มคอ.2

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
วิทยาเขต/คณะ

รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต
หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
คณะศิลปศาสตร
หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป

1. รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย

2.

3.
4.
5.

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต
Bachelor of Arts Program in Applied Thai

ภาษาอังกฤษ
ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ชื่อเต็ม (ไทย):
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทยประยุกต)
ศศ.บ. (ภาษาไทยประยุกต)
ชื่อยอ (ไทย):
ชื่อเต็ม (อังกฤษ):
Bachelor of Arts (Applied Thai)
ชื่อยอ (อังกฤษ):
B.A. (Applied Thai)
วิชาเอก (ถามี)
ไมมี
จํานวนหนวยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร 125 หนวยกิต
รูปแบบของหลักสูตร
5.1 รูปแบบ
หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ป
5.2 ภาษาที่ใช
ภาษาไทย
5.3 การรับเขาศึกษา
รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาตางชาติที่สามารถใชภาษาไทยไดเปนอยางดี
5.4 ความรวมมือกับสถาบันอื่น
Nanning College for Vocational Technology ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
5.5 การใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา
ใหปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว
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6. สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ / เห็นชอบหลักสูตร
⌧ หลักสูตรใหม พ.ศ. 2553
สภาวิชาการ เห็นชอบในการนําเสนอหลักสูตรตอสภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 3/2553
วันที่ 20 เมษายน 2553
สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 วันที่ 23 เมษายน 2553
เปดสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2553
7. ความพรอมในการเผยแพรหลักสูตรคุณภาพและมาตรฐาน
หลักสูตรมีความพรอมเผยแพรคุณภาพและมาตรฐานตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต ในปการศึกษา 2555
8. อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
(1) มัคคุเทศก หรืองานบริการอื่นๆ ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรมที่ตองใชภาษาไทย
(2) พนักงานในธุรกิจในประเทศและระหวางประเทศที่ตองใชภาษาไทย
(3) ลาม หรือนักแปลภาษาไทยเปนภาษาอื่นและแปลภาษาอื่นเปนภาษาไทย
(4) เจาพนักงาน หรือเจาหนาที่ของรัฐตางชาติ ผูทําหนาที่ในดานตรวจคนเขาเมืองซึ่งควรใชภาษาไทยได
(5) นักการทูตของชาติที่ควรรูและใชภาษาไทยเปนภาษาตางประเทศ
9. ชื่อ เลขประจําตัวบัตรประชาชน ตําแหนง และคุณวุฒิการศึกษาของอาจารยผูรบั ผิดชอบหลักสูตร
1. นายอํานาจ
เอี่ยมสําอางค
ตําแหนง ผศ. กศ.ม. (ภาษาไทย), 2546
เลขประจําตัวประชาชน 3769900013563
2. นางอุบลศรี
อุบลสวัสดิ์
ตําแหนง ผศ. กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา), 2526
เลขประจําตัวประชาชน 3530800419201
3. นายยุทธภูมิ
สุวรรณเวช
ตําแหนง ผศ. กศ.ม. (ภาษาไทย), 2532
เลขประจําตัวประชาชน 3710600954828
4. นางวิไลลักษณ ตางาม
ตําแหนง อาจารย ค.ม. (การสอนภาษาไทย), 2542
เลขประจําตัวประชาชน 3340700923120
5. นางสาวพรกนก ศรีงาม
ตําแหนง อาจารย ศศ.ม. (การสอนภาษาไทย), 2548
เลขประจําตัวประชาชน 3209800112882
10. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรุงเทพมหานคร
11. สถานการณภายนอกหรือการพัฒนาที่จําเปนตองนํามาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร
11.1 สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยประยุกต เนื่องจากประเทศไทยมีการติดตอกับตางชาติเพิ่มมากขึ้น
และตางชาติมคี วามตองการที่จะศึกษาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยประยุกตจึงมี
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ความจําเปนและสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบนั
11.2 สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การวางแผนหลักสูตรจะคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมในยุคการสื่อสารไรพรมแดน และ
การใชภาษาในการติดตอสือ่ สารของสังคม โดยภาษาไทยเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในภูมิภาคอาเซียนเนื่องจากกฎ
บัตรอาเซียนทําใหมีการเปดเสรีภูมิภาคในดานตางๆ เชน เขตการคาเสรี การเคลื่อนยายแรงงานระหวาง
ประเทศสมาชิก ทําใหการติดตอสื่อสารกับตางชาติมีความจําเปนมากขึ้น การผลิตบัณฑิตทั้งชาวไทยและ
ชาวตางชาติใหมีความรูดานภาษาไทยจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการดําเนินการทางธุรกิจในอนาคต
12. ผลกระทบจาก ขอ 11 ตอการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
12.1 การพัฒนาหลักสูตร
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดานสังคมในยุคของการสื่อสารที่รวดเร็ว
และประเทศไทยกับนานาประเทศ มีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมรวมกัน ซึ่งจะตองมีการติดตอสื่อสาร
ดังนั้นจึงจําเปนตองเปดสอนหลักสูตรวิชาภาษาไทยประยุกต เพื่อตอบสนองความตองการของชาวตางชาติ
ดังกลาว
12.2 ความเกี่ยวของกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
การวางแผนพัฒนาหลักสูตรภาษาไทยประยุกตครั้งนี้เปนการตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่มุงจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษามุงเนนวิชาชีพบนพืน้ ฐานดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ที่มีคุณภาพและมีความสามารถพรอมเขาสูอาชีพ และ ใหบริการงานวิชาการและการศึกษาที่
มีแนวคิดเชิงสรางสรรค เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสูการแขงขัน
13. ความสัมพันธกับหลักสูตรอื่นที่เปดสอนในคณะ/สาขาวิชาอืน่ ในมหาวิทยาลัย
13.1 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนี้ทเี่ ปดสอนโดยคณะ/สาขาวิชา/หลักสูตรอื่น
หมวดวิชาศึกษาทัว่ ไป ใชรวมกับทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กลุมวิชาแกนใชเรียนรวมกันทุก
หลักสูตรของคณะศิลปศาสตร
13.2 กลุมวิชา/รายวิชาในหลักสูตรนีท้ ี่เปดสอนใหสาขาวิชา/หลักสูตรอื่นตองมาเรียน
ไมมี
13.3 การบริหารจัดการ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรตองประสานกับอาจารยผูแทนจากคณะอื่นที่เกี่ยวของ ดานเนื้อหา
สาระ การจัดตารางเรียนและสอบ รวมทั้งความสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรี สาขาภาษาไทย
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หมวดที่ 2 ขอมูลเฉพาะของหลักสูตร
1. ปรัชญา ความสําคัญ และวัตถุประสงคของหลักสูตร
1.1 ปรัชญา
มุงผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาไทยเพือ่ การสื่อสารและบูรณาการความรูทาง
ภาษาไทยเพื่อประกอบอาชีพอยางมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
1.2 วัตถุประสงค
1.2.1 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการใชภาษาไทยเพื่อการสื่อสารอยางมี
ประสิทธิภาพ
1.2.2 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความสามารถในการคิดวิเคราะหและศึกษาคนควาเพื่อการเรียนรู
ตลอดชีวิต
1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีความสามารถในการบูรณาการความรูทางภาษาไทยเพื่อพัฒนา
วิชาชีพ
1.2.4 เพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ
2. แผนพัฒนาปรับปรุง
แผนพัฒนา/เปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
หลักฐาน/ตัวบงชี้
ปรับปรุงหลักสูตรภาษาไทย
พัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
ประยุกตใหมมี าตรฐานตามที่
มาตรฐานคุณวุฒิที่กําหนด
รายงานผลการประเมิน
สกอ. กําหนด
หลักสูตร
ติดตามประเมินผลหลักสูตร
อยางสม่ําเสมอ
ปรับปรุงหลักสูตรให
ติดตามและประเมินความ
รายงานผลการประเมินความ
สอดคลองและตอบสนองกับ
จําเปนของผูประกอบการดาน
ตองการการใชบัณฑิตของ
ความตองการของธุรกิจและ
ธุรกิจทั้งในและตางประเทศ
สถานประกอบการ
รายงานผลการประเมินความ
เทคโนโลยี
พึงพอใจความรูความสามารถ
ในการทํางานของบัณฑิต
พัฒนาบุคลากรดานการเรียน
สนับสนุนบุคลากรดานการ
การแลกเปลี่ยนบุคลากร
การสอนและบริการวิชาการ
เรียนการสอนใหทํางานบริการ
การฝกอบรม
ใหมีประสบการณจากการนํา
วิชาการแกองคกรภายนอก
การศึกษาดูงาน
อาจารยที่ทําการสอนตองมี
ความรูทางภาษาไทย
ประสบการณการสอนอยาง
มาปฏิบัติงานจริง
นอย 5 ป
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หมวดที่ 3 ระบบการจัดการศึกษา การดําเนินการและโครงสรางของหลักสูตร
1. ระบบการจัดการศึกษา
1.1 ระบบ
การจัดการศึกษาเปนแบบทวิภาค ขอกําหนดตาง ๆ ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
1.2 การจัดการศึกษาภาคฤดูรอน
การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอน ขึ้นอยูกับการพิจารณาของคณะกรรมการประจําหลักสูตร
1.3 การเทียบเคียงหนวยกิตในระบบทวิภาค
ไมมี
2. การดําเนินการหลักสูตร
2.1 วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาที่ 1
เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ภาคการศึกษาที่ 2
เดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ
ภาคการศึกษาฤดูรอน เดือน มีนาคม - เดือนพฤษภาคม
2.2 คุณสมบัติผูเขาศึกษา
(1) ตองสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา หรือ
(2) สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเทา เขาศึกษาโดยวิธีการเทียบโอน
ผลการเรียน
การคัดเลือกผูเขาศึกษา
(1) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
(2) เขาศึกษาโดยระบบคัดเลือกของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
2.3 ปญหาของนักศึกษาแรกเขา
นักศึกษาที่เขามาศึกษาในหลักสูตรภาษาไทยประยุกตมพี ื้นฐานทางภาษาไทยไมเพียงพอโดยเฉพาะ
นักศึกษาตางชาติ อาจจะมีความรูดานภาษาไทยไมดเี ทาทีค่ วร
2.4 กลยุทธในการดําเนินการเพื่อแกไขปญหา/ขอจํากัดของนักศึกษาในขอ 2.3
นักศึกษาที่เขามาศึกษาควรมีผลการเรียนดานภาษาไทยอยูในเกณฑดี โดยเฉพาะนักศึกษาตางชาติตองมี
ผลการเรียนอยูในเกณฑดแี ละมีพื้นความรูดานภาษาไทยอยูในระดับที่สามารถอานออก เขียนไดและสนทนา
ภาษาไทยได กรณีที่มีความจําเปนตองปรับพื้นฐานใหจดั อบรมกอนเริม่ ภาคการศึกษาแรก
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2.5 แผนการรับนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาในระยะ 4 ป
จํานวนนักศึกษา

จํานวนนักศึกษาแตละปการศึกษา

ชั้นปที่ 1

2553
30

2554
30

2555
30

2556
30

ชั้นปที่ 2

-

30

30

30

ชั้นปที่ 3

-

-

30

30

ชั้นปที่ 4

-

-

-

30

รวม

30

60

90

120

คาดวาจะจบการศึกษา

-

-

-

30

2.6 งบประมาณตามแผน
2.6.1 งบประมาณรายรับ (หนวย : บาท)
รายละเอียดรายรับ

ปงบประมาณ
2553
1,152,000

2554
2,304,000

2555
3,456,000

2556
4,608,000

คาลงทะเบียน

-

-

-

-

เงินงบประมาณแผนดิน

-

-

-

-

1,152,000

2,304,000

3,456,000

4,608,000

คาบํารุงการศึกษา (เหมาจาย)

รวมรายรับ

2.6.2 งบประมาณรายจาย (หนวย : บาท)
หมวดเงิน

ปงบประมาณ
2553

2554

2555

2556

-

-

-

-

1. คาใชจายบุคลากร

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2. คาใชจายดําเนินงาน(ไมรวม 3 )

100,000

200,000

300,000

400,000

3. ทุนการศึกษา

-

-

-

-

4. รายจายระดับมหาวิทยาลัย

-

-

-

-

600,000

1,200,000

1,800,000

2,400,000

ก. งบดําเนินการ

รวม (ก)

7
หมวดเงิน
ข. งบลงทุน
คาครุภัณฑ
รวม (ข)
รวม (ก) + (ข)
จํานวนนักศึกษา

2553
150,000
150,000
750,000
30

ปงบประมาณ
2554
2555
300,000
300,000
1,500,000
60

450,000
450,000
2,250,000
90

2556
600,000
600,000
3,000,000
120

2.7 ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาเปนแบบชั้นเรียน และเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
2.8 การเทียบโอนหนวยกิตรายวิชาและการลงทะเบียนเรียนขามสถาบันอุดมศึกษา
นักศึกษาที่เคยศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอืน่ มากอน เมื่อเขาศึกษาในหลักสูตรนี้สามารถเทียบโอน
หนวยกิตได ทั้งนี้เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการเทียบโอนผล
การเรียน พ.ศ. 2550
3. หลักสูตรและอาจารยผูสอน
3.1 หลักสูตร
3.1.1 จํานวนหนวยกิต
รวมตลอดหลักสูตร 125 หนวยกิต
3.1.2 โครงสรางหลักสูตร
โครงสรางหลักสูตร แบงเปนหมวดวิชาที่สอดคลองกับที่กําหนดไวในมาตรฐานหลักสูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
6 หนวยกิต
ก.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
9 หนวยกิต
ก.3 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
9 หนวยกิต
ก.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
2 หนวยกิต
ก.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
6 หนวยกิต
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
87 หนวยกิต
ข.1 กลุมวิชาแกน
18 หนวยกิต
ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ
54 หนวยกิต
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
15 หนวยกิต
6 หนวยกิต
ค. หมวดวิชาเลือกเสรี
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3.1.3 รายวิชา
- รหัสวิชา
รหัสวิชาประกอบดวยตัวเลข 8 หลัก XX-XXX-XXX มีความหมายดังนี้
หลักที่ 1 และ2 เปนรหัสคณะ ( 01 = คณะศิลปศาสตร)
หลักที่ 3 เปนรหัสสาขาวิชา (0 = ไมระบุสาขาวิชา 4 = สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต)
หลักที่ 4 เปนรหัสหมวดวิชา (0 = หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 1 = หมวดวิชาเฉพาะ)
หลักที่ 5 เปนรหัสกลุม วิชา
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนศิลปศาสตร (1 = ภาษาไทย 2 = ภาษาอังกฤษ 3 = สังคมศาสตร
4 = มนุษยศาสตร 5 = พลศึกษา 6 = นันทนาการ)
- หมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่เปนวิทยาศาสตร (1 = คณิตศาสตร 2 = วิทยาศาสตร )
- หมวดวิชาเฉพาะ (1 = วิชาแกน 2 = วิชาชีพบังคับ 3-9 = วิชาชีพเลือก)
หลักที่ 6 เปนปที่ควรศึกษา
หลักที่ 7 และ 8 เปนลําดับรายวิชา
- รายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
32 หนวยกิต ประกอบดวย
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่ มหาวิทยาลัยกําหนด
01-001-101 การใชภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Usage
01-001-102 วรรณคดีมรดก
3(3-0-6)
Literature Heritage
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
ก.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
English 1
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
English 2

3(3-0-6)
3(3-0-6)
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01-002-203
01-002-206
01-002-211

01-003-102
01-003-104
01-003-107
01-003-108
01-003-109
01-004-106
01-004-108

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
English Conversation 1
ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
English for Career
การอานภาษาอังกฤษ 1
English Reading 1

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

ก.3 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 9 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
3(3-0-6)
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
Life and Social Skills
สังคมกับสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Society and Environment
3(3-0-6)
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
The Philosophy of Sufficiency Economy
กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Vocational Law and Ethics
ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development

