีความสามารถในการบูรณา
การ และประยุกต์ใช้ความรู้ทางภาษาไทยในการพัฒนาวิชาชีพได้อย่าง
เหมาะสม
3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม รับใช้สังคมได้อย่างมีคณ
ุ ภาพและมีคณ
ุ ธรรม

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1531101
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ของวิชาภาษา
ศาสตร์ ลักษณะของภาษา สัทอักษร ระบบเสียง ระบบคาและระบบ
กลุ่มคา การวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร์

หมวดวิชาเฉพาะด้าน
1531101
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
3(3-0-6)
คงเดิม
Introduction to Linguistics
ความหมายของวิชาภาษาศาสตร์ สาขาต่าง ๆ ของวิชาภาษา
ศาสตร์ ลักษณะของภาษา สัทอักษร ระบบเสียง ระบบคาและระบบ
กลุ่มคา การวิเคราะห์ภาษาตามทฤษฎีภาษาศาสตร์

1541101

1541101

คาและสานวนไทย
3(3-0-6)
Words and Idioms in Thai
ลักษณะและที่มาของถ้อยคาสานวน โวหาร คาพังเพย ภาษิต
ความหมาย และการนาไปใช้
1541102
วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย
3(3-0-6)
Thai Poetry Evolution

คาและสานวนไทย
3(3-0-6)
Words and Idioms in Thai
ลักษณะและที่มาของถ้อยคาสานวน โวหาร คาพังเพย
ภาษิต ความหมาย และการนาไปใช้
1541102
วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย
3(3-0-6)
Thai Poetry Evolution

คงเดิม

คงเดิม
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วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทยในด้านรูปแบบ กลวิธี ลีลา ภาษา
แนวคิด เนื้อหา และบทบาทของงานกวีนิพนธ์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึง
ปัจจุบัน
1541103
หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
3(3-0-6)
Principles of Reading and Writing in Thai
หลักเกณฑ์การอ่านและเขียนคาไทย วิเคราะห์การอ่านและ
การเขียนคาไทยในปัจจุบัน

วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทยในด้านรูปแบบ กลวิธี ลีลา ภาษา
แนวคิด เนื้อหา และบทบาทของงานกวีนิพนธ์ไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย
ถึงปัจจุบัน
1541103
หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
3(3-0-6)
Principles of Reading and Writing in Thai Words
หลักเกณฑ์การอ่านและเขียนคาไทย วิเคราะห์การอ่านและ
การเขียนคาไทยในปัจจุบัน

เหตุผล

แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ

1541107

การออกเสียงภาษาไทย
3(3-0-6) เพิ่มรายวิชาใหม่
Thai Pronunciation
การออกเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ตามอักขรวิธี
ไทย การออกเสียงพยางค์ คา และประโยคในภาษาไทย การฝึกออก
เสียงภาษาไทยให้ถูกต้องและชัดเจน
1541201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น 3(3-0-6) แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
Thai for Communication and Information Retrieval ชัดเจน
ทักษะการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการสรุป การ
ตีความ การขยายความ และการนาเสนอสารภาษาไทย อย่างมี
จริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ

1541201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น 3(3-0-6)
Thai for Communication and Information Retrieval
ความสาคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสารและ
การสืบค้นสารต่าง ๆ จากทรัพยากรสารสนเทศ การสรุป การตีความ
การขยายความ และการนาเสนอ และการสืบค้นจากสารที่เกีย่ วข้องกับ
ชีวิตประจาวันโดยเน้นกระบวนการทักษะสัมพันธ์ทางภาษา
1541202
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1541202
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6) คงเดิม
Art of Language for Communication
Art of Language for Communication
หลักการสื่อสาร ลักษณะและศิลปะของการใช้ภาษาไทยเพื่อการ
หลักการสื่อสาร ลักษณะและศิลปะของการใช้ภาษาไทยเพื่อ
สื่อสาร การพัฒนาทักษะการรับสารและการส่งสาร
การสื่อสาร การพัฒนาทักษะการรับสารและการส่งสาร
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1541203

ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai Language in Business
การใช้ภาษา สานวนและถ้อยคาในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ
หลักการและการใช้ภาษาไทยธุรกิจ

1541203

1541205

1541205

หลักการฟังและการพูด
3(3-0-6)
Principles of Listening and Speaking
หลักการฟังและการพูด ฝึกปฏิบตั ิการฟังและการพูดโดยเน้น
ความสัมพันธ์ของทักษะทางภาษา

เหตุผล

ภาษาไทยธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai Language in Business
การใช้ภาษา สานวนและถ้อยคาในการติดต่อสื่อสารทาง
ธุรกิจ หลักการและการใช้ภาษาไทยธุรกิจ

คงเดิม

หลักการฟังและการพูด
3(3-0-6) คงเดิม
Principles of Listening and Speaking
หลักการฟังและการพูด ฝึกปฏิบตั ิการฟังและการพูดโดยเน้น
ความสัมพันธ์ของทักษะทางภาษา

1541208

การพูดเพื่อสังคม
3(3-0-6)
1541208
การพูดเพื่อสังคม
3(3-0-6)
Social Speaking
Social Speaking
หลักการและเทคนิคการพูดทีส่ อดคล้องกับจุดประสงค์และบริบท
หลักการและเทคนิคการพูดทีส่ อดคล้องกับจุดประสงค์และ
ทางสังคม ฝึกปฏิบตั ิเพื่อพัฒนาทักษะการพูด
บริบททางสังคม ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการพูด

คงเดิม

1541209

การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Writing for Communication
รูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน และเพื่อ
จุดประสงค์เฉพาะ ฝึกปฏิบตั ิการเขียนเพื่อการสื่อสาร

1541209

การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Writing for Communication
รูปแบบการเขียนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจาวัน ทั้งที่เป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ฝึกปฏิบัติการเขียนเพื่อการสื่อสาร

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจน

1541401

1541401

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจน

วรรณกรรมศึกษา
Thai Literary Studies

3(3-0-6)

วรรณกรรมศึกษา
Thai Literary Studies

3(3-0-6)
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ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรม วิวัฒนาการของวรรณกรรมสุโขทัย
ถึงปัจจุบันด้านรูปแบบ เนื้อหา การแสดงความคิด และจินตนาการ
ความสัมพันธ์ของวรรณกรรมกับศิลปวัฒนธรรม
1542101
ลักษณะภาษาไทย
3(3-0-6)
Characteristics of Thai Language
ลักษณะและองค์ประกอบของภาษาไทย ได้แก่ เสียง คา และ
ประโยค เน้นการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน

ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทของวรรณกรรม กลวิธี
นาเสนอ ขนบทางวรรณกรรม ความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่น คุณค่าของ
วรรณกรรม และแนวทางทางศึกษาวรรณกรรม
1542101
ลักษณะภาษาไทย
3(3-0-6)
Characteristics of Thai Language
ลักษณะและองค์ประกอบของภาษาไทย ในด้านเสียง คา
และประโยค เน้นการใช้ภาษาไทยในปัจจุบัน

1542105

นโยบายภาษาไทยมาตรฐาน
3(3-0-6)
Thai Standard Language Policy
พัฒนาการของนโยบายรัฐบาลเกีย่ วกับการศึกษาภาษาไทย
การทานุบารุงภาษามาตรฐาน หลักการ วิธีการบัญญัติศัพท์ และการ
สร้างมาตรฐานภาษาไทย
1542106
วิวัฒนาการภาษาไทย
3(3-0-6)
Evolution of Thai Language
ลักษณะและวิวัฒนาการของภาษาตระกูลไท วิวัฒนาการของ
อักษรและภาษาไทย ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
1542201

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

เหตุผล

คงเดิม

ตัดรายวิชาออก

1542106

วิวัฒนาการภาษาไทย
3(3-0-6) แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
Evolution of Thai Language
ชัดเจน
วิวัฒนาการของภาษาไทยด้านเสียง ศัพท์ สานวน ความหมาย
และไวยากรณ์ ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
1542201

การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6) คงเดิม
Reading for Special Purpose
หลักการอ่านเพื่อวิเคราะห์ วินิจสาร วิจารณ์และประเมินค่า
การอ่านสารจากสื่อมวลชนและวรรณกรรม
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1542203

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

การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
Writing for Special Purpose
วิธีต่าง ๆ ในการเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ ทั้งด้านการ
เขียนแสดงความรู้ การจดบันทึกข้อความ การเขียนแสดงความคิดเห็น
การเขียนจูงใจ
1542204
ศิลปะการอ่านออกเสียง
3(3-0-6)
Art of Oral Reading
หลักการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง ฝึกการเปล่งเสียงให้
ถูกต้องตามฐานกรณ์ตามอักขรวิธี และศิลปะการอ่านร้อยแก้วและร้อย
กรอง
1542206
การเขียนกวีนิพนธ์ไทย
3(3-0-6)
Thai Poetry Writing
รูปแบบและหลักการประพันธ์กวีนิพนธ์ไทยแต่ละประเภท
แบบแผนกวีนิพนธ์ในปัจจุบัน การปฏิบัติการเขียนกวีนิพนธ์

1542207

1542207

1542204

ศิลปะการอ่านออกเสียง
3(3-0-6)
Reading Technique
ฐานกรณ์การเกิดเสียง การเปล่งเสียงที่ถูกตามอักขรวิธี หลัก
และศิลปะการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรอง
1542206

การเขียนสารคดี
3(3-0-6)
Feature Writing
หลักการ และกลวิธีการเขียนสารคดีแต่ละประเภท การพัฒนา
ทักษะการเขียนสารคดีตามความสนใจ
1542208

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

เหตุผล
เพิ่มรายวิชาใหม่

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจนและแก้ไขชื่อ
ภาษาอังกฤษ
คงเดิม

การเขียนสารคดี
3(3-0-6) แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
Feature Writing
ชัดเจน
หลักและวิธีการเขียนสารคดีประเภทต่าง ๆ องค์ประกอบ
ของการเขียนสารคดี และการประยุกต์ความรู้ทางภาษาไทยเพื่อสร้าง
งานเขียนสารคดี
1542208
การอ่านตีความ
3(3-0-6) คงเดิม
Reading for Interpretation
ความหมาย หลักการ และกระบวนการอ่านเพื่อการตีความ
ฝึกอ่านตีความวรรณกรรมทั้งร้อยแก้วและร้อยกรอง
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1542209

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

หลักการเขียน
3(3-0-6)
Principles of Writing
หลักเกณฑ์การเขียน รูปแบบและกลวิธีการเขียนเพื่อสื่อสาร
ความคิดได้ถูกต้องตรงวัตถุประสงค์ ฝึกปฏิบัติเพื่อพัฒนาทักษะการ
เขียน
1542210
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
1542210
ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
Language and Culture
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม และวัฒนธรรมการใช้
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม และวัฒนธรรม
ภาษา การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม การใช้ภาษา การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาให้สอดคล้องกับบริบททาง
วัฒนธรรม
1542211
ประดิษฐการทางภาษา
3(3-0-6)
1542211
ประดิษฐการทางภาษา
3(3-0-6)
Language Invention
Language Invention
ความหมายและประเภทของประดิษฐการ วิเคราะห์ประดิษฐ
ความหมายและประเภทของประดิษฐการ วิเคราะห์
การทางภาษาในสารประเภทต่างๆ อิทธิพลของประดิษฐการทางภาษาที่มี ประดิษฐการทางภาษาในสารประเภทต่างๆ อิทธิพลของประดิษฐการ
ต่อสังคม
ทางภาษาที่มีต่อสังคม

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจน

1542212

คงเดิม

การย่อความ
3(3-0-6)
Summary
การจับใจความสาคัญจากการดู การฟัง และการอ่าน
ความสาคัญ และเทคนิคการเขียนย่อความรูปแบบต่างๆ การพัฒนาทักษะ
การเขียนย่อความ
1542213
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
3(3-0-6)

1542209

เหตุผล

1542212

การย่อความ
3(3-0-6)
Summary
การจับใจความสาคัญจากการดู การฟัง และการอ่าน
ความสาคัญ และเทคนิคการเขียนย่อความรูปแบบต่างๆ การพัฒนา
ทักษะการเขียนย่อความ
1542213
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
3(3-0-6)

คงเดิม

คงเดิม

คงเดิม
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Reading for life and Society Development
หลักและวิธีการอ่านงานเขียนทีส่ ่งเสริมความคิดและอุดมคติใน
การเป็นพลเมืองที่ดี มีมโนทัศน์และจิตสานึกเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าของ
ตนเองและสังคม

เหตุผล

Reading for life and Society
Development
หลักและวิธีการอ่านงานเขียนทีส่ ่งเสริมความคิดและอุดมคติ
ในการเป็นพลเมืองที่ดี มีมโนทัศน์และจิตสานึกเพื่อสร้างสรรค์คุณค่า
ของตนเองและสังคม
1542214

ภาษาราชการไทย
3(3-0-6)
Thai Official Language
ความหมาย ความสาคัญ และลักษณะของภาษาราชการไทย
ประเภทและรูปแบบของหนังสือราชการไทย ระเบียบงานสารบรรณ
ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษาราชการไทย
1542301
อักษรไทย
3(3-0-6)
1542301
อักษรไทย
3(3-0-6)
Thai Alphabet
Thai Alphabet
ที่มาของอักษรไทย วิวัฒนาการและเปรียบเทียบลักษณะของตัว
ประวัติและวิวัฒนาการอักษรไทย รวมทั้งอักษรแบบต่าง ๆที่
อักษรไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน
ปรากฏในประเทศไทย การปริวรรตเป็นอักษรไทยในปัจจุบัน
1542304
วิวัฒนาการวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Evolution of Thai Literature
ประวัติวรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา ธนบุรี และ
รัตนโกสินทร์ก่อนรับอิทธิพลตะวันตก วิวัฒนาการทางรูปแบบ เนื้อหา
และแนวคิด
1542401
วรรณกรรมวิจารณ์
3(3-0-6)
1542401
วรรณกรรมวิจารณ์
3(3-0-6)
Literary Criticism
Literary Criticism
พัฒนาการของการวิจารณ์วรรณกรรม ทฤษฎีและวิธีการวิจารณ์
พัฒนาการของการวิจารณ์วรรณกรรม ทฤษฎีและวิธีการ
วรรณกรรม การพัฒนาทักษะการวิจารณ์วรรณกรรม
วิจารณ์วรรณกรรม การฝึกวิจารณ์และประเมินค่าวรรณกรรม

เพิ่มรายวิชาใหม่

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจน
เพิ่มรายวิชาใหม่

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจน
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เหตุผล

1542402

วรรณกรรมนิราศ
3(3-0-6)
1542402
วรรณกรรมนิราศ
3(3-0-6) แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ
Niras Literature
Nirat Literature
ความหมายและลักษณะวรรณกรรมนิราศ จุดประสงค์ในการแต่ง
ความหมายและลักษณะวรรณกรรมนิราศ จุดประสงค์ในการ
เนื้อหา ขนบนิยม ลีลาการเขียน แรงบันดาลใจให้กวีสร้างสรรค์
แต่ง เนื้อหา ขนบนิยม ลีลาการเขียน แรงบันดาลใจให้กวีสร้างสรรค์
วรรณกรรมนิราศ
วรรณกรรมนิราศ
1542403

วรรณกรรมประวัติศาสตร์
3(3-0-6)
Thai Historical Literature
ลักษณะ ความมุ่งหมาย และสาเหตุที่เกิดวรรณกรรมประวัติศาสตร์
กลวิธีการนาเสนอเรื่อง ลักษณะคาประพันธ์ และการใช้ภาษา วิเคราะห์
เปรียบเทียบเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ในด้านบุคคล ภาพสะท้อนและ
คุณค่าวรรณกรรม

1542403

วรรณกรรมประวัติศาสตร์
3(3-0-6)
Thai Historical Literature
ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณคดีไทยกับประวัตศิ าสตร์
วิวัฒนาการของวรรณคดีที่สมั พันธ์กับประวัติศาสตร์ ในด้านเนื้อหา
รูปแบบ ภาษา และแนวคิด

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจน

1542404

1542404

คีตวรรณกรรมศึกษา
3(3-0-6)
A Study of Thai Songs
รูปแบบและลักษณะของวรรณกรรมเพลงไทย วิเคราะห์
กลวิธีการแต่ง เนื้อหา ความคิดที่สะท้อนสังคมและวัฒนธรรม

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจนและแก้ไขชื่อ
ภาษาอังกฤษ

1542405

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจน

คีตวรรณกรรมศึกษา
3(3-0-6)
Thai Songs Studies
รูปแบบและลักษณะของวรรณกรรมเพลงไทย วิเคราะห์กลวิธี
การแต่ง เนื้อหา ความคิดที่สะท้อนสังคมและวัฒนธรรมตามบริบทของ
ความนิยม
1542405
แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม 3(3-0-6)
Thoughts from Literature
กลวิธีการแสดงแนวความคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
อิทธิพลของวรรณคดีและวรรณกรรมที่มีต่อสังคม อิทธิพลของสังคมที่มีต่อ
วรรณกรรม

แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม 3(3-0-6)
Thoughts from Literature
กลวิธีการแสดงแนวความคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
อิทธิพลของแง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่มีต่อสังคม
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1542406

วรรณกรรมการละคร
3(3-0-6)
Thai Dramatic Literature
ความหมาย ความเป็นมาของวรรณกรรมการละคร ลักษณะ
วรรณกรรมการละครแต่ละประเภท คุณค่าและความสัมพันธ์ระหว่างละคร
กับศิลปะสาขาอื่น
1542408
วรรณกรรมมรดก
3(3-0-6)
Literal Heritage
วิเคราะห์วรรณกรรมเอกของไทยแต่ละสมัย ในด้าน
องค์ประกอบ ลักษณะเด่นและคุณค่าของวรรณกรรม
1542409
คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Folklore
ความหมาย ความเป็นมา ประเภทของคติชนวิทยา ทฤษฎีทาง
คติชนวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ วิธีการ
รวบรวมข้อมูล การจาแนก และการวิเคราะห์ข้อมูล ศึกษาภูมปิ ญ
ั ญา
ไทยเปรียบเทียบภูมิปัญญาท้องถิ่นและการผสมผสานกับภูมิปัญญาสากล
ฝึกปฏิบัติ การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และนาเสนอผลการศึกษา
1543103
ภาษาถิ่น
3(3-0-6)
Dialects
ความหมายของภาษาถิ่น การจาแนกภาษาไทยถิ่นในประเทศ
ไทย ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นในด้านเสียง คา ประโยค
ความหมาย การเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลภาษาไทยถิ่น
1543105
ภาษาศาสตร์สังคม
3(3-0-6)
Sociolinguistics

1543402

วรรณกรรมการละคร
3(3-0-6)
Thai Dramatic Literature
ความหมาย ความเป็นมาของวรรณกรรมการละคร
ลักษณะวรรณกรรมการละครแต่ละประเภท คุณค่าและความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณกรรมการละครกับศิลปะสาขาอื่น
1542408
วรรณกรรมมรดก
3(3-0-6)
Literary Heritage
วิเคราะห์วรรณกรรมเอกของไทยแต่ละสมัย ในด้าน
องค์ประกอบ ลักษณะเด่นและคุณค่าของวรรณกรรม
1542409
คติชนวิทยา
3(2-2-5)
Folklore
ความหมาย ความเป็นมา ประเภทของคติชนวิทยา ทฤษฎี
ทางคติชนวิทยา ความสัมพันธ์ระหว่างคติชนกับศาสตร์แขนงอื่น ๆ วิธี
วิทยาทางคติชน ฝึกปฏิบัติการเก็บรวบรวมข้อมูลทางคติชน
1543103

เหตุผล
แก้ไขรหัสวิชา

แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจน

ภาษาถิ่น
3(3-0-6) แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
Dialects
ชัดเจน
ความหมายของภาษาถิ่น การจาแนกภาษาไทยถิ่นใน
ประเทศไทย ความแตกต่างของภาษาไทยถิ่นในด้านเสียง คา
ประโยค ความหมาย
1543105
ภาษาศาสตร์สังคม
3(3-0-6) คงเดิม
Sociolinguistics
ความหมายของภาษาศาสตร์สังคม ขอบเขตของภาษาศาสตร์
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ความหมายของภาษาศาสตร์สังคม ขอบเขตของภาษาศาสตร์
สังคม ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับปัจจัยทางสังคม
1543201
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 3(3-0-6)
Pali and Sanskrit in Thai
ประวัติความเป็นมาของภาษาบาลีและสันสกฤต เปรียบเทียบ
ลักษณะของภาษาบาลีและสันสกฤตกับภาษาไทย หลักการสังเกตภาษา
บาลีและสันสกฤต การนาคาภาษาบาลีสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย อิทธิพล
ของภาษาบาลีสันสกฤตที่มตี ่อภาษาไทย
1543204
การเขียนบทความ
3(3-0-6)
Article Writing
หลักการและกลวิธีการเขียนบทความแต่ละประเภท การพัฒนา
ทักษะการเขียนบทความตามความสนใจ
1543211
การเขียนบท
3(3-0-6)
Script Writing
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์
หลักการและรูปแบบการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ การ
พัฒนาทักษะการเขียนบทตามความสนใจ
1543213
การแปล
3(3-0-6)
Translation
หลักเกณฑ์และกลวิธีในการแปลความ กลวิธีในการแปล และ
ถอดความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง
1543214
การจัดทาหนังสือ
3(2-2-5)
Editorial Work

เหตุผล

สังคม ศึกษาและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับปัจจัยทาง
สังคม
1543201
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย 3(3-0-6)
แก้ไขคาอธิบายรายวิชา
Pali and Sanskrit in Thai
สาเหตุการนาคาภาษาบาลีและสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย
วิธีการใช้คาภาษาบาลีและสันสกฤตที่ถูกต้องในภาษาไทย เปรียบเทียบ
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย ความแตกต่างของการใช้คาภาษา
บาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
ตัดรายวิชาออก

1543211

การเขียนบท
3(3-0-6)
Script Writing
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับงานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุ
โทรทัศน์ หลักการและรูปแบบการเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ การพัฒนาทักษะการเขียนบทตามความสนใจ
1543213
การแปล
3(3-0-6)
Translation
หลักเกณฑ์และกลวิธีในการแปลความ กลวิธีในการแปล และ
ถอดความจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่ง
1543214
การจัดทาสิ่งพิมพ์
3(2-2-5)
Editorial Work

คงเดิม

คงเดิม

แก้ไขชื่อภาษาไทย และแก้ไข
คาอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน
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แนวคิด เนื้อหา รูปแบบของหนังสือ กระบวนการจัดทาหนังสือ
การเป็นบรรณาธิการ กฎหมายเกีย่ วกับการพิมพ์ และฝึกปฏิบัติการจัดทา
หนังสือ
1543220
การเขียนบันเทิงคดี
3(3-0-6)
Non- Fiction Writing
หลักการเขียนบันเทิงคดีแต่ละประเภท ในด้านองค์ประกอบ
การใช้ภาษา กลวิธีการนาเสนอและพัฒนาทักษะการเขียนบันเทิงคดีตาม
ความสนใจ
1543221
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
Foreign Loanwords in Thai
ประวัติการติดต่อกับชนชาติต่าง ๆ สาเหตุทไี่ ทยรับคา
ภาษาต่างประเทศมาใช้ ลักษณะของภาษาต่างประเทศทีเ่ ข้ามาใน
ภาษาไทย

เหตุผล

แนวคิด เนื้อหา รูปแบบของสิ่งพิมพ์ กระบวนการจัดทา
สิ่งพิมพ์ การเป็นบรรณาธิการ กฎหมายเกี่ยวกับการพิมพ์ และฝึก
ปฏิบัติการจัดทาสิ่งพิมพ์
1543220
การเขียนบันเทิงคดี
3(3-0-6) แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษ
Fiction Writing
หลักการเขียนบันเทิงคดีแต่ละประเภท ในด้านองค์ประกอบ
การใช้ภาษา กลวิธีการนาเสนอและพัฒนาทักษะการเขียนบันเทิงคดี
ตามความสนใจ
1543221
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6) คงเดิม
Foreign Loanwords in Thai
ประวัติการติดต่อกับชนชาติต่าง ๆ สาเหตุทไี่ ทยรับคา
ภาษาต่างประเทศมาใช้ ลักษณะของภาษาต่างประเทศทีเ่ ข้ามาใน
ภาษาไทย
1543222
ภาษาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
3(2-2-5) เพิ่มรายวิชาใหม่
Thai Language for Tourism
ภาษาและเรื่องราวเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในมิติต่าง ๆ ฝึก
ปฏิบัติการใช้คาศัพท์ สานวนทีเ่ กี่ยวข้อง มารยาทและวัฒนธรรมการใช้
ภาษาเพื่อการสื่อสารสาหรับการท่องเที่ยว
1543223

การพูดเพื่อนาเสนองาน
3(2-2-5)
Oral Presentation
การใช้ภาษาไทยเพื่อการพูดนาเสนอ กาหนดวัตถุประสงค์
วางแผน และกาหนดรูปแบบของการนาเสนองานและถ่ายทอดอย่างมี
ประสิทธิภาพ ฝึกปฏิบตั ิการพูดเพือ่ นาเสนองาน

เพิ่มรายวิชาใหม่
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1542203

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

1543224

การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
Writing for Public Relations
หลักการ รูปแบบ แนวทาง และฝึกปฏิบตั ิเพื่อเสริมสร้าง
ทักษะการเขียนที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารผ่าน
สื่อประเภทต่าง ๆ

1543306

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

เหตุผล
แก้ไขรหัสวิชา และแก้ไข
คาอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน

ตัดรายวิชาออก

1543401

วรรณกรรมปัจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Literature
วรรณกรรมไทยตั้งแต่สมัยเริม่ รับอิทธิพลตะวันตก จนถึง
ปัจจุบัน วิวัฒนาการ รูปแบบ เนื้อหา และแนวคิด
1543407
วรรณกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
1543407
วรรณกรรมท้องถิ่น
3(3-0-6)
Local Literature
Local Literature
ความหมาย ประเภท ลักษณะร่วม และลักษณะเฉพาะของ
ความหมาย ประเภท ลักษณะร่วม และลักษณะเฉพาะของ
วรรณกรรมท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมท้องถิ่นกับ
วรรณกรรมท้องถิ่น ความสัมพันธ์ระหว่างวรรณกรรมท้องถิ่นกับ
วรรณกรรมแบบฉบับ วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นที่สาคัญ
วรรณกรรมแบบฉบับ วิเคราะห์วรรณกรรมท้องถิ่นที่สาคัญ
1543424
วรรณกรรมแปล
3(3-0-6)
1543424
วรรณกรรมแปล
3(3-0-6)
Translated Literary Works
Translated Literary Works
วิเคราะห์วรรณกรรมแปลจากต่างประเทศที่มเี นื้อหา แนวคิดและ
วิเคราะห์วรรณกรรมแปลจากต่างประเทศที่มเี นื้อหา แนวคิด
กลวิธีการแต่งซึ่งสะท้อนคุณค่าต่อชีวิตและการสร้างสรรค์วรรณกรรมไทย และกลวิธีการแต่งซึ่งสะท้อนคุณค่าต่อชีวิตและการสร้างสรรค์
วรรณกรรม

เพิ่มรายวิชาใหม่

คงเดิม

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจน

84
หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564

หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559
1543425

วรรณกรรมอาเซียน
3(3-0-6)
Asian Literature
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รูปแบบ กลวิธีการ
นาเสนอ เนื้อหา แนวคิด และภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจาก
วรรณกรรมอาเซียน
1543426
วรรณกรรมเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Literature
กระบวนทัศน์ วิธีการวรรณกรรมเปรียบเทียบ พัฒนาการ
วรรณกรรมเปรียบเทียบในสังคมตะวันตกและสังคมไทย การวิเคราะห์และ
การใช้กระบวนทัศน์และวิธีการวรรณกรรมเปรียบเทียบในการศึกษา
วรรณกรรมไทย

1543425

เหตุผล

วรรณกรรมอาเซียน
3(3-0-6)
Asian Literature
ภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน รูปแบบ กลวิธีการ
นาเสนอ เนื้อหา แนวคิด และภาพสะท้อนสังคมและวัฒนธรรมจาก
วรรณกรรมอาเซียน
1543426
วรรณกรรมเปรียบเทียบ
3(3-0-6)
Comparative Literature
ความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมเปรียบเทียบ การเปรียบเทียบ
วรรณกรรมไทยต่างสานวน วรรณกรรมไทยกับต่างชาติ ความสัมพันธ์
ระหว่างศาสตร์และศิลป์แขนงต่าง ๆ กับวรรณกรรม

คงเดิม

1543427

เพิ่มรายวิชาใหม่

วรรณกรรมที่ได้รับรางวัล
3(3-0-6)
Awarded Literature
ความเป็นมาของรางวัล วิเคราะห์ผลงานวรรณกรรมไทยที่
ได้รับรางวัลในด้านรูปแบบ เนื้อหา แนวคิด ลักษณะเด่น และคุณค่า
ของวรรณกรรม
1543428
วรรณกรรมกับการท่องเที่ยว
3(2-2-5)
Literature and Tourism
ความสาคัญของวรรณกรรมกับการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณกรรมกับการท่องเที่ยว ทั้งบันเทิงคดีและสารคดี ฝึก
ปฏิบัติและประยุกต์ใช้ข้อมูลทางวรรรณกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
1543429
วรรณกรรมโหราศาสตร์
3(3-0-6)
Astrological Literature

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจน

เพิ่มรายวิชาใหม่

เพิ่มรายวิชาใหม่
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ศึกษาลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมโหราศาสตร์ แนวคิด
ความเชื่อที่ปรากฏในวรรณกรรมโหราศาสตร์ ความสัมพันธ์ของ
โหราศาสตร์ที่มีต่อวรรณคดีและวิถีชีวิต
1543601
การถ่ายทอดสาระภาษาไทย
3(2-2-5)
1543601
การถ่ายทอดสาระภาษาไทย
3(2-2-5)
Propagation in Thai
Propagation in Thai
ศึกษากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สื่อ และกิจกรรม
ศึกษากระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ สื่อ และ
ที่สอดคล้องกับสาระภาษาไทย ฝึกการจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ ฝึก
กิจกรรมทีส่ อดคล้องกับสาระภาษาไทย ฝึกการออกแบบการจัดการ
ปฏิบัติการจัดการเรียนรู้และถ่ายทอดสาระภาษาไทย
เรียนรู้ ฝึกปฏิบตั ิการจัดการเรียนรูแ้ ละถ่ายทอดสาระภาษาไทย
1543602
ภาษาไทยสาหรับเด็กพิเศษ
3(2-2-5) 1543602 ภาษาไทยสาหรับเด็กทีม่ ีความต้องการพิเศษ 3(2-2-5)
Thai for Special Children
Thai for Children with Special Needs
พัฒนาทางภาษาของเด็กพิเศษ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีและวิธีการ
พัฒนาทางภาษาของเด็กที่มีความต้องการพิเศษ การ
ทางภาษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการออกเสียง คา และกลุ่มคาของเด็กพิเศษ
ประยุกต์ใช้ทฤษฎีและวิธีการทางภาษาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะ
ภาษาไทยของเด็กที่มคี วามต้องการพิเศษ
1543901
การวิจัยทางภาษาไทย
3(3-0-6)
1543901
การวิจัยทางภาษาไทย
3(3-0-6)
Research Work in Thai
Research Work in Thai
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย วิธีและรูปแบบการวิจัยทาง
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัย วิธีและรูปแบบการวิจัยทาง
ภาษาไทย การศึกษาผลงานการวิจัยภาษาไทย การเลือกหัวข้อ และการ ภาษาไทย การศึกษาผลงานการวิจัยภาษาไทย การเลือกหัวข้อ และ
เขียนเค้าโครงการวิจยั วิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัย
การเขียนเค้าโครงการวิจัย วิเคราะห์และเขียนรายงานการวิจัย
1544103
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
3(3-0-6)
1544103
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
3(3-0-6)
Thai for Foreigners
Thai for Foreigners
วิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทยที่มผี ลต่อความเข้าใจของชาว
วิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทยที่มผี ลต่อความเข้าใจของชาว
ต่างประเทศ การพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายสาหรับชาว ต่างประเทศ การพัฒนาการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อความหมายสาหรับ
ต่างประเทศ
ชาวต่างประเทศ

เหตุผล

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจน

แก้ไขชื่อวิชาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ และแก้ไข
คาอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน
คงเดิม

คงเดิม
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1544203

การแปรรูปวรรณกรรม
3(3-0-6)
Adaptation of Literary Works
รูปแบบ หลักการสร้างวรรณกรรมประเภทต่างๆ และหลักการ
แปรรูปวรรณกรรมจากรูปแบบหนึง่ ไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง รวมทั้งศึกษา
กฎหมายที่เกีย่ วกับทรัพย์สินทางปัญญา การแปรรูปวรรณกรรม เน้นด้าน
เทคนิคการเขียน และความคิดสร้างสรรค์
1544204
การเขียนวรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน 3(3-0-6)
Children and Adolescent Book Writing
ลักษณะและรูปแบบวรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน หลักการ
เขียนวรรณกรรมบันเทิงและสารคดีสาหรับเด็กและเยาวชน พัฒนาทักษะ
การเขียนวรรณกรรมสาหรับเด็กและเยาวชน
1544205 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(3-0-6)
Speaking on Broadcasting
หลักการและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ใน
ฐานะโฆษก พิธีกร ผู้จดั รายการ การอ่านตามบท การอ่านข่าว
ตลอดจนการบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
1544401
วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา
3(3-0-6)
Literature on Thai Customs
ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา
วรรณศิลป์ ปรัชญา ความเชื่อ ที่ปรากฏในวรรณกรรมขนบประเพณีและ
ศาสนา ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อ ศาสนาพิธีกรรมกับวรรณกรรม
1544402 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Influence of Foreign Literature on Thai Literature

1544203

การแปรรูปวรรณกรรม
3(2-2-5)
Adaptation of Literary Works
รูปแบบ หลักการสร้างวรรณกรรมประเภทต่างๆ และ
หลักการแปรรูปวรรณกรรมจากรูปแบบหนึ่งไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง อย่าง
สร้างสรรค์ รวมทั้งศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา
ปฏิบัติการแปรรูปวรรณกรรม

เหตุผล
แก้ไขคาอธิบายรายวิชา และ
แก้ไขหน่วยกิต

ตัดรายวิชาออก

1544205 การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3(3-0-6)
Speaking on Broadcasting
หลักการและวิธีการพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ในฐานะโฆษก พิธีกร ผู้จัดรายการ การอ่านตามบท การ
อ่านข่าว ตลอดจนการบรรยายทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
1544401
วรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา 3(3-0-6)
Literature on Thai Customs and Religions
ลักษณะทั่วไปของวรรณกรรมขนบประเพณีและศาสนา
ปรัชญา ความเชื่อ ความสัมพันธ์ระหว่างขนบประเพณีและศาสนาที่
ปรากฏในวรรณกรรม
1544402 อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
Influence of Foreign Literature on Thai Literature

คงเดิม

แก้ไขชื่อภาษาอังกฤษและแก้ไข
คาอธิบายรายวิชาให้ชัดเจน

คงเดิม
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วรรณกรรมต่างประเทศที่สาคัญทัง้ ตะวันออกและตะวันตกที่
มีอิทธิพลต่อวรรณกรรมไทย ในด้านเนื้อหา แนวคิด ภาษา และรูปแบบ
1544606
การนาเสนอสารด้วยสื่อร่วมสมัย
3(3-0-6)
Presentations with Contemporary Media
ศึกษารูปแบบการนาเสนอ และการจัดการเนื้อหาผ่านสื่อร่วม
สมัย ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ในการนาเสนอสารด้วย
สื่อร่วมสมัยได้อย่างเหมาะสม
1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 2(90)
1544801 การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย 2(90)
Preparation for Professional Experience in Thai
Preparation for Professional Experience in Thai
จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนออกฝึก
จัดให้มีกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อน
ประสบการณ์วิชาชีพในด้านการเรียนรู้ ลักษณะ และโอกาสของการ
ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในด้านการเรียนรู้ ลักษณะ และโอกาส
ประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ
ของการประกอบอาชีพ การพัฒนาตัวนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ เจต
แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นที่ทักษะขั้น
คติ แรงจูงใจ และคุณลักษณะที่เหมาะสมกับวิชาชีพ โดยเน้นที่ทักษะ
พื้นฐาน และระดับสูงภาคปฏิบตั ิในงานและกิจกรรมสาหรับฝึก
ขั้นพื้นฐาน และระดับสูงภาคปฏิบตั ิในงานและกิจกรรมสาหรับฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ประสบการณ์วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
5(450)
1544802 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
5(450)
Professional Experience in Thai
Professional Experience in Thai
ฝึกงานในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน โดย รายวิชาบังคับก่อน: 154480การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
นาความรู้ภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ได้ศึกษาไปใช้ใน
ภาษาไทย 2(90)
สถานการณ์จริง
ฝึกงานในหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน
โดยนาความรู้ภาษาไทยทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิที่ได้ศึกษาไปใช้ใน
สถานการณ์จริงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1544803
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
1544803
การเตรียมสหกิจศึกษา
1(45)
Cooperative Education Preparation
Cooperative Education Preparation

เหตุผล

วรรณกรรมต่างประเทศที่สาคัญทัง้ ตะวันออกและตะวันตกที่มี
อิทธิพลต่อวรรณกรรมไทย ในด้านเนื้อหา แนวคิด ภาษา และรูปแบบ

เพิ่มรายวิชาใหม่

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจน

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาชัดเจน
และเพิ่มเงื่อนไขรายวิชาบังคับ
ก่อนเรียน

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจน

88
หลักสูตรเดิม ฉบับปี พ.ศ. 2559

หลักสูตรปรับปรุง ฉบับปี พ.ศ. 2564

เหตุผล

หลักการ ความสาคัญ และประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากสหกิจ
ศึกษา ทักษะและเทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์ ความรู้พนื้ ฐาน
ในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงานและระบบบริหารคุณภาพงาน คุณภาพในสถานประกอบการ
จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา แนวทางการจัดทาโครงการ การ
รายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงานโครงการ และการนาเสนอ
ผลงานโครงการ