ก.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ 2 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
01-005-101 พลศึกษา
Physical Education
01-005-113 มวยไทย
Thai Boxing
01-006-101 นันทนาการ
Recreation

1(0-2-1)
1(0-2-1)
1(0-2-1)
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02-001-101
02-001-102
02-001-103
02-002-101
02-002-102
02-002-104
02-002-106

ก.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
หรือรายวิชาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
คณิตศาสตรพื้นฐาน
Fundamental Mathematics
คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
สถิติเบื้องตน
Introduction to Statistics
วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
Science in Daily Life
มนุษยกับวิทยาศาสตรกายภาพ
Man and Physical Science
สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
Environmental and Resource Management
พลังงานและสิ่งแวดลอม
Energy and Environment

ข. หมวดวิชาเฉพาะ
87 หนวยกิต ประกอบดวย
ข.1 กลุมวิชาแกน 18 หนวยกิต ประกอบดวย
01-411-101 หลักภาษาไทย
Thai Structure
01-411-102 ภาษาศาสตรเบื้องตน
Introduction to Linguistics
01-411-103 การฟงและการพูด 1
Listening and Speaking 1
01-411-104 การอาน 1
Reading 1
01-411-105 การเขียน 1
Writing 1
01-411-106 การอานบันเทิงคดี
Fictional Reading

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)
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01-412-101
01-412-102
01-412-203
01-412-204
01-412-205
01-412-206
01-412-207
01-412-208
01-412-209
01-412-310
01-412-311
01-412-312
01-412-313
01-412-314
01-412-315
01-412-316

ข.2 กลุมวิชาชีพบังคับ 54 หนวยกิต ประกอบดวย
สัทศาสตรภาษาไทย
Thai Phonetics
การฟงและการพูด 2
Listening and Speaking 2
อรรถศาสตรภาษาไทย
Thai Semantics
การเขียน 2
Writing 2
การแปลจีน-ไทย 1
Chinese – Thai Translation 1
การประยุกตใชเทคโนโลยีกับงานเอกสารไทย
Application of Technology in Thai Documents
ศิลปะการอานออกเสียง
Reading Technique
การแปลจีน-ไทย 2
Chinese – Thai Translation 2
การเขียนจดหมายธุรกิจ
Business Letters Writing
วรรณกรรมไทยปจจุบัน
Contemporary Thai Literary Works
การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร
Presentation of Thai Message Using Computer
การอานสื่อสิ่งพิมพ
Reading Printed Texts
การเขียนเชิงวิชาการ
Academic Writing
การฝกประสบการณวิชาชีพ
Field Experience
วรรณกรรมสุนทรภู
Literary Works of Sunthorn Phu
การอานตีความ
Reading for Interpretation

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(0-40-0)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
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01-412-317
01-412-418

01-413-201
01-413-202
01-413-203
01-413-204
01-413-205
01-413-206
01-413-207
01-413-208
01-413-209
01-413-210
01-413-211
01-011-103
01-212-101

สัมมนาภาษาไทย
Seminar on Thai Language
ภาคนิพนธ
Term Paper
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก 15 หนวยกิต ใหเลือกศึกษารายวิชาตอไปนี้
วรรณศิลปในเพลงไทย
Literary Arts in Thai Songs
การละเลนไทย
Thai Traditional Child Play
สํานวนไทย
Thai Literary Words
การยอความ
Summarization
การเขียนเชิงสรางสรรค
Creative Writing
ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว
Thai for Tourism
การสัมภาษณ
Interview Techniques
นิทานไทย
Thai Folk Tales
ภาษากับวัฒนธรรม
Language and Culture
การเขียนเรียงความ
Composition
ภาษาไทยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม
Thai in Tourism and Hotel Industry
เทคนิคการตอนรับและการบริการ
Hospitality and Service Techniques
นันทนาการสําหรับการทองเที่ยว
Tourism Recreation

3(1-4-4)
3(1-4-4)

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(2-2-5)
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01-213-301
03-311-103
03-312-307
03-312-312
03-411-102
03-712-101

เทศกาลและงานประเพณีของไทย
Thai Festivals and Traditions
หลักการจัดการ
Principles of Management
การจัดการคุณภาพ
Quality Management
การจัดการระหวางประเทศ
International Management
เศรษฐศาสตรจุลภาค
Microeconomics
ความรูเบื้องตนทางธุรกิจระหวางประเทศ
Introduction to International Business

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หนวยกิต ใหเลือกศึกษาจากรายวิชาที่เปดสอน
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ระดับปริญญาตรี

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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3.1.4 แสดงแผนการศึกษา
แผนการศึกษาปกติ
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี

ปฏิบตั ิ

01-001- xxx วิชากลุมภาษาไทย

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

01-002- xxx วิชากลุมภาษาอังกฤษ

3

3

0

6

01-003- xxx วิชากลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3

3

0

6

01-00x- xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

01-411-101 หลักภาษาไทย

3

3

0

6

01-411-102 ภาษาศาสตรเบื้องตน

3

3

0

6

01-411-103 การฟงและการพูด 1

3

3

0

6

รวม

19

18

2

37

ปฏิบตั ิ

ชั่วโมง / สัปดาห = 20
ปที่ 1 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

01-001- xxx วิชากลุมภาษาไทย

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

01-002- xxx วิชากลุมภาษาอังกฤษ

3

3

0

6

01-003- 109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ

3

3

0

6

02-00x- xxx วิชากลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

3

3

0

6

01-411-104 การอาน1

3

3

0

6

01-412-101 สัทศาสตรภาษาไทย

3

3

0

6

รวม

18

18

0

36

ชั่วโมง / สัปดาห = 18
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ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี

01-001- xxx วิชากลุมภาษาอังกฤษ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

01-002- xxx วิชากลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

3

3

0

6

01-003- xxx วิชากลุมพลศึกษาและนันทนาการ

1

0

2

1

02-00x-xxx วิชากลุมวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร

3

3

0

6

01-412-102 การฟงและการพูด 2

3

3

0

6

01-411-105 การเขียน 1

3

3

0

6

16

15

2

31

ปฏิบตั ิ

รวม

ปฏิบตั ิ

ชั่วโมง / สัปดาห = 17
ปที่ 2 /ภาคการศึกษาที่ 2
01-411-106 การอานบันเทิงคดี

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

01-412-203 อรรถศาสตรภาษาไทย

3

3

0

6

01-412-204 การเขียน 2

3

3

0

6

01-412-205 การแปลจีน-ไทย 1

3

3

0

6

01-412-206 การประยุกตใชเทคโนโลยีกับงานเอกสารไทย

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 1

3

3

0

6

18

18

0

36

รวม

หนวยกิต ทฤษฎี

ชั่วโมง / สัปดาห = 18

16
ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี

01-412-207 ศิลปะการอานออกเสียง

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

01-412-208 การแปลจีน-ไทย 2

3

3

0

6

01-412-209 การเขียนจดหมายธุรกิจ

3

3

0

6

01-412-310 วรรณกรรมไทยปจจุบัน

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 2

3

3

0

6

15

15

0

30

ปฏิบตั ิ

รวม

ปฏิบตั ิ

ชั่วโมง / สัปดาห = 15
ปที่ 3 /ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

01-412-312 การอานสื่อสิ่งพิมพ

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

01-412-313 การเขียนเชิงวิชาการ

3

3

0

6

01-412-311 การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 3

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 4

3

3

0

6

15

15

0

30

ปฏิบตั ิ

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 15

ปที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 3 (ภาคฤดูรอน)
01-412-314 การฝกประสบการณวิชาชีพ
รวม

หนวยกิต ทฤษฎี
3

0

40

ศึกษาดวย
ตนเอง
0

3

0

40

0

ชั่วโมง / สัปดาห = 40

17
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1

หนวยกิต ทฤษฎี

01-412-315 วรรณกรรมสุนทรภู

3

3

0

ศึกษาดวย
ตนเอง
6

01-412-316 การอานตีความ

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชาชีพเลือก 5

3

3

0

6

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 1

3

3

0

6

12

12

0

24

ปฏิบตั ิ

รวม

ปฏิบตั ิ

ชั่วโมง / สัปดาห = 12
ปที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2

หนวยกิต ทฤษฎี

01-412-317 สัมมนาภาษาไทย

3

1

4

ศึกษาดวย
ตนเอง
4

01-412-418 ภาคนิพนธ

3

1

4

4

xx-xxx-xxx วิชาเลือกเสรี 2

3

3

0

6

9

5

8

14

รวม

ชั่วโมง / สัปดาห = 13
3.1.5 คําอธิบายรายวิชา (ภาคผนวก ข)
3.2 ชื่อ สกุล เลขประจําตัวประชาชน ตําแหนงและคุณวุฒิของอาจารย
3.2.1 อาจารยประจําหลักสูตร
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

5

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายอํานาจ เอี่ยมสําอางค
3769900013563
นางอุบลศรี อุบลสวัสดิ์
3530800419201
นายยุทธภูมิ สุวรรณเวช
3710600954828
นางวิไลลักษณ ตางาม
3340700923120
นางสาวพรกนก ศรีงาม
3209800112882

ตําแหนง
วิชาการ
ผศ.
ผศ.
ผศ.
อาจารย

อาจารย

คุณวุฒิ

สาขาวิชา/วิชาเอก

กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ม.
ศศ.บ.
ค.ม.
กศ.บ.

ภาษาไทย
ภาษาไทย
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย

ศศ.ม.
กศ.บ.

การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย

จากสถาบันการศึกษา

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ, 2546
ม. ราชภัฏเพชรบุรี, 2540
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ, 2526

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2553
2554
2555
2556
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน , 2524

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ, 2536
ม. ศิลปากร, 2530
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542
ม. ศรีนครินทรวิโรฒมหาสารคาม,
2534
ม. เกษตรศาสตร, 2548
ม. บูรพา, 2537

18
3.2.2 อาจารยประจํา
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21

ชื่อ-นามสกุล
เลขประจําตัวประชาชน
นายอํานาจ เอี่ยมสําอางค
3769900013563
นายกิจทวีสิน วิชัยดิษฐ
3120101017638
นางขนิษฐา สิงหเหม
3100202205294
นางณัฐติยา จตุรนาคากุล
3509900510615
นางเบ็ญจมาศ คําอุน
3130200469766
นางสาวปราณี ประวิชพราหมณ
3130100392508
นางสาวพรกนก ศรีงาม
3209800112882
นางเพ็ญพิมล ทุมประเสน
3489900118520
นายยุทธภูมิ สุวรรณเวช
3710600954828
นางวิไลลักษณ ตางาม
3340700923120
นางวีนา สงวนพงษ
3100700407620
นางสุกัญญา เจียมวิเศษ
3100501697652
นางอุบลศรี อุบลสวัสดิ์
3530800419201
นางสาวพรรุงทิพย กิติศรีปญญา
3100700721707
นางสุนทรี สุวรรณสมบูรณ
3100200289539
นางสาวสุจินตนา อดิศรวัฒนารมณ
3102100383161
นางเกศิณี บํารุงไทย
3101400447520
นางสาวภาวิณี อุนวัฒนา
3101502313778
ดร.อรุณี อรุณเรือง
3100203514843
นายกวินวุฒิ กลั่นไพฑูรย
3102000047622
นางสุชัญญา รัตนสัญญา
3100603338481

22

นางพัชนี มานะวาณิชเจริญ
3102102155777

23

นายภคพนธ ศาลาทอง
3102000006187

ตําแหนง
วิชาการ
ผศ.
อาจารย
อาจารย
อาจารย
อาจารย
ผศ.
อาจารย
อาจารย
ผศ.
อาจารย

ผศ.
อาจารย
ผศ.
อาจารย
อาจารย
อาจารย
ผศ.
ผศ.

คุณวุฒิ

ภาษาไทย
ภาษาไทย
การอุดมศึกษา (หลักสูตร)
ภาษาไทย
ภาษาไทย

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. ราชภัฏเพชรบุรี
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กศ.ม.
ศศ.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
ศษ.บ.

การอุดมศึกษา
บรรณารักษศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาไทย
บริหารการศึกษา

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. รามคําแหง
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูสวนดุสิต
ม. สุโขทัยธรรมาธิราช

ศศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
ศศ.บ.
ค.ม.
กศ.บ.

การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
การสอนภาษาไทย
ภาษาไทย

ศศ.ม.
ศศ.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.
กศ.ม.
ศศ.บ.
ศศ.ม.
อ.บ.
ศศ.ม.
อ.บ.
ค.ม.

ภาษาศาสตร
ภาษาไทย
ภาษาไทย
ภาษาไทย
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ภาษาไทย
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตรการศึกษา
การสอนภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตรประยุกต
ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตรประยุกต
ภาษาอังกฤษ
การสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ
มัธยมศึกษา
ภาษาศาสตร
ภาษาศาสตร
พัฒนาสังคม

ม. เกษตรศาสตร
ม. บูรพา
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูสกลนคร
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. ศิลปากร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม
ม. ธรรมศาสตร
ม. ศิลปากร
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ

ผศ.
ผศ.

ค.ม.

ผศ.

อาจารย

จากสถาบัน การศึกษา

กศ.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.
อ.บ.

ค.บ.
อ.ด.
อ.ม.
ศศ.ม.

อาจารย

สาขาวิชา/วิชาเอก

วท.บ.
ศศ.ม.
อ.ม.
อ.บ.
รส.ม.
วท.บ.

นิเทศการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตร
จิตวิทยา
ไทยศึกษา
ภาษาไทย
ภาษาไทย
พัฒนาแรงงาน
และสวัสดิการ
สุขศึกษา

ภาระการสอนตอสัปดาห
แตละปการศึกษา
2553
2554
2555
2556
3
3
3
3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. เชียงใหม
ม. เกษตรศาสตร
ม. ศิลปากร
ม. มหิดล
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม. เกษตรศาสตร

3

3

3

3

3

3

3

3

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ม. เชียงใหม
ม. รามคําแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ม. ธรรมศาสตร
ม. ราชภัฎสวนสุนันทา

19
24

นายประดิษฐ พยุงวงศ
3350800661836

25

นายรังสรรค อักษรชาติ
3100202145241
นายจีรภัทร ตันติทวีกุล
3320500970507
นายอภิชัย มุสิกทอง
3101501505321
นายมงคล คําสุวรรณ
3311300241405
นางสาวหทัยรัตน ปทมาวิวัฒน
3240600119010
นางอรศรี จารุไพบูลย
5120100050611

26
27
28
29

อาจารย

กศ.ม.
กศ.บ.

พลศึกษา
พลศึกษา

รศ.

กศ.บ.

พลศึกษา

อาจารย

ค.ม.
ค.บ.
กศ.ม.
กศ.บ.
วท.บ.

พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
พลศึกษา
วิทยาศาสตรการกีฬา

ผศ.
อาจารย

นายวิบูลย หวังรวยนาม
4100600044779
นายชัยวุฒิ ชัยฤกษ
3801100002160

อาจารย
อาจารย

ศศ.ม.
คศ.บ.
กศ.ม.
ศษ.บ.
กศ.บ.
ศศ.ม.
กศ.บ.
ศศ.ม.

33

นายพัลลพ หามะลิ
3650600256561

อาจารย

ศศ.บ.
ศศ.ม.

34

นางสาววารีรัตน ทิพวารี
3609900655019
นางกรรณิการ บูรพาพิชิตภัย
3102000698232

อาจารย

30

31
32

35

36

37
38
39
40
41
42
43

ดร.ปริญญา มากลิ่น
3659900067567

นางสาววราลี ศรีสมบัติ
3640100210308
นางสาวบุญเรียม ทะไกรราช
3440400101182
นางสาวสุขจิตร ตั้งเจริญ
3209800079524
นางสาวธนัฏฐา อํานวยวัฒนะกุล
3300800235900
นางชลพรรษ ไพรแกน
3679800126359
นายวราวุฒิ พุทธให
3920100675863
นายพลกฤษณ คุมกล้ํา
3180500593985

อาจารย

อาจารย

ศศ.บ.
M.LLCE
ศศ.บ.
บธ.ม.

อาจารย

ศศ.บ.
D.B.A.

คหกรรมศาสตรศึกษา
อาหารและโภชนาการ
ธุรกิจศึกษา
บริหารการศึกษา
ธุรกิจศึกษา
ไทยศึกษา
สังคมศึกษา
การจัดการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
การจัดการโรงแรมและการ
ทองเที่ยว
อุตสาหกรรมทองเที่ยว
Anglophone
ภาษาอังกฤษ
การจัดการการโรงแรม
และการทองเที่ยว
รัฐประศาสนศาสตร
Business Administration

M. BA.

Business Administration

ศ.ม.
ศ.บ.
ศศ.ม.
ศศ.บ.
กศ.ม.
ค.บ.
ค.ม.
ค.บ.
วท.ม.
วท.บ.
วท.ม.
กศ.บ.
วท.ม.
วท.บ.

เศรษฐศาสตร
เศรษฐศาสตรการพัฒนา
ธุรกิจศึกษา
บริหารธุรกิจ
คณิตศาสตร
คณิตศาสตร
การศึกษาวิทยาศาสตร
ฟสิกส
ฟสิกส
ฟสิกส
ฟสิกส
ฟสิกส
ฟสิกส
ฟสิกส

อาจารย

ผศ.
อาจารย
ผศ.
ผศ.
อาจารย
อาจารย
อาจารย

ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
มหาสารคาม
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
พลศึกษา
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
สถาบันราชภัฎสุรินทร
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. ศรีนครินทรวิโรฒ
ม. ราชภัฏนครราชสีมา

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

ม. เกษตรศาสตร
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
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4. องคประกอบเกี่ยวกับประสบการณภาคสนาม (การฝกงานหรือสหกิจศึกษา)
จากความตองการที่บัณฑิตควรมีประสบการณในวิชาชีพกอนเขาสูการทํางานจริง ดังนั้นหลักสูตรได
กําหนดรายวิชาการฝกประสบการณวิชาชีพ ซึ่งจะจัดอยูใ นกลุมวิชาบังคับ เพราะตองการใหนกั ศึกษาทุกคน
ลงทะเบียนรายวิชานี้
4.1 มาตรฐานผลการเรียนรูของประสบการณภาคสนาม
ความคาดหวังในผลการเรียนรูประสบการณภาคสนามของนักศึกษา มีดังนี้
(1) ทักษะในการปฏิบัติงานจากสถานประกอบการ ตลอดจนมีความเขาใจในหลักการ ความจําเปนใน
การเรียนรูท ฤษฎีมากยิ่งขึ้น
(2) บูรณาการความรูที่เรียนมาเพื่อนําไปแกปญหาทางธุรกิจโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครือ่ งมือ
ไดอยางเหมาะสม
(3) มีมนุษยสัมพันธและสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
(4) มีระเบียบวินัย ตรงเวลา เขาใจวัฒนธรรมและสามารถปรับตัวเขากับสถานประกอบการได
(5) มีความกลาในการแสดงออก และนําความคิดสรางสรรคไปใชประโยชนในงานได
4.2 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 3 ของปการศึกษาที่ 3
4.3 การจัดเวลาและตารางสอน
จัดเต็มเวลาใน 1 ภาคการศึกษาฤดูรอน
5. ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําโครงงาน ภาคนิพนธหรืองานวิจัย
ขอกําหนดในการทําภาคนิพนธ ตองเปนหัวขอที่เกีย่ วของกับการใชภาษาไทย หรือเพื่อ
การเรียนการสอน หรือเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยตองมีเอกสารอางอิง มีจํานวนผูรวมโครงงาน 2-3 คน
และมีรายงานที่ตองนําสงตามรูปแบบและระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด อยางเครงครัด หรือเปนภาคนิพนธที่
มุงเนนการสรางผลงานวิจัยเพื่อพัฒนางานดานภาษาไทย
5.1 คําอธิบายโดยยอ
ภาคนิพนธทางดานภาษาไทยทีน่ ักศึกษาสนใจ สามารถอธิบายและเกิดประโยชนตอการใชภาษาไทย
5.2 มาตรฐานผลการเรียนรู
นักศึกษาสามารถทํางานเปนทีม มีความเชี่ยวชาญในการใชภาษาไทยภาคนิพนธสามารถเปนตนแบบใน
การพัฒนาตอได
5.3 ชวงเวลา
ภาคการศึกษาที่ 2 ของปการศึกษาที่ 4
5.4 จํานวนหนวยกิต
3 หนวยกิต
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5.5 การเตรียมการ
มีการกําหนดชั่วโมงการใหคําปรึกษา จัดทําบันทึกการใหคําปรึกษา ใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ
โครงงานทางดานภาษาไทย และปรับปรุงใหทันสมัยเสมอ อีกทั้งมีตัวอยางโครงงานใหศึกษา
5.6 กระบวนการประเมินผล
ประเมินผลจากความกาวหนาในการทําภาคนิพนธ ที่บันทึกในสมุดใหคําปรึกษาโดยอาจารยที่ปรึกษา
และประเมินผลจากรายงานที่ไดกําหนดรูปแบบการนําเสนอตามระยะเวลา นําเสนอและการจัดสอบการนําเสนอ
ที่มีอาจารยสอบไมต่ํากวา 3 คน
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หมวดที่ 4 ผลการเรียนรู กลยุทธการสอนและการประเมินผล
1. การพัฒนาคุณลักษณะพิเศษของนักศึกษา
คุณลักษณะพิเศษ
กลยุทธหรือกิจกรรมของนักศึกษา
ดานบุคลิกภาพ
มีการสอดแทรกเรื่อง การแตงกาย การเขาสังคม เทคนิคการเจรจา
สื่อสาร การมีมนุษยสัมพันธที่ดี และการวางตัวในการทํางานใน
บางรายวิชาที่เกี่ยวของ และในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ กอนที่
นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษา
ดานภาวะผูนํา และความรับผิดชอบ
ตลอดจนมีวนิ ยั ในตนเอง

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

- กําหนดใหมรี ายวิชาซึ่งนักศึกษาตองทํางานเปนกลุม และมีการ
กําหนดหัวหนากลุมในการทํารายงานตลอดจน กําหนดใหทุกคน
มีสวนรวมในการนําเสนอรายงาน เพื่อเปนการฝกใหนกั ศึกษาได
สรางภาวะผูนาํ และการเปนสมาชิกกลุมที่ดี
- มีกิจกรรมนักศึกษาที่มอบหมายใหนกั ศึกษาหมุนเวียนกันเปน
หัวหนาในการดําเนินกิจกรรม เพื่อฝกใหนกั ศึกษามีความ
รับผิดชอบ
- มีกติกาทีจ่ ะสรางวินัยในตนเอง เชน การเขาเรียนตรงเวลาเขา
เรียนอยางสม่ําเสมอ การมีสวนรวมในชั้นเรียน เสริมความกลาใน
การแสดงความคิดเห็น
มีการใหความรูถึงผลกระทบตอสังคม และขอกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
กับการกระทําความผิดเกีย่ วกับการประกอบธุรกิจ

2. การพัฒนาผลการเรียนรูในแตละดาน
2.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2.1.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง
ราบรื่น และเปนประโยชนตอ สวนรวม อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอนสอดแทรก เพื่อใหนกั ศึกษา
สามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
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(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
2.1.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวฒ
ั นธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนกั ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาทีข่ องการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความ
ซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุก
คนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
2.1.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินการตรงเวลาของนักศึกษาในเรื่อง การเขาชั้นเรียน การสงงาน และการรวม
กิจกรรม
- ประเมินจากการมีวินยั และพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
2.1.2 ความรู
2.1.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกีย่ วกับวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งกลุมศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร
เพื่อใชในการดําเนินชีวิตอยูใ นสังคมไดอยางเปนสุข ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมในสิ่งตอไปนี้
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
2.1.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
ใชการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนทฤษฎี และการปฏิบตั ิสามารถ
นําไปใชในสภาพแวดลอมจริง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมกี ารเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่องในบางโอกาส
2.1.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอยและปลายภาคเรียน
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(2) ประเมินจากรายงานทีน่ กั ศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผน หรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชัน้ เรียน
2.1.3 ทักษะทางปญญา
2.1.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบ
การศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาไทยในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนกั ศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มา
และสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมี
คุณสมบัติตางๆ จากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะห
ปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทาง
การแกปญ
 หา
2.1.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) การบรรยาย การอภิปรายกลุม
(2) การทําโครงงาน
(3) การระดมความคิดและนําเสนอ
2.1.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจาก
รายงานและการนําเสนอในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.1.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.1.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกีย่ วของกับคนที่ไมรูจักมากอน
คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่เปนผูบ ังคับบัญชา หรือผูใตบังคับบัญชา ความสามารถที่จะปรับตัวใหเขากับ
กลุมคน เปนเรือ่ งจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอนสอดแทรกเพื่อใหนักศึกษาเกิดคุณลักษณะตอไปนี้
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
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2.1.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใชการสอนทีม่ ีการกําหนดกิจกรรมใหมกี ารทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตอง
ประสานงานกับผูอื่นทั้งในสาขาวิชาและตางสาขาวิชา การคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมี
ประสบการณ
2.1.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการประชุมกลุม การ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน สังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตางๆ และความครบถวน
ชัดเจนตรงประเด็นของขอมูล
2.1.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธกี ารทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการ
นําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ
แปลความหมาย รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
2.1.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตใชตวั เลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.1.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิธีการสื่อสารหรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน

26
2.2 หมวดวิชาเฉพาะ
2.2.1 คุณธรรม จริยธรรม
2.2.1.1 ผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
นักศึกษาตองมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อใหสามารถดําเนินชีวิตรวมกับผูอื่นในสังคมอยาง
ราบรื่น และเปนประโยชนตอ สวนรวม นอกจากนั้นภาษาไทยเกีย่ วของกับความมั่นคงทางภาษาของประเทศ
ความปลอดภัยในชีวิต ความสําเร็จทางธุรกิจ ผูพัฒนาและ/หรือผูประยุกตภาษาไทยจะเกิดขึ้นเชนเดียวกับการ
ประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ อาจารยที่สอนในแตละวิชาตองพยายามสอดแทรกเรือ่ งที่เกี่ยวกับสิง่ ตอไปนี้ทั้ง 6
ขอ เพื่อใหนกั ศึกษาสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมไปพรอมกับวิทยาการตาง ๆ อาจารยตองมีคณ
ุ สมบัติดาน
คุณธรรม จริยธรรมอยางนอย 6 ขอตามที่ระบุไว
(1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ และความซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวนิ ัย ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอ
ขัดแยงและลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรี
ของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
นอกจากนั้น หลักสูตรภาษาไทยประยุกตยงั มีวิชาเกีย่ วกับ จริยธรรม เปนวิชาบังคับ
อาจารยผูสอนตองจัดใหมีการวัดมาตรฐานในดานคุณธรรม จริยธรรมทุกภาคการศึกษา ซึ่งไมจําเปนตองเปน
ขอสอบ อาจใชการสังเกตพฤติกรรมระหวางทํากิจกรรมที่กําหนด มีการกําหนดคะแนนในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมใหเปนสวนหนึ่งของคะแนนความประพฤติของนักศึกษา นักศึกษาที่คะแนนความประพฤติไมผาน
เกณฑ อาจตองทํากิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มกอนจบการศึกษา
2.2.1.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
กําหนดใหมีวฒ
ั นธรรมองคกร เพื่อเปนการปลูกฝงใหนกั ศึกษามีระเบียบวินัย โดยเนน
การเขาชั้นเรียนใหตรงเวลาตลอดจนการแตงกายที่เปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย นักศึกษาตองมีความ
รับผิดชอบโดยในการทํางานกลุมนั้นตองฝกใหรูหนาทีข่ องการเปนผูนํากลุมและการเปนสมาชิกกลุม มีความ
ซื่อสัตยโดยตองไมกระทําการทุจริตในการสอบหรือลอกการบานของผูอื่น เปนตน นอกจากนี้อาจารยผูสอนทุก
คนตองสอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรมในการสอนทุกรายวิชา รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม เชน การยกยองนักศึกษาที่ทําดี ทําประโยชนแกสวนรวม เสียสละ
2.2.1.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานคุณธรรม จริยธรรม
- ประเมินจากการเขาชั้นเรียนในเรื่องการตรงเวลาของนักศึกษา การสงงานตรงตาม
กําหนดระยะเวลาที่มอบหมาย และการรวมกิจกรรม
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- ประเมินจากการมีวินยั และพรอมเพรียงของนักศึกษาในการเขารวมกิจกรรมเสริม
หลักสูตร
- ปริมาณการกระทําทุจริตในการสอบ
- ประเมินจากความรับผิดชอบในหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
2.2.2 ความรู
2.2.2.1 ผลการเรียนรูดานความรู
นักศึกษาตองมีความรูเกีย่ วกับภาษาไทย มีคุณธรรม จริยธรรม และความรูเกีย่ วกับ
สาขาวิชาที่ศึกษา เพื่อใชประกอบอาชีพและพัฒนาสังคม ดังนั้นมาตรฐานความรูตองครอบคลุมในสิ่งตอไปนี้
(1) มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการทางภาษาไทย
(3) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางภาษาไทยอยางตอเนื่อง
(4) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง
(5) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตภาษาไทยทีใ่ ชงานไดจริง
(6) สามารถบูรณาการความรูในที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
2.2.2.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรู
ใชการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ โดยเนนทฤษฎี และการปฏิบตั ิสามารถ
นําไปใชในสภาพแวดลอมจริง ใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทั้งนี้ใหเปนไปตามลักษณะของรายวิชา
ตลอดจนเนื้อหาสาระของรายวิชานั้น ๆ นอกจากนี้ควรจัดใหมกี ารเรียนรูจากสถานการณจริงโดยการศึกษาดูงาน
หรือเชิญผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณตรงมาเปนวิทยากรพิเศษเฉพาะเรื่อง ตลอดจนการฝกปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ
2.2.2.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานความรู
ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการปฏิบัติของนักศึกษา ในดานตาง ๆ คือ
(1) การทดสอบยอยและปลายภาคเรียน
(2) ประเมินจากรายงานทีน่ ักศึกษาจัดทํา
(3) ประเมินจากแผน หรือโครงการที่นําเสนอ
(4) ประเมินจากการนําเสนอรายงานในชั้นเรียน
(5) ประเมินจากการฝกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน
2.2.3 ทักษะทางปญญา
2.2.3.1 ผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
นักศึกษาตองสามารถพัฒนาตนเองและประกอบวิชาชีพไดโดยพึ่งตนเองไดเมื่อจบ
การศึกษาแลว ดังนั้นนักศึกษาจําเปนตองไดรับการพัฒนาทักษะทางปญญาไปพรอมกับคุณธรรม จริยธรรม และ
ความรูเกี่ยวกับสาขาวิชาภาษาไทยในขณะที่สอนนักศึกษา อาจารยตองเนนใหนกั ศึกษาคิดหาเหตุผล เขาใจที่มา
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และสาเหตุของปญหา วิธีการแกปญหารวมทั้งแนวคิดดวยตนเอง ไมสอนในลักษณะทองจํา นักศึกษาตองมี
คุณสมบัติตาง ๆจากการสอนเพื่อใหเกิดทักษะทางปญญาดังนี้
(1) คิดอยางมีวิจารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยาง
สรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางภาษาไทยไดอยาง
เหมาะสม
การทดสอบมาตรฐานนี้สามารถทําไดโดยการทดสอบจากขอสอบของแตละวิชาในชัน้
เรียน ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาอยูใ นหลักสูตร
2.2.3.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะทางปญญา
(1) กรณีศึกษาทางการใชภาษาไทย
(2) การอภิปรายกลุม
(3) ใหนักศึกษามีโอกาสปฏิบัติจริง
2.2.3.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะทางปญญา
ประเมินตามสภาพจริงจากผลงาน และการปฏิบัติของนักศึกษา เชน ประเมินจากการ
นําเสนอรายงานในชั้นเรียน การทดสอบโดยใชแบบทดสอบหรือสัมภาษณ เปนตน
2.2.4 ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
2.2.4.1 ผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นักศึกษาตองออกไปประกอบอาชีพซึ่งสวนใหญตองเกีย่ วของกับคนที่ไมรูจักมากอน
คนที่มาจากสถาบันอื่น ๆ และคนที่จะมาเปนผูบังคับบัญชา หรือคนที่จะมาอยูใ ตบงั คับบัญชา ความสามารถที่จะ
ปรับตัวใหเขากับกลุมคนตาง ๆเปนเรื่องจําเปนอยางยิ่ง ดังนั้นอาจารยตองสอดแทรกวิธีการที่เกี่ยวของกับ
คุณสมบัติตางๆ ตอไปนี้ใหนักศึกษาระหวางที่สอนวิชา หรืออาจใหนกั ศึกษาไปเรียนวิชาทางดานสังคมศาสตรที่
เกี่ยวกับคุณสมบัติตาง ๆนี้
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและ
ภาษาตางประเทศอยางมีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณ
ตาง ๆในกลุมทั้งในบทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นที่เหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม
พรอมทั้งแสดงจุดยืนอยางพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุม
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(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนือ่ ง
2.2.4.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ใชการสอนทีม่ ีการกําหนดกิจกรรมใหมกี ารทํางานเปนกลุม การทํางานที่ตอง
ประสานงานกับผูอื่นขามหลักสูตร หรือตองคนควาหาขอมูลจากการสัมภาษณบุคคลอื่น หรือผูมีประสบการณ
โดยมีความคาดหวังในผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางตัวบุคคลและความสามารถในการ
รับผิดชอบ ดังนี้
(1) สามารถทํางานกับผูอื่นไดเปนอยางดี
(2) มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย
(3) สามารถปรับตัวเขากับสถานการณและวัฒนธรรมองคกรที่ไปปฏิบัติงานไดเปน
อยางดี
(4) มีมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูร วมงานในองคกรและกับบุคคลทั่วไป
(5) มีภาวะผูนํา
2.2.4.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออกของนักศึกษาในการนําเสนอรายงานกลุมใน
ชั้นเรียน และสังเกตจากพฤติกรรมที่แสดงออกในการรวมกิจกรรมตาง ๆ และความครบถวนชัดเจนตรงประเด็น
ของขอมูล
2.2.5 ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.2.5.1 ผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนตอการทํางานดานการวิเคราะหตัวเลขและสถิติ
ตางๆ
(2) รวบรวมประเด็นในการแกไขปญหาตางๆ โดยการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตร
หรือสถิติในการแกไขปญหา
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใช
รูปแบบของสื่อการนําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารไดอยางเหมาะสม
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการสอน โดยอาจใหนักศึกษา แกปญหา
วิเคราะหประสิทธิภาพของวิธีแกปญหา และใหนําเสนอแนวคิดของการแกปญหา ผลการวิเคราะหประสิทธิภาพ
ตอนักศึกษาในชั้นเรียน อาจมีการวิจารณในเชิงวิชาการระหวางอาจารยและกลุมนักศึกษา
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2.2.5.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาตาง ๆ ใหนักศึกษาไดวิเคราะหสถานการณจําลอง และ
สถานการณเสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสม เรียนรูเทคนิคการประยุกตใชตวั เลข การสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศในหลากหลายสถานการณ
2.2.5.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) ประเมินจากเทคนิคการนําเสนอโดยใชทฤษฎี การเลือกใชเครื่องมือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ วิธีการสื่อสารหรือคณิตศาสตรและสถิติที่เกี่ยวของ
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย ถึงขอจํากัด เหตุผลในการเลือกใช
เครื่องมือตางๆ การอภิปราย กรณีศกึ ษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอตอชั้นเรียน
2.2.6 ทักษะพิสัย
2.2.6.1 ผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัตงิ านไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
การวัดมาตรฐานนี้อาจทําไดในระหวางการศึกษาวิชาที่มหี นวยกิตภาคปฏิบัติ โดยการ
สังเกต หรือนิเทศนักศึกษาระหวางการฝกปฏิบัติ หรือฝกงาน
2.2.6.2 กลยุทธการสอนที่ใชพัฒนาการเรียนรูทักษะพิสัย
จัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาภาคปฏิบตั ิตาง ๆ ใหนกั ศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง หรือ
เสมือนจริง และนําเสนอการแกปญหาที่เหมาะสมในหลากหลายสถานการณ
2.2.6.3 กลยุทธการประเมินผลการเรียนรูดานทักษะพิสัย
(1) ประเมินจากการสังเกตโดยตรง หรือจากบันทึกการปฏิบัติงาน
(2) ประเมินจากความสามารถในการอธิบาย อภิปราย กรณีศึกษาตาง ๆ ที่มีการนําเสนอ
ตอชั้นเรียน
(3) ประเมินจากความคิดเห็นของสถานประกอบการ หรือบุคคลผูเกี่ยวของ (ถามี)
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3. แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping)
3.1 หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามหลักประชาธิปไตย
(2) ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และกฎเกณฑของสังคม
(3) มีวินัย ซือ่ สัตยสุจริตและมีจิตสาธารณะ
(4) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ รับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(5) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม
ความรู
(1) เขาใจองคความรูในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางกวางขวางและเปนระบบ
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและเทคโนโลยีของวิชาศึกษาทัว่ ไป
(3) สามารถนําผลงานวิจยั ที่เกี่ยวของมาใชในการแกปญ
 หาดานวิชาการและวิชาชีพ
(4) สามารถบูรณาการความรูในหมวดวิชาศึกษาทัว่ ไปเพื่อตอยอดองคความรู
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีระบบบนพื้นฐานของขอมูลและขอเท็จจริง
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินขอมูลแนวคิดและหลักฐานเพื่อการวิเคราะหปญหา
(3) สามารถบูรณาการความรูเพื่อการศึกษาปญหาที่ซับซอนและเสนอแนะแนวทางการแกปญหา
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) มีมนุษยสัมพันธที่ดี
(2) สามารถนําเสนอแนวความคิดอยางสรางสรรค
(3) แสดงภาวะผูนําและผูตามไดอยางเหมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบตอผลของการกระทําและการนําเสนอ
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) เขาใจหลักเบื้องตนทางคณิตศาสตรและสถิติ
(2) สามารถประยุกตใชวิธีการทางคณิตศาสตรและสถิติในการศึกษาปญหาและการนําเสนอรายงาน
(3) สามารถเลือกสื่อ และเครื่องมือในการสืบคน เก็บรวบรวมขอมูล ประมวลผล และ แปลความหมาย
รวมถึงการนําเสนอขอมูลสารสนเทศไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-001-101 การใชภาษาไทย
01-001-102 วรรณคดีมรดก
01-001-103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
01-001-104 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
01-002-203 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
01-002-206 ภาษาอังกฤษเพือ่ อาชีพ
01-002-211 การอานภาษาอังกฤษ 1

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
01-003-102 มนุษยสัมพันธ
01-003-104 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
01-003-107 สังคมกับสิ่งแวดลอม
01-003-108 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
01-003-109 กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
01-004-106 ไทยศึกษา
01-004-108 การพัฒนาบุคลิกภาพ
01-005-101 พลศึกษา
01-005-113 มวยไทย
01-006-101 นันทนาการ

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

คุณธรรม จริยธรรม

รายวิชา
1
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน
02-001-102 คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
02-001-103 สถิติเบื้องตน
02-002-101 วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
02-002-102 มนุษยกับวิทยาศาสตรกายภาพ
02-002-104 สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
02-002-106 พลังงานและสิง่ แวดลอม

2

3

4

ทักษะทาง
ปญญา

ความรู

5

1

2

3

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคล
และความรับผิดชอบ

4

1

2

3

1

2

3

4

ทักษะการวิเคราะห
เชิงตัวเลข
การสื่อสาร และ
การใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
1 2 3 4
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3.2 หมวดวิชาเฉพาะ
ผลการเรียนรูในตารางมีความหมายดังนี้
คุณธรรม จริยธรรม
(1) ตระหนักในคุณคาของคุณธรรม จริยธรรม การเสียสละ และความซื่อสัตยสุจริต
(2) มีวินยั ตรงตอเวลา และความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม
(3) มีภาวะความเปนผูนําและผูตาม สามารถทํางานเปนทีมและสามารถแกไขขอขัดแยงและลําดับความสําคัญ
(4) เคารพสิทธิและรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น รวมทั้งเคารพในคุณคาและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย
(5) เคารพกฎระเบียบและขอบังคับตาง ๆ ขององคกรและสังคม
(6) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ
ความรู
(1) มีความรูและความเขาใจเกีย่ วกับหลักการและทฤษฎีที่สําคัญในเนื้อหาที่ศึกษา
(2) สามารถติดตามความกาวหนาทางวิชาการและวิวัฒนาการทางภาษาไทย
(3) รู เขาใจและสนใจพัฒนาความรู ความชํานาญทางภาษาไทยอยางตอเนื่อง
(4) มีความรูในแนวกวางของสาขาวิชาที่ศึกษาเพื่อใหเล็งเห็นการเปลีย่ นแปลง
(5) มีประสบการณในการพัฒนาและ/หรือการประยุกตภาษาไทยทีใ่ ชงานไดจริง
(6) สามารถบูรณาการความรูที่ศึกษากับความรูในศาสตรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
ทักษะทางปญญา
(1) คิดอยางมีวจิ ารณญาณและอยางเปนระบบ
(2) สามารถสืบคน ตีความ และประเมินสารสนเทศ เพื่อใชในการแกไขปญหาอยางสรางสรรค
(3) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห และสรุปประเด็นปญหาและความตองการ
(4) สามารถประยุกตความรูและทักษะกับการแกไขปญหาทางภาษาไทยไดอยางเหมาะสม
ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
(1) สามารถสื่อสารกับกลุมคนหลากหลายและสามารถสนทนาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศอยาง
มีประสิทธิภาพ
(2) สามารถใหความชวยเหลือและอํานวยความสะดวกแกการแกปญหาสถานการณตาง ๆในกลุมทั้งใน
บทบาทของผูนํา หรือในบทบาทของผูรวมทีมทํางาน
(3) สามารถใชความรูในศาสตรมาชี้นําสังคมในประเด็นทีเ่ หมาะสม
(4) มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุม
(5) สามารถเปนผูริเริ่มแสดงประเด็นในการแกไขสถานการณทั้งสวนตัวและสวนรวม พรอมทั้งแสดง
จุดยืนอยางพอเหมาะทัง้ ของตนเองและของกลุม
(6) มีความรับผิดชอบการพัฒนาการเรียนรูทั้งของตนเองและทางวิชาชีพอยางตอเนื่อง
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ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
(1) มีทักษะในการใชเครื่องมือที่จําเปนตอการทํางานดานการวิเคราะหตัวเลขและสถิติตางๆ
(2) รวบรวมประเด็นในการแกไขปญหาตางๆ โดยการใชสารสนเทศทางคณิตศาสตรหรือสถิติในการ
แกไขปญหา
(3) สามารถสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งปากเปลาและการเขียน พรอมทั้งเลือกใชรูปแบบของสื่อการ
นําเสนอไดอยางเหมาะสม
(4) สามารถใชสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารไดอยางเหมาะสม
ทักษะพิสัย
(1) สามารถปฏิบัติงานตามแบบที่กําหนดได
(2) สามารถปฏิบัติงานไดถูกตองโดยอิสระ
(3) สามารถประยุกตการปฏิบัติงานเพื่อการแกปญหาในสภาพจริงได
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3 ทักษะทาง
ปญญา

4 ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5 ทักษะ
การวิเคราะ หเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6
ทักษะ
พิสัย

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3
01-411-101 หลักภาษาไทย
01-411-102 ภาษาศาสตรเบื้องตน
01-411-103 การฟงและการพูด 1
01-411-104 การอาน 1
01-411-105 การเขียน 1
01-411-106 การอานบันเทิงคดี
01-412-101 สัทศาสตรภาษาไทย
01-412-102 การฟงและการพูด 2
01-412-203 อรรถศาสตรภาษาไทย
01-412-204 การเขียน 2
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3 ทักษะทาง
ปญญา

4 ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5 ทักษะ
การวิเคราะ หเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6
ทักษะ
พิสัย

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3
01-412-205
01-412-206
01-412-207
01-412-208
01-412-209
01-412-310
01-412-311
01-412-312
01-412-313

การแปลจีน-ไทย 1
การประยุกตใชเทคโนโลยีฯ
ศิลปะการอานออกเสียง
การแปลจีน-ไทย 2
การเขียนจดหมายธุรกิจ
วรรณกรรมไทยปจจุบัน
การนําเสนอสารภาษาไทยฯ
การอานสื่อสิ่งพิมพ
การเขียนเชิงวิชาการ
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3 ทักษะทาง
ปญญา

4 ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5 ทักษะ
การวิเคราะ หเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6
ทักษะ
พิสัย

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3
01-412-314 การฝกประสบการณวิชาชีพ
01-412-315 วรรณกรรมสุนทรภู
01-412-316 การอานตีความ
01-412-317 สัมมนาภาษาไทย
01-412-418 ภาคนิพนธ
01-413-201 วรรณศิลปในเพลงไทย
01-413-202 การละเลนไทย
01-413-203 สํานวนไทย
01-413-204 การยอความ
01-413-205 การเขียนเชิงสรางสรรค
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แผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจากหลักสูตรสูรายวิชา
(Curriculum Mapping) หมวดวิชาเฉพาะ
● ความรับผิดชอบหลัก
ความรับผิดชอบรอง