หลักการ ความสาคัญ และประโยชน์ที่นักศึกษาได้รับจากสห
กิจศึกษา ทักษะและเทคนิคการสมัครงานและการสัมภาษณ์ ความรู้
พื้นฐานในการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและระบบบริหารคุณภาพงาน คุณภาพใน
สถานประกอบการ จริยธรรมในวิชาชีพเฉพาะสาขาวิชา แนวทางการ
จัดทาโครงการ การรายงานผลการปฏิบัติงาน การเขียนรายงาน
โครงการ และการนาเสนอผลงานโครงการ โดยเน้นที่ทักษะขั้น
พื้นฐาน และระดับสูงภาคปฏิบตั ิในงานและกิจกรรม สาหรับฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1544804
สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รายวิชาบังคับก่อน : 1544803 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45)
การปฏิบัติงานด้านภาษาไทยในสถานประกอบการทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เสมือนเป็นพนักงานของสถานประกอบการ
ในตาแหน่งที่มีภาระงานสอดคล้องกับสาขาวิชา และเหมาะสมกับ
ความรู้ความสามารถ มีหน้าทีร่ ับผิดชอบแน่นอน มีผู้นิเทศงาน การ
ติดตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ
1544902
สัมมนาภาษาไทย
3(3-0-6)
Seminar on Thai Language
ความรู้พนื้ ฐานเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาค้นคว้าและวิธีการ
จัดสัมมนา สัมมนาประเด็นปัญหาเกี่ยวกับภาษาไทย

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจน และเพิ่มเงื่อนไขรายวิชา
บังคับก่อนเรียน

1544804

สหกิจศึกษา
6(540)
Cooperative Education
รายวิชาบังคับก่อน : 1544803 การเตรียมสหกิจศึกษา 1(45)
การปฏิบัติงานด้านภาษาไทยในสถานประกอบการเสมือนเป็น
พนักงานของสถานประกอบการในตาแหน่งที่มีภาระงานสอดคล้องกับ
สาขาวิชา และเหมาะสมกับความรู้ความสามารถ มีหน้าที่รับผิดชอบ
แน่นอน มีผู้นิเทศงาน การติดตาม และการประเมินผลอย่างเป็นระบบ
1544902

สัมมนาภาษาไทย
3(3-0-6)
Seminar on Thai Language
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกระบวนการศึกษาค้นคว้าและวิธีการจัด
สัมมนา สัมมนาประเด็นปัญหาเกีย่ วกับภาษาไทย
1544903
สัมมนานักเขียนไทย
3(3-0-6)
Seminar on Thai Writer

คงเดิม

ตัดรายวิชาออก
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ศึกษางานของนักเขียนไทยทั้งในอดีตและปัจจุบัน ในด้าน
แนวความคิดและกลวิธีการเขียนของนักเขียน และนาเสนอผลการศึกษาใน
การประชุมสัมมนา
1544905
สัมมนาร้อยแก้ว ร้อยกรอง
3(3-0-6)
Seminar in Thai Prose and Poetry
ศึกษาค้นคว้างานเขียนร้อยแก้ว และร้อยกรองที่มีคุณค่าในด้าน
สุนทรียภาพ พัฒนาการทางแนวคิดและกลวิธีในการสร้างสรรค์งานเขียน
นาเสนอผลการศึกษาด้วยการสัมมนา
1552115 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านทางวิชาการ 3(3-0-6)
English for Academic Reading Development
ฝึกอ่านข้อความภาษาอังกฤษทางวิชาการ ได้แก่ รายงาน
บทคัดย่อ บทความ และตารา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือใช้ในการ
ปฏิบัติงาน
1552116 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขียนทางวิชาการ 3(3-0-6)
English for Academic Writing Development
ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบรายงานวิชาการ ได้แก่ รายงาน
บทคัดย่อ เน้นการเรียนโดยใช้สถานการณ์จาลอง ฝึกการแปลที่จาเป็นใน
สาขาวิชา

เหตุผล

ตัดรายวิชาออก

1552115

ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านทางวิชาการ 3(3-0-6)
English for Academic Reading Development

แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
ชัดเจน

ฝึกอ่านข้อความภาษาอังกฤษทางวิชาการ รายงาน
บทคัดย่อ บทความ และตารา เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือใช้ใน
การปฏิบัติงาน
1552116 ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขียนทางวิชาการ 3(3-0-6) แก้ไขคาอธิบายรายวิชาให้
English for Academic Writing Development
ชัดเจน
ฝึกเขียนภาษาอังกฤษในรูปแบบรายงานวิชาการ รายงาน
บทคัดย่อ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหรือใช้ในการปฏิบัติงาน