รายวิชา

1. คุณธรรม จริยธรรม

2. ความรู

3 ทักษะทาง
ปญญา

4 ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ

5 ทักษะ
การวิเคราะ หเชิง
ตัวเลข การสื่อสาร

และการใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

6
ทักษะ
พิสัย

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3
01-413-206 ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว
01-413-207 การสัมภาษณ
01-413-208 นิทานไทย
01-413-209 ภาษากับวัฒนธรรม
01-413-210 การเขียนเรียงความ
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หมวดที่ 5 หลักเกณฑในการประเมินผลนักศึกษา
1. กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด)
การวัดผลและการสําเร็จการศึกษาเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 (ภาคผนวก ค)
2. กระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
2.1 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูขณะนักศึกษายังไมสําเร็จการศึกษา
ใหกําหนดระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูของนักศึกษาเปนสวนหนึ่งของระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาทีจ่ ะตองทําความเขาใจตรงกันทัง้ สถาบัน และนําไปดําเนินการจน
บรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่งผูประเมินภายนอกจะตองสามารถตรวจสอบไดการทวนสอบในระดับรายวิชาควรให
นักศึกษาประเมินการเรียนการสอนในระดับรายวิชา มีคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสมของขอสอบให
เปนไปตามแผนการสอน มีการประเมินขอสอบโดยผูทรงคุณวุฒภิ ายนอกการทวนสอบในระดับหลักสูตร
สามารถทําไดโดยมีระบบประกันคุณภาพภายในสถาบันการศึกษาดําเนินการทวนสอบมาตรฐานผลการ
เรียนรูและรายงานผล
2.2 การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูหลังจากนักศึกษาสําเร็จการศึกษา
การกําหนดกลวิธีการทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรูของนักศึกษา ควรเนนการทําวิจัยสัมฤทธิผล
ของการประกอบอาชีพของบัณฑิต ที่ทําอยางตอเนื่องและนําผลวิจัยทีไ่ ดยอนกลับมาปรับปรุงกระบวนการ
การเรียนการสอน และหลักสูตรแบบครบวงจร รวมทั้งการประเมินคุณภาพของหลักสูตรและหนวยงานโดย
องคกรระดับสากล โดยการวิจัยอาจจะดําเนินการดังตัวอยางตอไปนี้
(1) ภาวะการไดงานทําของบัณฑิต ประเมินจากบัณฑิตแตละรุนที่จบการศึกษา ในดานของ
ระยะเวลาในการหางานทํา ความเห็นตอความรู ความสามารถ ความมั่นใจของบัณฑิตในการ
ประกอบการงานอาชีพ
(2) การตรวจสอบจากผูประกอบการ โดยการขอเขาสัมภาษณ หรือ การสงแบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินความพึงพอใจในบัณฑิตที่จบการศึกษาและเขาทํางานในสถานประกอบการนั้น ๆ ใน
คาบระยะเวลาตางๆ เชน ปที่ 1 ปที่ 5 เปนตน
(3) การประเมินตําแหนง และหรือความกาวหนาในสายงานของบัณฑิต
(4) การประเมินจากสถานศึกษาอื่น โดยการสงแบบสอบถาม หรือสอบถามเมื่อมีโอกาสในระดับ
ความพึงพอใจในดานความรู ความพรอม และคุณสมบัติดานอื่น ๆ ของบัณฑิตกอนจะจบ
การศึกษาและเขาศึกษาเพื่อปริญญาที่สูงขึ้นในสถานศึกษานั้น ๆ
(5) การประเมินจากบัณฑิตที่ไปประกอบอาชีพ ในแงของความพรอมและความรูจากสาขาวิชาที่
เรียน รวมทั้งสาขาอื่น ๆ ที่กําหนดในหลักสูตร ที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบอาชีพของบัณฑิต
รวมทั้งเปดโอกาสใหเสนอขอคิดเห็นในการปรับหลักสูตรใหดียิ่งขึ้นดวย
(6) ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิภายนอก ที่มาประเมินหลักสูตร หรือ เปนอาจารยพิเศษ ตอความ
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พรอมของนักศึกษาในการเรียน และคุณสมบัติอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู และการ
พัฒนาองคความรูของนักศึกษา
(7) ผลงานของนักศึกษาทีว่ ัดเปนรูปธรรมไดซึ่ง อาทิ (ก) ภาคนิพนธ, (ข) เขารวมกิจกรรมกับทาง
มหาวิทยาลัย, (ค) จํานวนสถานประกอบการที่แจงความประสงครับนักศึกษาเขาทํางาน
3. เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
นักศึกษาทีจ่ ะสําเร็จการศึกษาตองเรียนครบหนวยกิต และรายวิชาตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และเปนไป
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550
(ภาคผนวก ค)
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หมวดที่ 6 การพัฒนาคณาจารย
1. การเตรียมการสําหรับอาจารยใหม
(1) มีการปฐมนิเทศแนะนําแนวทางการเปนครูแกอาจารยใหม ใหมีความรูและเขาใจนโยบายของ
มหาวิทยาลัย/คณะ ตลอดจนในหลักสูตรที่สอน
(2) สงเสริมอาจารยใหมกี ารเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณเพื่อสงเสริมการสอนและการวิจยั
อยางตอเนื่อง โดยผานการทําวิจยั สายตรงในสาขาวิชาเปนอันดับแรก การสนับสนุนดานการศึกษาตอ
ฝกอบรม ดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองคกรตาง ๆ การประชุมทางวิชาการทั้งในประเทศและ/หรือ
ตางประเทศ หรือการลาเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ
2. การพัฒนาความรูและทักษะใหแกอาจารย
2.1 การพัฒนาทักษะการจัดการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผล
(1) สงเสริมอาจารยใหมีการเพิ่มพูนความรู สรางเสริมประสบการณ
(2) การเพิ่มพูนทักษะการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลใหทันสมัย
2.2 การพัฒนาวิชาการและวิชาชีพดานอื่น ๆ
(1) การมีสวนรวมในกิจกรรมบริการวิชาการแกชุมชนที่เกีย่ วของกับการพัฒนาความรูและคุณธรรม
(2) มีการกระตุนอาจารยทําผลงานทางวิชาการสายตรงในสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต
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หมวดที่ 7 การประกันคุณภาพหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
ในการบริหารหลักสูตร จะมีคณะกรรมการประจําหลักสูตร อันประกอบดวยรองคณบดีฝายวิชาการ
ประธานหลักสูตร หรือหัวหนาสาขาวิชา และอาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร โดยมีคณบดีเปนผูกํากับดูแลและคอย
ใหคําแนะนํา ตลอดจนกําหนดนโยบายปฏิบัติใหแก อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จะวางแผนการจัดการเรียนการสอนรวมกับผูบริหารของคณะและอาจารย
ผูสอน ติดตามและรวบรวมขอมูล สําหรับใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรโดยกระทําทุกสองปอยาง
ตอเนื่อง
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. พัฒนาหลักสูตรให 1. จัดใหหลักสูตรสอดคลองกับ
-หลักสูตรที่สามารถอางอิงกับมาตรฐานที่
ทันสมัยโดยอาจารยและ มาตรฐานวิชาชีพดานภาษาไทย
กําหนดโดยหนวยงานวิชาชีพดานภาษาไทย
ประยุกตในระดับสากลหรือระดับชาติ ประยุกต มีความทันสมัยและมีการปรับปรุง
นักศึกษาสามารถกาว
ทันหรือเปนผูน ําในการ 2. ปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยโดยมี สม่ําเสมอ
สรางองคความรูใหมๆ การพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรทุกๆ 3 -จํานวนวิชาเรียนที่มภี าคปฏิบัติ และวิชาเรียน
ป
ทางดานภาษาไทย
ที่มีแนวทางใหนักศึกษาไดศึกษาคนควา
3. จัดแนวทางการเรียนในวิชาเรียนให ความรูใหมไดดวยตนเอง
ประยุกต
2. กระตุนใหนักศึกษา มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และมี -จํานวนและรายชื่อคณาจารยประจํา
แนวทางการเรียนหรือกิจกรรมประจํา ประวัติอาจารยดานคุณวุฒิประสบการณ
เกิดความใฝรูมีแนว
ทางการเรียนทีส่ รางทั้ง วิชาใหนักศึกษาไดศกึ ษาความรูที่
และการพัฒนาอบรมของอาจารย
ความรูความสามารถใน ทันสมัยดวยตนเอง
- จํานวนบุคลากรผูสนับสนุนการเรียนรู และ
4. จัดใหมีผูสนับสนุนการเรียนรู และ บันทึกกิจกรรมในการสนับสนุนการเรียนรู
วิชาการวิชาชีพ ที่
หรือผูชวยสอน เพื่อกระตุนให
ทันสมัย
-ผลการประเมินการเรียนการสอนอาจารย
นักศึกษาเกิดความใฝรู
3. ตรวจสอบและ
ผูสอนและการสนับสนุนการเรียนรูของ
ปรับปรุงหลักสูตร ใหมี 5. กําหนดใหอาจารยที่สอนมีคุณวุฒิ ผูสนับสนุนการเรียนรูโดยนักศึกษา
คุณภาพมาตรฐาน
ไมต่ํากวาปริญญาโทหรือหรือเปนผูมี -ประเมินผลโดยคณะกรรมการที่
4. มีการประเมิน
ประกอบดวยอาจารยภายในคณะฯทุก 2 ป
ประสบการณหลายปมีจํานวน
มาตรฐานของหลักสูตร คณาจารยประจําไมนอยกวาเกณฑ
-ประเมินผลโดยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ
อยางสม่ําเสมอ
ภายนอก ทุก ๆ 4 ป
มาตรฐาน
-ประเมินผลโดยบัณฑิตผูสําเร็จการศึกษา
6. สนับสนุนใหอาจารยผูสอนเปน
ทุกๆ 2 ป
ผูนําในทางวิชาการ และหรือ เปน
ผูเชี่ยวชาญทางวิชาชีพดานภาษาไทย
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ประยุกต หรือในดานที่เกีย่ วของ
7. สงเสริมอาจารยประจําหลักสูตรให
ไปดูงานในหลักสูตรหรือวิชาการที่
เกี่ยวของ ทั้งในและตางประเทศ
8. มีการประเมินหลักสูตรโดย
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายในทุก
ป และภายนอกอยางนอยทุก 4ป
9. จัดทําฐานขอมูลทางดานนักศึกษา
อาจารยอุปกรณ เครื่องมือวิจัย
งบประมาณ ความรวมมือกับ
ตางประเทศ ผลงานทางวิชาการ
ทุกภาคการศึกษาเพื่อเปนขอมูลในการ
ประเมินของคณะกรรมการ
10. ประเมินความพึงพอใจของ
หลักสูตรและการเรียนการสอน โดย
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
2. การบริหารทรัพยากรการเรียนการสอน
2.1 การบริหารงบประมาณ
คณะจัดสรรงบประมาณประจําป ทั้งงบประมาณแผนดินและเงินรายไดเพื่อจัดซื้อตํารา สื่อการเรียนการ
สอน โสตทัศนูปกรณ และ วัสดุครุภณ
ั ฑ อยางเพียงพอเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนในชั้นเรียนและสราง
สภาพแวดลอมใหเหมาะสมกับการเรียนรูดวยตนเองของนักศึกษา
2.2 ทรัพยากรการเรียนการสอนที่มีอยูเดิม
คณะมีความพรอมดานหนังสือ ตํารา และการสืบคนผานฐานขอมูลโดยมีสํานักหอสมุดกลางที่มีหนังสือ
ดานการบริหารจัดการและดานอื่น ๆ รวมถึงฐานขอมูลที่จะใหสืบคน สวนระดับคณะก็มีหนังสือ ตําราเฉพาะทาง
นอกจากนี้คณะมีอุปกรณทใี่ ชสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนอยางพอเพียง
2.3 การจัดหาทรัพยากรการเรียนการสอนเพิ่มเติม
ประสานงานกับสํานักหอสมุดกลาง ในการจัดซื้อหนังสือ และตําราที่เกีย่ วของ เพื่อบริการใหอาจารย
และนักศึกษาไดคนควา และใชประกอบการเรียนการสอน ในการประสานการจัดซื้อหนังสือนั้น อาจารยผูสอน
แตละรายวิชาจะมีสวนรวมในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ ตลอดจนสื่ออื่น ๆ ที่จําเปน นอกจากนี้อาจารยพิเศษที่
เชิญมาสอนบางรายวิชาและบางหัวขอ ก็มีสวนในการเสนอแนะรายชื่อหนังสือ สําหรับใหหอสมุดกลางจัดซื้อ
หนังสือดวยในสวนของคณะจะมีหองสมุดยอย เพื่อบริการหนังสือ ตํารา หรือวารสารเฉพาะทาง และคณะจะตอง
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จัดสื่อการสอนอื่นเพื่อใชประกอบการสอนของอาจารย เชน เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร คอมพิวเตอร เครื่อง
ถายทอดภาพ 3 มิติ เครื่องฉายสไลด เปนตน
2.4 การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร
การประเมินความเพียงพอของทรัพยากร คณะฯ มีเจาหนาที่ประจําหองสมุดของคณะ ซึ่งจะประสานงาน
การจัดซื้อจัดหาหนังสือเพื่อเขาหอสมุดกลาง และทําหนาที่ประเมินความพอเพียงของหนังสือ ตํารา นอกจากนี้มี
เจาหนาที่ ดานโสตทัศนอุปกรณ ซึ่งจะอํานวยความสะดวกในการใชสื่อของอาจารยแลวยังตองประเมินความ
พอเพียงและความตองการใชสื่อของอาจารยดวย โดยมีรายละเอียดดังตารางตอไปนี้
เปาหมาย
การดําเนินการ
การประเมินผล
1. จัดใหมีหองเรียนมัลติมีเดีย ที่มี - รวบรวมจัดทําสถิติจํานวน
จัดใหมีหองเรียน
เครื่องมืออุปกรณ ตอหัวนักศึกษา
หองปฏิบัติการทางภาษา ความพรอมใชงานอยางมี
ทรัพยากร สื่อและชองทาง ประสิทธิภาพ ทั้งในการสอน
ชั่วโมงการใชงานหองปฏิบัติการ
การเรียนรู ที่เพียบพรอม การบันทึกเพื่อเตรียมจัดสรางสื่อ และเครื่องมือ
เพื่อสนับสนุนทั้ง
สําหรับการทบทวนการเรียน
- จํานวนนักศึกษาลงเรียนในวิชา
การศึกษาในหองเรียน
2.จัดใหมีเครือขายและ
เรียนที่มีการฝกปฏิบัติดวย
นอกหองเรียน และเพื่อ
หองปฏิบัติการทางภาษา
อุปกรณตาง ๆ
การเรียนรูไดดว ยตนเอง เปด ที่มีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร
- สถิติของจํานวนหนังสือตํารา และ
อยางเพียงพอ มี
และพื้นที่ทนี่ ักศึกษาสามารถ
สื่อดิจิทัล วัสดุฝกที่มีใหบริการ และสถิติ
ประสิทธิภาพ
ศึกษา ทดลอง หาความรูเพิ่มเติม การใชงานหนังสือตํารา สื่อดิจิทัล
ไดดว ยตนเอง ดวยจํานวน
- ผลสํารวจความพึงพอใจของ
และประสิทธิภาพที่เหมาะสม
นักศึกษาตอการใหบริการ
เพียงพอ
ทรัพยากรเพื่อการเรียนรูและการ
3. จัดใหมีหองสมุดใหบริการทั้ง ปฏิบัติการ
หนังสือตําราและสื่อดิจิทัลเพือ่
การเรียนรู

3. การบริหารคณาจารย
3.1 การรับอาจารยใหม
มีการคัดเลือกอาจารยใหมตามระเบียบและหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยโดยอาจารยใหมจะตองมีวฒ
ุ ิ
การศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาภาษาไทยหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
3.2 การมีสวนรวมของคณาจารยในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร
คณาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และผูสอน จะตองประชุมรวมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
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ประเมินผลและใหความเห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเตรียมไวสําหรับการปรับปรุง
หลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือแนวทางทีจ่ ะทําใหบรรลุเปาหมายตามหลักสูตร และไดบัณฑิตเปนไปตาม
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค
3.3 การแตงตัง้ คณาจารยพิเศษ
สําหรับอาจารยพิเศษถือวามีความสําคัญมาก เพราะจะเปนผูถายทอดประสบการณตรงจากการปฏิบัติมา
ใหกับนักศึกษา ดังนั้นคณะกําหนดนโยบายวาหนึ่งในสี่ของรายวิชาบังคับจะตองมีการเชิญอาจารยพิเศษหรือ
วิทยากร มาบรรยายอยางนอยวิชาละ3 ชั่วโมงและอาจารยพิเศษนั้น ไมวาจะสอนทั้งรายวิชาหรือบางชั่วโมง
จะตองเปนผูมีประสบการณตรง หรือมีวุฒกิ ารศึกษาอยางต่ําปริญญาโท
4. การบริหารบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
4.1 การกําหนดคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
บุคลากรสายสนับสนุนควรมีวุฒิปริญญาตรีที่เกี่ยวของกับภาระงานที่รับผิดชอบ และมีความรูดาน
ภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวของ
4.2 การเพิ่มทักษะความรูเพื่อการปฏิบตั ิงาน
บุคลากรตองเขาใจโครงสรางและธรรมชาติของหลักสูตร และจะตองสามารถบริการใหอาจารยสามารถ
ใชสื่อการสอนไดอยางสะดวก ซึ่งจําเปนตองใหมีการฝกอบรมเฉพาะทาง เชน การเตรียมหองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอรในวิชาที่มีการฝกปฏิบัติ
5. การสนับสนุนและการใหคําแนะนํานักศึกษา
5.1 การใหคําปรึกษาดานวิชาการและอื่น ๆ แกนักศึกษา
คณะฯ มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการใหแกนกั ศึกษาทุกคน โดยนักศึกษาที่มีปญหาในการ
เรียนสามารถปรึกษากับอาจารยที่ปรึกษาทางวิชาการได โดยอาจารยของคณะทุกคนจะตองทําหนาที่อาจารยที่
ปรึกษาทางวิชาการใหแกนกั ศึกษา และทุกคนตองกําหนดชั่วโมงใหคําปรึกษา ( Office Hours) เพื่อใหนกั ศึกษา
เขาปรึกษาได นอกจากนี้ ตองมีที่ปรึกษากิจกรรมเพื่อใหคําปรึกษาแนะนําในการจัดทํากิจกรรมแกนกั ศึกษา
5.2 การอุทธรณของนักศึกษา
กรณีที่นกั ศึกษามีความสงสัยเกี่ยวกับผลการประเมินในรายวิชาใดสามารถที่จะยื่นคํา รองขอดู
กระดาษคําตอบในการสอบ ตลอดจนดูคะแนนและวิธกี ารประเมินของอาจารยในแตละรายวิชาได
6. ความตองการของตลาดแรงงาน สังคม และหรือความพึงพอใจของผูใชบณ
ั ฑิต
สําหรับความตองการกําลังคนสาขาภาษาไทยประยุกตนั้น คาดวามีความตองการกําลังคนดาน
ภาษาไทยนัน้ สูงมาก เนื่องจากประเทศไทยมีการติดตอการคากับตางชาติเปนจํานวนมาก โดยความรวมมือจาก
มหาวิทยาลัยจัดการสํารวจความตองการแรงงานและความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต เพื่อนําขอมูลมาใช
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการศึกษาขอมูลวิจัยอันเกีย่ วเนือ่ งกับการประมาณความตองการของ
ตลาดแรงงาน เพื่อนํามาใชในการวางแผนการรับนักศึกษา
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7. ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicators)
ผลการดําเนินการบรรลุตามเปาหมายตัวบงชี้ทั้งหมดอยูใ นเกณฑดีตอเนื่อง 2 ปการศึกษาเพื่อติดตามการ
ดําเนินการตาม TQF ตอไป ทั้งนี้เกณฑการประเมินผาน คือ มีการดําเนินงานตามขอ 1–5 และอยางนอยรอยละ80
ของตัวบงชี้ผลการดําเนินงานที่ระบุไวในแตละป
ปที่ 1 ปที่ 2 ปที่ 3 ปที่ 4 ปที่ 5
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการ
X
X
X
X
X
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
X
X
X
X
X
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และประสบการณภาคสนาม (ถามี)
X
X
X
X
X
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนใน
แตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา
(4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา และประสบการณ
X
X
X
X
X
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
(5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7
X
X
X
X
X
ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา
(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
X
X
X
X
X
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
X
X
X
X
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่ผานมา
(8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนํา
X
X
X
X
X
ดานการจัดการเรียนการสอน
(9) อาจารยประจําทุกคนไดรบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
X
X
X
X
X
วิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
X
X
X
X
X
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มี
X
X
X
X
X
ตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนน 5.0
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
(12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทีม่ ีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(13) นักศึกษามีงานทําภายใน 1 ป หลังจากสําเร็จการศึกษา ไม
ต่ํากวารอยละ 70
(14) บัณฑิตทีไ่ ดงานทําไดรบั เงินเดือนเริ่มตนไมต่ํากวาเกณฑ
ก.พ. กําหนด

ปที่ 1

ปที่ 2

ปที่ 3

ปที่ 4 ปที่ 5
X
X
X
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หมวดที่ 8 การประเมินผล และปรับปรุงการดําเนินการของหลักสูตร
1. การประเมินประสิทธิภาพของการสอน
1.1 การประเมินกลยุทธการสอน
ชวงกอนการสอนมีการประเมินกลยุทธการสอนโดยทีมผูสอนหรือระดับภาควิชา และ/หรือ การ
ปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญดานหลักสูตรหรือวิธีการสอน สวนชวงหลังการสอนมีการวิเคราะหผลการประเมิน
การสอนโดยนักศึกษา และการวิเคราะหผลการเรียนของนักศึกษา
ดานกระบวนการนําผลการประเมินไปปรับปรุง สามารถทําโดยรวบรวมปญหา/ขอเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงและกําหนดประธานหลักสูตรและทีมผูสอนนําไปปรับปรุงและรายงานผลตอไป
1.2 การประเมินทักษะของอาจารยในการใชแผนกลยุทธการสอน
การประเมินทักษะดังกลาวสามารถทําโดยการ
- ประเมินโดยนักศึกษาในแตละรายวิชา
- การสังเกตการณของผูรับผิดชอบหลักสูตร/ประธานหลักสูตร และ/หรือทีมผูสอน
- ภาพรวมของหลักสูตรประเมินโดยบัณฑิตใหม
- การทดสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาเทียบเคียงกับสถาบันอื่นในหลักสูตรเดียวกัน
2. การประเมินหลักสูตรในภาพรวม
การประเมินหลักสูตรในภาพรวม โดยสํารวจขอมูลจาก
- นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหม
- ผูวาจาง หรือสถานประกอบการ
- ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
รวมทั้งสํารวจสัมฤทธิผลของบัณฑิต
3. การประเมินผลการดําเนินงานตามรายละเอียดหลักสูตร
ตองผานการประกันคุณภาพหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับปริญญาตรี
สาขาภาษาไทยประยุกต และตัวบงชีเ้ พิ่มเติมขางตน รวมทั้งการผานการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
(IQA)
4. การทบทวนผลการประเมินและวางแผนปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธการสอน
- รวบรวมขอเสนอแนะ/ขอมูล จากการประเมินจากนักศึกษา ผูใชบณ
ั ฑิต ผูทรงคุณวุฒิ
- วิเคราะหทบทวนขอมูลขางตน โดยผูรับผิดชอบหลักสูตร / ประธานหลักสูตร
- เสนอการปรับปรุงหลักสูตรและแผนกลยุทธ (ถามี)
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เอกสารแนบ
ภาคผนวก ก คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
ภาคผนวก ข คําอธิบายรายวิชา
ภาคผนวก ค ขอบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
ภาคผนวก ง ประวัติและผลงานอาจารยประจําหลักสูตร
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ภาคผนวก ก
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
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คณะกรรมการจัดทําหลักสูตร
กรรมการทีป่ รึกษา
1. อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
รองศาสตราจารยดวงสุดา เตโชติรส
2. รองอธิการบดีดานวิชาการและวิเทศสัมพันธ
ผูชวยศาสตราจารยสุภัทรา โกไศยกานนท
3. คณบดีคณะศิลปศาสตร
ผูชวยศาสตราจารยวาที่รอยตรีวัชระ โพธิสรณ
4. รองผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
นายมนตรี รัตนวิจิตร

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
1. อาจารยสุพรรณ ไวลิขิต
ผูเชี่ยวชาญดานการสอนภาษาไทยใหกับชาวตางชาติ
อดีตอาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
2. ดร.สรอยสน สกลรักษ
ผูชวยคณบดีฝายกิจการพิเศษ
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กรรมการดําเนินงาน
1. รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย
(ผศ. สุชัญญา รัตนสัญญา)
2. หัวหนาสาขาวิชาศึกษาทัว่ ไป
(ผศ. อภิชัย มุสิกทอง)
3. หัวหนาสาขาวิชาการทองเที่ยว
(นายวิบูลย หวังรวยนาม)
4. หัวหนาสาขาวิชาการโรงแรม
(นางสาวหทัยรัตน ปทมาวิวัฒน)
5. หัวหนาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
(นายนิสิต คําพิกุล)
6. หัวหนากลุมวิชาภาษาตางประเทศ
(นางสาวสุทธิมา วันเพ็ง)

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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7. หัวหนากลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(นางโรจนรวี พจนพัฒนผล)
8. ดร.อรุณี
อรุณเรือง
9. รศ. รังสรรค
อักษรชาติ
10. ผศ. ยุทธภูมิ
สุวรรณเวช
11. ผศ. อรศรี
จารุไพบูลย
12. ผศ. ปราณี
ประวิชพราหมณ
13. ผศ. วีนา
สงวนพงษ
14. ผศ. อุบลศรี
อุบลสวัสดิ์
15. นายกิจทวีสิน
วิชัยดิษฐ
16. นางเบ็ญจมาศ
คําอุน
17. นางวิไลลักษณ
ตางาม
18. นางสาวนฤมล
พัวไพบูลย
19. นางเจนตา
แกวลาย
20. นางสาวพรกนก
ศรีงาม
21. นางเพ็ญพิมล
ประทุมเสน
22. นางณัฐติยา
จตุรนาคากุล
23. นางสุกัญญา
เจียมวิเศษ
24. หัวหนากลุมวิชาภาษาไทย
(ผศ. อํานาจ เอีย่ มสําอางค)
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ภาคผนวก ข
คําอธิบายรายวิชา
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คําอธิบายรายวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ก.1 กลุมวิชาภาษาไทย
01-001-101 การใชภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Usage
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับการใชภาษาไทย การฟง การอาน การเขียน
การเขียนประเภทตางๆ การพูดและการพูดประเภทตางๆ
Study of basic Thai usage in listening, reading, writing in different genres, and speaking with
its different types.
01-001-102

วรรณคดีมรดก
3(3-0-6)
Literature Heritage
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาความรูพนื้ ฐานของวรรณคดีไทย ความสําคัญและคุณคาของวรรณคดีในแตละสมัย
วิเคราะหและประเมินคาวรรณคดีที่มีความสําคัญ
Study of Thai literature background, significance and value of literature in each era, analysis
and evaluation of significant literature.
01-001-103

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
3(3-0-6)
Thai for Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาภาษากับการสื่อสาร ความสัมพันธระหวางความคิดกับภาษา หลักการใชภาษาในการ
สื่อสาร การพัฒนาทักษะการฟง การพูด การอาน การเขียนและปญหาการใชภาษาไทย เพื่อการสือ่ สารใน
สถานการณตาง ๆ
Study of language and communication, relationship between thought and language,
principles of language usage in communication. Development of listening, speaking, and writing skills.
Problems of Thai usage for communication in different situations.
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01-001-104

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารธุรกิจ
3(3-0-6)
Thai for Business Communication
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจและหลักการเขียนจดหมายทางธุรกิจ แนวคิด
เกี่ยวกับการสื่อสารทางธุรกิจและการเขียนจดหมายทางธุรกิจ การเขียนจดหมายเสนอขาย การเขียนจดหมาย
สอบถามและตอบสอบถาม การเขียนจดหมายสั่งซื้อและตอบสั่งซื้อจดหมายทักทวง และตอบทักทวง การเขียน
จดหมายเกีย่ วกับเครดิต และจดหมายติดตามหนี้ การเขียนจดหมายไมตรีจิตและจดหมายสมัครงาน การเขียน
บันทึกธุรกิจ รายงานธุรกิจและโครงการทางธุรกิจ
Study of general features of business communication and principles of writing business
letters: sales letters, inquiry letters and replies, order letters and order acknowledgement letters, complaints
and adjustment letters, credit and collection letters, social business letters, application letters, memorandums,
business reports, and business plans.
ก.2 กลุมวิชาภาษาอังกฤษ
01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การจับใจความสําคัญและ
รายละเอียด เทคนิคการหาความหมายของคําศัพทและสํานวน การสื่อสารในชีวิตประจําวัน โดยใชสํานวนและ
โครงสรางภาษาพื้นฐานอยางเหมาะสมในระดับประโยคและขอความสัน้ ๆ
Study and practice of listening, speaking, reading, and writing skills; reading for main ideas
and details; techniques for finding a meaning of a word or an idiom; communication in daily life using
appropriate idiom and linguistic structure in the level of a sentence or a short message.
01-002-102

ภาษาอังกฤษ 2
3(3-0-6)
English 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-101 ภาษาอังกฤษ 1
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาและฝกทักษะการฟง การพูด การอาน และการเขียน การจับใจความสําคัญและ
รายละเอียด และการพัฒนาเทคนิคการหาความหมายของคําศัพทและสํานวนในระดับประโยค และยอหนา การ
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สื่อสารในสถานการณตาง ๆ โดยใชภาษาทีซ่ ับซอนขึ้น
Study and practice of listening, speaking, reading and writing skills; reading for main ideas
and details; development of techniques for finding a meaning of a word or an idiom in a sentence and in a
paragraph; communication in various situations using more complicated English.
01-002-203

การสนทนาภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Conversation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาและฝกทักษะการสนทนาเรื่องทั่ว ๆ ไป ในชีวิตประจําวัน การใชสํานวนภาษา ตาม
วัฒนธรรมของเจาของภาษา
Study and practice of general conversations in daily life. Use of expression according to
cultures of native speakers.
01-002-206

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ
3(3-0-6)
English for Career
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับการใชภาษาอังกฤษในการพบปะผูคน การใชโทรศัพท การนัดหมาย การ
นําเสนอผลประกอบการโดยการใชงาน การบอกคุณสมบัติของสินคาและการบริการ การพูดถึงเปาหมายในการ
ตัดสินใจทําธุรกิจ การตอวาและการแกปญหาที่เกิดขึน้ ในการดําเนินธุรกิจ การตรวจสอบความกาวหนาของการ
ดําเนินงานและการเขาใจวัฒนธรรมของภาษา และสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองเหมาะสม
Study of English used in meeting with people, telephoning, making appointments, presenting
of business performances, explaining the quality of a product or service, saying about one’s objective to do a
business, complaining and solving the problem of running a business, auditing the progress of a business
performance, and understanding the language culture and appropriately applying.
01-002-211

การอานภาษาอังกฤษ 1
3(3-0-6)
English Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : 01-002-102 ภาษาอังกฤษ 2
รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับการใชพจนานุกรม การเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท องคประกอบ
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โครงสรางของประโยค องคประกอบที่ชวยในการอาน ทักษะการอานจับใจความ และเทคนิคการอาน
Study of using a dictionary, guessing the meaning of a word from its context, components
and structure of a sentence, factors that help when reading, reading for main ideas and details, and reading
techniques.
ก.3 กลุมวิชามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
01-003-102 มนุษยสัมพันธ
3(3-0-6)
Human Relations
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ พฤติกรรมและธรรมชาติของมนุษย
แรงจูงใจกับมนุษยสัมพันธ ในหนวยงาน องคการกับมนุษยสัมพันธ การสื่อสารกับมนุษยสัมพันธตามพื้นฐาน
วัฒนธรรมไทย และหลักธรรมทางศาสนากับมนุษยสัมพันธ
Study of foundation human relations, behaviors and nature of human beings, motivations and
human relations in offices, organizations and human relations, communication and human relations, human
relations in basic Thai culture, as well as religious principles and human relations.
01-003-104

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3(3-0-6)
Life and Social Skills
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับการสรางแนวคิดและเจตคติของตนเอง ภาระหนาทีแ่ ละความรับผิดชอบของ
บุคคล กลยุทธการบริหารตนเอง เทคนิคการครองใจคน การสรางผลผลิตและการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
Study of how to develop one’s concepts and attitudes, duty and responsibility of a person,
self-management tactics, techniques for governing others, productivity and effective operation, morals, ethics,
and vocational ethics.
01-003-107

สังคมกับสิง่ แวดลอม
Society and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับสังคมและสิ่งแวดลอม ความสัมพันธระหวางสังคมกับ
สิ่งแวดลอม ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับนิเวศวิทยา และระบบระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ และแนวทางการ
อนุรักษ มลพิษสิ่งแวดลอมและสาเหตุของปญหาสิ่งแวดลอมตลอดจนศึกษาแนวทางการจัดการสิ่งแวดลอม
Study of fundamental society and environment, relationship between society and environment,
fundamental ecology and ecological system. Trends towards conservation, pollutions, and causes of
environmental problems, as well as study of trends in environmental management.
01-003-108

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3(3-0-6)
The Philosophy of Sufficiency Economy
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ เศรษฐกิจ
พอเพียงกับสังคมและชุมชน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการบริหารจัดการที่ดี การสรางภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจ
และการประยุกตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
Study of the King’s philosophy of sufficiency economy, sufficiency economy and economic
development, sufficiency economy and social community, the philosophy and good governance, economicimmunity creation, and application of the philosophy.
01-003-109

กฎหมายและจริยธรรมในวิชาชีพ
3(3-0-6)
Vocational Law and Ethics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับกฎหมาย ความเปนมาของกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายทีเ่ กีย่ วของกับ
การประกอบวิชาชีพของสาขาวิชา จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความรับผิดชอบของผูประกอบวิชาชีพตอการกาว
ลวงในสิทธิสวนบุคคล แนวคิดทั่วไปเกีย่ วกับจริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งศึกษากรณีศกึ ษา
ตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องจรรยาบรรณวิชาชีพ วิเคราะหกรณีศกึ ษา สัมมนาและสรุปในลักษณะกึ่งปจฉิมนิเทศ
เพื่อเนนใหตระหนักถึงจรรยาบรรณในวิชาชีพ และดํารงไวซึ่งสถาบันวิชาชีพของสาขาวิชา
Study of law, background of law, regulations and law dealing with vocational operation of
students’ field, ethics of the field, human-right responsibility of an entrepreneur, general concepts of ethics
and corporate social responsibility, vocational-ethics case study, case study analysis, post-study seminar and
summary on vocational ethics, and maintaining of the field’s vocational institution.
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01-004-106

ไทยศึกษา
3(3-0-6)
Thai Studies
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับความเปนมาของชนชาติไทย ลักษณะสังคม เศรษฐกิจ การปกครองของไทย
ลักษณะความเชื่อ ศาสนา ประเพณีไทย วัฒนธรรม ภูมิปญญาไทยดานตาง ๆ
Study of Thai race background, aspects of Thai society, economy, government, beliefs,
religions, traditions, cultures, Thai several wisdom.
01-004-108

การพัฒนาบุคลิกภาพ
3(3-0-6)
Personality Development
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบุคลิกภาพ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
บุคลิกภาพ การปรับปรุงบุคลิกภาพ และการรับรูเกี่ยวกับตนเอง สุขภาพจิต และการปรับตัว มนุษยสัมพันธกับ
บุคลิกภาพที่พฒ
ั นาสมบูรณ
Study of fundamental knowledge of personality, personality theories, factors affecting
personality, personality improvement and self-perception, mental health and adjustment, human relations and
mature personality.