90

ภาคผนวก ค
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และคาสั่งต่างๆ

91

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
--------------------------------------------เพื่อให้การจั ดการระดับ ปริ ญญาตรี ของมหาวิทยาลั ยราชภัฏกาแพงเพชรเป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย
สอดคล้องกับความมุ่งหมายและหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ และ
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
อาศัยอานาจความในมาตรา ๑๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับ
มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ในคราวประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๖๒ จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับ นี้ เรี ย กว่า "ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ กาแพงเพชร ว่าด้ว ยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒"
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้สาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงหรือพัฒนาใหม่ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสู ตรอุดมศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลั กสู ตรระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๓ บรรดาข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่ง และประกาศ อื่นใดในส่วนที่ได้กาหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ข้อบังคับนี้แทน
ข้อ ๔ ให้ยกเลิก
๔.๑ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.
๒๕๕๔
๔.๒ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๔.๓ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้ วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
๔.๔ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๕ ในข้อบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย”
หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภามหาวิทยาลัย”
หมายความว่า สภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สภาวิชาการ”
หมายความว่า สภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี”
หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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“คณะ”
หมายความว่า คณะที่จัดตั้งขึ้นตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร และที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“สานักส่งเสริมวิชาการฯ” หมายความว่า สานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกาแพงเพชร
“งานทะเบียนและประมวลผล” หมายความว่า งานหนึ่งในสานักส่งเสริมวิชาการฯที่รับผิดชอบด้า น
ทะเบียนและการประมวลผล
“คณบดี”
หมายความว่า ค ณ บ ดี ข อ ง แ ต่ ล ะ ค ณ ะ แ ล ะ ผู้ อ า น ว ย ก า ร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร แม่สอด
“ประธานโปรแกรมวิชา” หมายความว่า บุคคลที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้เป็นประธานในการ
บริหารจัดการโปรแกรมวิชา
“อาจารย์ที่ปรึกษา”
หมายความว่า บุ ค คลที่ ม หาวิ ท ยาลั ย แต่ ง ตั้ ง ให้ ท าหน้ า ที่ เ ป็ น ที่
ปรึ กษาดูแล สนั บ สนุ น ทางด้านวิ ช าการ วิธีการเรียน ควบคุม แผนการเรียน และให้ มีส่ ว นในการประเมินผล
ความก้าวหน้าในการเรียน
“นักศึกษา”
หมายความว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาแพงเพชร
“การศึกษาภาคปกติ” หมายความว่า การจัดการศึกษาในเวลาราชการ
“การศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่า การจั ด การศึ ก ษาอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากการจั ด
การศึกษาภาคปกติ
“นักศึกษาภาคปกติ”
หมายความว่า นักศึกษาที่จัดให้มีการเรียนการสอนในเวลาราชการ
“บุคลากรประจาการ” หมายความว่า บุค คลที่ ก าลั ง ปฏิ บั ติง านทั้ ง สั งกั ด ภาครัฐ บาลหรื อ
เอกชน โดยไม่จากัดอาชีพ
“นักศึกษาภาคพิเศษ” หมายความว่ า นั ก ศึ กษาที่ เ ข้ าศึ ก ษาตามโครงการจั ด การศึ ก ษา
สาหรับบุคลากรประจาการ (กศ.บป.) หรือโครงการอื่นที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีการเรียนการสอนที่นอกเหนือจาก
การศึกษาภาคปกติ
“ภาคการศึกษา”
หมายความว่า ภาคการศึ ก ษาปกติ ใ นระบบทวิ ภ าคโดย ๑ ปี
การศึกษาแบ่งออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ โดย ๑ ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑๕ สัปดาห์ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยอาจจัดให้มีการศึกษาภาคฤดูร้อนสมทบภาคการศึกษาปกติด้วยก็ได้
“ภาคการศึกษาถัดไป” หมายความว่า ภาคการศึ ก ษาที่ ถัด จากภาคการศึ กษาที่นั ก ศึก ษา
ลงทะเบียนรายวิชานั้นไว้ โดยรวมภาคฤดูร้อนด้วย
“เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร” หมายความว่า เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษาตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘
“กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา” หมายความว่า กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒
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หมวด ๑
ระบบการจัดการศึกษา
ข้อ ๖ มหาวิ ทยาลั ย อาจจั ดการศึ กษาระดับปริ ญญาตรีได้ ๒ รูปแบบ คือ การศึกษาภาคปกติ และ
การศึกษาภาคพิเศษ ดังนี้
การจั ด การศึก ษาภาคปกติ ต้อ งให้ ส อดคล้ อ งกับ เกณฑ์ม าตรฐานหลั ก สู ตร กรอบมาตรฐานคุณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษา และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
การจัดการศึกษาภาคพิเศษ ต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และให้มีสัดส่วน
การลงทะเบี ย นและจ านวนหน่ ว ยกิ ต สอดคล้ อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาภาคปกติ โดยความเห็ น ชอบของสภา
มหาวิทยาลัย
ข้อ ๗ กลุ่มหลักสูตรและโครงสร้างหลักสูตรของแต่ละสาขาวิชา ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ ๘ การกาหนดรายวิชา การคิดหน่วยกิต และระยะเวลาการศึกษา
๘.๑ กาหนดให้ร ายวิ ช าในแต่ละกลุ่มวิช า ประกอบด้วย รหัสรายวิชา ชื่อวิชา จานวนหน่วยกิต
จานวนชั่วโมงบรรยาย จานวนชั่วโมงปฏิบัติ และจานวนชั่วโมงศึกษาด้วยตัวเอง การกาหนดรหัสรายวิชาวรรคแรก
ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
๘.๒ การคิดหน่วยกิต และการกาหนดจานวนหน่วยกิต และระยะเวลาในการศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ข้อ ๙ การลงทะเบียน ให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีการลงทะเบียนรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา โดยให้คณะ
ดาเนิ น การเสนอแต่งตั้ งอาจารย์ ที่ป รึ กษาให้ แ ก่นัก ศึกษาเพื่อ ให้ ค าแนะนาหรือ คาปรึ กษา ตลอดจนแนะแนว
การศึกษา ให้สอดคล้องกับแผนการศึกษา และให้นักศึกษาถือปฏิบัติตามข้อกาหนด ดังต่อไปนี้
๙.๑ การลงทะเบียนของนักศึกษาในแต่ละภาคการศึกษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้
๙.๑.๑ นักศึกษาภาคปกติให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ลงทะเบียนได้ไม่เกิน ๒๒ หน่วยกิต ต่อภาคการศึกษา และสาหรั บภาคฤดูร้อน
ให้ลงทะเบี ยนได้ไม่เกิน ๙ หน่วยกิต ในกรณีที่มีเหตุผลและความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้
อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี แต่ทั้งนี้ต้องไม่กระทบกระเทือนต่อ
มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา
(๒) ไม่ อ นุ ญ าตให้ ล งทะเบี ย นเรี ย นร่ ว มกั บ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ ยกเว้ น เป็ น การ
ลงทะเบียนเรียนร่วมในภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา ทั้งนี้ หน่วยกิตรวมในภาคการศึกษานั้น ต้องไม่
เกิ น ๒๒ หน่ ว ยกิ ต การช าระเงิ น ค่ า ลงทะเบี ย นให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย เกี่ ย วกั บ การเก็ บ เงิ น
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาภาคพิเศษ
(๓) ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาใดที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการศึกษา ในช่วง
ระยะเวลาที่กาลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ยกเว้นการลงทะเบียนภาคการศึกษาสุดท้ายให้
ลงทะเบียนกับนักศึกษาภาคพิเศษได้
๙.๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษให้ลงทะเบียนตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
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(๑) ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน ๑๒ หน่วยกิตต่อภาคการศึกษา ในกรณีที่มีเหตุผลและ
ความจาเป็นต้องลงทะเบียนมากกว่าที่กาหนด ให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติ โดยการเห็นชอบของประธานโปรแกรม
วิชา และคณบดี
(๒) นักศึกษาต้องขออนุญาตจากอธิการบดี หรือผู้ที่รับมอบหมายจากอธิการบดี เพื่อ
ลงทะเบียนเรี ยนรายวิช าเพิ่มเติมจากแผนการศึกษาในภาคการศึกษาที่มีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา ที่ใช้เวลาฝึกหรือปฏิบัติงานในวันเวลาราชการได้ เฉพาะในกรณีที่เป็นการ
เรียนในภาคการศึกษาสุดท้ายเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามวิธีการและขั้นตอนที่มหาวิทยาลัยกาหนด
(๓) มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติ
๙.๒ นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มรายวิชาเรียนและได้รับอนุญาตจากอธิการบดีแล้ว ให้ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาเพิ่มเติมได้ในกรณีที่ วันและเวลาเรียนไม่ซ้าซ้อนกัน และต้องไม่เกินที่กาหนดไว้ ตามข้อ ๙.๑.๑ หรือข้อ
๙.๑.๒ แล้วแต่กรณี
๙.๓ การลงทะเบียนรายวิชาจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ใน
กรณีที่ลงทะเบียนเรียนล่าช้า การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ชาระค่าธรรมการศึกษาล่าช้า และยื่นหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนต่อมหาวิทยาลัย
๙.๔ รายวิชาใดที่ได้ผลการเรียนเป็น “I” หรือ “P” นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนรายวิชานั้นซ้าอีก
๙.๕ ในภาคการศึกษาใด หากนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนด้วยเหตุใด ๆ ภายในภาคการศึกษา
นั้น ๆ จะต้องขอรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาสาหรับภาคการศึกษานั้น โดยยื่นคาร้องขอรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาและต้องเสียค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด หาก
ไม่ปฏิบัติตาม ให้ถือว่านักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๙.๖ อธิการบดีอาจอนุมัติให้นักศึกษาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ได้ถ้ามี
เหตุผลอันสมควร โดยให้ถือระยะเวลาที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษานั้น เป็นระยะเวลาพักการศึกษา โดยนักศึกษา
จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อคืนสภาพการเป็นนักศึกษาหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบ
มหาวิทยาลั ย ที่ เกี่ย วกับ การเก็บ เงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีส าหรับการศึกษาภาคปกติและ
การศึกษาภาคพิเศษ
๙.๗ ในกรณีมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระหว่างสถาบันการศึกษาหรือมีข้อตกลงเฉพาะราย
อธิการบดีอาจพิจารณาอนุมัติให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่เปิดสอนในสถาบันการศึ กษาอื่น แทนการ
ลงทะเบียนในมหาวิทยาลัย โดยเสียค่าธรรมเนียมตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บเงินค่าธรรมเนียม
การศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
๙.๘ การลงทะเบียนรายวิชา และการเพิ่ม – ถอนรายวิชา ให้ดาเนินการตามวิธีการและระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
หมวด ๒
การรับเข้าศึกษา
ข้อ ๑๐ คุณสมบัติและเงื่อนไขการเข้าเป็นนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย จะต้อง
สาเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า เว้นแต่หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง จะต้องสาเร็จการศึกษา
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ระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตรอื่น ๆ ที่เทียบเท่า และต้องมีคุณสมบัติ
ตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้มหาวิทยาลัยประกาศหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และคุณสมบัติผู้ที่จะศึกษาต่อในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๑ กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้มหาวิทยาลัยดาเนินการสอบคัดเลือกหรือคัดเลือกผู้
ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๐ เข้าเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ตามเงื่อนไข
ของหลักสูตรนั้น ๆ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการรับสมัคร การสอบคัดเลือกหรือการสอบสัมภาษณ์ และรายงานตัว
เป็นนักศึกษา ที่กาหนดไว้ในประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๒ การโอนผลการเรียน การยกเว้นการเรียนรายวิชา และการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ให้
มหาวิ ทยาลั ย สามารถด าเนิ น การโอนผลการเรี ยน การยกเว้ นการเรีย นรายวิ ช า และเทีย บโอนความรู้แ ละ
ประสบการณ์ โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัย
ข้อ ๑๓ มหาวิทยาลัยสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญาตามแนวทางการจัด
การศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี ๒ ปริญญาได้
ข้อ ๑๔ อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนต้องจัดทารายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนิ นการของ
รายวิชาที่ตนสอน
ข้ อ ๑๕ ในกรณี ที่ ร ายวิ ช าเดี ย วกั น มี อ าจารย์ ผู้ ส อนหลายคน ให้ อ าจารย์ ผู้ ส อนทุ ก คนร่ ว มกั น จั ด ท า
รายละเอียดของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของรายวิชาแยกตามอาจารย์ผู้สอน
ข้อ ๑๖ ให้ แต่ละคณะมีคณะกรรมการทาหน้าที่ กากับ และควบคุมดูแลการฝึ กประสบการณ์วิช าชีพ
หรือสหกิจศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ตลอดจนจัดทารายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา
และรายงานผลการดาเนินการของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษาด้วย
ข้อ ๑๗ ให้มหาวิทยาลัยประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอน อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเพื่อให้
อาจารย์ผู้สอนได้พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการสอน
หมวด ๓
การลา การย้ายสาขา และการพ้นสภาพ
ข้อ ๑๘ การลา
๑๘.๑ การลาป่วย
นักศึกษาผู้ ใดที่ป่ วยจนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ ให้ยื่นใบลาต่ออาจารย์ผู้สอน ในกรณีที่
นักศึกษาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป ให้ยื่นใบลาตามแบบของมหาวิทยาลัยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมด้วย
ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของทางราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แล้ว
นาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน
๑๘.๒ การลากิจ
นักศึกษามีกิจจาเป็น ไม่สามารถเข้าเรียนในชั่วโมงเรียนได้ ให้ยื่นใบลาผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา
แล้วนาไปขออนุญาตต่ออาจารย์ผู้สอน ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน หากไม่สามารถยื่นใบลาล่วงหน้าได้ให้ยื่นวันแรกที่
เข้าเรียน
๑๘.๓ การลาพักการศึกษา
๑๘.๓.๑ นักศึกษาจะขออนุญาตลาพักการศึกษาได้ ดังกรณีต่อไปนี้
(๑) ถูกเรียกพล ระดมพล หรือเกณฑ์เข้ารับราชการทหาร
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(๒) ได้รับทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ หรือทุนอื่นใดซึ่งมหาวิทยาลัย
เห็นสมควรสนับสนุน
(๓) เจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุ
(๔) เมื่อถอนทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน
(๕) เหตุผลอื่น ๆ ที่คณะกรรมการตามข้อ ๓๕ เห็นสมควร
๑๘.๓.๒ นักศึกษาที่ประสงค์จะลาพักการศึกษาเป็นเวลาหนึ่งภาคการศึกษาหรือมากกว่า ให้
ยื่นใบลาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย โดยผ่านการเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วให้อธิการเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ
๑๘.๓.๓ นักศึกษาที่ลาพักการศึกษา หรือถูกสั่งพักการศึกษาตลอดหนึ่งภาคการศึกษาหรือ
มากกว่า จะต้องชาระค่าธรรมเนียมเพื่อรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาทุกภาคการศึกษา
๑๘.๔ การลาออก
นักศึกษาผู้ใดประสงค์จะขอลาออก ต้องขอลาออกตามวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยผ่านการเห็นชอบของ
ผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษา และนายทะเบียน แล้วให้อธิการบดีเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
ข้อ ๑๙ การย้ายสาขาวิชา
๑๙.๑ การย้ายสาขาวิชาภายในคณะ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได้รับการ
เห็ น ชอบของประธานโปรแกรมวิช าเดิ ม ประธานโปรแกรมวิ ช าที่จะย้ายสั ง กัด และคณบดีข องคณะ แล้ ว ให้
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้แล้วเสร็จ ตามประกาศมหาวิทยาลัย
๑๙.๒ การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ให้เป็นตามเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนดและได้รับความ
เห็นชอบของประธานโปรแกรมวิชาเดิม ประธานโปรแกรมวิชาที่จะย้ายสังกัด คณบดีคณะเดิม และคณบดีของคณะ
ที่จะย้ายไปสังกัด แล้วให้ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการฯ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ โดยต้องทาให้แล้วเสร็จตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๒๐ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
นักศึกษาจะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาด้วยเหตุ ดังต่อไปนี้
๒๐.๑ เสียชีวิต
๒๐.๒ ลาออก
๒๐.๓ พ้นสภาพจากการขาดคุณสมบัติตามข้อ ๑๐
๒๐.๔ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
ตามข้อ
๒๑
๒๐.๕ ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา เนื่องจากผิดวินัยนักศึกษาและเป็นไปตามการวินิจฉัย
ของคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง
๒๐.๖ มีสภาพเป็นนักศึกษาเกินระยะเวลาการศึกษาที่เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรกาหนดไว้ หรือใช้
เวลาในการศึกษาเกินกว่าที่กาหนดในข้อ ๓๑.๔ ตลอดจนขาดคุณสมบัติ ตามข้อ ๓๑.๒ และข้อ ๓๑.๓
๒๐.๗ ไม่ผ่านการประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือรายวิชาการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพเป็นครั้งที่สอง
๒๐.๘ ไม่ชาระค่าลงทะเบี ยนเรียนตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด และมิได้ ขอรักษาสภาพการเป็น
นักศึกษาภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
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๒๐.๙ สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อ ๒๐.๔ ข้อ ๒๐.๕ ข้อ ๒๐.๖ ข้อ ๒๐.๗และข้อ ๒๐.๘
ให้มหาวิทยาลัยประกาศให้นักศึกษาผู้นั้นพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๒๑ การพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาอันเนื่องมาจากเกณฑ์การวัดและการประเมินผล
๒๑.๑ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ จะพ้ น สภาพการเป็ น นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ อยู่ ใ นเกณฑ์ ต ามข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
๒๑.๑.๑ ได้ ค่ า ระดั บ ผลการเรี ย นเฉลี่ ย สะสมต่ ากว่ า ๑.๖๐ เมื่ อ สิ้ น ภาคการศึ ก ษาที่ ๒
นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
๒๑.๑.๒ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ ๔ ที่ ๖ ที่
๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ และที่ ๑๔ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี และเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่
๔ ที่ ๖ ที่ ๘ ที่ ๑๐ ที่ ๑๒ ที่ ๑๔ ที่ ๑๖ และที่ ๑๘ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี
๒๑.๑.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยต่ากว่า ๑.๘๐
๒๑.๒ นักศึกษาภาคพิเศษ จะพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาเมื่ออยู่ในเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้
๒๑.๒.๑ ได้ค่าระดับ ผลการเรียนเฉลี่ ยสะสมต่ากว่า ๑.๖๐ เมื่อสิ้ นภาคการศึกษา ที่ ๓
นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา
๒๑.๒.๒ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า ๑.๘๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษา ที่ ๖ ที่ ๙
ที่ ๑๒ ที่ ๑๕ ที่ ๑๘ และที่ ๒๑ นับตั้งแต่เริ่มเข้าศึกษา กรณีเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี
๒๑.๒.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนครบตามที่หลักสูตรกาหนด แต่ยังได้รับค่าระดับผลการ
เรียนเฉลี่ยต่ากว่า ๑.๘๐
๒๑.๓ กรณีที่นักศึกษาเรียนได้จานวนหน่วยกิตครบตามที่กาหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว และได้ค่า
ระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๑.๘๐ แต่ไม่ถึง ๒.๐๐ ให้นักศึกษาผู้นั้นเรียนรายวิชาเพิ่มเพื่อปรับค่าระดับ
ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้ถึง ๒.๐๐ ได้
หมวด ๔
การวัดผล การประเมินผลการศึกษา และการให้เกียรตินิยม
ข้อ ๒๒ ให้มีการประเมินผลทุกรายวิชาที่จัดให้มีการเรียนการสอน การวัดผลต้องทาตลอดภาคการศึกษา
อย่างสม่าเสมอด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การทดสอบ การตรวจรายงานและผลงาน และการสังเกตพฤติกรรม เพื่อ
ทราบความก้าวหน้าในการเรียน โดยมีสัดส่วนคะแนนระหว่างภาคร้อยละ ๓๐ ถึง ๗๐ และต้องมีการสอบปลาย
ภาคด้วย เว้นแต่รายวิชาที่กาหนดให้ประเมินลักษณะอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัย
ผลการประเมินเป็นรายวิชาให้ผ่านการตรวจสอบของประธานโปรแกรมวิชา และคณบดี การ
อนุมัติผลเป็นอานาจของอธิการบดีหรือผู้ที่อธิการบดีมอบหมาย
รายวิ ช าใดที่ อ าจารย์ ผู้ ส อนไม่ รายงานผลการประเมิ น เป็ น ค่ าระดั บ ผลการเรีย น โดยไม่ ร ะบุ
สัญลักษณ์อื่นใด และมิใช่รายวิชาที่นักศึกษาถอนการลงทะเบียน ให้งานทะเบียนและประมวลผลบันทึกผลการ
เรียนรายวิชานั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๓ นักศึกษาจะต้องสอบปลายภาค และจะมีสิทธิ์ในการสอบปลายภาคต้องอยู่ในเกณฑ์ ต่อไปนี้
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๒๓.๑ มีเวลาเรียนในรายวิชานั้น ๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด
๒๓.๒ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใดน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ แต่ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ ๓๕ โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา
๒๓.๓ ในกรณีที่มีเวลาเรียนในรายวิชาใด น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จะไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคใน
รายวิชานั้น
๒๓.๔ ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ตามข้อ ๒๓.๒ และข้อ ๒๓.๓ จะได้รับระดับผลการเรียนเป็น
“E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๔ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ แต่ขาดสอบปลายภาคจะได้รับผลการเรียนเป็น “I” และนักศึกษามีสิทธิ์
ยื่นคาร้องขอสอบภายในระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่วันเปิดภาคการศึกษาของภาคการศึ กษาถัดไป และการพิจารณา
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการตามข้อ ๓๕
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตให้สอบ นักศึกษาต้องสอบให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนดในภาคการศึกษาต่อไป ในกรณีที่ไม่อนุญาตให้สอบ หรืออนุญาตให้สอบแล้วนักศึกษาไม่มา
สอบ หรือไม่ยื่นคาร้องขอสอบตามกาหนด โดยไม่มีเหตุผลความจาเป็นและการอนุมัติจากคณะกรรมการตามข้อ
๓๕ โดยผ่านความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับระดับผลการเรียนเป็น
“E” หรือ “F” ตามระยะเวลาที่กาหนดในข้อ ๒๖.๓ วรรคสอง
ข้อ ๒๕ ให้มีการประเมินผลการเรียนรายวิชาต่าง ๆ ตามหลักสูตร ดังนี้
๒๕.๑ ระบบที่มีค่าระดับผลการเรียน แบ่งออกเป็น ๘ ระดับ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
ความหมาย
ค่าระดับผลการเรียน
A
ดีเยี่ยม (Excellent)
๔.๐๐
B+
ดีมาก (Very Good)
๓.๕๐
B
ดี (Good)
๓.๐๐
C+
ดีพอใช้ (Fairly Good)
๒.๕๐
C
พอใช้ (Fair)
๒.๐๐
D+
อ่อน (Poor)
๑.๕๐
D
อ่อนมาก (Very Poor)
๑.๐๐
E
ตก (Fail)
๐.๐๐
กรณีที่มีจานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาต่าง ๆ น้อยกว่า ๒๐ คน ให้ประเมินผล
โดยใช้วิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ ๒๕.๑
กรณี ที่ มี จ านวนนั ก ศึ ก ษาลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าต่ า ง ๆ ตั้ ง แต่ ๒๐ คนขึ้ น ไป ให้
ประเมินผลโดยวิธีอิงกลุ่มอย่างน้อย ๕ ระดับ ยกเว้นรายวิชาที่มีลักษณะเฉพาะ ได้ แก่ ปัญหาพิเศษ โครงการพิเศษ
โครงการศึกษาเอกเทศทางสัมมนา การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สหกิจศึกษา
รายวิชาการศึกษาอิสระ และรายวิชาการฝึกทักษะและ/หรือปฏิบัติตลอดภาคการศึกษา (ดูจากเลขแสดง น(ท-ป-อ)
เช่น ๑(๐-๖๐-๐)) เป็นต้น ให้ประเมินผลโดยวิธีอิงเกณฑ์ตามข้อ ๒๕.๑
ระบบที่ มี ค่ า ระดั บ ผลการเรี ย นนี้ ใช้ ส าหรั บ ประเมิ น รายวิ ช าเรี ย นตามหลั ก สู ต รที่
มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนสอน ระดับผลการเรียนที่ที่ถือว่าสอบได้ตามระบบนี้ ต้องไม่ต่ากว่า “D” ถ้านักศึกษาได้
ระดับผลการเรียนเป็น “E” ในรายวิชาใด ต้องลงทะเบียนและเรี ยนวิชานั้นใหม่จนกว่าจะสอบได้ ยกเว้นรายวิชาที่
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เป็นวิชาเลื อก หมวดวิชาศึกษาทั่ว ไป และหมวดวิชาเลื อกเสรี ให้ ลงทะเบียนและเรียนรายวิชาอื่นที่อยู่ในกลุ่ ม
เดียวกันแทนได้
๒๕.๒ สาหรับรายวิชาที่หลักสูตหรือสภามหาวิทยาลัยกาหนดให้เรียนเพิ่มเติมตามข้อกาหนด
เฉพาะ โดยไม่คิดค่าระดับผลการเรียน ให้ประเมินผลในระบบสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ระดับผลการเรียน
PD (Pass Distinction) หมายถึง “ผ่านดีเยี่ยม”
ระดับผลการเรียน
P (Pass)
หมายถึง “ผ่าน”
ระดับผลการเรียน
F (Fail)
หมายถึง “ไม่ผ่าน”
รายวิชาที่ได้ผลการเรียนเป็น “F” นักศึกษาต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่จนกว่าจะสอบได้
๒๕.๓ การประเมินรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ถ้าได้ระดับผลการเรียนต่ากว่า “C” ถือว่าสอบตก นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนและเรียนใหม่ถ้าได้รับการประเมิน
ระดับผลการเรียนต่ากว่า “C” เป็นครั้งที่สอง ถือว่าพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
๒๕.๓.๑ นั ก ศึ ก ษาต้ อ งเรี ย นรายวิ ช าเตรี ย มฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ หรื อ รายวิ ช า
ปฏิบัติงานด้านวิชาชีพต่าง ๆ ตามลาดับก่อน – หลัง จึงจะลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจ
ศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษา
๒๕.๓.๒ ถ้ามีการลงทะเบียนเรียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือ
การปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาตามลาดับไปแล้ว แต่รายวิชาในข้อ ๒๕.๓.๑ ไม่ผ่าน ให้ถือว่าการลงทะเบียน
รายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หรือสหกิจศึกษา หรือการปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาเป็นโมฆะ โดยให้งาน
ทะเบียนและประมวลผลดาเนินการปรับให้ได้ผลการเรียนเป็น "W"
ข้อ ๒๖ ให้ใช้สัญลักษณ์ดังต่อไปนี้ ในกรณีอื่น ๆ ที่ไม่มีค่าระดับผลการเรียน
๒๖.๑ AU (Audit) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษาที่ลงทะเบียนเพื่อร่วมฟัง และ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด โดยไม่นับหน่วยกิต
๒๖.๒ W (Withdraw) ใช้ ส าหรับ การบั นทึ ก ผลการเรีย นของนั กศึ ก ษา กรณี ใดกรณี ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้
๒๖.๒.๑ นักศึกษาขอถอนรายวิชาเมื่อพ้นกาหนด ๑๕ วันนับตั้งแต่วันแรกของการเพิ่ม ถอนรายวิชา และก่อนกาหนดสอบปลายภาคไม่น้อยกว่าสองสัปดาห์ ตามประกาศของมหาวิทยาลัย
๒๖.๒.๒ นักศึกษาถูกสั่งให้พักการศึกษาหลังจากลงทะเบียนในภาคการศึกษานั้นแล้ว
๒๖.๒.๓ นักศึกษาลงทะเบียนเรียน เพื่อร่วมฟัง (Audit) และผลการเรียนรายวิชานั้นไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมินที่ผู้สอนกาหนด
๒๖.๓ I (Incomplete) ใช้สาหรับการบันทึกผลการเรียนของนักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
๒๖.๓.๑ เป็น รายวิช าที่นักศึกษายังทางานไม่เสร็จเมื่อสิ้ นภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษา
จะต้องขอรับการประเมินเป็นค่าระดับผลการเรียนให้เสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป
๒๖.๓.๒ เป็นรายวิชาที่นักศึกษามีสิทธิ์สอบปลายภาค แต่ขาดสอบปลายภาค และได้ยื่นคา
ร้องขอสอบในรายวิชาที่ขาดสอบนั้น ซึ่งคณะกรรมการตามข้อ ๓๕ พิจารณาอนุญาตให้สอบในรายวิชาที่ขาดสอบ
นั้นได้
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การให้ “I” แก่นักศึกษาคนใด อาจารย์ผู้ สอนจะต้องส่งบันทึกรายละเอียดคะแนนเก็บ
ทั้งหมดและผลการประเมินผลการศึกษาภายใน ๔๕ วัน นับแต่วันเปิดภาคการศึกษาถัดไป และในกรณีที่ไม่มีการ
ประเมินผลจากอาจารย์ผู้สอนภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้งานทะเบียนและประมวลผล ปรับผลการเรียนรายวิชา
ที่ได้ “I” นั้นเป็น “E” หรือ “F” แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๗ รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ ยวกับการยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ให้ได้ผลการเรียนเป็น “P”
ข้อ ๒๘ การหาค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยประจาภาคการศึกษา และค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมให้
คิดเป็นเลขทศนิยม ๒ ตาแหน่ง โดยไม่ปัดเศษ สาหรับรายวิชาที่นักศึกษาได้ผลการเรียนเป็น “I” ไม่ให้นาหน่วยกิต
มารวมเป็นตัวหารเฉลี่ย
กรณีที่สอบตกและต้องเรียนซ้า หรือกรณีสอบตกรายวิชาเลือก หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดวิชาเลือกเสรี
และเปลี่ยนไปเรียนรายวิชาอื่นแทน ให้นับรวมทั้งหน่วยกิตที่สอบตกและเรียนซ้าเพื่อใช้เป็นตัวหารเฉลี่ย
ข้อ ๒๙ นักศึกษาที่ทุจริต หรือร่วมทุจริตในการสอบรายวิชาใด ให้มหาวิทยาลัยพิจารณาโทษตามควรแก่
กรณีดังนี้
๒๙.๑ ให้สอบตกในรายวิชานั้น และพักการเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หรือ
๒๙.๒ ให้สอบตกทุกรายวิชาในภาคการศึกษานั้น หรือ
๒๙.๓ ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๓๐ ผู้ที่ได้รับเกียรตินิยมต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
๓๐.๑ ปริ ญ ญาตรี หลั ก สู ตร ๔ ปี และ ๕ ปี ให้ ไ ด้รั บเกีย รติ นิย มอั น ดับ หนึ่ ง เมื่ อเรีย นครบ
หลักสูตรแล้วได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ และ สาหรับผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมไม่ถึง ๓.๖๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับสอง
สาหรับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) สอบได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมระดับอนุปริญญาหรือ
เทียบเท่าจากสถานศึกษาเดิมไม่น้อยกว่า ๓.๖๐และเรียนครบตามหลักสูตรได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมจาก
การศึกษาในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ ให้ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ส่วนผู้ที่ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ย
สะสมทั้งจากสถานศึกษาเดิมและจากมหาวิทยาลัยไม่ถึง ๓.๖๐ แต่ไม่น้อยกว่า ๓.๒๕ ให้ได้เกียรตินิยมอันดับสอง
๓๐.๒ สอบได้ในรายวิชาใด ๆ ไม่ต่ากว่า “C” ตามระบบค่าระดับผลการเรียน หรือไม่ได้ “F”
ตามระบบไม่มีค่าระดับผลการเรียน
ส าหรั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี (ต่ อ เนื่ อ ง) จะพิ จ ารณาผลการเรี ย น ในระดั บ
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า เช่นเดียวกัน
๓๐.๓ นักศึกษาภาคปกติ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๔ ปี
การศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษาติดต่อกัน
๓๐.๔ นักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๔ ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๔ ปี
การศึกษาติดต่อกัน และในกรณีที่เรียนหลักสูตร ๕ ปี มีสภาพการเป็นนักศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษาติดต่อกัน
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หมวด ๕
การสาเร็จการศึกษา
ข้อ ๓๑ ผู้ที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกข้อดังนี้
๓๑.๑ มีความประพฤติดี มีคุณธรรม
๓๑.๒ สอบได้ในรายวิชาต่าง ๆ ครบตามหลักสูตร รวมทั้งรายวิชาที่สภามหาวิทยาลัยกาหนดให้
เรียนเพิ่มเติม
๓๑.๓ ได้ค่าระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ากว่า ๒.๐๐
๓๑.๔ ต้องมีระยะเวลาการศึกษา ดังนี้
๓๑.๔.๑ สาหรับนักศึกษาภาคปกติ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี สาเร็จการศึกษาได้
ไม่ก่อน ๖ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาและในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน ๘ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
๓๑.๔.๒ สาหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๔ ปี สาเร็จการศึกษา
ได้ไม่ก่อน ๙ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๘ ปีการศึกษา และในกรณีหลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี สาเร็จการศึกษาได้ไม่
ก่อน ๑๒ ภาคการศึกษา และไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา
กรณีมีการโอนผลการเรีย นหรือการยกเว้ นการเรี ยนรายวิ ช าให้ เป็ นไปตามระเบีย บ
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอาจกาหนดให้มีการทดสอบวัดความรู้ความสามารถ และ/หรือคุณลักษณะ
อื่น ๆ ก่อนสาเร็จการศึกษา (Exit Exam) และให้ใช้เป็นข้อกาหนดในการสาเร็จการศึกษาของนักศึกษาได้ โดยให้
ทาเป็นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ ๓๒ การเสนอส าเร็ จ การศึก ษา ให้ นักศึ กษาในภาคการศึ กษาสุ ด ท้ายที่จ ะส าเร็ จการศึ กษาตาม
หลักสูตรดาเนินการขอสาเร็จการศึกษาตามวิธีการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๓๓ การเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้มหาวิทยาลัยเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการจัดการศึกษา
และดาเนินการรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาได้ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรีสาหรับการศึกษาภาคปกติและการศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ ๓๔ การจ่ายค่าตอบแทนการสอน ให้มหาวิทยาลัยสามารถจ่ายค่าตอบแทนการสอน โดยอาจจ่าย
ค่าตอบแทนการสอนตามระเบียบ ประกาศ มหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนสาหรับการศึกษาภาคปกติ
และการศึกษาภาคพิเศษ
ข้อ ๓๕ ให้อธิการบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการวิช าการ” โดยให้ มี
กรรมการ ประกอบด้วย
๓๕.๑ อธิการบดีหรือรองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย
๓๕.๒ คณบดีทุกคณะ
๓๕.๓ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๓๕.๔ หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานหลักสูตรและแผนการเรียน
๓๕.๕ หัวหน้าหรือผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและประมวลผล

เป็นประธาน
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
เป็นกรรมการ
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๓๕.๖ รองผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นกรรมการและเลขานุการ
๓๕.๖๗ หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการเป็นกรรมการหรือผู้ช่วยเลขานุการเพิ่มเติมก็ได้
แต่ทั้งนี้เมื่อรวมกันแล้วกรรมการทั้งหมดต้องไม่เกิน ๑๓ คน
ให้ ค ณะกรรมการวิ ช าการท าหน้ า ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การบริ ห ารและพั ฒ นางานวิ ช าการของ
มหาวิทยาลัย กลั่นกรองงานด้านวิชาการก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ หรือสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ และทาหน้าที่อื่น ๆ ที่สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภา
วิชาการหรืออธิการบดีมอบหมาย
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง มีอานาจหน้าที่ในการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ข้อ ๓๖ การนับกาหนดวันสิ้นสุดภาคการศึกษา ให้ยึดถือวันที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นวันสุดท้ายของการ
สอบปลายภาค
ข้อ ๓๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้ รักษาการให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ และให้มีอานาจออกประกาศหรือคาสั่ง
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ในกรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มี
อานาจวินิจฉัยชี้ขาด การวินิจฉัยชี้ขาดของอธิการบดีถือเป็นที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์โสรีช์ โพธิแก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา
ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีพ.ศ. ๒๕๕๐
---------------------------------------โดยที่เป็นการสมควรที่จะให้มีระเบียบว่าด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับ
อนุปริญญาและปริญญาตรีในหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร เพื่ออานวยประโยชน์ให้แก่นักศึกษาของมหาวิ
ยาลัยอาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๘(๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ออกระเบียบว่า
ด้วยการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชาไว้ดังนี้
ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร ว่าด้วยการโอนผลการเรียน และการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๐”
ข้อ ๒ ให้ใช้ระเบียบนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป
บรรดาระเบียบ คาสั่ง หรือข้อบังคับอื่นใดที่เกี่ยวกับการโอนผลการเรียนและการยกเว้นการเรียนรายวิชา ซึ่ง
ได้กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือที่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ ๓ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
“นักศึกษา” หมายความว่า ผู้ที่ศึกษาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับที่ไม่ต่ากว่าอนุปริญญา
และให้หมายความรวมถึงผู้ที่ศึกษาอบรมตามโครงการอื่น ที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
“สถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า สถาบันการศึกษาที่มีการจัดการเรียน การสอนในระดับหลัง
มัธยมศึกษาตอนปลาย หลักสูตรไม่ต่ากว่าระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
“การศึกษาโดยระบบอื่น” หมายความว่า การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การฝึกอาชีพ
และให้รวมถึงประสบการณ์จากการทางานด้วย
“การโอนผลการเรียน” หมายความว่า การนาหน่วยกิตและค่าระดับคะแนนของทุกรายวิชาที่เคย
ศึกษาจากหลักสูตรมหาวิทยาลัยมาใช้ โดยไม่ต้องศึกษารายวิชานั้นอีก
“การยกเว้นการเรียนรายวิชา” หมายความว่า การยกเว้นให้นักศึกษาไม่ต้องเรียนรายวิชาใดวิชา
หนึ่งที่หลักสูตรของมหาวิทยาลัยกาหนด โดยนาหน่วยกิตและผลการศึกษาในรายวิชาใดๆ ตามหลักสูตรระดับเดียวกัน
ของมหาวิทยาลัย มาใช้แทน ทั้งนี้ให้รวมถึงการนาผลการศึกษาและหน่วยกิต
ของรายวิชาตามหลักสูตรในระดับเดียวกันจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และผลการศึกษาที่ได้รับจากการศึกษาโดยระบบ
อื่น ที่มีเนื้อหาสาระความยากง่ายเทียบได้ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของเนื้อหาในรายวิชาตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ขอ
ยกเว้นการเรียน
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ข้อ ๔ ผลการเรียน รายวิชาที่จะนามา ใช้ในการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียน รายวิชาต้องเป็นผล
การเรียนที่นักศึกษาได้รับมาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปี นับจากวันสาเร็จการศึกษา หรือภาคเรียนสุดท้ายที่ได้รับผลการเรียน
หรือ วันสุดท้าย ของการศึกษาโดยระบบอื่นที่ได้รับผลการเรียนนั้น แล้วแต่กรณี จนถึงวันที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
กรณีที่ผลการเรียนรายวิชาที่นามาขอโอน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชามีอายุเกินกว่าที่กาหนดในวรรคต้น ผู้
ขอโอนหรือยกเว้นการเรียนรายวิชาอาจขอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรของรายวิชาที่จะนามาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชา ทาการสอบประเมินความรู้ และนาผลการสอบประเมินความรู้ที่ผ่านเกณฑ์มาขอโอนหรือยกเว้นการ
เรียนรายวิชาได้
ข้อ ๕ ผู้มีสิทธิ์ได้รับโอนผลการเรียนต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีแล้วแต่กรณีที่เคยศึกษาในมหาวิทยาลัย และ
พ้นสภาพนักศึกษาไปโดยไม่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรที่ศึกษา
(๒) เป็นนักศึกษาที่ ย้ายสถานศึกษามาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอื่น
(๓) เป็นนักศึกษาที่เปลี่ยนสภาพ จากนักศึกษาภาคปกติเป็นนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตร
มหาวิทยาลัย หรือจากนักศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาภาคปกติ
(๔)เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่สาเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัย
ข้อ ๖ การโอนผลการเรียนต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) นักศึกษาที่ขอโอนผลการเรียน ต้องมีสภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
(๒) นั ก ศึ ก ษาที่ ข อโอนผลการเรี ย น ต้ อ งไม่ เ คยถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากมหาวิ ท ยาลั ย ตามระเบี ย บ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยการประเมินผลการศึกษา
(๓) การโอนผลการเรียนต้องโอนทั้งหมดทุกรายวิชาที่เคยศึกษามา โดยไม่จากัดจานวนหน่วยกิตที่
ขอโอน
(๔) ผลการเรียนรายวิชาที่จะนามาใช้เทียบโอนจะต้องอยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนดในข้อ ๔ ของ
ระเบียบนี้ การโอนผลการเรียน ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๗ ผู้มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
(๑) เป็นนักศึกษาที่สาเร็จการศึกษา หรือ เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย
(๒) เป็นนักศึกษาที่ สาเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษามาจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(๓) เป็นนักศึกษาที่ ผ่านการศึกษาอบรมในรายวิชาใดรายวิชาหนึ่งตามหลักสูตรมหาวิทยาลัย
(๔) เป็นนักศึกษาที่ได้ศึกษาจากการศึกษาโดยระบบอื่น
ผู้มีสิทธิ์ยกเว้นตาม (๓) และ (๔) ต้องมีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
การศึกษาอบรมตามกรณีใน(๓) และการศึกษาโดยระบบอื่นตาม(๔) ที่นาผลการเรียนมาขอยกเว้นการเรียน
รายวิชา จะต้องเป็นการอบรมหรือการศึกษาโดยระบบอื่นที่จัดขึ้น สาหรับผู้มีความรู้พื้นฐานระดับมัธยมศึก ษาตอน
ปลาย
ข้อ ๘ การยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
(๑) รายวิชาที่นามาขอยกเว้นรายวิชา ต้องเป็นรายวิชาที่ได้รับคะแนนไม่ต่ากว่า C
(๒) การนาผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่นมาขอยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ใช้ผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย
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(๓) สาหรับนักศึกษาที่ศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาใน
หมวดวิชาการศึกษาทั่วไปจานวน ๑๖ หน่วยกิต สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาหรื อเทียบเท่า ที่เข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) โดยไม่ต้องนาเงื่อนไขข้อ ๔ และข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ
(๔) ให้ยกเว้นการเรียนรายวิชาในหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปทั้งหมด สาหรับผู้สาเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาตรีมาแล้ว และเข้าศึกษาในระดับอนุปริญญาหรือปริญญาตรีใ นอีก วิชาเอกหนึ่ง โดยไม่ต้องนาเงื่อนไข
ข้อ ๔ และข้อ ๘ (๑) มาใช้บังคับ
(๕) จานวนหน่วยกิตที่ได้รับการยกเว้นรายวิชา รวมแล้วต้องไม่เกินสองในสามของหน่วยกิตรวมขั้น
ต่าที่กาหนดไว้ในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
(๖) ผู้ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชาในทุกกรณี ต้องมีเวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า
๑ ปีการศึกษา
(๗) รายวิชาที่ได้รับการยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้บันทึกไว้ในระเบียนการเรียนของนักศึกษาโดยใช้
อักษรย่อ “P” ในช่องระดับคะแนน สาหรับรายวิชาที่ได้รับการยกเว้ นการเรียนรายวิชาตามข้อ ๘(๓) และ (๔) ให้นับ
หน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปรวมในเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา โดยไม่ต้องบันทึกผลการเรียนเป็นรายวิชา
ข้อ ๙ นักศึกษาที่จะขอโอนผลการเรียนและยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ข้อ ๑๐ การนับจานวนภาคเรียนของนักศึกษาที่ได้รับโอนผลการเรียน หรือยกเว้นการเรียนรายวิชา ให้ถือ
เกณฑ์ดังนี้
(๑) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามหลักสูตรในระบบปกติของมหาวิทยาลัย
หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน ๒๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(๒) สาหรับนักศึกษาที่ใช้ผลการศึกษาจากการศึกษาตามโครงการอื่นที่ใช้หลักสูตรของมหาวิทยาลัย
และผลการเรียนจากการศึกษาโดยระบบอื่น ให้นับผลการเรียนจานวน ๑๒ หน่วยกิต เป็นหนึ่งภาคเรียน
(๓) การโอนผลการเรียนของนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๑) ให้นับเฉพาะภาคเรียนที่เคยศึกษาและ
ได้รับผลการเรียน สาหรับนักศึกษาตามกรณีในข้อ ๕(๒), (๓) และ (๔) ให้นับจานวนภาคเรียนต่อเนื่องกัน
ข้อ ๑๑ การโอนผลการเรียน และการยกเว้นการเรียนรายวิชา ต้องชาระค่าธรรมเนียมตามที่มหาวิทยาลัย
กาหนดโดยความเห็นชอบของสภา
ข้อ ๑๒ ให้คณะกรรมการที่อธิการบดีแต่งตั้ง เป็นผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติการโอนผลการเรียน หรือการ
ยกเว้นการเรียนรายวิชา
ข้อ ๑๓ นักศึกษาที่ได้รับยกการเว้นการเรียนรายวิชา ไม่มีสิทธิ์ได้รับปริญญาเกียรตินิยม
ข้อ ๑๔ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้และให้มีอานาจตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดใน
กรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติตามระเบียบนี้ การวินิจฉัยชี้ขาดถือเป็นอันสิ้นสุด
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๐