ก.4 กลุมวิชาพลศึกษาและนันทนาการ
01-005-101 พลศึกษา
1(0-2-1)
Physical Education
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาความรูเบื้องตนเกีย่ วกับพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬาเบื้องตน ฝกปฏิบัติการเสริมสราง
และทดสอบสมรรถภาพทางกาย สวัสดิภาพในกิจกรรมพลศึกษา การจัดและดําเนินการกิจกรรมการแขงขันกีฬา
ระเบียบ กติกา มารยาท และการเลนเปนทีม โดยเลือกกิจกรรมทางพลศึกษาตามความเหมาะสม
Study of fundamental physical education, basic sport science, practice of building and testing
physical efficiency, safety in physical education activities, arrangement and operation of sport games, rules,
laws, manners and team playing by choosing appropriate physical education activities.
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01-005-113

มวยไทย
1(0-2-1)
Thai Boxing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาความรูเกี่ยวกับกีฬามวยไทย ฝกปฏิบัติทักษะกีฬามวยไทย สวัสดิภาพในการเลนกีฬามวย
ไทย การสรางเสริมสมรรถภาพทางกาย กฎ กติกา มารยาท ของการแขงขันกีฬามวยไทย
Study of Thai boxing as a sport, practice of Thai boxing skill, safety in Thai boxing, physical
fitness promotion; rules, regulations and manners of Thai boxing competition.
01-006-101

นันทนาการ
1(0-2-1)
Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาความหมายและความสําคัญของนันทนาการ ฝกปฏิบัติการจัดกิจกรรมนันทนาการ
ประเภทตาง ๆ เชน คายพักแรม และเลือกกิจกรรมนันทนาการตามความเหมาะสม
Study of meaning and importance of recreation, practice of arranging various recreational
activities i.e. camping, and selection of appropriate recreational activities.
ก.5 กลุมวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร
02-001-101 คณิตศาสตรพื้นฐาน
3(3-0-6)
Fundamental Mathematics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับตรรกศาสตรเบื้องตน เมตริกซและตัวกําหนด (ดีเทอรมีแนนท) กฎการนับ การ
เรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู ความนาจะเปนเบื้องตน ทฤษฏีบททวินาม ลําดับและอนุกรม
Study of basic logics, matrices and determinants, counting rules, permutation and
combination, basic probability, binomial theorem, sequences and series.
02-001-102

คณิตศาสตรและสถิติในชีวิตประจําวัน
Mathematics and Statistics in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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ศึกษาเกี่ยวกับดอกเบี้ย เงินผอนและภาษีเงินได เลขดัชนี ระบบจํานวนจริง ความสัมพันธและ
ฟงชัน อนุพันธของฟงกชั่น ตรรกวิทยาเบือ้ งตน ความรูเบื้องตนเกีย่ วกับสถิติ เชต ความนาจะเปนเบื้องตน การ
ประมาณคาและการทดสอบสมมติฐานคาเฉลี่ยของประชากรกลุมเดียว
Study of interest, installment plan and revenue taxes, index number, real number system,
relations and functions, derivatives of functions, fundamental logics, basic knowledge of statistics, set,
fundamental probability, estimations and hypothesis testing of single population average.
02-001-103

สถิติเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Statistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกีย่ วกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับสถิติ ความนาจะเปน ตัวแปรสุมและการแจกแจง
ตัวแปรสุม การสุมตัวอยาง การแจกแจงความนาจะเปนของฟงกชันของตัวอยางสุม การประมาณคา และการ
ทดสอบสมมติฐาน
Study of basic statistics, probability, random variables and the distribution of a random
variable, sampling, probability distribution of sampling function, estimations and hypothesis testing.
02-002-101

วิทยาศาสตรในชีวิตประจําวัน
3(3-0-6)
Science in Daily Life
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรกบั ปรากฏการณธรรมชาติ พลังงาน
ไฟฟาและการสื่อสาร โทรคมนาคม รังสีและกัมมันตภาพรังสี สารเคมีในชีวิตประจําวัน วิวัฒนาการและ
พันธุกรรมของมนุษย
Study of science and technology, science and natural phenomena, energy, electricity and
communication, telecommunications, radiation and radioactivity, chemicals in daily life, human evolution and
genetics.

02-002-102

มนุษยกับวิทยาศาสตรกายภาพ
3(3-0-6)
Man and Physical Science
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการทางวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรกับสิ่งมีชีวิต โลกและอวกาศ
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ความรอนและอุณหพลศาสตรเบื้องตน คลื่นแมเหล็กไฟฟาและเสียง ทัศนศาสตรและไฟฟาเบื้องตน
Study of scientific process and science and living things, earth and space, heat and
fundamental thermodynamics, electromagnetic and sound waves, optics and fundamental electricity.
02-002-104

สิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร
3(3-0-6)
Environmental and Resource Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับความรูพื้นฐานทางสิ่งแวดลอมและการจัดการทรัพยากร หลักนิเวศวิทยาและ
สมดุลธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ มลพิษ สิ่งแวดลอม การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการสิง่ แวดลอม
Study of fundamental environment and resources management, principles of ecology and
balance of nature, natural resources, pollution, environment, conservation of natural resources and
environment, evaluation of affected environment and environment management.
02-002-106

พลังงานและสิ่งแวดลอม
3(3-0-6)
Energy and Environment
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับ ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงานและ
ทรัพยากรพลังงาน การอนุรกั ษพลังงานและการใชพลังงานทดแทนแบบยั่งยืน แนวโนมพลังงานทดแทนของ
ไทยและผลกระทบตอสิ่งแวดลอม นโยบาย/กฎหมายเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดลอม
Study of fundamental natural resources and environment, energy and energy resources,
energy conservation and sustainable use of alternative energy, trends in alternative energy of Thailand and its
effect on environment, energy and environment policy/law.
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ข. หมวดวิชาเฉพาะ
ข.1 กลุมวิชาแกน
01-411-101 หลักภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Structure
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเสียงในภาษาไทย องคประกอบของคําไทย กลุมคําและหนาที่ของกลุมคํา การสะกดคํา
ใหถูกตอง ประโยคที่ซับซอน คําราชาศัพท สํานวน คําพังเพย สุภาษิต คําอุปมาอุปไมย
Study of Thai sound system, word organization, phrases, parts of speech, spelling, complex
sentences, terms of reverence, idioms, sayings, proverbs, similes and metaphors.
01-411-102

ภาษาศาสตรเบื้องตน
3(3-0-6)
Introduction to Linguistics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาลักษณะทั่วไปและธรรมชาติของภาษา ความหมายของวิชาภาษาศาสตร ทฤษฎีและ
แนวคิดเบื้องตนทางภาษาศาสตร ศึกษาระบบเสียง ระบบคํา และประโยคภาษาไทย
Study of linguistic characteristics of languages, meanings of linguistics. Theories and basic
concepts of linguistics. Thai phonology, morphology and sentence structures.
01-411-103

การฟงและการพูด 1
3(3-0-6)
Listening and Speaking 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาหลักการฟงและการพูด การฟงสารประเภทตาง ๆ การจับใจความสารที่ฟง การพูดใน
ชีวิตประจําวัน ไดแก การแนะนําตนเอง การสนทนา การพูดโทรศัพท การถามทาง การบอกทาง การซื้อสินคา
การไปรานอาหาร การไปโรงพยาบาล และการพูดแสดงความคิดเห็น
Study of principles of listening and speaking, listening to various message types, listening
comprehension, speaking in daily life, i.e. self introduction, conversation, telephone conversation, asking for
directions, giving directions, buying goods, going to restaurants, going to hospitals and giving opinions.
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01-411-104

การอาน 1
3(3-0-6)
Reading 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับการสื่อสาร ความรูทั่วไปเกีย่ วกับการอาน ไดแก ความหมาย
ความสําคัญ จุดมุงหมาย ประเภท ลักษณะการอานที่ดี
Study of general knowledge about communication and reading, i.e. meanings, importance,
objectives, types, characteristics of good reading.
01-411-105

การเขียน 1
3(3-0-6)
Writing 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับการสื่อสาร ความรูทั่วไปเกีย่ วกับการเขียน ไดแก ความหมาย
ความสําคัญ จุดมุงหมาย ประเภท ลักษณะการเขียนทีด่ ี ศิลปะการใชคําและประโยค
Study of basic knowledge of communication and writing, i.e. meanings, importance,
objectives, types, characteristics of good written works, art of using words and sentences.
01-411-106

การอานบันเทิงคดี
3(3-0-6)
Fictional Reading
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาการอานบันเทิงคดีประเภทรอยแกว วิเคราะหแกนเรื่อง โครงเรื่อง ตัวละคร ฉาก บท
สนทนา กลวิธกี ารประพันธ และคุณคาจากการอานบันเทิงคดี
Study of reading prose, analysis of its theme, plot, characters, scenes, dialogues, writing
tactics and values.
ข.2 กลุมวิชาบังคับ
01-412-101 สัทศาสตรภาษาไทย
Thai Phonetics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)

70
ศึกษาสรีรสัทศาสตร กระบวนการออกเสียง ฝกฟง และออกเสียงภาษาไทย การถายทอดเสียง
ภาษาไทยโดยใชสัทอักษร
Study of articulatory phonetics, the process of pronunciation, practice in listening and
pronouncing Thai voices, and phonetic transcription.
01-412-102

การฟงและการพูด 2
3(3-0-6)
Listening and Speaking 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาหลักการฟงและการพูดอยางมีประสิทธิภาพ สํานวนไทยที่เกี่ยวกับการฟงและการ พูด
การฟงบรรยาย การฟงอภิปราย การฟงโฆษณา และการพูดในงานอาชีพประเภทตางๆ
Study of the principles of effective listening and speaking, Thai expressions in listening and
speaking, listening to lectures, discussions, advertisements and speaking in different professions.

01-412-203

อรรถศาสตรภาษาไทย
3(3-0-6)
Thai Semantics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาความหมายตามแนวภาษาศาสตร องคประกอบของความหมายในระดับคํา ประโยค และ
ขอความภาษาไทย
Study of linguistic meanings; elements of meanings in words, sentences, and utterances in
Thai language.
01-412-204

การเขียน 2
3(3-0-6)
Writing 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับหลักการเขียน การเขียนยอหนา การเขียนประโยคใจความสําคัญ ประโยคขยาย
ความ โวหารการเขียน การเขียนความเรียง การเขียนแสดงความคิดเห็น และการเขียนสรุปความ
Study of principles of writing; how to write a paragraph, a topic sentence, supporting details;
writing styles; how to write an essay, to express an opinion, and to summarize.
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01-412-205

การแปล จีน – ไทย 1
3(3-0-6)
Chinese – Thai Translation 1
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาหลักทฤษฎีการแปล การแปลภาษาไทยเปนภาษาจีน การแปลภาษาจีนเปนภาษาไทย
Study of translating theories, Thai – Chinese and Chinese – Thai translation.

01-412-206

การประยุกตใชเทคโนโลยีกบั งานเอกสารไทย
3(3-0-6)
Application of Technology in Thai Documents
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาระบบคอมพิวเตอรเบือ้ งตน โปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในงานสํานักงานโปรแกรม
ประมวลผลคํา การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อฝกทักษะพิมพดีดไทย การคนควาขอมูลทางอินเทอรเน็ต เพื่อทํา
รายงานภาษาไทย
Study of basic computer system, program packages used in an office, using a word processor
to practice typing skill, and using the Internet for Thai report papers.
01-412-207

ศิลปะการอานออกเสียง
3(3-0-6)
Reading Technique
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาและฝกการอานออกเสียงตามหลักการอานและฉันทลักษณ ลีลาการอาน ทวงทํานอง
การอานใหถูกตอง สอดคลองกับลักษณะเนื้อหาของคําประพันธทั้งประเภทรอยแกวและรอยกรอง
Study and practice of how to pronounce according to reading rules and prosody, cadence,
rhythm complying with the content read either in prose or in poetry.
01-412-208

sentences.