(ศาสตราจารย์เกษม จันทร์แก้ว)
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๒๙๙ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาไทย
--------------------------------

เพื่อให้การบริหารสาขาวิชาภาษาไทย ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจึง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสาขาวิชาภาษาไทย ดังต่อไปนี้
อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อาจารย์ณัฐพล บ้านไร่
อาจารย์สุทธีรา คาบุญเรือง
อาจารย์จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
สั่ง ณ วันที่

๒๒

ประธานสาขาวิชา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

เดือนกรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๓๐๐ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๔
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--------------------------------

เพื่อให้การพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความใน
มาตรา ๓๑ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ร ะดับ อุดมศึ กษาแห่ ง ชาติ สาขาวิช าภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ และเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ต ร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ ๒๕๕๘ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุธาทิพย์ สว่างผล
อาจารย์สุปราณี แสงทอง
อาจารย์ ดร.อาทิตย์ ดรุนัยธร
นายพนัส เพ็งเลิก
อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ
อาจารย์จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ

ประธานกรรมการ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร

108

คาสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
ที่ ๑๓๐๑ /๒๕๖๓
เรื่อง คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตร พ.ศ. ๒๕๖๔
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
--------------------------------

เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นา/ปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต ร พ.ศ. ๒๕๖๔ ของหลั ก สู ต รศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดาเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๓๑ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร พ.ศ. ๒๕๔๗ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชรจึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาวิชา
ภาษาไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. อาจารย์ประภัสสรา ห่อทอง
ประธานกรรมการ
๒. ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนพร หมูคา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
๔. อาจารย์สุปราณี แสงทอง
กรรมการ
๕. นางสาววรรณพร สมจิตร
กรรมการ
๖. นายฐาปกรณ์ อ่วมสถิตย์
กรรมการ
๗. นายสุพล จันปอภาร
กรรมการ
๘. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี ดวงทิพย์
กรรมการ
๙. อาจารย์วิยุดา ทิพย์วิเศษ
กรรมการ
๑๐. อาจารย์ณัฐพล บ้านไร่
กรรมการ
๑๑. อาจารย์สุทธีรา คาบุญเรือง
กรรมการ
๑๒. อาจารย์จิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
กรรมการและเลขานุการ
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
รองอธิการบดี รักษาราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ภาคผนวก ง
ประวัติและผลงานทางวิชาการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร
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ชื่อ - นามสกุล นางสาวประภัสสรา ห่อทอง
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จการศึกษา
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
2557
2553

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
จิราพร ภูวรัตนาวิวิธและประภัสสรา ห่อทอง. (2560). หลังเงา : ความรุนแรงและความเจ็บปวดของชีวิต
แต่ งงาน. ใน รายงานสื บ เนื่ อ งจากประชุม วิช าการระดับ ชาติ ล าปางวิจัยครั้งที่ 3 บูรณาการ
นวัตกรรมและการวิจัยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 26 กรกฎาคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง. (น.309 - 320). ลาปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1541001
ทักษะการใช้ภาษาไทย
3(3-0-6)
1541002
ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
1541102
วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย
3(3-0-6)
1541202
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1541401
วรรณกรรมศึกษา
3(3-0-6)
1542106
วิวัฒนาการภาษาไทย
3(3-0-6)
1542211
ประดิษฐการทางภาษา
3(3-0-6)
1542203
การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
3(3-0-6)
1542401
วรรณกรรมวิจารณ์
3(3-0-6)
1542409
คติชนวิทยา
3(3-0-6)
1543195
ภาษาศาสตร์สังคม
3(3-0-6)
1543409
วรรณกรรมซีไรต์
3(3-0-6)
1543424
วรรณกรรมแปล
3(3-0-6)
1544801
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
3(3-0-6)
1544802
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
3(3-0-6)
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ชื่อ - นามสกุล นางสาวจิราพร ภูวรัตนาวิวิธ
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยนเรศวร
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีที่สาเร็จ
2558
2555

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ประยุทธ ภูวรัตนาวิวิธ , เทพวุฒิ นุกาศ, โชติกา ซอหมัด , จีรวัฒน์ สวัสดิวิทยะยง และจิราพร ภูวรัตนาวิวิธ.
(2562). การพัฒนาการหยอดตาโดยใช้มือข้างเดียว. วารสารเภสัชกรรมไทย, 11(4), (ตุลาคม –
ธันวาคม 2562) หน้า 888 -891.
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
จิราพร ภูวรัตนาวิวิธและประภัสสรา ห่อทอง. (2560). หลังเงา : ความรุนแรงและความเจ็บปวดของชีวิต
แต่ งงาน. ใน รายงานสื บ เนื่ อ งจากประชุม วิช าการระดับ ชาติ ล าปางวิจัยครั้งที่ 3 บูรณาการ
นวัตกรรมและการวิจัยสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 26 กรกฎาคม
2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง. (น.309 - 320). ลาปาง : มหาวิทยาลัยราชภัฏลาปาง.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
1541001
1541002
1531001
1542209
1542201
1541208
1542207
1542404
1544801
1544802

ชื่อวิชา
ทักษะการใช้ภาษาไทย
ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
หลักการเขียน
การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
ภาษาไทยธุรกิจ
การเขียนสารคดี
คีตวรรณกรรม
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ชื่อ - นามสกุล นางสาวสุทธีรา คาบุญเรือง
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
ศศ.ม. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่สาเร็จ
2558
2554

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
สุทธีรา คาบุญเรือง, ภูริณัฐร์ โชติวรรณ, ประจักษ์ กึกก้อง, ชาติชาย หนูหอม, อภิวัฒน์ ลี้นะวัฒนา. (2563).
“โลกของนักกีฬา E-Sport”: การเปลี่ยนความหมายของมุมมองต่อเกมออนไลน์ของวัยรุ่น
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. ใน รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 “นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ”
วันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง. (น.807-816). ลาปาง:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง.
สุทธีรา คาบุญเรือง, โอกามา จ่าแกะ, วารุณี ปามา, พิทักษ์ สมแก้ว. (2563). การย้ายถิ่นฐานและผลกระทบ
ของชาวบ้านหมู่บ้านนาในพื้นที่การก่อสร้างเขื่อนภูมิพล อาเภอสามเงา จังหวัดตาก. ใน
รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์)
ครั้ ง ที่ 19 “นวั ต กรรมการพั ฒ นาสู่ ค วามยั่ ง ยื น ”วั น ที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง. (น.797-805). ลาปาง: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศูนย์ลาปาง.
สุทธีรา คาบุ ญเรื อง, ภูริ ณัฐ ร์ โชติวรรณ, จิรสุ ตา กาฬภักดี , ก่อเกียรติ รุ่งเรืองเฉลิ ม. (2562). “แพ้วคึ ” :
หลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในการทาไร่หมุนเวียนของชาวปกากะญอบ้านแม่วะ
หลวง ตาบลแม่วะหลวง อาเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก. ใน รายงานการประชุมวิชาการ
เครือข่ายนักศึกษาคณาจารย์พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคมระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18
“พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”วันที่ 27-30 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะ
เกษ. (น.58-67). ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ.
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3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
1541001
1541002
1541202
1541205
1541401
1541101
1541201
1542213
1542408
1542406
1542405
1544801

ชื่อวิชา
ทักษะการใช้ภาษาไทย
ภาษาและการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
ศิลปะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
หลักการฟังและการพูด
วรรณกรรมศึกษา
คาและสานวนไทย
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
การอ่านเพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม
วรรณกรรมมรดก
วรรณกรรมการละคร
แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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ชื่อ - นามสกุล ดร.ณัฐพล บ้านไร่
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
ปร.ด. (สันสกฤตศึกษา)
ศศ.ม. (ภาษาสันสกฤต)
ศษ.ม. (จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ)
ศศ.บ. (ภาษาไทย)
ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน)

สถาบันที่สาเร็จ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยรามคาแหง
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปีที่สาเร็จ
2563
2555
2551
2555
2554
2547

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
ณัฐ พล บ้ า นไร่ . (2562,มกราคม-มิถุน ายน). การสร้ า งค าเรี ยกขานพระเคราะห์ ใ นคัม ภีร์ พ ฤหั ตปาราศร
โหราศาสตร์โดยวิธีสมาสและตัทธิต. วารสารพิกุล, 17 (1), 179-196.
Nattapaul Banrai. (2016). The Concepts of Planets in Thai and Vedic Astrological Texts. In
Shashi Prabha Kumar and Uma C. Vaidya (Eds.), Sutra Smrti and Sastra. (pp. 221236). New Delhi: DK.
บทความวิจัยที่นาเสนอในการประชุมวิชาการ
คมสันต์ ทิน ปาน, แก้วใจ สุบรรณครุธ , ปฐมพร สันติเมธี , ณัฐพล บ้านไร่ และภูริณัฐ ร์ โชติวรรณ. (2563).
ปัจจัยที่มีผลต่อการธารงความสัมพันธ์ระยะยาวกับการต่อรองในความสัมพันธ์ของคู่เกย์
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกาแพงเพชร. ใน รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 “นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่ง ยืน”
วันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง. (น.699-710). ลาปาง:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง.
ชัยวัฒน์ ปันม่วง, สุรศักดิ์ บุญเทียน, ณัฐพล บ้านไร่ และวรัญญา เผือกเพ็ง. (2563). คุณภาพชีวิตผู้พิการ
ตาบลสามเงา อาเภอสามเงา จังหวัดตาก. ใน รายงานการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 “นวัตกรรมการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ”
วันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง. (น.891-898). ลาปาง:
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง.
เมธี สูญจันทร์, ยุทธพงษ์ เขม้นกิจ, ณัฐพล บ้านไร่ และภูริณัฐร์ โชติวรรณ. (2562). ภาษาและสัญลักษณ์ใน
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชันของกลุ่มเกย์ในจังหวัดกาแพงเพชร. ใน
รายงานการประชุมวิช าการเครือ ข่ายนักศึ กษาคณาจารย์พัฒ นาชุมชนท้องถิ่นและสั งคม
ระดับชาติ CSD สัมพันธ์ ครั้งที่ 18 “พลังสังคมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ”วันที่ 27-30 มกราคม
2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ศรีสะเกษ. (น.77-82). ศรีสะเกษ: มหาวิทยาลัย ราชภัฏศรีสะ
เกษ.
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วิมลสิริ กูกขุนทด, ณัฐชนน มาพิจารณ์ , อิสสราพร กล่อมกล่านุ่ม และณัฐ พล บ้านไร่. (2563). การพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนสู่ความสาเร็จ : กรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตและพัฒนาการแปรรูป
กล้วยตาบลระหาน อาเภอบึงสามัคคี จังหวัดกาแพงเพชร. ใน รายงานการประชุมวิชาการการ
พัฒนาชุมชน ท้องถิ่น และสังคมระดับชาติ (CSD สัมพันธ์) ครั้งที่ 19 “นวัตกรรมการพัฒนาสู่
ความยั่งยืน”วันที่ 27-30 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง. (น.671678). ลาปาง: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
1541201
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
3(3-0-6)
1541205
หลักการฟังและการพูด
3(3-0-6)
1541208
การพูดเพื่อสังคม
3(3-0-6)
1541209
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
1542203
การเขียนเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
3(3-0-6)
1542204
ศิลปะการอ่านออกเสียง
3(3-0-6)
1542207
การเขียนสารคดี
3(3-0-6)
1542209
หลักการเขียน
3(3-0-6)
1543201
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
3(3-0-6)
1543221
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
3(3-0-6)
1543501
การจัดทาหนังสือสาหรับเด็กและเยาวชน
3(2-2-5)
1543602
ภาษาไทยสาหรับเด็กพิเศษ
3(2-2-5)
1544205
การพูดทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
3(3-0-6)
1544402
อิทธิพลของวรรณกรรมต่างประเทศต่อวรรณกรรมไทย
3(3-0-6)
1542405
แง่คิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม
3(3-0-6)
1552115
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านทางวิชาการ
3(3-0-6)
1552116
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการเขียนทางวิชาการ
3(3-0-6)
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ชื่อ - นามสกุล นางสาววิยุดา ทิพย์วิเศษ
ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
1. ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ/สาขาวิชา
สถาบันที่สาเร็จ
ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร
ค.บ. (ภาษาไทย)
สถาบันราชภัฏกาแพงเพชร

ปีที่สาเร็จ
2547
2544

2. ผลงานทางวิชาการ 5 ปี ย้อนหลัง
บทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
อิสสราพร กล่อมกล่านุ่ม , ธวชินี ลาลิน , วิยุดา ทิพย์วิเศษ, ชาลิสา ศิริธรรมเกตุ และปนัดดา พาณิชยพันธุ์.
(2561,กรกฎาคม-ธันวาคม). สังคมผู้สูงอายุกับการจัดการความรู้สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตทางด้านสังคมและอาชีพ ระยะยาว. วารสารพิกุล, 16 (2), 165-176.
โอกามา จ่าแกะ, บุญมา กุพันธ์, วิยุดา ทิพย์วิเศษ และธวชินี ลาลิน. (2562,กรกฎาคม-กันยายน). การสืบสาน
ประเพณีปีใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ ชาวไทยภูเขา อาเภอ
คลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร. สักทอง: วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , 25(3), 87 –
101.
3. รายวิชาที่สอน
รหัสวิชา
1541205
1552115
1541102
1542210
1541101
1541103
1543201
1543221
1543601
1544103
1541201
1541209
1542201
1542208
1542401
1542409
1543409
1544801

ชื่อวิชา
หลักการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาการอ่านทางวิชาการ
วิวัฒนาการกวีนิพนธ์ไทย
ภาษากับวัฒนธรรม
คาและสานวนไทย
หลักการอ่านและการเขียนคาไทย
ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย
การถ่ายทอดสาระภาษาไทย
ภาษาไทยสาหรับชาวต่างประเทศ
ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบค้น
การเขียนเพื่อการสื่อสาร
การอ่านเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
การอ่านตีความ
วรรณกรรมวิจารณ์
คติชนวิทยา
วรรณกรรมซีไรต์
การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาไทย

หน่วยกิต
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