การแปล จีน – ไทย 2
3(3-0-6)
Chinese - Thai Translation 2
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาหลักทฤษฎีการแปลขัน้ สูง การสรางรูปประโยคใหถูกตองตามหลักไวยากรณ
Study of advanced translation theories, and how to construct grammatically correct
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01-412-209

การเขียนจดหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
Business Letters Writing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาหลักการเขียนจดหมายธุรกิจ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนจดหมายเสนอขาย
สินคาและบริการ การเขียนจดหมายสอบถามและตอบสอบถาม และการเขียนจดหมายสั่งซื้อและตอบการสั่งซื้อ
Study of principles of writing business letters; how to write an application letter, a sales
letter, an inquiry letter and a reply to an inquiry letter, an order letter and an acknowledgement of an order.
01-412-310

วรรณกรรมไทยปจจุบัน
3(3-0-6)
Contemporary Thai Literary Works
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาความหมาย ประเภทของวรรณกรรมไทยปจจุบัน ความสัมพันธของวรรณกรรมไทย
ปจจุบันกับสภาพสังคม การเมือง การปกครอง ขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยมทีป่ รากฏในวรรณกรรมไทย
ปจจุบัน และฝกวิเคราะหวรรณกรรมไทยปจจุบนั ประเภทตางๆ
Study of the course meaning, various types of contemporary Thai literary works; relationship
between those works and society, politics, government, customs, traditions; social values found in them; and
practice of analyzing various types of contemporary Thai literary works.
01-412-311

การนําเสนอสารภาษาไทยดวยคอมพิวเตอร
3(3-0-6)
Presentation of Thai Message Using Computer
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใชในการนําเสนอสารภาษาไทย ภาษาที่ใชในการนําเสนอดวย
คอมพิวเตอร การจัดทําบทเพื่อการนําเสนอ ฝกปฏิบัติการสรางสื่อประสมเพื่อการนําเสนอสารภาษาไทย และ
การประเมินผลเพื่อการปรับปรุงแกไข
Study of a computer program package for presentation of Thai message, Thai language used
in computer presentation, script preparation; multimedia workshop practice to present Thai message, and
evaluation for improvement.
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01-412-312

การอานสื่อสิ่งพิมพ
3(3-0-6)
Reading Printed Texts
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาหลักการอานสื่อสิ่งพิมพ วารสาร นิตยสาร และหนังสือพิมพรายวัน การอานขาวการเมือง
ขาวเศรษฐกิจ ขาวสังคม ขาวการศึกษา ขาวอาชญากรรม และขาวกีฬา และสามารถจับใจความ และสรุปความ
Study of principles in reading printed texts: journals, magazines, and newspapers; how to
read political, economic, social, educational, crime, and sport news. Ability to comprehend and to summarize.
01-412-313

การเขียนเชิงวิชาการ
3(3-0-6)
Academic Writing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาหลักการเขียนทางวิชาการ การเลือกเรื่อง การวางโครงเรื่อง การสํารวจและรวบรวม
ขอมูล การเรียบเรียงรายงาน การเขียนอางอิง การเขียนบรรณานุกรม การเขียนภาคผนวก การพิมพและการ
จัดทํารูปเลม
Study of principles of academic writing, topic selecting, outlining, survey and data collecting;
writing report papers, references, bibliographies and appendices; printing and binding.
01-412-314

การฝกประสบการณวิชาชีพ
3(0-40-0)
Field Experience
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ฝกงานในหนวยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือธุรกิจเอกชน โดยนําความรูภาษาไทยทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติทไี่ ดศึกษาไปใชในสถานการณจริง
Training in a government division, a state enterprise, or a private business; applying the
knowledge learned either in theory or in practice to real situations.
01-412-315

วรรณกรรมสุนทรภู
Literary Works of Sunthorn Phu
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(3-0-6)
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ศึกษาเกี่ยวกับประวัติโดยสังเขปของสุนทรภู ชื่อเสียงและผลงาน ลักษณะคําประพันธ
ลักษณะเดน วิธีการอานและการใชถอยคําภาษา เรื่องยอ คําศัพท คุณคาและประโยชนที่ไดรับจาก
วรรณกรรมชิน้ เอก
Study of Sunthorn Phu’s brief biography, his fame and well-known works, aspects of his
verses and their prominent aspects, reading methods and used expressions, synopses, lexical words, values and
benefits from his masterpiece literary works.
01-412-316

การอานตีความ
3(3-0-6)
Reading for Interpretation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาความหมาย หลักการ และกระบวนการอานเพื่อการตีความ ฝกอานตีความวรรณกรรม
ประเภทรอยแกวและรอยกรอง
Study of meanings, principles, and processes of reading for interpretation. Practice of
interpreting literary works in forms of prose and poetry.
01-412-317

สัมมนาภาษาไทย
3(1-4-4)
Seminar on Thai Language
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาวิเคราะหปญหาและปรากฏการณในการใชภาษาไทยจากแหลงขอมูลตางๆ รวบรวมคํา
สํานวนภาษาและประโยคที่ใชในปจจุบนั ทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน อภิปรายผลดีและผลเสียพรอมแนวทางการ
แกไข
Study of problems and phenomena analyses in contemporary Thai language usage from
various sources; gathering of words, idioms, and sentences used nowadays both in spoken and in written
language; discussing advantages and disadvantages as well as solutions.
01-412-418

ภาคนิพนธ
3(1-4-4)
Term Paper
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาคนควาตามความสนใจดวยตนเองเกี่ยวกับภาษาไทย โดยแสดงความสามารถในการ
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ผสมผสานความรู ทักษะ และประสบการณดานภาษาไทย ดวยการถายทอดผลงานความรูในรูปแบบการเขียน
ที่ไดมาตรฐานสากล พรอมทั้งมีการนําเสนอดวยวาจา ภายใตควบคุมการดูแล และใหคําปรึกษาของอาจารยที่
ปรึกษา
A self-study and research of Thai language integrating knowledge, skills and experience by
standard academic writing; and presenting the research work orally under supervision of advisors.
ข.3 กลุมวิชาชีพเลือก
01-413-201 วรรณศิลปในเพลงไทย
3(3-0-6)
Literary Arts in Thai Songs
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาลักษณะภาษาไทย ศิลปะการเรียบเรียงถอยคํา สํานวนโวหาร เกร็ดความรู วัฒนธรรม
และภาพสังคมที่สะทอนจากเพลงไทย
Study of Thai language characteristics, the artistic word composition, literary styles,
knowledge fractions, culture, and society reflected on Thai songs.
01-413-202

การละเลนไทย
3(3-0-6)
Thai Traditional Child Play
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาที่มาของการละเลนของเด็กไทย ประเภทของการละเลน วิธีการเลน และคุณคาของ
การละเลนของเด็กไทย
Study of background of Thai child play, child play categories, how to play, and value of
Thai child play.
01-413-203

สํานวนไทย
3(3-0-6)
Thai Literary Words
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาที่มาของสํานวนไทย ลักษณะโครงสรางของสํานวน ความหมายของสํานวน การใช
สํานวน และคุณคาของสํานวน
Study of sources of Thai literary words, structural aspects of literary words, meanings of
literary words, their usage and value.
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01-413-204

การยอความ
3(3-0-6)
Summarization
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาความหมายและรูปแบบการยอความ หลักเกณฑการเขียนยอความ ตัวอยางการเขียนยอ
ความ การฝกจับใจความสําคัญและใจความรอง และการเขียนยอความจากเรื่องที่อาน
Study of meanings and forms of summarizing, rules in summarizing, and examples of
summarizing. Practice of reading for main ideas and supporting details, and writing a summary of a reading
extract.
01-413-205

การเขียนเชิงสรางสรรค
3(3-0-6)
Creative Writing
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาหลักการเขียน ลักษณะงานเขียนเชิงสรางสรรคแนวทางการเขียนเชิงสรางสรรค ฝกเขียน
เชิงสรางสรรคในรูปแบบตางๆ ทั้งรอยแกวและรอยกรอง
Study of creative writing’s principles, aspects of creative writing, and creative writing styles.
Practice of creative writing both in prose and poetry.
01-413-206

ภาษาไทยเพื่อการทองเที่ยว
Thai for Tourism
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : การฟง การพูด การอาน การเขียน สําหรับการเปนมัคคุเทศก
Listening, speaking, reading, and writing Thai for being a tourist guide.

3(3-0-6)

01-413-207

การสัมภาษณ
3(3-0-6)
Interview Techniques
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : หลักการสัมภาษณ องคประกอบของการสัมภาษณ การใหสัมภาษณ การจัดการสัมภาษณ ฝก

77
ปฏิบัติการสัมภาษณ
Principles and components of an interview, how to give and how to conduct an interview.
Practice of interviews.
01-413-208

นิทานไทย
3(3-0-6)
Thai Folk Tales
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษานิทานพืน้ บานของไทยในรูปแบบ แนวคิด เนื้อหา และบทบาทของนิทานพื้นบานใน

สังคม
Study of Thai folk tales, their forms, underlying ideas, contents and roles in a society.
01-413-209

ภาษากับวัฒนธรรม
3(3-0-6)
Language and Culture
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาความสัมพันธระหวางภาษากับวัฒนธรรม ความเหมือนและความแตกตางของวัฒนธรรม
ภาษาในชาติตา ง ๆ การใชวจั นภาษาและอวัจนภาษาใหเหมาะสมกับกาลเทศะ และบุคคล การใชคําราชาศัพท
สํานวน สุภาษิต และคําพังเพย
Study of relationships between language and culture, similarities and differences among
various linguistic cultures, appropriate uses of verbal and nonverbal languages, terms of reverence, idioms,
proverbs and aphorism.
การเขียนเรียงความ
3(3-0-6)
Composition
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาหลักการเขียน การเขียนยอหนา องคประกอบเรียงความ หลักการเลือกเรื่องการเขียน
โครงเรื่อง หลักการเขียนคํานํา เนื้อเรื่อง สรุป ฝกเขียนเรียงความในโอกาสตาง ๆ
Study of principles of essay writing, paragraph writing, topic selecting, outlining. Principles
of writing introduction, body and conclusion paragraphs. Practice of writing essays in different occasions.
01-413-210
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01-413-211

ภาษาไทยในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม
3(3-0-6)
Thai in Tourism and Hotel Industry
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาภาษาไทยเกีย่ วกับความหมายของการทองเที่ยว และนักทองเที่ยว วิวัฒนาการทางการ
ทองเที่ยวความสําคัญและผลกระทบของการทองเที่ยวตอเศรษฐกิจ สังคม การเมือง องคประกอบของการ
ทองเที่ยว ปจจัยสนับสนุนการทองเที่ยว ประเภทของทรัพยากรทองเที่ยว และประโยชนที่ทองถิ่นจะไดรับจาก
การทองเที่ยว แนวโนมและทิศทางของการทองเที่ยวในอนาคต ศึกษาประวัติความเปนมาของโรงแรม ประเภท
และแผนกตางๆ ของโรงแรม ลักษณะของงานในโรงแรม ความสัมพันธระหวางธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว
รวมไปถึงธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
Study of Thai about meanings of tourism and tourist, evolution of tourism, importance and
effect of tourism on economy, society, politics, components of tourism, factors supporting tourism, types of
tourism resources and local benefits from tourism, trends and directions of tourism in future, history of hotels,
hotel types and departments, hotel job specifications, relationship between hotel and tourism businesses
including other related businesses.
01-011-103

เทคนิคการตอนรับและการบริการ
3(3-0-6)
Hospitality and Service Techniques
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับประเภทของการบริการ ความสัมพันธของการนําจิตวิทยามาประยุกตใชในการ
ใหบริการ โดยวิเคราะหพฤติกรรมลูกคาโดยใชแนวคิดทางสังคม การตลาดและลักษณะของประชากรศาสตร
ตลอดจนการสรางการพัฒนาทักษะการใหบริการ การพัฒนาบุคลิกภาพของผูใหบริการ รวมทั้งกลยุทธในการ
แกปญหาเฉพาะหนาในงานบริการ
Study of types of services, necessity of applying psychology to services, customer-behavior
analysis on social basis, marketing and aspects of demography, service-skill development, facilitator
personality development, and tactics for facing problems in service jobs.
01-212-101

นันทนาการสําหรับการทองเที่ยว
Tourism Recreation
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : -

3(2-2-5)
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ศึกษาและฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการนันทนาการ รูปแบบของการนันทนาการที่นํามาใชในการ
ทองเที่ยวในปจจุบัน การจัดกิจกรรมและรูปแบบของนันทนาการใหเหมาะสมกับการทองเที่ยวแตละประเภท
การจัดกิจกรรมบนรถทัวร การจัดกิจกรรมในหองประชุม รวมถึงการจัดกิจกรรมนันทนาการนอกสถานที่ การ
ฝกทักษะการเปนผูนํา ความรูเบื้องตนในการปฐมพยาบาล นักทองเที่ยวและความปลอดภัยในการจัดกิจกรรม
นันทนาการ
Study and practice of recreational activities, forms of recreation used in contemporary
tourism, appropriate recreational activities for specific types of tourism, activities on a coach, activities in a
conference, outdoor activities, leadership skills, first aid knowledge, tourists and safety in recreational
activities.
01-213-301

เทศกาลและงานประเพณีของไทย
3(3-0-6)
Thai Festivals and Traditions
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับเทศกาลและงานประเพณีที่สําคัญของไทย เทศกาลและประเพณีไทยทีเ่ กีย่ วกับ
พุทธศาสนา เทศกาลและประเพณีไทยทีเ่ กีย่ วกับชีวิตและสังคม เทศกาลและประเพณีไทยประจําป กีฬา และ
การละเลนพื้นบานของไทยตามเทศกาล อาหารและขนมไทยตามประเพณี การอนุรกั ษและสืบสานประเพณีไทย
Study of important Thai festivals and traditions, including Buddhist, life and social, annual,
sports festivals and traditions; Thai folk plays in festivals, traditional food and desserts; conservation and
inheritance of Thai traditions.
03-311-103

หลักการจัดการ
3(3-0-6)
Principles of Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีและวิวัฒนาการทางการจัดการ การวางแผน การจัดองคการและ
การจัดการทรัพยากรมนุษย การชี้นํา การควบคุม และการบริหารดวยเทคนิคการจัดการสมัยใหม
Study of concepts, theories and evolutions of management, planning, organizing, and human
resources management, directing, controlling, and administration using modern management techniques.
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03-312-307

การจัดการคุณภาพ
3(3-0-6)
Quality Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับความหมาย ความเปนมาของการจัดการคุณภาพ และแนวคิดพื้นฐานของคุณภาพ
การบริหารจัดการระบบกลุมคุณภาพ และการจัดการคุณภาพทั่วทั้งองคการ แนวคิดพื้นฐานเกีย่ วกับการควบคุม
คุณภาพและตนทุนคุณภาพ เครื่องมือและเทคนิคในการจัดการคุณภาพ กูรูคุณภาพและระบบรางวัลคุณภาพ
ระบบการจัดการมาตรฐานสากล ISO 9000, ISO 14000, มอก. 18000 , GMP, HACCP, HALAAL
Study of meaning, background of quality management and fundamental concepts of quality,
quality circle systems management and total quality management, basic concepts of quality control and costs,
tools and techniques in quality management, quality gurus and quality awards system, international standard
management systems: ISO 9000, ISO 14000, TIS 18000 , GMP, HACCP, HALAAL.
03-312-312

การจัดการระหวางประเทศ
3(3-0-6)
International Management
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาเกี่ยวกับพื้นฐานของธุรกิจระหวางประเทศ การจัดการการตลาดและการเงินระหวาง
ประเทศ กลยุทธการจัดการระหวางประเทศ การจัดโครงสรางและการบริหารทรัพยากรมนุษย การบริหารความ
แตกตางและบทบาทของผูบริหาร ตลอดจนการควบคุมและจริยธรรมธุรกิจระหวางประเทศ
Study of basic international business, marketing management and international financing,
international management tactics, structuring and human resources management, different management and
roles of administrators, controlling and international business ethics.
03-411-102

เศรษฐศาสตรจุลภาค
3(3-0-6)
Microeconomics
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาความรูทวั่ ไปเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรจุลภาค อุปสงค อุปทาน การกําหนดราคาและความ
ยืดหยุน ทฤษฎีพฤติกรรมผูบริโภค ทฤษฏีการผลิต ตนทุน รายรับและกําไรจากการผลิต การกําหนดราคาและ
ปริมาณผลผลิตในตลาดแขงขันสมบูรณ และตลาดแขงขันไมสมบูรณ รวมทั้งตลาดปจจัยการผลิต
Study of general knowledge of microeconomics, demand, supply, price fixing and flexibility,
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consumer behavior theory, producing theory, costs, revenue and benefit from producing, price fixing and
product amount in absolute and partial competing markets, and product factor market.
03-712-101

ความรูเบื้องตนทางธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
Introduction to International Business
รายวิชาที่ตองเรียนมากอน : รายวิชาที่ตองเรียนควบคู : ศึกษาลักษณะทั่วไปของการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ ความแตกตางระหวางธุรกิจใน
ประเทศและตางประเทศ ทฤษฎีการคา รูปแบบความเปนเจาของธุรกิจ กิจกรรมทางธุรกิจระหวางประเทศ ดาน
การผลิต การนําเขาสงออก การตลาด สถาบันการเงิน อิทธิพลทางการคาของภาครัฐและกลยุทธการจัดการ
ระหวางประเทศ
Study of general aspects of international business operation, difference between domestic and
foreign businesses, trade theories, business ownership forms, international business activities: producing,
importing, exporting, marketing. Financial institutions, trade influence of the public sector, and international
management tactics.

